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ՆԱԽԱԲԱՆՆԱԽԱԲԱՆՆԱԽԱԲԱՆՆԱԽԱԲԱՆ    

Սիրելի' ուսանողներ: Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունները (այդ թվում նաև ՎՊՀ-ն) ներգրավվել են 

Բոլոնյան գործընթացի մեջ, որը նպատակ ունի ստեղծելու Եվրոպական 

միասնական բարձրագույն կրթական տարածք: Այս գործընթացի շրջանակներում 

ՎՊՀ-ն արդեն երկու տարի լայնածավալ բարեփոխումներ է սկսել իր կրթական 

համակարգում: Բուհում իրականացվող բարեփոխումները միտված են ուսուցման 

արդյունավետ կազմակերպմանը, կրթության որակի բարձրացմանը, վերջինիս 

համապատասխանեցմանը եվրոպական կրթական չափանիշներին: Անցումը 

կրեդիտային համակարգին ուսումնական գործընթացը և նրա արդյունքները 

դարձնում է ավելի արդյունավետ, շարժուն, մատչելի ու ընթեռնելի, ինչը մոտ 

ապագայում հնարավորություն կտա ձեզ ուսումը շարունակելու եվրոպական 

բուհերում և մուտք գործելու գլոբալ աշխատաշուկա:  

Անցում է կատարվել ուսանողակենտրոն ուսուցման, որը լավագույնս 

արտահայտում է ուսանողության շահերը: Շարունակաբար կատարելագործվում 

են կրթական ծրագրերն ու ուսումնական պլանները և ուսանողին 

հնարավորություն է ընձեռվում անձամբ մասնակցելու իր ուսումնական պլանների 

կազմման գործընթացին և ինքնուրույն կազմակերպելու իր ուսման հետագիծը` 

այսպիսով դառնալով ուսման գործընթացի արդյունքը ձևավորող ակտիվ 

մասնակից: Բուհում իրականացվող ուսուցման երկաստիճան համակարգը 

(բակալավրիատ, մագիստրատուրա) հիմնավորված կերպով թեթևացրել է 

ուսանողի լսարանային ծանրաբեռնվածությունը` մեծ տեղ հատկացնելով 

ուսանողի ինքնուրույն ու ստեղծագործ աշխատանքին: Մասնագիտական 

պարտադիր առարկաներին զուգընթաց` ուսանողը հնարավորություն ունի, ըստ 

նախասիրությունների, ընտրելու այլ առարկաներ:  

Բարեփոխումների այս շղթան շարունակական բնույթ է կրելու, և 

տարեցտարի մեր ուսանողության համար ստեղծվելու են ուսումնական 
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գործընթացի առավել շահավետ պայմաններ և ընտրության ավելի լայն 

հնարավորություններ: 

Սույն ուղեցույցը կօգնի ձեզ պատկերացում կազմելու կրեդիտային 

համակարգի հիմնադրույթների և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

վերաբերյալ, ծանոթանալու գիտելիքների ստուգման ու գնահատման 

համակարգին, ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերին, դրանց կառուցվածքին ու 

բովանդակությանը, աշխատածավալներին ու ծրագրի բաղկացուցիչ 

դասընթացներին և դրանցով պայմանավորված կրթական արդյունքներին: 

Մաղթում եմ արդյունավետ ուսումնառություն և ամենայն բարիք: 

 

 

Ռեկտոր`   Գ. Խաչատրյան 
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ՄԱՍՄԱՍՄԱՍՄԱՍ    I.I.I.I.    ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ    ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ    ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՂԵՑՈՒՅՑ    

 

1.1.1.1. ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    հիմնադրույթներըհիմնադրույթներըհիմնադրույթներըհիմնադրույթները    

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի սահմանումները և 

դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և 

գործում են ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում: 

1. ԿարողությունըԿարողությունըԿարողությունըԿարողությունը    գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ 

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն 

կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի 

համար) և ընդհանուր: 

2. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքնարդյունքնարդյունքնարդյունքն    այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) 

կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը 

զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը 

հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական 

արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ: Կրթական արդյունքը և գնահատման 

չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները: 

3. ECTS ECTS ECTS ECTS կրեդիտըկրեդիտըկրեդիտըկրեդիտը    դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային 

կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող 

ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման 

համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսնաողին դասընթացով նախատեսված 

կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո:    

4.        ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների 

հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ 

համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված 

կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

5.        ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների    փոխանցմանփոխանցմանփոխանցմանփոխանցման    ևևևև    կուտակմանկուտակմանկուտակմանկուտակման    ECTS ECTS ECTS ECTS համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ 

ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը մեկ ուսումնական տարում գնահատվում է 

60 ECTS կրեդիտ: Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության 

                                                
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, 

պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

6.        ECTS ECTS ECTS ECTS կրեդիտիկրեդիտիկրեդիտիկրեդիտի    կարևորագույնկարևորագույնկարևորագույնկարևորագույն    հատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներն    ենենենեն. 

� ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 

ուսանողի լսարանային, արտալսարանմային 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, 

� կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի 

գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, 

կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա 

յուրացման որակը (գնահատականը), 

� 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, 

� ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության 

(դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական 

աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, 

� կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի` թվանշաններով գնահատմանը, իսկ 

ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած 

թվանշաններով (գնահատման միավորներով), 

� կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 

չափվում է գնահատականներով: 

7. ECTS ECTS ECTS ECTS համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    կարևորագույնկարևորագույնկարևորագույնկարևորագույն    հատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներն    ենենենեն 

� կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական 

ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 
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� 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 

համառոտագրերը, նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլ տեղեկատվություններ, 

հրապարակվում են վաղօրոք (տպագրվում և/կամ տեղադրվում են ՎՊՀ-ի 

կայքէջում): 

 

2. 2. 2. 2. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    բեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունը    ևևևև    բբբբակալավրականակալավրականակալավրականակալավրական    

ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    ծավալըծավալըծավալըծավալը    

1. ՎՊՀ-ում բակալավրի կրթական աստիճանում առկա ուսուցմամբ 

ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 

կրեդիտային միավոր, ուսումնական տարվա բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային 

միավոր (տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտա-

լսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

3. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը գնահատվում 

է 1,5 կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում է 45 ակադեմիական ժամ( 40 րոպե տևո-

ղությամբ պարապմունքների դեպքում` 51 ակադեմիական ժամ): 

4. Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով (աշնանային 

և գարնանային): Ուսումնական կիսամյակի տևողությունը կազմում է 20 շաբաթ, 

որից` տեսական ուսուցում` 16 շաբաթ, քննաշրջան` 3 շաբաթ (անհրաժեշտության 

դեպքում` ևս 2 օր), բացի ուսումնառության 7-րդ և 8-րդ կիսամյակներից, որոնց 

տևողությունը 17 շաբաթ է (11շաբաթ` տեսական ուսուցում` ներառյալ ընթացիկ 

ստուգումները, 4 շաբաթ` արտադրական պրակտիկա, 2 շաբաթ` քննաշրջան): 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

բեռնվածությունը կազմում է 22-24 ժամ (առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի): 
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6. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում 

պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի 

շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ: 

7. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը որոշ դեպքերում 

սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

8. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է 240 կրեդիտային միավոր: 

 
3.3.3.3.    ԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացները    ևևևև    կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները    

1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 

կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների նշումով: 

2.  Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ 

առանձին կրթական մոդուլների: 

3.  Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց յուրացման բնույթով 

բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ – որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է 

ուսանոփղը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես 

ամրագրված, այնպես էլ ազատ: 

 
4. 4. 4. 4. ԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրի    կրթականկրթականկրթականկրթական    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    ևևևև    ավարտականավարտականավարտականավարտական    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր 

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

հատուկ մասնագիտական 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: 
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Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը հետևյալն է. 

Կրթամաս Կրեդիտներ 
Դասընթաց-
մոդուլների 

քանակը 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաներ  
կամընտրական 

20 
16 

7 
5 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաներ 
բուհական բաղադրիչ 
կամընտրական 

33 
3 
3 

9 
1 
1 

Ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ  
բուհական բաղադրիչ 
կամընտրական 

45 
9 
4 

13 
3 
3 

Հատուկ մասնագիտական առարկաներ  
բուհական բաղադրիչ 
կամընտրական 

62 
14 
7 

17 
5 
3 

Կրթական այլ մոդուլներ 24 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 74 

    
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    հումանիտարհումանիտարհումանիտարհումանիտար    ևևևև    սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ----տնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտականտնտեսագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամ ընտրական, 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    ԺամԺամԺամԺամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ////իիիի))))1111    ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    
ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Հայոց պատմություն-1  2 60(16/14/0/0 /28) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմություն -2 2 60(16/14/0/0/28) 2 ստուգարք 
Հայոց լեզու և գրականություն -1 2 60(8/0/24/0/28) 1 ստուգարք 
Հայոց լեզու և գրականություն -2 2 60(8/0/24/0/28) 2 ստուգարք 
Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 4 120(30/28/0/0/72) 4 ստուգարք 
Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 1 4 120(0/0/64/0/56 1 ստուգարք 
Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 2 4 120(0/0/64/0/56) 2 ստուգարք 
Մասնագիտական օտար լեզու – 1 2 4 120(0/0/64/0/56) 1 ստուգարք 
Մասնագիտական օտար լեզու – 2 2 4 120(0/0/64/0/56) 2 ստուգարք 

 1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր 
աշխատանք, ի-ինքնուրույն 
 2) Անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն  

ՀՍՏՀՍՏՀՍՏՀՍՏ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը կազմված է բուհական բաղադրիչից և 

կամընտրական առարկաներից: Բուհական բաղադրիչը (որը կարող է փոփոխվել) 
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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. 

  

    4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 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    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    
ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    
ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Բարձր. մաթեմատիկա 1 5 150(24/0/16/0/110) 1 քննություն 

Բարձր. մաթեմատիկա 2 3 90(32/0/16/0/42) 2 ստուգարք 

Ֆիզիկա 1 3 90(21/0/10/11/48) 2 ստուգարք  

Ֆիզիկա 2 5 150(32/0/16/16/86) 3 քննություն 

Ինֆորմատիկա  3 90(8/0/0/32/50) 1 ստուգարք 

Աշխարհագրություն 5 60(16/0/8/0/36) 1 քննություն 

Երկրաբանություն  4 120(28/0/14/0/78) 2 քննություն 

Հողագիտություն  3 90(28/0/14/0/48) 4 ստուգարք 

Լանդշաֆտագիտություն  4 120(32/0/16/0/72) 5 քննություն  

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

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    
ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց        
Տնտեսագիտություն,Իրավագիտություն, 
Տրամաբանություն,Քաղաքագիտություն 

2 60(16/14/0/0/26) 4 ստուգարք 

 (ռուսերենից) 2 60(0/0/32/0/) 3 ստուգարք 
Մասնագիտական թարգմ (անգլերենից) 2 60(0/0/32/0/) 3 ստուգարք 
Քաղաքական պատմություն 2 60(16/8/0/0/36) 5 ստուգարք 
Մշակութաբանություն 2 60(16/8/0/0/36) 6 ստուգարք 
Համաշխ. մշակույթի տես. և պատմ. 2 60(16/8/0/0/36) 6 ստուգարք 
Հայ մշակույթ 2 60(16/8/0/0/36) 6 ստուգարք 
Կրթության սոցոլոգիա 2 60(16/8/0/0/36) 7 ստուգարք 
Սոցոլոգիա 2 60(16/8/0/0/36) 7 ստուգարք 
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ԸՄԲԸՄԲԸՄԲԸՄԲ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ԸՄԲ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը ներառում է 

կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    
ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    

ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ////իիիի))))    
ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    

ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Քաղպաշտանություն և 
արտակարգ 

3 90(21/0/14/0/55) 4 ստուգարք 

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

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

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Բժշկագիտության հիմունքներ 3 90(24/0/16/0/50) 3 ստուգարք 
Արտակարգ իրավիճակներում 
առաջին բուժ. օգնություն 

3 90(24/0/16/0/50) 3 ստուգարք 

4.1.3. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    կրթամասկրթամասկրթամասկրթամաս    

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության բակալավրի 

ուսումնառության կրթական ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական 

մոդուլների երկու փաթեթից` ընդհանուր մասնագիտական պարտադիր մասերից և 

բուհական բաղադրիչից :  

ԸՄԴԸՄԴԸՄԴԸՄԴ    պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

ԸՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդա-

կային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիԿրեդիԿրեդիԿրեդի
տտտտ    

ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյաԿիսամյաԿիսամյաԿիսամյա
կկկկ    

ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

     
Ընդհանուր և անօրգ. քիմիա 1 4444    120(24/0/16/12/68) 1 քննություն  
Ընդհանուր և անօրգ. քիմիա 2 4 120(28/0/10/12/70) 2 քննություն  
Քիմիա օրգանական  3 90(16/0/16/16/42) 3 ստուգարք 
Օրգանական քիմիա /հալոգեն օրգ. 
միաց. քիմիա/ 

6 180(33/0/0/11/136) 4 քննություն 

Անալիտիկ քիմիա 1 2 60(10/0/6/12/32) 5 ստուգարք 
Անալիտիկ քիմիա 2 4 120(28/0/10/10/72) 6 քննություն 
Ֆիզիկական քիմիա  4 120(28/0/10/10/72) 7 քննություն 
Երկրաքիմիա 2 60(24/0/8/16/72) 5 ստուգարք 
Կենսաբանություն1 3 90(24/0/16/12/38) 1 քննություն 
Կենսաբանություն2 5 150(28/0/14/14/94) 2 ստուգարք 
Բուսաբանություն  4 120(28/0/10/11/71) 3 քննություն  
Կենդանաբանություն  4 120(28/0/10/11/71) 5 քննություն 
Արդյունաբերական էկոլոգիա  4 120(33/0/11/0/76) 8 քննություն 
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ԸՄԴԸՄԴԸՄԴԸՄԴ    

 ԸՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է բուհական 

բաղադրիչից և կամընտրական առարկաներից և ներառում է կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները.  

ԲԲԲԲուհականուհականուհականուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ        կրեդիտ ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահԳնահԳնահԳնահատատատատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Բույսերի էկոլոգիա  3 90(24/0/16/0/50) 4 ստուգարք 
Կենդանիների էկոլոգիա  3 90(24/0/16/0/50) 6 ստուգարք 
Մանրէների էկոլոգիա  2 60(11/0/11/0/38) 8 ստուգարք 

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ            
Էկոգենետիկա  2 60(16/6/0/0/38) 6 ստուգարք 
Անտառային համակեցություններ 2 60(16/6/0/0/38) 6 ստուգարք 
Բնակավայրերի կանաչապատում  2 60(16/6/0/0/38) 7 ստուգարք 
Հիդրոէկոլոգիա  2 60(16/6/0/0/38) 7 ստուգարք 
Ծառագիտություն  2 60(16/6/0/0/38) 8 ստուգարք 
Հայաստանի դեղաբույսեր  2 60(16/6/0/0/38) 8 ստուգարք 

 

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» 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. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    
ԿրեԿրեԿրեԿրե----
դիտդիտդիտդիտ    

ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամԿիսամԿիսամԿիսամ----
յակյակյակյակ    

ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Ուսմունք հիդրոսֆերայի մասին  5 150(48/8/24/0/70) 3 քննություն 

Ուսմունք մթնոլորտի մասին 5 150(48/8/24/0/70) 5 քննություն 
Ընդհանուր էկոլոգիա1  5 150(21/7/14/0/108) 3 քննություն 
Ընդհանուր էկոլոգիա2 6 180(48/8/24/0/100) 4 քննություն 
Գեոէկոլոգիա  5 150(32/8/16/16/78) 6 քննություն  
Մարդու էկոլոգիա  3 90(16/0/6/0/68) 8 ստուգարք 
Էկոլոգիական քարտեզագրություն  2 60(16/0/16/0/28) 4 ստուգարք 

Էկոլոգիական մոնիտորինգ 5 150(33/0/22/0/95) 7 քննություն 
Գեոինֆորմատիկա  3 90(16/0/24/0/50) 7 ստուգարք 
Բնօգտագործման հիմունքներ 2 60(24/0/16/0/20) 1 ստուգարք 
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Էկոլոգիական փորձագիտություն  2 60(16/0/8/0/36) 5 ստուգարք 

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 4 120(24/8/8/0/80) 5 քննություն  
Շրջակա միջավայրի քիմիա 1 2 60(16/0/0/16/28) 5 ստուգարք 
Շրջակա միջավայրի քիմիա 2 4 120(24/0/16/16/64) 6 քննություն  
Տեխնոգեն համակարգեր 1 2 60(22/0/0/11/27) 7 ստուգարք 
Տեխնոգեն համակարգեր 2 5 150(33/0/0/11/106) 8 քննություն 
Ռեսուրսագիտություն  4 120(33/0/11/0/76) 7 քննություն 

    

2 2 2 2 ՀՄԴՀՄԴՀՄԴՀՄԴ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ՀՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է բուհա-

կան բաղադրիչ և ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    
ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    
ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    
ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----
մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

Բնօգտագործման իրավ. 
հիմունքներ 

2222    60(28/0/12/0/20)    6666    ստուգարք    

Բնապահպանական 
վարակաբանություն  

2 60(16/6/0/0/38) 8 ստուգարք 

Գեոուրբանիստիկա  
3 90(25/0/15/0/50) 6 ստուգարք 

Հատուկ մասնագիտական 
սեմինար 

2  7” ստուգարք 

Հատուկ մասնագիտական 
սեմինար 

2  8” ստուգարք 

    

2 2 2 2 ՀՄԴՀՄԴՀՄԴՀՄԴ    կամընտրականկամընտրականկամընտրականկամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

 ՀՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է 

կամընտրական առարկաներից և ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլները. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ----դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԼսարանայինԼսարանայինԼսարանայինԼսարանային    

ժամժամժամժամ    ((((դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ    ԳնահատԳնահատԳնահատԳնահատ----

մանմանմանման    ձևըձևըձևըձևը    

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ        

Քիմիական էկոլոգիա  2 60(16/0/8/0/36) 6 ստուգարք  
Հողոգտագործման 
տնտեսագիտություն  

2 60(16/0/8/0/36) 6 ստուգարք 

Ագրոէկոլոգիա  2 60(16/0/8/0/36) 7 ստուգարք 
Ջրոլորտի քիմիա  2 60(16/0/8/0/36) 7 ստուգարք 
Հողերի էրոզիա և պայքար դրա դեմ  2 60(16/6/0/0/36) 8 ստուգարք 
Մթնոլորտի քիմիա  2 60(16/6/0/0/36) 8 ստուգարք 
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4.1.6. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    այլայլայլայլ    ԲաղադրիչներԲաղադրիչներԲաղադրիչներԲաղադրիչներ    

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային 

արժեքներով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 

ՄոդուլՄոդուլՄոդուլՄոդուլ    ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակԿիսամյակ        ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    

ձևըձևըձևըձևը    

Կուրսային աշխատանքներ 6 5,6  

ՈՒսումնական պրակտիկա  3 2,4  

Արտադրական պրակտիկա  3 7,8  

Ավարտական ամփոփիչ քննություններ 6 8  

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. ԱվարտականԱվարտականԱվարտականԱվարտական    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ավարտականավարտականավարտականավարտական    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ    

1. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ-ի 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 +3 կրեդիտ արժեքով մասնագիտական 2 

ամփոփիչ քննությունները : 

2. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն 25 

կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների կրթամասից 

(այդ թվում` 9 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 

կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից 

(ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 24 

կրեդիտ` այլ բաղադրիչներից: 

4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    ավարտականավարտականավարտականավարտական    պահանջներպահանջներպահանջներպահանջներ    

Մնացած 114,5 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է` ելնելով 

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությամբ բակալավրի 

պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով և սահմանված 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, 

որը լրացվում է ընդհանուր մասնագիտական կրթամասի (տես կետ 4.1.3.) և 

հատուկ մասնագիտական կրթամասի (տես կետ 4.1.4.) առաջարկվող 

առարկայացանկերով: 
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ԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքներիԳիտելիքների    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    ևևևև    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. ՀամակարգիՀամակարգիՀամակարգիՀամակարգի    հիմնադրույհիմնադրույհիմնադրույհիմնադրույթներըթներըթներըթները    

1. ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրակման 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 և ընթացիկ ստուգումների (քննությունների) 

օգնությամբ բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման 

արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը` գիտելիքների գնահատման 

ընթացքում հաշվի առնելով ուսումնական գործընթացի մի շարք բաղադրիչների և 

դրանց կարևորության աստիճանը: 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը պարունակում են հետևյալ 

բաղադրիչները` 

 ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ, 

բ) Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում և գնահատում, 

գ) Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցու-

թյան, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների 

հաշվառում և գնահատում,  

դ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգումներ), 

 ե) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 

քննաշրջանում, 

 զ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական(սեմինար) և 

լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության, ընթացիկ և 
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եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (կրթական մոդուլի) 

արդյունարար գնահատականի ձևավորում: 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    մեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունըմեթոդաբանությունը    

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 

ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

մեջ` դասընթացներն ըստ ստուգման ձևի բաժանվում են 2 խմբի` 

 ա) քննությունով ավարտվող դասընթացներ, 

 բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ: 

 ՏվյաՏվյաՏվյաՏվյալլլլ    մասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտության    դասընթացներիցդասընթացներիցդասընթացներիցդասընթացներից    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների, , , , 

մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    ևևևև    հմտություններիհմտություններիհմտություններիհմտությունների    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    ձևերըձևերըձևերըձևերը    

ամրագրվումամրագրվումամրագրվումամրագրվում    ենենենեն    մասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտության    ուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդական    փաթեթումփաթեթումփաթեթումփաթեթում::::    

5.2.2.  Քննությամբ են ավարտվում ուսումնական գործընթացի այն պարտադիր 

դասընթացները (մոդուլները), որոնց ժամաքանակը կիսամյակում կազմում է 

առնվազն 4 կրեդիտ2: Մնացած դասընթացների ստուգման ձևը ամբիոնի 

առաջարկությամբ որոշվում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդում:  

5.2.3. Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող 

հանրագումարային քննության (այսուհետ`քննություն) հետ մեկտեղ նախատեսում 

է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն:        

•  ՍահմանվումՍահմանվումՍահմանվումՍահմանվում    ենենենեն    գրավորգրավորգրավորգրավոր    քննությանքննությանքննությանքննության    առաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքի    հետևյալհետևյալհետևյալհետևյալ    ձևերըձևերըձևերըձևերը. . . . ԸԸԸԸստստստստ    

հարցաշարիհարցաշարիհարցաշարիհարցաշարի, , , , թեսթիթեսթիթեսթիթեսթի, , , , ստուգողականստուգողականստուգողականստուգողական    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի, , , , վերջիններիսվերջիններիսվերջիններիսվերջիններիս    զուգակցմամբզուգակցմամբզուգակցմամբզուգակցմամբ    

կամկամկամկամ    ըստըստըստըստ    ստեղծագործականստեղծագործականստեղծագործականստեղծագործական    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի::::    

•  ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    գրավորգրավորգրավորգրավոր    քննությանքննությանքննությանքննության    առաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքի    միմիմիմի    մասըմասըմասըմասը, , , , որպեսորպեսորպեսորպես    կանոնկանոնկանոնկանոն,,,,    

    կազմվումկազմվումկազմվումկազմվում    էէէէ    թեսթայինթեսթայինթեսթայինթեսթային    առաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքիառաջադրանքի    տեսքովտեսքովտեսքովտեսքով: : : :     

•  ԲացառիկԲացառիկԲացառիկԲացառիկ    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, , , , ֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետի    ուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդականուսումնամեթոդական    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    

    որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ, , , ,     ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քննությունըքննությունըքննությունըքննությունը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    անցկացվելանցկացվելանցկացվելանցկացվել    նաևնաևնաևնաև    գրավորգրավորգրավորգրավոր----բանավորբանավորբանավորբանավոր    

ձևովձևովձևովձևով: : : :     

5.2.4.  Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ 

                                                
2
 Բացառությամբ ԸՄԱ դասընթացների: 
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ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով 

ամփոփվող ստուգարքով: 

ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ստուգումներնստուգումներնստուգումներնստուգումներն    անցկացվումանցկացվումանցկացվումանցկացվում    ենենենեն    կարճկարճկարճկարճ    հարցումներիհարցումներիհարցումներիհարցումների, , , , փոքրածավալփոքրածավալփոքրածավալփոքրածավալ    

գրգրգրգրավորավորավորավոր////ստուգողականստուգողականստուգողականստուգողական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    ևևևև    նմաննմաննմաննման    կարգիկարգիկարգիկարգի    այլայլայլայլ    հանձնարարուհանձնարարուհանձնարարուհանձնարարու----

թյուններիթյուններիթյուններիթյունների    կատարողականիկատարողականիկատարողականիկատարողականի    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով: : : : ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    ձևնձևնձևնձևն    ընտրումընտրումընտրումընտրում    

ևևևև    դեկանատիդեկանատիդեկանատիդեկանատի    հետհետհետհետ    համաձայնեցնումհամաձայնեցնումհամաձայնեցնումհամաձայնեցնում    էէէէ    դասընթացըդասընթացըդասընթացըդասընթացը    կազմակերպողկազմակերպողկազմակերպողկազմակերպող    ամբիոնըամբիոնըամբիոնըամբիոնը::::    

5.2.5. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների 

արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է 

համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները 

կատարում են տվյալ առարկայի լաբորատոր աշխատանքները վարող դասախոսի 

անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:  

5.2.6. Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի 

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

ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`  

ա) ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային    պարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներին    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    

աստիճանիցաստիճանիցաստիճանիցաստիճանից` ` ` ` ԳԳԳԳ1111    : 

•  Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում 

ուսանողը վաստակում է 20 միավոր: 

•  Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում 

մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է 

զրո):  

•  Տվյալ դասընթացի լսարանային պարապմունքներից բացակայությունների 

դեպքում հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ աղուսյակի  

 

ՄասնակցությանՄասնակցությանՄասնակցությանՄասնակցության    
աստիճանըաստիճանըաստիճանըաստիճանը    

%%%%    

ՀատկացվողՀատկացվողՀատկացվողՀատկացվող    միավորըմիավորըմիավորըմիավորը    

96-100 20 
91-95 19 
86-90 18 
81-85 17 
76-80 16 
71-75 15 
66-70 14 
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61-65 13 
56-60 12 
51-55 11 
0-50 0 

 

•  Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների 

հաճախումները դասամատյանում գրանցում է խմբի(կուրսի) ավագը այդ 

աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ: 

Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է 

հաճախումների արդյունքները դասամատյանում::::     

•  Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ) 

ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում 

ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանատի ներկայացուցչի կողմից ստանում 

է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման 

մատյանում: 

•      Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով վավերացված 

հարգելի բացակայությունների դեպքում, դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ, 

ամբիոնը կազմակերպում է չկատարված լաբորատոր աշխատանքների անցկացում 

և գործնական (սեմինար) աշխատանքների խորհրդատվություն, որից հետո բաց 

թողած դասաժամերը հաշվի չեն առնվում դասընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանը որոշելիս:  

•  ԿիսամյակումԿիսամյակումԿիսամյակումԿիսամյակում    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    

մասնակցությանըմասնակցությանըմասնակցությանըմասնակցությանը    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    միավորըմիավորըմիավորըմիավորը    գրանցվումգրանցվումգրանցվումգրանցվում    էէէէ    ամփոփիչամփոփիչամփոփիչամփոփիչ    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում: : : :  

բ) ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    ((((անհատականանհատականանհատականանհատական    

առաջադրանքնեառաջադրանքնեառաջադրանքնեառաջադրանքներիրիրիրի) ) ) ) գնահատումիցգնահատումիցգնահատումիցգնահատումից` ` ` ` ԳԳԳԳ2222, , , , որինորինորինորին    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    էէէէ    10 10 10 10 միավորմիավորմիավորմիավոր::::  

•  Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից են ռեֆերատը, անհատական տնային 

առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության 

մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների 

նախապատրաստումը և այլն: 

•  Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են 

հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:  
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•  Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը) նշանակված 

ժամանակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և ուսանողը կարողա-

նում է այն ներկայացնել, ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 

միավոր):  

•  Բոլոր առաջադրանքների դրական միջինի դեպքում (8-20 միավոր) 

ուսանողը ստանում է ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված 10 

միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի համար 

միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):  

•  ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքինաշխատանքինաշխատանքինաշխատանքին    հատկացվողհատկացվողհատկացվողհատկացվող    միավորըմիավորըմիավորըմիավորը    փոխանցվումփոխանցվումփոխանցվումփոխանցվում    էէէէ    ամփոփիչամփոփիչամփոփիչամփոփիչ    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    տեղեկագիրտեղեկագիրտեղեկագիրտեղեկագիր: : : :  

գ)ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    ևևևև////կամկամկամկամ    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար    ուուուու    լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    անցկացմանըանցկացմանըանցկացմանըանցկացմանը    

ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    մասնակցումասնակցումասնակցումասնակցությունիցթյունիցթյունիցթյունից    ևևևև    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    նրանրանրանրա    

ակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունից    ((((ԳԳԳԳ3), 3), 3), 3), որըորըորըորը    գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    էէէէ    20 20 20 20 միավորովմիավորովմիավորովմիավորով:::: 

•  Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից 

են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը գնահատ-

վում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում (գնահատումը 

կատարվում է 20 միավորանոց համակարգով):  

•  Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խորհրդատուն դասամատյանում 

ամփոփում է գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր աշխատանքներին, 

դասագործընթացին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման 

արդյունքները: : : :  

•  ԿիսամյակումԿիսամյակումԿիսամյակումԿիսամյակում    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    գործնականգործնականգործնականգործնական    ((((սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար) ) ) ) ուուուու    լալալալաբորատորբորատորբորատորբորատոր    

աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանքներիններիններիններին    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    ևևևև    ակտիվությանակտիվությանակտիվությանակտիվության    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    

արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    միջինըմիջինըմիջինըմիջինը    գրանցվումգրանցվումգրանցվումգրանցվում    էէէէ    ամփոփիչամփոփիչամփոփիչամփոփիչ    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում: : : :  

•  ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    դրականդրականդրականդրական    (8 (8 (8 (8 ևևևև    ավելիավելիավելիավելի) ) ) ) գնահատականիգնահատականիգնահատականիգնահատականի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    ամփոփիչամփոփիչամփոփիչամփոփիչ    

գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում    ուսանողինուսանողինուսանողինուսանողին    տրվումտրվումտրվումտրվում    էէէէ    20 20 20 20 միավորմիավորմիավորմիավոր, , , , իսկիսկիսկիսկ    8888----իցիցիցից    ցածրցածրցածրցածր    

արդյունքիարդյունքիարդյունքիարդյունքի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում`̀̀̀    միավորմիավորմիավորմիավոր    չիչիչիչի    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    ((((տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում    գրվումգրվումգրվումգրվում    էէէէ    զրոզրոզրոզրո):):):):    

դ) 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): 
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•  ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    միջինմիջինմիջինմիջին    դրականդրականդրականդրական    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը    հաշվիհաշվիհաշվիհաշվի    էէէէ    առնվումառնվումառնվումառնվում, , , , 

եթեեթեեթեեթե    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    գործնականգործնականգործնականգործնական    ((((սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար, , , , լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր) ) ) ) աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    գնահատվածգնահատվածգնահատվածգնահատված    

ենենենեն    դրականդրականդրականդրական::::     

•  Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունը չհանձնած կամ դրանցից մեկից 8-

ից ցածր միավոր հավաքած ուսանողը բանավորբանավորբանավորբանավոր    քննությունիցքննությունիցքննությունիցքննությունից    առաջառաջառաջառաջ պարտավոր է 

գրավոր հանձնել չհանձնված մասից քննություն:  

•  ԲանավորԲանավորԲանավորԲանավոր    քննությանքննությանքննությանքննության    թույլատրվում են.  

 ա) այն ուսանողները, որոնք գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական 

գնահատականներով հանձնել են տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և 

ակնկալում են դրական գնահատված մասերի համապատասխան գնահատականի 

բարձրացում, 

բ) բարձր առաջադիմություն ցուցաբերող այն ուսանողները, որոնք չեն հանձնել 

տվյալ դասընթացի միայն մեկ ընթացիկ քննությունը, սակայն մյուս բոլոր ընթացիկ 

քննությունները հանձնել են 13 և    ավելի միավորներով ու քննության օրը գրավոր 

հանձնել այդ չհանձնված մասի ընթացիկ քննությունը` 13 և    ավելի միավորով 

(կարող են ակնկալել գնահատականի բարձրացում):  

•  ՔննություններըՔննություններըՔննություններըՔննությունները    գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    ենենենեն    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    20 20 20 20 միավորովմիավորովմիավորովմիավորով: : : : 

ՎերջնականՎերջնականՎերջնականՎերջնական    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը    կլորացվումկլորացվումկլորացվումկլորացվում    

էէէէ:::: 

•  ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ևևևև    հանրագումարայինհանրագումարայինհանրագումարայինհանրագումարային    քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    գրանցվումգրանցվումգրանցվումգրանցվում    

ենենենեն    քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում:::: 

•  ե) Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից 

(Գ5), որը գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    հհհհանձնելանձնելանձնելանձնել    էէէէ    քննություննքննություննքննություննքննությունն,,,, 

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

միավորներով, ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական 

առաջադրանքները) գնահատվել են դրական  

•  10101010----իցիցիցից    բարձրբարձրբարձրբարձր    գնահատականիգնահատականիգնահատականիգնահատականի    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    գործնականգործնականգործնականգործնական    կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    

համարհամարհամարհամար    տրվոտրվոտրվոտրվումւմւմւմ    էէէէ    10101010----ըըըը    գերազանցողգերազանցողգերազանցողգերազանցող    միավորներինմիավորներինմիավորներինմիավորներին    հավասարհավասարհավասարհավասար    միավորմիավորմիավորմիավոր: : : :  

•  զ) Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում ուսանողի 

ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների գնահատումից (Գ6), որին 

հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր:  
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•  Ուսանողի ցուցաբերած կարողություններն ու հմտությունները սերտորեն 

կապվում են ձեռք բերած տեսական գիտելիքներն ինքնուրույն ներկայացնելու և 

կիրառելու ունակությունների հետ և արժևորվում են տեսական գիտելիքների 

դրական գնահատման դեպքում: 

•   Ուսանողի ցուցաբերած կարողությունների ու հմտությունների համար 

հատկացվող միավորը որոշվում է քննության ընթացքում դասախոսի կողմից և չի 

կարող ցածր լինել 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) գնահատված քննությունների 

միջին գնահատականից և գերազանցել հանրագումարային քննության միավորը3:  

5.2.7. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը 

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 

բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար  

Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6  

5.2.8.  Ընթացիկ քննություններ չունեցող առարկաների քննության 

անցկացման ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր-բանավոր) սահմանվում է 

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորատի 

համաձայնությամբ: 

5.2.9.  Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը 

(գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ 

բաղադրամասերի`  

ա)Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 

20 միավոր ( տես 5.2.6.ա կետը ):  

բ) Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

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

5.2.6.բ կետը ): 

գ) Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունից և ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տե՛ս 5.2.6.գ 

կետը ):  

                                                
3 Հատկացվում է հանրագումարային քննության միավորին հավասար միավոր:  
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դ) ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, 

ձեռք բերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման 

նպատակով անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների դրական գնահատված (8 և 

բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4): 

•  ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ստուգումներիցստուգումներիցստուգումներիցստուգումներից    յուրաքանչյուրըյուրաքանչյուրըյուրաքանչյուրըյուրաքանչյուրը    գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    էէէէ    20 20 20 20 բալբալբալբալանոցանոցանոցանոց    

համակարգովհամակարգովհամակարգովհամակարգով:::: 

•  ՍտուգմանՍտուգմանՍտուգմանՍտուգման    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    գրանցվումգրանցվումգրանցվումգրանցվում    ենենենեն    ստուգարքներիստուգարքներիստուգարքներիստուգարքների    տեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրումտեղեկագրում:::: 

ե) Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի 

ձեռք բերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս 

դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են տեսական և 

գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տե՛ս 5.2.6.ե և զ 

կետերը): 

5.2.10. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը 

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 

բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`  

Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6  

5.2.11.  Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող 

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ և (կամ) 

անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի: 

5.2.12.  Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով` 100 միավորանոց 

սանդղակով:  

Պրակտիկայից հարգելի կամ անհարգելի բացակայությունները չեն լրացվում: 

75%-ից պակաս մասնակցության դեպքում պրակտիկան համարվում է 

ակադեմիական պարտք:  

    

6. 6. 6. 6. ԿիրարկմանԿիրարկմանԿիրարկմանԿիրարկման    ընթացակարգըընթացակարգըընթացակարգըընթացակարգը    

6.1.  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): 
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6.2.  Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու 

քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, 

ներկայացվում ուսումնական վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:  

6.3.  Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների 

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 

6.4. Ստուգման ձևի ընտրությունը և անհրաժեշտ նյութերի 

պատրաստումը իրականացվում է համապատասխան ամբիոնում, քննարկվում և 

հաստատվում է ամբիոնի նիստում և կիսամյակի սկզբում տրամադրվում է 

ուսանողներին: Գրավոր ստուգման տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի համար 

պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի ծավալը 

համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին ((((ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    քննությանքննությանքննությանքննության    

համարհամարհամարհամար` ` ` ` առնվազնառնվազնառնվազնառնվազն    120 120 120 120 րոպերոպերոպերոպե): ): ): ):  

6.5.  Ընթացիկ քննությունները, որպես կանոն, անցկացվում են 

ուսումնառության կիսամյակի 8-րդ և 16-րդ շաբաթներում: ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    քննությանքննությանքննությանքննության    օրնօրնօրնօրն    

անցկացվումանցկացվումանցկացվումանցկացվում    ենենենեն    միայնմիայնմիայնմիայն    այդայդայդայդ    օրվաօրվաօրվաօրվա    դասացուցակովդասացուցակովդասացուցակովդասացուցակով    նախատեսվածնախատեսվածնախատեսվածնախատեսված    

դասախոսություններըդասախոսություններըդասախոսություններըդասախոսությունները: : : :  

6.6.  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 (ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    դասերիցդասերիցդասերիցդասերից    չիչիչիչի    ազատվումազատվումազատվումազատվում): 

6.7.  Ընթացիկ քննության կամ ստուգման արդյունքների գնահատումն ու 

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: 

6.8.  Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո 

գրանցվում են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի 

տես բոլորի): 
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6.9.  Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի 

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

համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

 Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է 

տեղեկագրին: 

6.10. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, 

քննությանը) դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է 

ամբիոնի այլ դասախոսի կամ հանձնաժողովի կողմից` դեկանի համաձայնությամբ 

(առանձին դեպքերում հարցը լուծվում է ռեկտորի կամ պրոռեկտորի կողմից ):  

6.11. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում 

չի կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է «չներկայացած»:  

    

7. 7. 7. 7. ՍտուգարքներիՍտուգարքներիՍտուգարքներիՍտուգարքների    ամփոփումըամփոփումըամփոփումըամփոփումը    

    7.1.  Ստուգարքներն ամփոփվում և ավարտվում են յուրաքանչյուր 

կիսամյակի 16-րդ շաբաթում, իսկ 7-րդ և 8 –րդ կիսամյակներում` 15-րդ շաբաթում: 

7.2.   Ուսումնական պարապմունքների վերջին երկու շաբաթվա 

ընթացքում ամբիոնները պարտավոր են ապահովել բացակայության պատճառով 

չառաջադիմող ուսանողների հետ լրացուցիչ պարապմունքների անցկացումը` 

ինքնուրույն աշխատանքների ժամերի հաշվին: Լրացուցիչ պարապմունքների 

ժամանակացույցի մեջ պետք է նկատի առնվեն չկատարված լաբորատոր 

աշխատանքների կատարումը և գործնական (սեմինար) աշխատանքների 

խորհրդատվությունը: Աշխատանքները կարող են կազմակերպվել նաև 

անհատական պարապմունքների ձևով:  

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

ավելի միավորներ, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:  

7.4.2.  30-57 միավորների դեպքում թույլատրվում է հանձնել ստուգարքը 

գրավոր ձևով: 

7.4.3.  30-ից փոքր միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է 

«Չստուգված»: 
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8.8.8.8.ՔննություններիՔննություններիՔննություններիՔննությունների    անցանցանցանցկացումըկացումըկացումըկացումը        

8.1.  Բակալավրիատում քննություններն անցկացվում են կիսամյակային 

քննաշրջաններում` 19-21-րդ շաբաթներում (7-րդ և 8-րդ կիսամյակում` 16-17-րդ 

շաբաթներում): 

8.2.  Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի 

առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնական 

վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ: Յուրաքանչյուր 

քննության նախապատրաստման համար պետք է տրամադրվի առնվազն 3 օր: 

8.3.  Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, որոնք հաստատվում 

են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:  

8.4.1. Քննության ընդունման ընթացքում կարող են գործածվել տեխնիկական 

միջոցներ:  

8.4.2. Դասախոսն իրավունք ունի տալու լրացուցիչ կամ ուղղորդող հարցեր: 

8.4.3. 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: 

8.5.  Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և 

հարցատոմսերն ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված 

թեմաները: 

8.6.  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 

կազմակերպում է քննության քննարկումը, որի մասին կազմվում է 

համապատասխան արձանագրություն:  

8.7.  ՏվյալՏվյալՏվյալՏվյալ    առարկայիցառարկայիցառարկայիցառարկայից    դրականդրականդրականդրական    գնահատականգնահատականգնահատականգնահատական    ( 58 ( 58 ( 58 ( 58 ևևևև    ավելիավելիավելիավելի    միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ) ) ) ) 

ունեցողունեցողունեցողունեցող    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    չմասնաչմասնաչմասնաչմասնակցելկցելկցելկցել    այդայդայդայդ    առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի    քննությանըքննությանըքննությանըքննությանը` ` ` ` 
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պահպանելովպահպանելովպահպանելովպահպանելով    իրիրիրիր    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը    կամկամկամկամ    մասնակցելովմասնակցելովմասնակցելովմասնակցելով    քննությանըքննությանըքննությանըքննությանը` ` ` ` բարձրացնելբարձրացնելբարձրացնելբարձրացնել    

դրականդրականդրականդրական    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը, , , , որըորըորըորը    ենթակաենթակաենթակաենթակա    չէչէչէչէ    իջեցմանիջեցմանիջեցմանիջեցման::::    

8.8.  Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները 

քննասենյակից դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:  

8.9.  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: 

8.11.  Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ 

ենթախմբում:  

8.12.  Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համար երաշխավորվում են 

9.4 կետում ներկայացված չափանիշները:  

9.9.9.9.    ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    սանդղակըսանդղակըսանդղակըսանդղակը    ևևևև    նշագրումընշագրումընշագրումընշագրումը    

9.1.  ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 

համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը 

ներկայացված է ստորև.  

Գնահատականը ըստ 5 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 100 
միավորանոց սանդղակի 

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»(թերի)(2)1 31-57 D 
«անբավարար» (2)2 մինչև 30 F 
«ստուգված» 58-100 S 
«չստուգված»1 31-57 U 
«չստուգված»2 մինչև 30 U- 

 

 1) Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  



27 

 2) Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

9.2.  Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական 

ամփոփագրում արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև 

համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 87 («գերազանց»)): 

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

արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է «չստուգված», կրեդիտներ չեն 

հատկացվում:  

9.4.  Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ընթացքում 

անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ չափանիշները. 

•   18-20 միավոր նշանակվում է այն ուսանողին, որն ստուգման 

ներկայացված ուսումնական նյութին տիրապետում է համակողմանիորեն, ունի 

համակարգված և խոր գիտելիքներ, ազատ կատարում է ծրագրով նախատեսվող 

առաջադրանքները, յուրացրել է հիմնական և լրացուցիչ գրականությունը: 

•   13-17 միավոր նշանակվում է այն ուսանողին, որը ցուցաբերում է 

ստուգման ներկայացված ողջ նյութի իմացություն, կատարում է ծրագրով 

նախատեսվող առաջադրանքները, յուրացրել է հիմնական գրականությունը: 

•   8-12 միավոր նշանակվում է այն ուսանողին, որը գիտի ստուգման 

ներկայացված հիմնական ուսումնական նյութն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է 

հետագա ուսման ու աշխատանքի համար, և ծանոթ է հիմնական գրականությանը: 

•   0-7 միավոր նշանակվում է այն ուսանողին, որը չի յուրացրել նյութը, թույլ է 

տալիս էական սխալներ, չի կատարում առաջադրանքները (0(0(0(0----7 7 7 7 միավորըմիավորըմիավորըմիավորը    չիչիչիչի    

համարվոհամարվոհամարվոհամարվումւմւմւմ    դրականդրականդրականդրական    գնահատականգնահատականգնահատականգնահատական    ևևևև    չիչիչիչի    նշվումնշվումնշվումնշվում    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    գրքույկումգրքույկումգրքույկումգրքույկում):):):):    

9.5.  Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման 

ընթացքում ուսանողի անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ 

արգելված աղբյուրից օգտվելու դեպքում) այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր 

աշխատանքը) դադարեցվում է, և տեղեկագրում գրանցվում է 0(զրո): 

    

10. 10. 10. 10. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    ակադեմիականակադեմիականակադեմիականակադեմիական    տեղեկագիրըտեղեկագիրըտեղեկագիրըտեղեկագիրը    

10.1.  Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 

շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ՎՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր 
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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 10): 

10.2.  Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում 

են նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 

ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի 

հետագա հնարավոր փոփոխություններից: 

10.3.  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` 

•      ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    ((((գումարայինգումարայինգումարայինգումարային) ) ) ) կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԾԿԾԿԾԿԾԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը    

•  ԳնահատվածԳնահատվածԳնահատվածԳնահատված    կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԳԿԳԿԳԿԳԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը    

•  ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային    միավորներըմիավորներըմիավորներըմիավորները    ((((ՎՄՎՄՎՄՎՄ) ) ) )     

•  ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    որակականորակականորակականորակական    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը    ((((ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ): ): ): ):     

10.3.1. Ծրագրային (գումարային)    կրեդիտը (ԾԿԾԿԾԿԾԿ) կրթական ծրագրի 

ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած 

բոլոր կրեդիտների գումարն է: 

10.3.2. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿԳԿԳԿԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների 

գումարն է, որոնք գնահատված են տարբերակված գնահատականներով. 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ    = = = = ∑ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    

10.3.3. Վարկանիշային միավորը (ՎՄՎՄՎՄՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և 

դրանց համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն 

է.  

ՎՄՎՄՎՄՎՄ    = = = = ∑ (ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    x x x x ԹԳԹԳԹԳԹԳ)))) 

 որտեղ ԹԳԹԳԹԳԹԳ տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS 

թվային գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 
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միավոր, ապա տվյալ դասընթացի վարկանիշային միավորը հավասար է 5կրեդիտ 

x 72 = 360` 500 հնարավորից: 

 ՍՍՍՍտուգարքովտուգարքովտուգարքովտուգարքով    ավարտվողավարտվողավարտվողավարտվող    առարկաներիառարկաներիառարկաներիառարկաների    համարհամարհամարհամար    ԹԳԹԳԹԳԹԳ=0:=0:=0:=0:    

10.3.4. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ) գնահատականների 

կրեդիտներով կշռված միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 

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

ճշտությամբ).  

 

10.4.  Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են 

կիսամյակային (հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար 

(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և 

ՄՈԳ-երը: 

10.5.  Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, 

համաձայն բուհում գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի 

համար:  

11. 11. 11. 11. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    առաջադիմությունըառաջադիմությունըառաջադիմությունըառաջադիմությունը    

11.1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են 

առաջադիմողների, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվողների և հեռացման 

ենթակա ուսանողների: 

11.2.  Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե կատարել է հետևյալ 

պահանջները. 

•  Կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ (10% թույլատրելի շեղումով) միջին 

ուսումնական բեռնվածություն (բայց մեկ ուսումնական տարվա համար` 

պարտադիր 60 կրեդիտ):  

•  Հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված 

բոլոր պարտադիր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները: 

•  Ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված 

կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմը: 
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11.3.  Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի 

բավարարել նախորդ կետում նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը: 

11.4.  Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է 

տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման 

առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան: 

11.5.  Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է 

հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետներում (պարտքերի մարում) չի 

ուղղում իր թերացումներն ու բացթողումները: 

11.6.  Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված (հնարավոր է` տարբեր 

ուսումնական բեռնվածություն ունեցող) ուսանողների ակադեմիական 

առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, 

ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց 

վարկանիշային միավորների օգնությամբ` ըստ բուհում մշակված կարգի: 

12. 12. 12. 12. ԴԴԴԴասընթացիասընթացիասընթացիասընթացի    վերահանձնումըվերահանձնումըվերահանձնումըվերահանձնումը    ևևևև    կրկնումըկրկնումըկրկնումըկրկնումը    

12.1.  Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում 

(վերահանձնում) չի թույլատրվում: 

12.2.  Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը 

համարվում է հարգելի քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային 

օրերի ընթացքում ինստիտուտի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական 

տեղեկանքի կամ բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության 

դեպքում: 

12.3.  Քննություններին հաջորդող երեքերեքերեքերեք աշխատանքային օրերին 

կազմակերպվում են «բաց դռների օրեր», որոնց ընթացքում ուսանողը կարող է. 

•  հանձնել    հարգելիհարգելիհարգելիհարգելի    պատճառներովպատճառներովպատճառներովպատճառներով քննաշրջանում եզրափակիչ քննությանը 

չներկայացած քննությունը` 58 և բարձր միավորի դեպքում (քննություններից մեկը):    

ԱյսԱյսԱյսԱյս    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    քննությունըքննությունըքննությունըքննությունը    համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    էէէէ    քննաքննաքննաքննաշրջանիշրջանիշրջանիշրջանի    մեջմեջմեջմեջ    ևևևև    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    

էէէէ    նպաստներինպաստներինպաստներինպաստների    ևևևև    ուսանողականուսանողականուսանողականուսանողական    կրթաթոշակկրթաթոշակկրթաթոշակկրթաթոշակիիիի    հատկացմանհատկացմանհատկացմանհատկացման    գործընթացներինգործընթացներինգործընթացներինգործընթացներին:::: 

•  վերահանձնել մեկմեկմեկմեկ «անբավարար» գնահատված (31-57 միավորների 

դեպքում) քննություն կամ ստուգարք: ԱյսԱյսԱյսԱյս    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    քննությունըքննությունըքննությունըքննությունը    համարվումհամարվումհամարվումհամարվում    էէէէ    

որպեսորպեսորպեսորպես    պարտքերիպարտքերիպարտքերիպարտքերի    մարմանմարմանմարմանմարման    առաջինառաջինառաջինառաջին    շրջանիշրջանիշրջանիշրջանի    վերահանձնումվերահանձնումվերահանձնումվերահանձնում    ((((ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    չիչիչիչի    
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մասնակցումմասնակցումմասնակցումմասնակցում    նպաստներինպաստներինպաստներինպաստների    ևևևև    ուսանողականուսանողականուսանողականուսանողական    կրթաթկրթաթկրթաթկրթաթոշակիոշակիոշակիոշակի    հատկացմանհատկացմանհատկացմանհատկացման    

գործընթացներինգործընթացներինգործընթացներինգործընթացներին4444):):):):    

12.4. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն 

անհարգելի պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը 

չհավաքած (գտնվում է 30-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք 

լրացնելու և հանձնելու ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում (գրավոր, 

գրավոր-բանավոր), ընդ որում, այս շրջանում ստացած դրական 

գնահատականներով ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    չիչիչիչի    կարողկարողկարողկարող    մասնակցելմասնակցելմասնակցելմասնակցել    նպաստներինպաստներինպաստներինպաստների    ևևևև    

ուսանողականուսանողականուսանողականուսանողական    կրթաթոշակիկրթաթոշակիկրթաթոշակիկրթաթոշակի    հատկացմանհատկացմանհատկացմանհատկացման    համարհամարհամարհամար    անցկացվողանցկացվողանցկացվողանցկացվող    մրցույթինմրցույթինմրցույթինմրցույթին::::     

12.5.  Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական 

պարտքը թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման 

համար սահմանվում է երկու շրջան.  

•  ձմեռային քննաշրջանի համար` փետրվարինփետրվարինփետրվարինփետրվարին     

•  ամառային քննաշրջանի համար`    սեպտեմբերինսեպտեմբերինսեպտեմբերինսեպտեմբերին     

12.6.  Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների 

համար դեկանը պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է 

երկշաբաթյա ժամանակացույց:  

12.7. Ավարտական որակավորման պետական քննության ժամանակ 

ստացված գնահատականի վերահանձնում չի թույլատրվում: 

12.8.  Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում 

են ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ 

կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված 

ուսման ընդհատման հանգամանքից: 

13. 13. 13. 13. ՔննաշրջանիՔննաշրջանիՔննաշրջանիՔննաշրջանի    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    ամփոփումըամփոփումըամփոփումըամփոփումը    

13.1.  Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է 

դեկանատներում և ուսումնական վարչությունում:  

13.2.  Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական 

տարվա պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ 

և ռեկտորի հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս: 

                                                
 4 Տե՛ս «ՎՊՀ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների 
հատկացման» կանոնակարգը: 
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13.3.  Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ 

կիսամյակում ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային 

աշխատանքներից (նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 

միավորներ (««««գերազանցգերազանցգերազանցգերազանց»»»»    գնահատականներգնահատականներգնահատականներգնահատականներ    ):     

13.4.  Ուսանողը վճարովի սկզբունքով կարող է նույն կուրսում թողնվել 

կրկնակի ուսուցման5:  

13.5.  Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են 

ամբիոնների, ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի, ռեկտորատի և 

ինստիտուտի գիտխորհրդի նիստերում:  

 

14. 14. 14. 14. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    եզրափակիչեզրափակիչեզրափակիչեզրափակիչ    ատեստավորումըատեստավորումըատեստավորումըատեստավորումը        

14.1.  Ուսանողի կողմից ծրագրի ընդհանուր կրթական արդյունքներին 

համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը 

հաստատվում է ավարտական (պետական) քննությամբ (քննություններով), որը չի 

կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների 

գնահատումները: 

14.2.  Ավարտական որակավորման պետական քննություններին թույլատր-

վում են բակալավրիատի մասնագիտական (մասնագիտացման) հիմնական 

կրթական ծրագիրն ավարտած և ծրագրին համապատասխան բոլոր 

առարկաներից անցողիկ միավորներ հավաքած ուսանողները: 

14.3.   Ավարտական որակավորման պետական քննություն(ներ)ը 

հաջողությամբ հանձնած ուսանողներին ընդունված կարգով տրվում է 

համապատասխան մասնագիտության (և մասնագիտացման) բակալավրի դիպլոմ` 

ակադեմիական առաջադիմության մասին տեղեկանքով (դիպլոմի հավելված): 

14.4.  Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում 

գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական 

գնահատականի` ՄՈԳ, հնարավոր առավելագույն արժեքի 90 տոկոսը միայն 

«գերազանց» գնահատականով հանձնած շրջանավարտներին:  

                                                
5 Տե՛ս «ՀՀ Պետական բուհերի ուսանողներին նույն կուրսում կրկնակի ուսուցման թողնելու, հեռացման 

(ազատման) և վերականգման կարգի մասին» ՀՀ ԿԳՆ նախարարի 17.08.2001թ.№ 337-Մ հրամանը: 
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14.5. Ավարտական որակավորման պետական քննություն չհանձնած 

ուսանողն ազատվում է ինստիտուտից, նրան տրվում է տեղեկանք` 

բակալավրական ուսուցման գործընթացն ավարտելու վերաբերյալ, առանց 

ավարտական դիպլոմի շնորհման:  

14.6. Բակալավրի ավարտական որակավորման քննության վերահանձնումը 

կատարվում է` համաձայն ՀՀ ԿԳՆ համապատասխան որոշումների:  

    

15. 15. 15. 15. ԿրեդիտնեԿրեդիտնեԿրեդիտնեԿրեդիտներիրիրիրի    փոխանցումըփոխանցումըփոխանցումըփոխանցումը 

15.1.  Այլ բուհերից ՎՊՀ բակալավրի կրթական ծրագիր կրեդիտները 

փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ 

ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով: Փոխանցումը կատարվում է 

ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` 

ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ: 

15.2.  Այլ բուհերի ուսումնական ծրագրերից ՎՊՀ ուսումնական ծրագրեր 

կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե կրթական մոդուլների` 

 ա) բովանդակությունները նույնն են, 

 բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ, 

 գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական 

կրթական արդյունքները համարժեք են: 

15.3.  Այլ բուհում ՎՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի 

(կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի 

ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` 

ուսանողի, ՎՊՀ-ի և ընդունող/հյուրընկալող բուհի միջև: 

15.4.  Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական 

փոխանակման գործընթացների կազմակերպման համար ՎՊՀ-ին ունի ECTS 

բուհական համակարգող:  

 

16.16.16.16.ՔննություններիՔննություններիՔննություններիՔննությունների    ևևևև    ստուգարքներիստուգարքներիստուգարքներիստուգարքների    անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման    հսկողությունըհսկողությունըհսկողությունըհսկողությունը 

16.1. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ 

հսկողությունն իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական 

վարչության և քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 
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16.2.  Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի 

հրամանով և հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնագիտական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորին:  

16.3.  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: 

16.4.  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:  

16.5.  Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն 

իրավասու են, անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով բուհի ղեկավարությանը, 

դեկանից պահանջելու քննության կամ ստուգարքի դադարեցում: Քննության 

(ստուգարքի) շարունակման կամ դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի) 

անցկացման հարցը որոշվում է ինստիտուտի ղեկավարության և դեկանի կողմից: 

17.17.17.17.ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    խորհրդատուներիխորհրդատուներիխորհրդատուներիխորհրդատուների    ծառայությունըծառայությունըծառայությունըծառայությունը    

17.1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման 

գործընթացում օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում է 

ուսումնական խորհրդատուների ծառայություն, որում ընդգրկում են 

մասնագիտության ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ: 

17.2.  Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և 

հսկում իրեն կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց 

ուսումնառության ողջ ընթացքում:  

17.3.  Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 

համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական 

խորհրդատվություններ: 

 

18.18.18.18.    ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի    իրավունքներնիրավունքներնիրավունքներնիրավունքներն    ուուուու    պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները    
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18.1.  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, 

18.2.  Ուսանողն իրավունք ունի` 

 - ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 

ՎՊՀ-ի 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), 

 - 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 բանասիրական 

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, այնպես 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 

    

ՊՊՊՊ////բբբբ----0443044304430443    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    պատմությունպատմությունպատմությունպատմություն    ----    1111    (2(2(2(2կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (60ժամ 18 ժամ դաս 14սեմինար 28ինքնուրույն) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումր նպատակ ունի ուսանողին մատուցել 

հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը 

դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 

հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա: 
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    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտավարտավարտավարտինինինին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը. 

2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման 

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

հանրապետությունների պատմությունը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված 

սխալներից. 

3. կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, 

հատկապես կրթական գործընթացներում: 

Բովանդակությունը. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի 

աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1. 

Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2. Հայաստանի հին շրջանի 

պատմությունը. Ուրարտու, Երվանդունիների թագավորությունը:

 Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը 

Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3. Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4. 

Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5. Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

 

ՊՊՊՊ////բբբբ----0440440440444444    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    պատմությունպատմությունպատմությունպատմություն    ----    2 (22 (22 (22 (2կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (60 ժամ 18ժամ դասախոսություն14սեմինար28ինքնուրույն 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումր նպատակ ունի ուսանողին մատուցել 

հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը 

դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 

հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը. 

2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման 

կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
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հանրապետությունների պատմությունը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված 

սխալներից. 

3. կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, 

հատկապես կրթական գործընթացներում: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հայկական հարցը, աոաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական 

պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան 

Հայաստանում: Թեմա 2. Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը 

(1870-ական թթ.-20-րդ դ. սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու 

կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: 

Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3. Պանթուրքիզմը 

պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնր: 

Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան 

հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4. Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-

1920թթ.: Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6. Հայաստանի 

Երրորդ Հանրապետությունը: Թեմա 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը: 

ՀԼ/ՀԼ/ՀԼ/ՀԼ/    ----1007100710071007    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    լեզուլեզուլեզուլեզու    ևևևև    գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն    / 2 / 2 / 2 / 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 2 ժամ60ժամ դասախոսություն, գործնական24, 28 ժամ ինքնուրույն  

1–ին կիսամյակ, ստուգարք  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի համապատասխան գիտելիքները 

հայոց լեզվի և գրականության ոլորտում  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբա-

նական և շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 
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ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը. . . . ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա----1.1.1.1. 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 հայերենի 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:  

  

Գ/բԳ/բԳ/բԳ/բ----1141114111411141    ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    լեզուլեզուլեզուլեզու    ևևևև    գրականությունգրականությունգրականությունգրականություն    / 2 / 2 / 2 / 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    
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 Շաբաթական 2 ժամ լսարանային 60 ժամ, դասախոսություն 8ժամ 24ամ 

գործնական, 28 ժամ ինքնուրույն 

2-րդ կիսամյակ ստուգարք 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները հայոց լեզվի և 

գրականության ոլորտում  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբանական և 

շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

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: 

ՓՓՓՓ////բբբբ----0478047804780478    ՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայությունՓիլիսոփայություն    (4(4(4(4կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

բաթական 3 ժամ ( 120 ժամ 28դաս սեմինար պարապմունք 72ինք 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների 

միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական 

զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ 

համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը: 
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ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփա-

յական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, 

ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբա-

նության դերն ու նշանակությունը. 

3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի 

քաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերա-

ցումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն: 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական էտապները: 

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն: 

Թեմա 4. Հոգևորի պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ: 

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը: 

Թեմա 6. Իմացության տեսություն: 

Թեմա 7. Գիտական իմացության յուրահատկությունը: 

Թեմա 8. Սոցիալական փիլիսոփայություն: 

Թեմա 9. Հասարակության սոցիալ-տնտեսական համակարգը: 

Թեմա 10. Հասարակության քաղաքական համակարգը: 

Թեմա 11. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ: 

Թեմա 12. Հասարակական գիտակցություն: 

Թեմա 13. Արժեքաբանության փիլիսոփայություն: 

ՌԼՌԼՌԼՌԼ////բբբբ----0081 0081 0081 0081 ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    ռուսացռուսացռուսացռուսաց    լեզուլեզուլեզուլեզու    ----    1 (1 (1 (1 (4444կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (120 ժամ ` 64 գործնական,  56 ինքնուրույն) 

 1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի 

համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 

ունակությունները՝ հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 
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ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուուուուսանողըսանողըսանողըսանողը....    

1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին. 

2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը. 

3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների. 

4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայնների դասակարգումը, 

արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: 

Թեմա 2. Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային 

միավորների հարաբերակցության ձևերը: 

Թեմա 3. Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), 

խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: 

Թեմա 4. Շարահյուսություն. շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, 

պարզ նախադասություն), նախադասության գլխավոր անդամները, 

նախադասության տեսակներն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման 

ուղղվածության: 

 

ՌԼՌԼՌԼՌԼ////բբբբ----0081008100810081    ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    ռուսացռուսացռուսացռուսաց    լեզուլեզուլեզուլեզու    ----    2 (2 (2 (2 (4444կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (120 ժամ 64 գործնական,  56 ինքնուրույն) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի 

կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը՝ 

հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները. 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին. 
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3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական 

կառուցվածքներին. 

4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել 

նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ. 

5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Բառագիտություն. դարձվածքներ, դրանց դասակարգումը:  

Թեմա 2. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: 

Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը:  

Թեմա 3. Շարահյուսություն. միակազմ նախադասություն, միակազմ 

նախադասության դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ 

նախադասության դասակարգումը:  

Թեմա 4. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: 

Թեմա 5. Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության 

տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական 

կառուցվածքները: 

 

ՕԼՕԼՕԼՕԼ////բ բ բ բ ----    0121012101210121    ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    օտարօտարօտարօտար    լեզուլեզուլեզուլեզու    ----1 (1 (1 (1 (4444կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 

(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը. 

2. կսովորի անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող 

երևույթները. 

3. ձեռք կբերի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ: 

Բովանդակությունը. 
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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, ճանապարհոր-դություն, երազանքներ, 

իմ ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը և այլն: 

  

ՕԼՕԼՕԼՕԼ////բբբբ----0121012101210121    ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    օտարօտարօտարօտար    լեզուլեզուլեզուլեզու    ----    2 (2 (2 (2 (4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (64ժամ գործնական պարապմունք) 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատՆպատՆպատՆպատակըակըակըակը....    

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում՝ 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասրնթացիԴասրնթացիԴասրնթացիԴասրնթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական 

նյութը՝ հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա. 

2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ. 

3. կկարողանա ընկալել լսած/կարդացած նյութի հիմնական 

բովանդակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը 

երկրորդականից: 

Բովանդակությունը. 

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:  
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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: 

úÈ0672 úï³ñ É»½áõ (²Ý�É»ñ»Ý) - 3 (4 Ïñ»¹Çï) 

Þ³µ³Ã³Ï³Ý 4 Å³Ù (64 Å³Ù ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝù) 3-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³Ï, ëïáõ·³ñù 

Üå³ï³ÏÁ. 

¸³ëÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ½ÇÝ»É ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí³Ý·É»ñ»Ý 

É»½íÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇ  ¨  µ³Ý³íáñ 

ËáëùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

ÎñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. 

¸³ëñÝÃ³óÇ Ñ³çáÕ ³í³ñïÇÝ áõë³ÝáÕÁ. 

1.ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ñ³Ù³Ï³ñ·»É  ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ՝ ÑÇÙÝí»Éáí Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý 

ëÏ½µáõÝùÇ íñ³. 

2.ÏáõÝ»Ý³ ûï³ñ É»½íáí µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ Ëáëù Ï³éáõó»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

3.ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ÁÝÏ³É»É Éë³Í/Ï³ñ¹³ó³Í ÝÛáõÃÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

ï³ñ³Ýç³ï»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇó: 

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

Â»Ù³ 1 – Ø³Ïµ³ÛÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ԱÍ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý 

³ëïÇ×³ÝÁ: Â»Ù³ 2  - ²Ý·É»ñ»Ý É»½íÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ó¨»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ, Ü»ñÏ³ ¨ 

³ÝóÛ³É í³Õ³Ï³ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ó¨»ñ: Â»Ù³ 3 -  ØÇ³óÛ³É Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, 

³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñ, Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É 

Â³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Â»Ù³ 4 - Ðá¹»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, 

·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý ³Í³ÝóÝ»ñ 

  

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    

ՏՏՏՏ////բ 1251բ 1251բ 1251բ 1251....    ՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտություն    / / / / 2222    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

Շաբաթական 2ժամ  / 18 ժամ դասախոսություն , 12ժամ սեմինար /  4 -րդ 

կիսամյակ, ստուգարք  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության 

մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսությյան բովանդակության, 

սեփականատիրական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և 

մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու 
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պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման 

մասին պատկերացումներ:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջոհաջոհաջոհաջողղղղ    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    . . . .     

1. յուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները 

2. պատկերացում ունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, 

կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1Տնտեսագիտության տեսության ծագումն ու զարգացումը: 

Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները:  

Թեմա-2 Արտադրության բնութագիրը:  

Թեմա-3 Շուկայական էկոնոմիկայի տեսության հիմունքներ: Արժեքի 

տեսություններ:  

Թեմա-4 Շուկայական հարաբերությունների էությունը, կառուցվածքն ու 

 ֆունկցիաները: Թեմա-5Տնտեսական համակարգի ինքնակառավարումը: 

Շուկայական հավասարակշռվածություն:  

Թեմա-6 Ֆիրման շուկայական հարաբերությունների համակարգում:  

Թեմա-7 Ձեռնարկատիրական կապիտալի ձևավորումը:  

Թեմա-8 Ծախքերի էությունը: Արտադրություն և ծախքեր:  

Թեմա-9 Շահույթ և շահութաբերություն: Տնտեսական շահույթ, 

ձեռնարկատիրական եկամուտ, աշխատավարձ: 

Թեմա-10 Ագրոարդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն: 

Թեմա11Մակրոտնտեսական քաղաքականության նպատակներն ու հասնելու 

ուղիները: 

Թեմա12 Կուտակում, սպառում և խնայողություններ:  

Թեմա-13 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման փուլայնությունը:  

Թեմա-14 Աշխատանք, զբաղվածություն և գործազրկություն Մարդկային 

կապիտալի տեսությունը:  

Թեմա-15 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Արժեզրկում:  

Թեմա-16 Ֆինանսական համակարգ և  ֆինանսական քաղաքականություն:  

Թեմա-17 Պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը:  
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Թեմա-18 Համաշխարհային տնտեսությունը և զարգացման օրինաչափությունները: 

Թեմա-19 Միջազգային արժույթային և  ֆինանսական համակարգեր: 

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացերդասընթացերդասընթացերդասընթացեր    

ՓՓՓՓ----բբբբ    0479 0479 0479 0479 ԻրավագիտությունԻրավագիտությունԻրավագիտությունԻրավագիտություն    /2 /2 /2 /2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    

 Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար  /18 ժամ 

դասախոսություն , 12ժամ սեմինար /  4 -րդ կիսամյակ ստուգարք  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով իրավունքի, հատկապես մարդու 

իրավունքների, դրանց ներպետական և միջազգային պաշտպանության 

վերաբերյալ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական 

գիտելիքները. 

3. Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ օրենսդրության հետ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

Պետք է տիրապետեն դասընթացի թեմաներին,կարողանան ճիշտ գնահատել 

մարդու՝ որպես ժամանակակից իրավական պետություններում հռչակված 

բարձրագույն արժեքի դերն ու տեղը պետական կառույցների համակարգում, ճիշտ 

պատկերացում կազմեն քաղաքական իշխանության վերաբերյալ, ծանոթանան 

իրավունքի համակարգում ընդգրկված ճյուղերի հետ:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա-1. Պետության և իրավունքի առաջացումը: . Պետության և իրավունքի 

առաջացման ու զարգացման մասին հիմնական տեսությունները: Պետության 

առաջացման պատճառները: Հիմնական հատկանիշները: Պետությունը որպես 

քաղաքական համակարգի հատուկ տարր:  

Թեմա 2.    Պետության էությունը , գործառույթները : Պետության ձև հասկացությունը: 

Թեմա 3. Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում: Իրավունքի 

հատկանիշներն ու սահմանումը : Իրավունքի աղբյուրները կամ ձևերը. իրավունքը 

ժամանակակից ըմբռնմամբ :  

Թեմա 4. Իրավահարաբերություններ հասկացությունը և նրա հիմնական 

հատկանիշները. իրավահարաբերության կառուցվածքը: Իրավաբանական 
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փաստեր :  

Թեմա 5. Իրավագիտակցության հասկացությունը և տեսակները: 

Իրավագիտակցության կառուցվածքը :  

Թեմա 6. Օրինականության և իրավակարգի հարաբերակցությունը: 

Օրինականությունն իբրև սկզբունք : 

 Թեմա 7. Իրավունքի համակարգ հասկացությունը : Իրավունքի համակարգի 

կառուցվածքային տարրերը : Իրավունքի ճյուղերը : 

Թեմա 8. Սահմանադրական իրավունքի առարկան ու աղբյուրները: 

Սահմանադրական իրավունքի առարկան: Սահմանադրական իրավունքի նորմերը 

և դրանց առանձնահատկությունները: Սահմանադրաիրավական 

հարաբերություններ: 

Թեմա 9. Սահմանադրական կարգի հասկացությունը: Ժողովրդաիշխանության 

իրականացման ձևերը: ՀՀ օրենսդրությունը մարդու իրավունքների 

պաշտպանության մասին: 

Թեմա 10. Ընտանեական իրավունք. հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները: 

Թեմա 11. Քրեական իրավունք . հասկացությունը և հիմնական ինստիտուտները :  

Թեմա 12. Բնապահպանական իրավունք հասկացությունը, համակարգը, 

աղբյուրները: 

 Թեմա 13. Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային հիմնահարցերը: 

 

ՏՏՏՏ////բբբբ1255 1255 1255 1255 ՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտությունՏնտեսագիտություն    (2 (2 (2 (2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար, 30 ժամ 

ինքնուրույն) 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության 

մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսության բովանդակության, սեփականատի-

րական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական 

զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու պետության 

տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման մասին 

պատկերացումներ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, 

կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին. 

2. կիմանա տնտեսագիտական գիտելիքների դերն ու գործառույթները 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում. 

3.  կկարողանա  ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունները.  

4. կիմանա առարկայի կարևորությունը հասարակական տնտեսական 

հարաբերությունների բնագավառում: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: Ուսումնասիրման 

առարկան և մեթոդները: Թեմա 2. Ապրանքային արտադրություն: Ապրանք և փող: 

Թեմա 3. Շուկայական տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4. 

Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: Թեմա 5. Ֆիրման շուկայական 

հարաբերությունների համակարգում: Թեմա 6. Ձեռնարկատիրական կապիտալի 

ձևավորումը: Թեմա 7. Ծախքերի տեսությունը: Արտադրություն և ծախքեր: Թեմա 8. 

Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական եկամուտ և աշխատավարձ: 

Թեմա 9. Ագրո-արդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն: Թեմա 10. 

Կուտակում, սպառում և խնայողություն: Թեմա 11. Տնտեսական աճ: Տնտեսական 

զարգացման փուլայնությունը: Թեմա 12. Ին ֆլյացիա և գործազրկություն: Թեմա 13. 

Դրամավարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: Թեմա 14. Ֆինանսական 

համակարգ և  ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա 15. Պետության սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա 16. Համաշխարհային տնտեսությունը և 

զարգացման օրինաչափությունները: Միջազգային արժույթային և  ֆինանսական 

համակարգեր: 

ՓՓՓՓ////բբբբ----0476047604760476    ««««ՔաղաքագիտությունՔաղաքագիտությունՔաղաքագիտությունՔաղաքագիտությունեեեե    /2 /2 /2 /2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    

 Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար  60 ժամ / 18 ժամ 

դասախոսություն ,12 ժամ սեմինար , 30 ժամ ինքնուրույն /  4-րդ կիսամյակ 

ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....  
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 «Քաղաքագիտությունե առարկայի դասընթացը նպատակ ունի ուսանողին տալ 

գիտելիքներ հասարակության քաղաքական կյանքի վերաբերյալ, այն ուսանողին 

հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու քաղաքական համակարգի, 

նրա էության ու բնույթի մասին, պետության կառավարման բնույթի, քաղաքական 

կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ օգնում է կապ հաստատելու 

տնտեսության և քաղաքականության միջև:    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

Քաղաքագիտություն առարկայի վերաբերյալ համապարփակ գիտլիքներ, 

կարողանա համեմատել հասարագիտական մյուս գիտությունների հետ, 

հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը հասարակագիտական գիտությունների 

շրջանակում: 

Հստակորեն պատկերացում կազմելու քաղաքականության, նրա էության ու 

կառուցվածքի վերաբերյալ, կատարելու վերլուծություններ, համեմատություններ 

քաղաքագիտության բոլոր հարցերի վերաբերյալ, Մասնագիտական գիտելիքը 

նորացնելու և փոխանցելու, Նոր գաղափարներ առաջ քաշելու Թիմում աշխատելու    

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկան, մեթոդները 

Թեմա 2. Քաղաքականության սուբյեկտները 

Թեմա 3. Հասարակության իրավաքաղաքական համակարգ 

Թեմա 4. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր իֆստիտուտ 

Թեմա 5. Պետության կառավարման հիմնական մոդելները 

Թեմա 6. Քաղաքական իշխանություն 

Թեմա 7. Քաղաքական կազմակերպությունների բնութագիրը 

Թեմա 8. Քաղաքական գործընթաց 

Թեմա 9. Քաղաքական կոնֆլիկտ 

Թեմա 10. Քաղաքական մշակույթ 

Թեմա 11. Քաղաքական լիդերություն 

 

Փ/բ0481 Փ/բ0481 Փ/բ0481 Փ/բ0481 ....ՄշակութաբանությունՄշակութաբանությունՄշակութաբանությունՄշակութաբանություն    /2 /2 /2 /2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    
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 Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար  

 / 18 ժամ դասախոսություն , 12ժամ սեմինար /  

 3 -րդ կիսամյակ ստուգարք  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

ա) Ուսանողին զինել գիտելիքներով մշակութաբանության և նրա խնդիրների 

մասին: 

բ) Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքների 

պաշարը: 

գ) Ուսանողին գաղափար տալ մշակույթների զարգացման, օրինաչափությունների, 

տիպերի, միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրների վերաբերյալ: 

դ) Օգնել ուսանողներին տեսական գիտելիքները օգտագործել պրակտիկայում: 

ե) Հիմք ստեղծել մշակույթի հետ կապված այլ գիտությունների ուսումնասիրման 

համար: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

ա) կարողանա ձեռք մերած տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: 

բ) տիրապետեն մշակութաբանության, հետազոտման մեթոդներին: 

գ )կարողանա ըմբռնել մշակույթի ընդհանուր բնույթը: 

դ) կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ե) կարողանա տարբերակել մշակութաբանության տարբեր ուսմունքների 

առանձնահատկությունները: 

    ԲովանդակություԲովանդակություԲովանդակություԲովանդակությունընընընը....    

Թեմա 1- Մշակութաբանության առարկայի ընդգրկման շրջանակները -  

Թեմա 2- Մշակույթի մակարդակները  

Թեմա 3- Զանգվածային և էլիտար մշակույթ  

Թեմա 4- Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը  

Թեմա 5- Մշակույթ, բնություն, հասարակություն  

Թեմա 6- Աշխարհի մշակութային պատկերի հերթափոխումը Թեմա 7- 

Մշակույթների համակարգման ձևերը և եղանակները  

Թեմա 8- Մշակույթների կազմաբանությունը  



52 

Թեմա 9- Մշակույթների տիպաբանություն  

Թեմա 10- Միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրները  

Թեմա 11- Մշակույթների դինամիկան  

Թեմա 12- Մարդը մշակույթում: 

Թեմա 13 - ժամանակակից գլոբալ խնդիրները XX դարավերջի մշակույթում 

 

ՀՀՀՀ    ////բ 0332 բ 0332 բ 0332 բ 0332 ....    ՍոցիոլոգիաՍոցիոլոգիաՍոցիոլոգիաՍոցիոլոգիա    / 2 / 2 / 2 / 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    

 Շաբաթական 2ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար 60 ժամ / 18 ժամ 

դասախոսություն,12 ժամ սեմինար, 30 ժամ ինքնուրույն /  3-րդ կիսամյակ 

ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը. . . .     

Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի պատմական 

անհրաժեշտության, հասարակության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    իմանաիմանաիմանաիմանա    

1.Տեսական գիտելիքներ 

� Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական անհրաժեշտության, վերջինիս 

ուսումնասիրման օբյեկտի, առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների, 

սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ կառուցվածքի վերաբերյալ, 

� Հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման 

օրինաչափությունների, հիմնական ընդհանրությունների եւ տարբերությունների, 

համակարգային մոտեցման, հասարակության՝ իբրեւ համակարգի՝ 

բազմամակարդակ կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի 

(անհատը՝ սոցիալական գործողություն կատարելու տեսանկյունից, խմբեր, 

կազմակերպություններ, ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 

� Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, դրանց 

փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

� Հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի(շերտավորման), այն 

մեկնաբանող մոտեցումների, հիմնական շերտերի բնութագրի, մոբիլության, 

վերջինիս տեսակների, ըստ մոբիլության «բաց» եւ «փակ» հասարակությունների 
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մեկնաբանման վերաբերյալ, գլոբալացման, վերջինս մեկնաբանող մոտեցումների 

եւ հիմնական տեսությունների (իմպերիալիզմ (Հոբսոն), կախվածության 

տեսություն (Ֆրանկ), համաշխարհային համակարգի տեսություն (Վալերշտայն), 

ցանցային տեսություն (Կաստելս) ), հռոմեական ակումբի, գլոբալ եւ գլոբալացնող 

ռիսկերի, ռիսկի հասարակության գաղափարի, գլոբալացման հիմնական 

գործիքների, աշխատուժի, տեխնոլոգիաների, կապիտալի հոսքերի, 

Մալթուսականության, Համահնչյունայնացման խնդրի, համաշխարհային 

հասարակության աճող բարդացման վերաբերյալ: 

� Կիրառական սոցիոլոգիայի զարգացման պատմության, սոցիոլոգիական 

հետազոտության նախապատրաստման, անցկացման մշակման, ընդհանրացման 

ձեւերի, հետազոտության հիմնական մեթոդների վերաբերյալ: 

Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ 

� Վերլուծելու, սինթեզելու, 

� Կազմակերպելու, պլանավորելու, 

� Քննադատության, ինքնաքննադատության, 

� Տեղեկատվության կառավարման, 

� Նոր տեղեկատվությունը համապատասխան համատեքստում ընկալելու, 

մեկնաբանելու 

� Բազմաձեւության, բազմամշակութայնության ընդունման, 

� Նոր գաղափարներ առաջադրելու 

� Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն եւ հետեւողականորեն 

ներկայացնելու, 

� Առարկայի մեթոդները եւ տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագործելու, 

� Տվյալ առարկայական ոլորտում հետազոտությունների արդյունքները 

գնահատելու կարողություններ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1Թեմա 1Թեմա 1Թեմա 1. Սոցիոլոգիան իբրև գիտություն 

1.Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները: 

2.Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: 

3.Սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան, մեթոդները, ֆունկցիաները: 

4.Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 
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5.Սոցիոլոգիան հասարակական գիտությունների համակարգում:  

Թեմա 2Թեմա 2Թեմա 2Թեմա 2. Հասարակություն  

1.Հասարակության պատմական ձևեր և տիպաբանական հիմքեր: 

2.Հասարակության զարգացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

2.1.Հասարակությունն իբրև համակարգ: 

 Թեմա 3Թեմա 3Թեմա 3Թեմա 3. Մշակույթ 

1.«Մշակույթ» հասկացությունը, տարրերը, տեսակները: 

2.Սոցիոմշակութային փոփոխություններ: 

 ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444. Սոցիալականացում  

1. Ընդհանուր հասկացություն, տեսակներ: 

2. Առաջնային սոցիալականացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

3. Սոցիալականացման հիմնական ագենտները: 

4. Շեղվող վարք:  

Թեմա 5Թեմա 5Թեմա 5Թեմա 5. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը 

1. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ: 

2. Սոցիալական ինստիտուտներ. ընտանիքի ինստիտուտը: 

Թեմա 6Թեմա 6Թեմա 6Թեմա 6. Սոցիալական ստրատիֆիկացիա  

1. Սոցիալական անհավասարություն, սոցիալական մոբիլություն, 

ստրատիֆիկացիոն դիրքեր, միջին դաս: 

2. Ստրատիֆիկացիոն համակարգեր: 

3. Սոցիալական ստրատիֆիկացիան մեկնաբանող դասական մոտեցումներ: 

 

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկական    ևևևև    բնագիտականբնագիտականբնագիտականբնագիտական    առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

ՄՄՄՄ////բ 1348.1բ 1348.1բ 1348.1բ 1348.1    ԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույն    մաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկա    1111    ((((4444կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

 Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական  32 ժամ 

դասախոսություն, 32ժամ գործնական,  I կիսամյակ, քննություն  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

վերլուծական երկրաչափությունից,   դի ֆերենցիալ հաշվից : 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    
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1.կիմանա վերլուծական երկրաչափության տարրերը հարթության մեջ, 

տարրական  ֆունկցիաների հատկությունները և գրաֆիկները, ածանցյալը և 

կիրառությունները. 

2.կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և դի ֆերենցիալ հաշվի 

նշանակությունը. 

3.կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան և կառուցել նրա գրաֆիկը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Վերլուծական երկրաչափության տարրեր:    Թեմա 2. Սահմանների 

տեսություն, ֆունկցիա, ֆունկցիայի անընդհատություն: Թեմա 3. Մեկ 

փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ:  

    

ՄՄՄՄ////բ 1348. 2բ 1348. 2բ 1348. 2բ 1348. 2    ԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույնԲարձրագույն    մաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկամաթեմատիկա    2.2.2.2.    (3(3(3(3    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ լսարանային 2 ժամ գործնական, ( 32 ժամ դասախոսություն, 

16ժամ գործնական) 2 -րդ կիսամյակ,ստուգարք 

ՆՆՆՆպատակըպատակըպատակըպատակը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ինտեգրալ 

հաշվից, հավանականությունների տեսությունից, վիճակագրությունից: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1.կիմանա ինտեգրալ հաշվի, հավանականությունների տեսության և 

վիճակագրության տարրերը. 

2.կկարողանա կիրառել ինտեգրալ հաշիվը մակերեսներ, ծավալներ հաշվելիս, 

կատարել փորձնական արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն: 

Բովանդակությունը.    

Թեմա 1 .Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ հաշիվ (անորոշ և որոշյալ 

ինտեգրալ):Թեմա 2. Շարքեր: Թեմա 3. Հավանականությունների տեսության և 

մաթեմատիկական վիճակագրության տարրեր: Թեմա 4. Հավանականությունների 

տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրեր:  
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ՖՖՖՖ    ////բ 1384.1բ 1384.1բ 1384.1բ 1384.1    ՖիզիկաՖիզիկաՖիզիկաՖիզիկա    ////    3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 3 ժամ լսարանային , 1 ժամ սեմինար 1 ժամ գործնական 22 

դասախոսություն, 10 ժամ գործնական 12 ժամ լաբորատոր,  2-ին կիսամյակ 

ստուգարք 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    . . . .     

Դասընթացի նպատակն է . 

Տալ գիտելիքներ  ֆիզիկական երևույթների և օրենքների մասին: 

•  Նպաստել ինքնուրույն պարզագույն հետազոտություններ անցկացնելու 

կարողությունների ձևավորմանը: 

•  Նպաստել  ֆիզիկայի տարբեր բաժինների միջև խորը կապերի ընկալմանը: 

•  Նպաստել  ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի 

ընկալմանը: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    սովորիսովորիսովորիսովորի    . . . .     

•  տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն, նոր գիտելիքներ ձեռք 

բերելու հմտություններ: 

•  տվյալ բնագավառում տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու 

հմտություններ: 

    ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: Նյութական կետի կինեմատիկա: կությունը Թեմա 2. 

Աշխատանք և էներգիա Թեմա 3 .Աշխատանք և էներգիա Թեմա 4. Տատանումներ և 

ալիքներ:Թեմա 5. Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը: 

Թեմա 6. Գազային օրենքներըը: Թեմա7 Բարոմետրական բանաձև: Մոլեկուլների 

արագություններ: 

 Թեմա 8. Ներքին էներգիա: Ջերմաքանակ: Աշխատանքը ջերմադինամիկայում: 

Թեմա 9. Ջերմադինամիկայի 1-ին օրենքը իզո պրոցեսների համար:Թեմա 10. 

Ադիաբատ և պոլիտրոպ պրոցեցներ: Էնտրոպիա: Էնտրոպիայի աճման օրենքը 

Թեմա 11. Վան-դեր-Վաալսի հավասարումը: Հաստատուն էլեկտրական հոսանք: 

Թեմա 12. Փոփոխական էլեկտրական հոսանք:Թեմա 13. Մագնիսական դաշտ: 

Ամպերի և Լորենցի ուժ: Թեմա 14. Լույսի ինտեր ֆերեց և դիֆրակցիա: Դիֆրակցիոն 

ցանց:Թեմա 15. Ատոմի և միջուկի կառուցվածքը : Կապի էներգիա: 
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ԻԻԻԻՏՄՄ/բՏՄՄ/բՏՄՄ/բՏՄՄ/բ    1371 1371 1371 1371 Համակարգչից օգտվելու հմտություններՀամակարգչից օգտվելու հմտություններՀամակարգչից օգտվելու հմտություններՀամակարգչից օգտվելու հմտություններ/ 3/ 3/ 3/ 3    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն 3 ժամ գործնական, /8 ժամ 

դասախոսություն 24 ժամ գործնական /  1-ին կիսամյակ ստուգարք  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

1 .Ուսանողներին զինել գիտելիքներով Paint, M. Word , Excel, PowerPoint ծրագրերի 

վերաբերյալ  

2.Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, գործնական 

,մեթոդական գիտելիքները: 

3. տեսական դասընթացից յուրացված գիտելիքները,մեթոդները ամրապնդել 

գործնական աշխատանքների կատարման ընթացքում 

4. կատարել գործնական աշխատանքներ Paint, M. Word , Excel, PowerPoint 

ծրագրերի կիրառությամբ 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    . . . .     

կարողանան աշխատել Paint ծրագրով 

կարողանան տեքստերը հավաքել և խմբագրել M. Word , Excel ծրագրերում  

կարողանան աշխատել աղյուսակների հետ M. Word ծրագրում,իսկ Excel-ում 

կարողանան դիագրամաներ կառուցել  

կարողանան օգտագործել Standart, Format, Drawing տողերի գործիքները  

կարողանան ձևավորել էջը,կարողանան օգտագործել Word Art 

գործիքը,կարողանան նաև գծային,ցիկլիկ և ճյուղավորվող ալգորիթմներով բլոկ-

սխեմաներ կազմեն 

կարողանան PowerPoint ծրագրում սլայդներ պատրաստել,կարողանան 

օգտագործել անիմացիաները 

 ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը        

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և բաղկացուցիչ մասերը,ծանոթացում Office-ի 

ծրագրերին : Թեմա 2. Աշխատանք Paint ծրագրի հետ: Paint ծրագրի 

մենյուները,գործիքները : Թեմա 3. M.Word ծրագիր: Standart, Format, Drawing 

գործիքների տողերը,աշխատնք նրանց հետ : Թեմա 4. M.Word-ի File,Edit, 

View մենյուները : Թեմա 5. M.Word-ի Insert,Format,Tools 
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մենյուները : Թեմա 6. M.Word-ի Table մենյուն:Աղյուսակի ֆորմատավորում : Թեմա 

7. M.Word-ի Window,Help մենյուները : Թեմա 8. Աշխատանք Excel-ում:Տեքստի 

հավաքում,խմբագրում,ձևավորում,աղյուսակի հետ աշխատանք Excel-

ում,դիգրամայի կառուցում: Թեմա 9. տվյալների տեսակավորումը և ֆիլտրումը 

Excel-ում,ֆունկցիաներ: Թեմա 10. PowerPoint ծրագիր:Սլայդի պատրաստում, 

ֆոնավորում,սև-սպիտակ,ռեժիմը սլայդի ներդրումը : Թեմա 11 . սլայդների 

հեռացումն ու տեսակավորումը,տեքստի մշակումը ստրուկտուրայում, Drawing 

վահանակի գործիքների օգնությամբ տեքստի ներմուծում,օբյեկտների անիմացիա :  

    

ԿԿԿԿ////բբբբ----0942 0942 0942 0942 ԱշխարհագրությունԱշխարհագրությունԱշխարհագրությունԱշխարհագրություն    

4կրեդիտ շաբաթական 2 ժամ դաս.,1 ժամ գործնական, 120 ժամ` 40 

դասախոսություն, 16 գործնական, 64 ինքնուրույն, 1 կիսամյակ քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

1. Ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհագրական մտածելակերպ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների տեսական, ընդհանուր 

աշխարհագրական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.  Ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր երկրների բնությանը, բնակչությանը, 

տարբեր ժողովուրդներին, նրանց մշակույթին մասին: 

4. Նախապատրաստել ֆիզիկաաշխահագրական գիտությունների ցիկլի 

առարկաների (երկրաբանություն, երկրագիտություն, մայրցամաքների 

ֆիզիկական աշխարհագրություն և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել աշխարհագրական հետազոտման մեթոդներին, 

− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1.Ներածություն: Աշխահագրություն գիտության ձևավորման պատմություն:    

Նախնադարյան հասարակության աշխարհագրական ճանաչողությունը: Անտիկ 

շրջանի աշխարհագրություն: Աշխարհագրությունը միջնադարում: 
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Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ: Աշխարհագրության զարգացումը 

XVIIIդ. մինչև XXդ. սկիզբը: Թեմա 2.Արեգակնային համակարգի կառուցվածքը: 

Երկրագնդի ներքին կառուցվածքը: Բուլլենի մոդելը: Թեմա 3 Երկրի հիմնական 

բնութագրիչները:    Երկրի օրական և տարեկան պտույտը, նրա աշխարհագրական 

նշանակությունը: Թեմա 4. Երկրագնդի ոլորտները: Աշխարհագրական թաղանթ: 

Քարոլորտ: Հողային ոլորտ: Ջրոլորտ: Մթնոլորտ: Եղանակ և կլիմա: Թեմա 5. 

Կենսոլորտի գլխավոր բնութագրիչները: Երկրահամալիրների 

ստորակարգությունը:  Թեմա 6. Համաշխարհային օվկիանոս: Օվկիանոսի և 

օվկիանոսային հոսանքների դերը Երկրի և նրա առանձին ռեգիոնների կլիմայի 

ձևավորման մեջ: Թեմա 7. Աշխարհագրական թաղանթի միասնությունը: Մարդը և 

շրջակա միջավայրը: Թեմա 8. Աշխարհագրական գլոբալ և ռեգիոնալ 

հիմնախնդիրները: Բնություն-տնտեսություն համակարգի միասնությունը: Թեմա 9. 

Աշխարհի բնակչության տարաբնակեցման հիմնական գծերը և գործոնները: 

Պարենային հիմնախնդիրներ: Թեմա 10. Բնօգտագործում: Բնական ռեսուրսներ: 

Վերականգնվող և չվերականգնվող բնական ռեսուրսներ: Թեմա 11. Քաղցրահամ 

ջրի օգտագործման հեռանկարները: Ծովի ջրի աղազերծումը: 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ----1491149114911491ԵրկրաբանությունԵրկրաբանությունԵրկրաբանությունԵրկրաբանություն    

4կրեդիտ շաբաթական 2 ժամ դաս.,1 ժամ գործ/լաբ , 120 ժամ 40 դասախոս., 

14գործ., 14 լաբորատոր 52 ինքնուրույն, 3 կիսամյակ քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Բնապահպանական և Աշխարհագրական գիտելիքների ստացում երկրի մասին 

2. Երկրագնդի ձևավորման պատմության բացահայտում 

3. Ռելիեֆի ձևերի ու երկրաբանական կառուցվածքների կապերի բացահայտում 

4. Հանքատեսակների և ապարների ճանաչումը և աշխարհագրական 

տեղաբաշխումը 

5. Երկրաբանական կառուցվածքների տեսակները և զարգացումը 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

� մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու 

� նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
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� որակի մասին հոգացություն 

� թիմում աշխատելու 

� գնահատման գործիքների կիրառելու 

նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը        

Թեմա 1 ներածություն: Թեմա 2 Երկրի ներքին կառուցվածքը: Թեմա 3 

Երկրադինամիկական պրոցեսներ: Թեմա 4 Բյուրեղագիտության բաժին: թեմա 5 

Հանքաբանություն: Թեմա 6 Քարագրություն: Թեմա 7 Մագմատիզմ: Թեմա 8 Երկրի 

երկրաբանական պատմություն: Թեմա 9 Պալեոզոյան էրա Թեմա 10. Չորրոդական 

ժամանակաշրջան 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ0943 0943 0943 0943 ՀողագիտւթյունՀողագիտւթյունՀողագիտւթյունՀողագիտւթյուն    

3 կրեդիտ շաբաթական 1 ժամ դաս.,1 ժամ գործ/լաբ, 90ժամ 28 դասախոս., 12գործ., 

12 լաբորատոր 38 ինքնուրույն, 2 կիսամյակ ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

-Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հողի կառուցվածքի, հողային տիպերի 

որոշման, հողերի էռոզիայից պաշտպանության եղանակների մասին: 

-Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների տեսական, ընդհանուր աշխարհագրական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

-Ուսանողներին գաղափար տալ հողերի առաջացման ու զարգացման փուլերի 

միջև գոյություն ունեցող փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների մասին: 

-Նախապատրաստել ֆիզիկաաշխահագրական գիտությունների ցիկլի 

առարկաների (երկրագիտություն, մայրցամաքների ֆիզիկական 

աշխարհագրություն և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− հողի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների, հողի կառուցվածքի, հողի 

pH-ի որոշման մեթոդները, 

− հողերի առաջացման ու զարգացման փուլերի միջև գոյություն ունեցող 

փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների մասին,  

− հողերի առաջացման, զարգացման դինամիկայի սխեմատիկ պատկերումը: 
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ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

Թեմա 1 Ներածություն: Հողագիտւթյուն առարկան ու մեթոդները: Թեմա 2 

Հողմահարման տիպերը: Հողագոյացման պրոցեսի ընդհանուր բնութագիրը: 

Հողմահարված նյութերի տեղատարումը: Թեմա3 Օրգանական նյութերի 

առաջացումը հողագոյացնող պրոցեսում: Հողի մեխանիկական կառուցվածքի 

որոշման մեթոդները: Կլիմայի, ռելիեֆի ազդեցությունը: Հողերի տարիքը: Մարդու 

գործունեության ազդեցությունը: Թեմա 4 Միասնական հողագոյացման պրոցեսը: 

Հողի հումուսը: Հումուսի առաջացման պայմանները: Թեմա5 Հողի 

մորֆոլոգիական(ձևաբանական) հատկանիշները: Հողային պրոֆիլի կառուցվածքը: 

Հողային պրոֆիլի հզորությունը: Հողի գույնը: Հողի կազմությունը: Թեմա 6 

Նորագոյացումներ և արտաբերվածքներ: Հողի մեխանիկական կազմը: Հողի 

ստրուկտուրան (կառուցվածքը): Թեմա 7 Հողի ֆիզիկական հատկությունները: 

Հողի ջերմային հատկությունները: Ռելիեֆի նշանակությունը հողերի 

քարտեզագրման ժամանակ: Թեմա 8 Հողի մեջ ջրի ձևերը: Հողի ջրային 

հատկությունները: Ջրի ծախսը հողից: Հողի օդային ռեժիմը (վարքը) : Հողի օդային 

հատկությունները: Թեմա 9 Հողերի քիմիա: Հողային կոլոիդներ: Հողի կլանող 

հատկությունները: Հողային լուծույթը: Հողային լուծույթի ռեակցիան: Հողի 

թթվայնությունն ու նրա տեսակներիը’ ակտիվ, փոխանակային և հիդրոլիկ: pH-ի 

որոշման մեթոդները: Թեմա 10 Հողերի դասակարգումը: Հողային քարտեզներ: 

Տունդրայի (մերձարկտիկական) գոտու հողերը: Թեմա 11 Տայգայի լանդշաֆտների 

հողերը: Տայգայի անտառային հողերի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Խառն անտառների զոնայի հողերը: Լայնատերև անտառների զոնայի հողերը: 

Թեմա 12 Չոր և անապատային տափաստանների զոնայի հողերը: Անապատային 

գոտու հողերը: Մերձարևադարձային գոտու հողերը: Թեմա 13 Արևադարձային 

զոնայի հողերի տարածված տիպերը: Լեռնային մարզերի հողերի բնութագիրը: 

Թեմա 14 Երկրագնդի հողածածկը (պեդոսֆերա): Աշխարհի հողային ռեսուրսները: 
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ԿԿԿԿ////բբբբ    0947 0947 0947 0947 ««««ԼանդշաֆտագիտությունԼանդշաֆտագիտությունԼանդշաֆտագիտությունԼանդշաֆտագիտություն»»»»    

4 կրեդիտ շաբաթական 2 ժամ դաս.,1 ժամ գործ/լաբ, 120 ժամ 40ժամ. դասախոս., 20 

ժամ.գործ., 20 ժամ. լաբորատոր 40 ինքնուրույն,5 կիսամյակ քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Դասընթացի նպատակննպատակննպատակննպատակն    էէէէ ծանոթացնել աշխարհագրական թաղանթի, որպես 

ամենամեծ գեոհամակարգի, նրանում ընթացող բարդ պրոցեսների տարածական և 

ուղղաձիգ դիֆերենցիացիայի, նյութի և էներգիայի շրջանառության հետ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

 Հաշվի առնելով, որ լանդշաֆտագիտությունը ձեռք է բերել մեծ ակտուալություն և 

հանդիսանում է մարդ-բնություն բարդ փոխհարաբերության կարևոր օղակներից 

մեկը, դասընթացը պետք է նպաստի ապագա ուսուցիչ-աշխարհագետի ընդհանուր 

աշխարհագրական մտածողության զարգացմանը, Աշխարհագրական թաղանթի 

կարևորագույն ոլորտներից մեկի՝ լանդշաֆտային ոլորտի դինամիկ զարգացման, 

ներքին օրինաչափությունների բացահայտման հիման վրա կարողանալ ձեռք բերել 

բնական միջավայրի ուսումնասիրության, հետազոտման ունակություններ:  

Այս դասընթացը հենվում է ուսանողների գիտելիքների այն բազայի վրա, որ 

ուսանողներն ստանում են հողագիտության, ջրաբանության, 

կենսաշխարհագրության դասընթացներն ուսումնասիրելիս: Հետևաբար 

դասընթացի ուսուցումը պահանջում է սերտ կապ պահպանել նշված 

դասընթացների հետ: 

 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1.1.1.1. Ներածություն, գեոհամակարգերի շարք, պլանետար գեոհամակարգեր, 

լանդշաֆտային ոլորտի պլանետար տարրերը, ռեգիոնալ գեոհամակարգեր, 

լայնակի զոնայականություն: ԹեԹեԹեԹեմամամամա    2.2.2.2. Ուղղաձիգ գոտիականություն, 

խորոլոգիական գեոհամակարգեր, լանդշաֆտագոյացնող պրոցեսներ 

(երկրաբանական կառուցվածք, ռելիեֆ): ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3.3.3.3. Կլիմա, հողմահարում, 

հողագոյացում, լանջային պրոցեսներ, ֆլյուվիալ պրոցեսներ, Գետահովիտների 

կապը ռելիեֆի և մորֆոստրուկտուրաների հետ, էոլային պրոցեսներ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4.4.4.4. 

Բիոտիկ պրոցեսներ: Սոցիալ-տնտեսական լանդշաֆտագոյացնող պրոցեսներ, 
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մարդը և ռելիեֆը, մարդը և կլիման, մարդը և ջուրը, մարդը և հողը, լանդշաֆտների 

գլխավոր տիպերը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5.5.5.5. Լանդշաֆտների հետազոտման մեթոդները, 

էկոլոգիական մեթոդը, գեոհամակարգերի կառավարում, լանդշաֆտների 

օպտիմիզացիա: 

 

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    

ԸՖԴԸՖԴԸՖԴԸՖԴ    ////բբբբ    0875087508750875    ՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանությունՔաղպաշտպանություն    ևևևև    արտակարգարտակարգարտակարգարտակարգ    իրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակների    հիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցերհիմնահարցեր    

 3 կրեդիտ, շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 2 ժամ գործնական, /18 ժամ 

դասախոսություն 14 ժամ գործնական / , 6-րդ կիսամյակ ստուգարք  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....  

Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդը ստիպված է իր 

կենսագործունեությունը ծավալել այնպիսի իրավիճակներում, որոնք կարող են 

բնական, էկոլոգիական և տեխնածին վթարների, ինչպես նաև պատերազմների 

հետևանքով :Արտակարգ իրավիճակներում մարդու անվտանգ գործունեթության 

երաշխիքկարող են հանդիսանալ միայն նրա տեսական և պրակտիկ 

պատրաստվածությունը : Ուստի դասընթացի ժամանակ ուսանողին տալիս ենք 

այն գիտելջքները, որոնք կօգնեն բնական, աղետների, վթարների և հակառակորդի 

կողմից ժամանակակիցկիրառման հետևանքներից պաշտպանվելու ձևի և 

մեթոդների իմացությունը :  

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները .  

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    կարողանակարողանակարողանակարողանա.  

1. տիրապետի անհատական և բժշկական պաշտպանության 

միջոցներիցօգտվելու կանոններին . 

2. իրականացնել ուսուցումը դպրոցներում աղետների առաջացման 

պատճառների և հնարավոր հետևանքների վերացման մասին  

3. գնահատել ստեղծված իրավիճակը համապատասխան ստացած 

մասնագիտության  

4. կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական աշխատանքները վնասման 

օջախներում 

5.կարողանալ դասավանդել ցածր դասարաններում «ԱԻ հիմնահարցեր »առարկան  
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 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 և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը: Թեմա 10. ԱԻ օպերատիվ 

միջոցառումների կազմակերպումը: Թեմա 11.Հանրակրթական դպրոցական 

համակարգի խնդիրները բնակչության և քաղ.պաշտպանության բնագավառում : 

Թեմա 12. Բնակչության և քաղ.պաշտպանության հարցերով ուսուցման 

կազմակերպումը : Թեմա 13. Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրությանը 

բնակչությանը բարոյա- հոգեբանական պատրաստման հարցերը :Թեմա14. 

Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ դպրոցական 

օբյեկտներում փրկարարական և անհետաձգելի վթարափրկարարական 

աշխատանքների կազմակերպումը : Թեմա15. Հանրակրթական դպրոցների 2-րդ, 5-

րդ և 6-րդ դասարանների աշակերտների հետ «Քաղպաշտպանություն և 

արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր»պարապմունքների անցկացման 

մեթոդիկան :  

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացդասընթացդասընթացդասընթաց    

ԿԿԿԿ////բ 0876 բ 0876 բ 0876 բ 0876 ԲժշկագիտությանԲժշկագիտությանԲժշկագիտությանԲժշկագիտության    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ        

3 կրեդիտ 90ժամ, Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն,1 ժամ գործնական, /18 

ժամ դասախոսություն 14 ժամ գործնական 54ժամ ինքնուրույն/, 5–րդ կիսամյակ 

ստուգարք  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    
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    «Բժշկագիտության հիմունքներ» առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների 

տալ գիտելիքներ բժշկագիտության հիմունքների, հիվանդությունների 

դասակարգման, առաջացման պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման մասին : 

Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ աղետների օջախում 

տուժածներին առաջին և մինչբժշկական օգնություն ցույց տալու համար, 

պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու 

համար արտակարգ իրավիճակների պայմաններում:Ուսանողների մոտ 

արմատավորել հմտություններ և կարողություններ կատարելու վիրակապություն, 

դնել բեկակալ, չափել հիվանդի կամ տուժվածի զարկերակային ճնշումը, որոշել 

պուլսը, շնչառության հաճախականությունը, չափել մարմնի առավելագույն 

ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի 

առաջացումը, կազմակերպել ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, 

կատարել ճիշտ տեղափոխություն :Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, 

սեռական դաստիարակության մասին :  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ 

լսարաններում և կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց են 

կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կատարել ջերմաչափում 

2. չափել զարկերակային ճնշումը 

3. որոշել շնչառության հաճախականությունը 

4. կատարել վիրակապում 

5. կատարել վերակենդանացման մջջոցառումներ 

6. վերահսկել տուժվածի վիճակը 

7.  կատարել ներարկում 

8.  դնել բեկակալ 

9. կատարել ստամոքսի լվացում և հոգնա  

10. տեղափոխել տուժվածին 

 ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա1.Հասկացություն հիվանդությանմասին:Հիվանդի քննության մեթոդները : 
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Թեմա 2. Թունավորումներ:Բոտուլիզմ: 

Թեմա 3.Արյունահոսություններ: Դադարեցման եղանակները: Հասկացություն 

արյան խմբերի և ռեզուս-գործոնի մասին: 

Թեմա 4.Տրավմատիկ շոկ: Հակաշոկային միջոցառումներ: 

Թեմա 5.Կլինիկական մահ: Վերակենդանացում և ցավազրկում: 

Թեմա 6. Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն (ուշագնացություն, կոլլապս): 

Մինչբժշկակն օգնությունը:    

Թեմա 7. Անհետաձգելի բուժ օգնությունը թունավորումների ժամանակ: 

Ստամոքսի լվացում: Հոգնա :Թեմա 8. Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

 Թեմա 9. Երկարատև ճնշման համախտանիշ:Թեմա 10.Վնասվածքներ :Բաց և փակ 

վնասվածքներ: Թեմա 10. Վերքեր: Վերքային ին ֆ եկցիա, պայքարի 

միջոցներ:Վիրակապութուններ: Թեմա 11.Այրվածքներ: Թեմա 12. 

Ցրտահարություն: Թեմա 13.Ջրահեղձում: 

 Թեմա 14. Ոսկրերի կոտրվածքներ:Գլխի, պարանոցի և ողնաշարի վնասվածքներ: 

Կրծքավանդակի վնասվածքներ: 

Թեմա 15.Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ: 

Թեմա 16. Առաջին օգնության սկզբունքները կոմբինացված և համակցված 

վնասվածքների ժամանակ: 

Թեմա 17.Առողջ ապրելակերպի ձևավորումը: 

Թեմա 18.ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ: 

Թեմա 19.Պատվաստումներ: 

Թեմա 20.Մաշկային հիվանդությունների կանխարգելումը` քոս, ոջլոտություն: 

Թեմա 21.Հոդերի անշարժացումը բեկակալների միջոցով: 

Թեմա 22.Թունավորումներ` առաջացած մարտական թունավոր նյութերից: 

Թեմա23 . Հականեխություն և աննեխություն: 

Թեմա 24. Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը : 

ԿԿԿԿ////բբբբ    1426 1426 1426 1426 ԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգԱրտակարգ    իրավիճակներումիրավիճակներումիրավիճակներումիրավիճակներում    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    առաջինառաջինառաջինառաջին    բուժօգնությունբուժօգնությունբուժօգնությունբուժօգնություն    

3 կրեդիտ,ստուգարք ,90 ընդ. ժամ, 18 դասախոս., 14 գործնական , 58 ինքնուրույն. 

5-րդ կիսամյակ  

ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....  

ուսանողներին տալ գիտելիքներ առողջ ապրելակերպի կանոնների , արտակարգ 
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իրավիճակներում գրագետ և ճիշտ օգնություն կազմակերպելու մասին , ինչպես 

նաև զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ և կարողություններ աղետների 

օջախում տուժածներին առաջին օգնություն ցույց տալու, վիճակը վերահսկելու 

համար և տեղափոխելու համար , ուսանողների մոտ զարգացնել բժշկա-հիգիենիկ 

դաստիարակություն, պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի արտակարգ 

իրավիճակների պայմաններում, ճիշտ կազմակերպել խնամք և տեղափոխում 

հիվանդների և վիրավորների նկատմամբ 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

�  Կատարել վիրակապում, բեկակալի տեղադրում  

� Կատարել ստամոքսի լվացում,հոգնա  

� Ջերմաչափում, պուլսի որոշում, Զ/ ճ չափում  

� Այրվածքի մակերեսի և խորության որոշում  

� Առաջին օգնության կազմակերպում ցրտահարված տուժածների մոտ  

� Տուժածի տեղափոխում  

� կատարել արյունահոսության ժամանակավոր դադարեցում  

ԲԲԲԲովանդակությունըովանդակությունըովանդակությունըովանդակությունը    

ԹԵՄԱ 1. Հասկացություն հիվանդության մասին :Տուժածի քննության մեթոդները : 

ԹԵՄԱ 2. Վերակենդանացման միջոցառումներ 

ԹԵՄԱ 3. Թունավորումներ : 

ԹԵՄԱ 4. Վնասվածքներ : 

 ԹԵՄԱ 5. Ջերմային խանգարումներ: 

ԹԵՄԱ 6.Արյունահոսություններ : 

ԹԵՄԱ 7. Վիրակապություններ: Վիրակապություններ :  

ԹԵՄԱ 8. Առողջ ապրելակերպի կանոնները:  

ԹԵՄԱ 9. Ինֆեկցիոն հիվանդություններ 

ԹԵՄԱ 10. Սեռավարակներ : Անվտանգ սեռական կապեր :Պրոֆեսիոնալ 

հիվանդություններ 
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ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    առարկաներառարկաներառարկաներառարկաներ    

ՔՔՔՔ////բ 0767 բ 0767 բ 0767 բ 0767 ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ևևևև    անօրգանականանօրգանականանօրգանականանօրգանական    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    1.1.1.1.    ////4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական 2 ժամ լաբորատոր  /24 

ժամ դասախոսություն , 12 ժամ լաբորատոր , 12 ժամ գործնական,  1-ին 

կիսամյակում քննություն  

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1 Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը , որը 

գոյություն ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև: 

2 Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները: 

3 Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման 

ճանապարհով սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին 

համապատասխանող նյութեր: 

4 Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    կարողանակարողանակարողանակարողանա    ....        

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու տարրական 

հմտություններ 

կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին:  

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն : Թեմա 2. Ատոմա-մոլեկուլային ուսմունք:քիմիայի 

հիմնական օրենքները: Ատոմի կառուցվածքը: Թեմա 3. Մենդելևի պարբերական 

օրենքը : Թեմա 4. Քիմիական կապ: Քիմիական ռեակցիայի էներգետիկան Թեմա 5. 
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Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և մեխանիզմըԼուծույթներ Թեմա 6. 

Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը:Կոմպլեքս միացություններ: 

ՔՔՔՔ    ////բ 0767.1բ 0767.1բ 0767.1բ 0767.1    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    ևևևև    անօրգանականանօրգանականանօրգանականանօրգանական    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    2222    ////4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբ. 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական  / 24 ժամ 

դասախոսություն , 12 ժամ լաբորատոր , 12 ժամ գործնական  2-րդ կիսամյակ 

քննություն. 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....        

 Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1 Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը , որը 

գոյություն ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև: 

2 Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները: 

3 Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման 

ճանապարհով սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին 

համապատասխանող նյութեր: 

4 Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    կարողանակարողանակարողանակարողանա        

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու տարրական 

հմտություններ 

կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին:  

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն        

Թեմա1. Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ:Էլեկտրոդային 

պրոցեսներ:Էլեկտրոլիզ:Ջրածին : Թեմա 2. VIIխմբի քիմիական տարրեր: VIխմբի 
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քիմիական տարրեր: Թեմա3. Vխմբի քիմիական տարրեր : Թեմա 4. Vխմբի 

քիմիական տարրեր : Թեմա5. VIIIխմբի քիմիական տարրեր: Թեմա 6. Մետաղներ: 

ՔՔՔՔ////բ 1409 բ 1409 բ 1409 բ 1409 ՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկականՖիզիկական    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    ////    4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 2 ժամ դասախոս, 1 ժամ գործնական /28 ժամ դասախոս, 8ժամ 

գործնական 10 ժամ լաբորատոր / 7-րդ կիսամյակ քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....        

1 Ֆիզիկական քիմիայի խնդիրն է , որ ապագա ուսուցիչը ուսումնասիրելով 

ֆիզիկական քիմիան լրիվ չափով պատրաստ լինի միջնակարգ դպրոցի ծրագրով 

նախատեսված նյութերի շարադրմանը քիմիայի դասերին և վարելու 

ֆակուլտատիվ դասընթացները , որոնցում ընդգրկված են նաև ֆիզիկա-քիմիական 

բաժիններ: 

 2 Ուսանողները ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ 

սարքերի հետ աշխատելու, որոնք անհրաժեշտ են քիմիայի ուսուցչին քիմիական 

փորձեր դնելու, փորձերի արդյունքները մաթեմատիկորեն մշակելու և դրանք 

իմաստավորելու համար:  

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդարդարդարդյունքներըյունքներըյունքներըյունքները    . . . .     

 ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ սարքերի հետ 

աշխատելու 

ծանոթանալու հետազոտման ժամանակակից ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներին, 

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն : Թեմա 2. Քիմիական թերմոդինամիկա : Թեմա 3. 

Քիմիական հավասարակշռության թերմոդինամիկա : Թեմա 4. Ֆազային 

հավասարակշռություն : Թեմա 5 . Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթներ :  

Թեմա 6. Էլեկտրոլիտների լուծույթներ : Թեմա 7. Մակերևույթային երևույթներ և 

ադսորբցիա :  

Թեմա 8 Քիմիական կինետիկա և կատալիզ : Թեմա 9. Ֆոտոքիմիական պրոցեսներ : 

Թեմա 10. Էլեկտրոքիմիա :  
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ՔՔՔՔ////բ 075բ 075բ 075բ 0755555    ԱնալիտիկԱնալիտիկԱնալիտիկԱնալիտիկ    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    1 / 1 / 1 / 1 / 2222    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 շաբաթական 1 ժամ դասախոս. 1 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական,  /16 ժամ 

դասախոս 16ժամ գործնակա ն/  5 –րդ կիսամյակ ստուգարք  

 ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակը.ը.ը.ը.    

1.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական անալիզի տեսության ընդհանուր 

պրոբլեմների և գոյություն ունեցող և նոր ստեղծվող մեթոդների իմացությամբ: 

 2.Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի հիմնական 

օրենքների և անալիզի ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքները: 

1. Ուսանողներին ծանոթացնել և գաղափար տալ անալիտիկ քիմիայի դերի և 

նշանակության մասին գիտության և արտադրության ամենատարբեր 

բնագավառներում: 

2. Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և հմտությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 կարողանան տիրապետել անալիզի մեթոդներին, 

կարողանան պատրաստել անհրաժեշտ լուծույթներ, 

ինքնուրույն հետազոտել պինդ նյութը կամ լուծույթը և համապատասխան 

եզրակացության գալ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1 . Որակական անալիզի առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Մասսաների 

ներգործման օրենքը և հետերոգեն պրոցեսներ Թեմա 2. Մասսաների ներգործման 

օրենքը և հիդրոլիզի և ամֆոտերության պրոցեսները : Թեմա 3. Օքսիդա-

վերականգնման պրոցեսներ:Կոլոիդ համակարգեր: Թեմա 4. Կոմպլեքսագոյացումը 

անալիտիկ քիմիայում Անիոնների և չոր նյութ անալիզ : Թեմա 5.  

Բաժանման և կոնցենտրացման մեթոդներ : Գրավիմետրիկ անալիզ :Տիտրիմետրիկ 

անալիզ: Թեմա 6. Թթվահիմնային տիտրման մեթոդ Օքսիդա-վերականգնման 

տիտրման մեթոդ Նստեցման և կոմպլեքսոնոմետրիկ մեթոդ : Թեմա 7Անալիզի 

ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներ. 

    

ՔՔՔՔ////բ 0755 .բ 0755 .բ 0755 .բ 0755 .1111    ԱնալիտիկԱնալիտիկԱնալիտիկԱնալիտիկ    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    2222    / / / / 4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    



72 

 շաբաթ. 2 ժամ դասախոսություն 1 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական,  28 ժամ 

դասախոսություն ,14 ժամ լաբորատոր 30 ժամ գործնական 6 –րդ կիսամյակ, 

քննություն  

ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....    

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական անալիզի տեսության ընդհանուր 

պրոբլեմների և գոյություն ունեցող և նոր ստեղծվող մեթոդների իմացությամբ: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի հիմնական 

օրենքների և անալիզի ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքները: 

Ուսանողներին ծանոթացնել և գաղափար տալ անալիտիկ քիմիայի դերի և 

նշանակության մասին գիտության և արտադրության ամենատարբեր 

բնագավառներում: 

Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և հմտությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կարողանա կիրառել գործնականում, 

կարողանան տիրապետելանալիզի մեթոդներին, 

կարողանան պատրաստել անհրաժեշտ լուծույթներ, 

ինքնուրույն հետազոտել պինդ նյութը կամ լուծույթը և համապատասխան 

եզրակացության գալ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1 . Որակական անալիզի առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Մասսաների 

ներգործման օրենքը և հետերոգեն պրոցեսներ Թեմա 2. Մասսաների ներգործման 

օրենքը և հիդրոլիզի և ամֆոտերության պրոցեսները : Թեմա 3. Օքսիդա-

վերականգնման պրոցեսներ:Կոլոիդ համակարգեր: Թեմա 4. Կոմպլեքսագոյացումը 

անալիտիկ քիմիայում Անիոնների և չոր նյութ անալիզ : Թեմա 5.  

Բաժանման և կոնցենտրացման մեթոդներ : Գրավիմետրիկ անալիզ :Տիտրիմետրիկ 

անալիզ: Թեմա 6. Թթվահիմնային տիտրման մեթոդ Օքսիդա-վերականգնման 

տիտրման մեթոդ Նստեցման և կոմպլեքսոնոմետրիկ մեթոդ : Թեմա 7 .Անալիզի 

ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներ. 
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ՔՔՔՔ////բ1408.1 բ1408.1 բ1408.1 բ1408.1 ՕրգանականՕրգանականՕրգանականՕրգանական    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    1.1.1.1.    / / / / 4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    

 Շաբաթական 3 ժամ դասախոս. 1 ժամ գործնական, 2 ժամ լաբորատոր, /20ժամ 

դասախոս 12ժամ գործնական, 12 ժամ լաբորատոր / , 3 -րդ կիսամյակ ստւգարք 

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի միացությունների՝ 

ածխաջրածինների և նրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց 

կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման եղանակների , գործնական 

կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական միացությունների բազմազանության, 

իզոմերիայի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: 

 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի առարկաների (օրգանական 

սինթեզ, կենսաքիմիա, կենսօրգանական քիմիա, ֆիզիկական քիմիա և այլն) 

հետագա ուսումնասիրություններին: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր կատարել օրգանական 

միացությունների հետ, 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: Հիմնական տեսական պատկերացումներն  

օրգանական քիմիայում : Թեմա 2. Սահմանային ածխաջրածիններ:Թեմա 3. 

Էթիլենային ածխաջրածիններ : Թեմա 4. Դիենային ածխաջրածիններ ;Թեմա 5. 

Ացետիլենային ածխաջրածիններ: Թեմա 6. Ացիկլիկ ածխաջրածիններ :  

    

ՔՔՔՔ////բ1408.2բ1408.2բ1408.2բ1408.2    ՕրգանականՕրգանականՕրգանականՕրգանական    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    2.2.2.2.    / / / / 4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ////    
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 Շաբաթական 2ժամ դասախոս. 1 ժամ գործնական, 2ժամ լաբորատոր, 

/36ժամդասախոս. 14ժամ գործնական,14 ժամ լաբորատոր /, 4 -րդ կիսամյակ 

քննություն  

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....        

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի միացությունների՝ 

ածխաջրածինների և նրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց 

կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման եղանակների , գործնական 

կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական միացությունների բազմազանության, 

իզոմերիայի, կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: 

 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի առարկաների (օրգանական 

սինթեզ, կենսաքիմիա, կենսօրգանական քիմիա, ֆիզիկական քիմիա և այլն) 

հետագա ուսումնասիրություններին: 

 ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասըԴասըԴասըԴասընթացինթացինթացինթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր կատարել օրգանական 

միացությունների հետ, 

կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲոԲոԲոԲովանդակությունըվանդակությունըվանդակությունըվանդակությունը    

 Թեմա 1. Արոմատիկ ածխաջրածիններ : Թեմա 2. Միատոմանի և բազմատոմ 

սպիրտներ: Միատոմանի և բազմատոմ ֆենոլներ : Թեմա 3. Պարզ և բարդ եթերներ 

:Ալդեհիդներ և կետոններ: Թեմա 4. Կարբոնաթթուներ և նրանց ածանցյալներ: 

Ճարպեր: Արոմատիկ թթուներ : Թեմա 5. Ալիֆատիկ և արոմատիկ ամիններ: 

Ածխաջրեր: Հետերոցիկլիկ միացություններ : Ամինաթթուներ և սպիտակուցներ: 
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ՔՔՔՔ////բբբբ    0795 0795 0795 0795 ԵրկրաքիմիաԵրկրաքիմիաԵրկրաքիմիաԵրկրաքիմիա    2 2 2 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    60606060    ժամժամժամժամ    

Շաբաթական 1 ժամ դասախոս. 0.5 ժամ գործնական, 2 ժամ լաբորատոր, /20ժամ 

դասախոս .,8 ժամ գործնական, 32 ժամ ինքնուրույն / , 4 -րդ կիսամյակ ստւգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

1. Ուսանողներին ծանոթացնել երկրաքիմիայի հիմնական 

հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

երկրաքիմիա առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

  Երկրաքիմիայի օրենքները, քիմիական տարրերի տարածման, բաշխման և 

տեղաշարժի օրինաչափություններն ու օրենքները: Այդ օրինաչափությունների 

կապը տարրերի և նրանց իզոտոպների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների 

հետ: Ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսների ազդեցությունը 

տարրերի գաղթի, կուտակումների, փոխակերպումների և ապարագոյացումների 

վրա: Տարրերի գաղթի պրոցեսների ազդեցությունը կենսոլորտի վրա: Կենսածին, ոչ 

կենսածին և տեխնածին գործոնների ազդեցությունը երկրաքիմիական 

պրոցեսների և օրինաչափությունների վրա: 

Տարրերի և իզոտոպների հարաբերական և բացարձակ տարածվածության 

որոշումը Երկրում և նրա մակերևույթի վրա: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

1. Առարկայի նպատակը, ժամանակակից կարևոր խնդիրները և կապը այլ 

բնական գիտությունների հետ 

2. Երկրակեղևում քիմիական տարրերի գոյության հիմնական ձևերը: 

Քիմիական տարրերի և նրանց իզոտոպների տարածման օրինաչափությունները 

3. Քիմիական տարրերի բաշխման օրինաչափությունները քարոլորտում, 

ջրոլորտում և մթնոլորտում 

4. Քիմիական տարրերի միգրացիան, միգրացիայի երկրաքիմիական ցիկլը 
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5. Քիմիական տարրերի միգրացիայի ներքին և արտաքին գործոնները: 

Մեխանիկական միգրացիա 

6. Կենսոլորտում տարրերի միգրացիայի առանձնահատկությունները կապված 

կենսաքիմիական պրոցեսների հետ: Կենսածին միգրացիա 

7. Քիմիական տարրերի տեխնածին միգրացիա: Տեխնածին միգրացիայի 

առանձնահատկությունները 

8. Երկրաքիմիական արգելքները և քիմիական տարրերի կոնցենտրացիան: 

Քիմիական ռեակցիաների արգելակման Պերելմանի սկզբունքը 

9. Քիմիական տարրերի միգրացիայի ֆիզիկա-քիմիական արգելքներ 

10. Քիմիական տարրերի միգրացիայի մեխանիկական արգելքներ 

    

ԿԿԿԿ////բ 0բ 0բ 0բ 09 9 9 9 50 50 50 50 ԲուսաբանությունԲուսաբանությունԲուսաբանությունԲուսաբանություն    ////    4 4 4 4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն , 1 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական 28 

ժամ, դասախոսություն 24 ժամ լաբորատոր /  

 4-րդ կիսամյակ քննություն  

 ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....  

Ուսանողներին ծանոթացնել բույսի բոլոր օրգաններին, նրանց 

ձևափոխություններին, առաջացմանը և ֆունկցիային: Այդ նյութը նախապայմանն 

է, իսկ բույսերի ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանումը պայմանավորված է 

բույսի իմացությամբ:  

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ....        

 1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

 2 կարողանան բացատրել բույսերի առանձին օրգանների անատոմիակամ 

կառուցվածքի և ֆունկցիայի միջև եղած կապը, հասկանալով որ անատոնիակա 

կառուցվածքով է պայմանավորված հյուսվածքի, օրգանի, օրգան համակարգերի 

ֆունկցիան :  

3. հիմնավորել բույսերի բազմազանությունը և բազմաձևությունը :  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1. Բույսերի անատոմիա : Ներածություն,բուսաբ. որպես գիտություն, կապը 

մյուս գիտ. հետ: Թեմա 2. Բուսական բջիջ: Ուսմունք բջջի մասին: Բջջի թաղանթի 
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անատոմ. բնութագիրը քիմ. կառուցվածքը: Թեմա 3. Ցիտոպլազմա, 

քիմ.բաղադրությունը, օրգանոիդնեհո: Կորիզ, քիմ.բաղադրութ., ֆունկցիաները, 

միտոզ, ամիտոզ:Թեմա 4. Վակուոլ, նյութերի փոխանակությունը բջջում, օսմոս, 

տուրգոր, նյութափոխանակություն:  

Թեմա 5. .Բույսերի մոր ֆոլոգիական էվոլյուցիան, ուղղությունները: Ֆոտոտրո ֆ 

բույսերի էվոլյուցիան: Թեմա 6. Հյուսվածքներ: Հյուսվածքների ընդ. բնութագիրը, 

դասակարգումը:Թեմա7. Մերիստեմ, առաջացնող հյուսվածքներ.: Ծածկող 

հյուսվածք: Թեմա 8. Պահեստ. հյուսվածք, օդափոխող սիստեմ, արտազատող մեխ. 

հյուսվածք :  

Թեմա 9. Բույսերի վեգետատիվ օրգանները, արմատ, ցողուն, ընձյուղ, նրանց 

առաջացումը: Բույսերի մոր ֆոլոգիա: Թեմա 10. Ծաղիկ, կառուցվածքը,  ֆունկցիան, 

փոշոտում, բեղմնավորում: Սերմ, պտուղ, դասակարգումը, դերը, 

բազմազանությունը: Վերարտադրություն և բազմացում, վեգետատիվ և սեռական 

բազմացում, նրանց ցիկլերը:Թեմա 11. Վերարտադրություն և բազմացում, 

վեգետատիվ և սեռական բազմացում :  

ՔՔՔՔ////բբբբ    0790 0790 0790 0790 ԱրդյունաբերականԱրդյունաբերականԱրդյունաբերականԱրդյունաբերական    էկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիա////    4 4 4 4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    /120/120/120/120ժամժամժամժամ 

 Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն , 1 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական /28 

ժամ, դասախոսություն, 1 4 ժամ. գործնական , 14 ժամ լաբորատոր ,64 ժամ 

ինքնուրույն / 8-րդ կիսամյակ քննություն  

    ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

երկրաքիմիա առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

-Արդյունաբերական էկոլոգիա առարկայի խորը գիտելիքների իմացությանը 

նպաստում են քիմիայի, էկոլոգիայի, բնագիտության, բնապահպանության, մասին 

գիտելիքների որոշակի իմացությունը: Ներկայումս հրատապ է էկոլոգիական, 
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բնապահպանական խնդիրների իմացությունը, որին նպաստում և փոխլրացնում է 

արդյունաբերական էկոլոգիա առարկայից կայուն գիտելիքները: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1.Արդյունաբերությունը և կենսոլորտի վիճակը 

Թեմա 2. Արդյունաբերությունը և կենսոլորտի վիճակը 

Թեմա 3. Մարդու գործունեությունը և կենսոլորտի էներգիան 

Թեմա 4. Մթնոլորտի աղտոտվածությունը 

Թեմա 5. Մթնոլորտի արդյունաբերական աղտոտւմ 

Թեմա 6.Մթնոլորտի աղտոտումը փոշու միջոցով 

Թեմա 7.Աղմկային աղտոտում 

Թեմա 8. Աղտոտում մեքենայական տրասպորտով 

Թեմա 9. Մթնոլորտի աղտոտումը էլեկտրամագնիսական դաշտերով 

Թեմա 10. Ռադիոակտիվ նյութերով մթնոլորտի աղտոտումը 

Թեմա 11. Հասկացություն էկոլոգիական ճգնաժամի մասին 

Թեմա 12. Միջավայրի տեխնածին աղտոտում 

Թեմա 13. Ազոտի ձևափոխությունները մթնոլորտում 

Թեմա 14. Համընդհանուր էկոլոգիական հիմնախնդիրները 

Թեմա 15. Արտադրական գազային արտանետումների մաքրում և վնասազերծում 

Թեմա 16. Ծծմբային անհիդրիդից գազերի մաքրման մեթոդները 

    

ԿԿԿԿ////բ0946բ0946բ0946բ0946    ԿԿԿԿենսաբանությունենսաբանությունենսաբանությունենսաբանություն    1.1.1.1.    / / / / 3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    

 Շաբաթական 2 ժամ լսարանային, 1 ժամ լաբորատոր 1 ժամ գործնական / , 90 ժամ 

24ժամ լսարանային, 16ժամ լաբորատոր 50 ինքնուրույն, 1-ին կիսամյակ ստուգարք 

 ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ընդհանուր կենսաբանության մասին: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ընդհանուր կենսաբանության 

պատմության, մտքի զարգացման, կյանքի առաջացման և ծագման մասին: 

Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր կենսաբանության 

օրինաչափությունների մասին: 

Ընդհանուր կենսաբանության վերաբերյալ գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 



79 

Նախապատրաստել ընդհանուր կենսաբանական գիտությունների հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    ....    

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետեն կենսաբանության հետազոտության մեթոդներին, 

 կարողանան պատրաստել կենսաբանական մանրադիտակային 

պատրաստուկներ, 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

 Թեմա 1 . Ներածություն :Թեմա2. Գիտական եզրահանգումներ, հիպոթեզ, 

էքսպերիրմենտ, ստուգիչ փորձ: Թեմա 3. Կենսաբանության ուսումնասիրման 

մեթոդները: Կենսաբանության սոցիալ-փիլիսոփայական խնդիրները: Թեմա 4. 

Կենսաբանական միտքը անտիկ աշխարհում: Կենսաբանական միտքը 

միջնադարում: Թեմա 5. Կենսաբանական միտքը միջնադարում: Կյանքի 

առաջացումը և էվոլյուցիան երկրի վրա: Թեմա 6. Նյութերի և էներգիայի 

փոխանակությունը բնության մեջ և բջջում: Թեմա 7. Գրգռականություն և շարժում: 

Թեմա 8.Կենսաբանության նվաճումները և զարգացման հեռարկաները : 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0946.10946.10946.10946.1    ԿԿԿԿենսաբանությունենսաբանությունենսաբանությունենսաբանություն    IIIIIIII----5 5 5 5 կրեդիտ 150ժկրեդիտ 150ժկրեդիտ 150ժկրեդիտ 150ժ    

Դասախոսություն –32 ժամ,լաբ –24 ժամ,  ինք. 94 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ընդհանուր կենսաբանության մասին: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները ընդհանուր կենսաբանության 

պատմության, մտքի զարգացման, կյանքի առաջացման և ծագման մասին: 

Գաղափար կազմել ընդհանուր կենսաբանության օրինաչափությունների մասին: 

Ընդհանուր կենսաբանության վերաբերյալ գիտելիքներն ու ունակությունները կի-

րառել պրակտիկ գործունեության մեջ: Նախապատրաստել ընդհանուր 

կենսաբանական գիտությունների հետագա ուսումնասիրություններին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    
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ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետեն կենսաբանության հետազոտության մեթոդներին, 

− կարողանան պատրաստել կենսաբանական մանրադիտակային 

պատրաստուկներ, 

− կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111.... Ներածություն: Կենսաբանությունը որպես գիտություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա2222.... Կենդանի 

համակարգերի առանձնահատկությունները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3333.... Կենդանիների և բույսերի 

մասին տեղեկությունների կուտակումը նախնադարում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444.... Կենսաբանական 

միտքը անտիկ աշխարհում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555.... Կենսաբանական միտքը միջնադարում: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6666.... Կենսաբանական միտքը հայ կենսաբանական մտքի պատմության մեջ: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7777.... Բնագիտության և փիլիսոփայության մտքի զարգացումը 15-18 –րդ դ.: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    8888.... Բուսաբանության և կենդանաբանության հետազոտությունների 

զարգացումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    9999.... Անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի, համեմատական 

անատոմիայի և կենդանիների հյուսվածաբանության հետազոտությունների 

զարգացումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    10101010.... Մետաֆիզիկական աշխարահայացքի գերիշխումը 

բնագիտության մեջ 17-19 –րդ դարերում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    11111111.... Կենդանի բնության 

փոփոխականության մասին գաղափարի զարգացումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    12121212.... Հնեաբանության 

և կենդանիների կարգաբանության զարգացումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    13131313.... Բույսեր և կենդանիների 

աշխարհագրության և էկոլոգիայի զարգացումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    14141414.... Օրգանական աշխարհի 

էվոլյուցիայի մտքի զարգացումը: Չ. Դարվինի ուսմունքը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    11115.5.5.5. 

Կենսաբանական նվաճումները և զարգացման հեռանկարները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    16161616.... 

Կենսոլորտը և մարդը: 

Կ/բԿ/բԿ/բԿ/բ----0846 0846 0846 0846 Կենդանաբանություն / 4 կրեդիտ/Կենդանաբանություն / 4 կրեդիտ/Կենդանաբանություն / 4 կրեդիտ/Կենդանաբանություն / 4 կրեդիտ/    

 Շաբաթական 4 ժամ, 120 ժամ / 28 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ լաբորատոր, 66 

ժամ ինքնուրույն / 5-ին կիսամյակ քննություն 

    Նպատակը Նպատակը Նպատակը Նպատակը     

 1. Ուսանողին զինել գիտելիքներով կենդանիների արտաքին և ներքին 

կառուցվածքի, նրանց տարբեր օրգան համակարգերի գործունեություն, 
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դասակարգման, ծագման և բազմազանության, վարքային դրսևորումների, 

էվոլյուցիոն զարգացման օրինաչափությունների, էկոլոգիայի, մասին:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի մասին:  

3. կենդանաբանության բնագավառներում ձեռք բերած գիտելիքները և մեթոդները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

 Կրթական արդյունքները.Կրթական արդյունքները.Կրթական արդյունքները.Կրթական արդյունքները.    

    Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.     

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. տիրապետի կենդանաբանության հետազոտման մեթոդներին, 

3. կարողանա պատրաստել միկրո- և թաց պատրաստուկներ,կենդանաբանական 

հավաքածուներ, ունենա կենդանիներ հերձելու հմտություն, 

4. կարողանա գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: 

Թեմա 2. Նախակենդանիների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը / սարկոդավորներ, մտրակավորներ, սպորավորներ, 

կնիդոսպորիդիաներ, թարթիչավորներ/: 

Թեմա3. Աղեխորշավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը / հիդրոիդներ, սցիֆոմեդուզաներ, կորալյան պոլիպներ/: 

Թեմա4. Տապակ որդերի տիպի ընդհ. բնութագիրը, հիմնական դասերի նկարագիրը 

/թարթիչավոր որդեր, մոնոգենետիկ,դիգենետիկ ծծաններ, ժապավենաձև որդեր/: 

Թեմա5. Կլոր որդերի տիպի ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական դասերի 

նկարագիրը:  

Թեմա6. Օղակավոր որդերի տիպի ընդհանուր բնութագիրը: 

Թեմա7. Փափկամարմինների տիպի ընդհանուր բնութագիրը, դասերի ընդհանուր 

բնութագիրը: 

Թեմա8 Հոդվածոտանիների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: Թեմա 4. 

Խռիկաշունչներ: Խեցգետնակերպերի դասի ընդհանուր բնութագիրը, 

դասակարգումը: 
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Թեմա 9. Քորդավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը: . Անգանգներ: Ընդհանուր 

բնութագիրը, դասակարգումը: Անծնոտայիններ` բոլորաբերանավորներ: 

Թեմա10.Կռճիկային ձկներ, բնութագիրը, դասակարգումը: Ոսկրային ձկներ, 

բնութագիրը, դասակարգումը Ձկների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա. 11 Երկկենցաղների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Երկկենցաղների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիա 

Թեմա 12. Սողունների դասի ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

Սողունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա13. Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը: 

հարմարվածությունը թռիչքին: 

Թռչունների ներքին կառուցվածքը, հարմարվածությունը թռիչքին, բազմացումը: 

Թռչունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

Թեմա14.Կաթնասունների առանձնահատկությունները, լայն տարածվածության 

պատճառները: 

Կաթնասունների դասակարգումը ( ձվածիններ, պարկավորներ, ընկերքավորներ): 

Կաթնասունների ֆիլոգենեզը և էկոլոգիան: 

 

ԲուհականԲուհականԲուհականԲուհական    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ    

ԿԿԿԿ////բ0954բ0954բ0954բ0954    ԲույսերիԲույսերիԲույսերիԲույսերի    էկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիա    3333    կկկկրեդիտրեդիտրեդիտրեդիտ    90909090ժամժամժամժամ    

Դասախոսոություն-30ժամ լաբոր . 30ժամ ինք աշխատանք 30ժամ, 5կիսամյակ 

ստուգարք; 

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը-  

Ուսանողների մոտ պատկերացումների ձևավորում էկոլոգիական գործոնների 

ազդեցության հետևանքով բույսերի անատոմիական, ֆիզիոլոգիական, 

մորֆոլոգիական հարմարվածությունների մասին:  

Էկոլոգիայի ուսուցման գործընթացի իրականացում կրթական ծրագրին 

համապատասխան; համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործում;  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    
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 - Բույսերի տարբեր էկոլոգիական խմբերի անատոմա-մորֆոլոգիական 

առանձնահատկությունները ; 

-    Իմանա հիմնական էկոլոգիական գործոնները և նրանց դասակարգումը; 

- կարողանա գնահատել բուսական օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան 

շրջապատող միջավայրի պայմանների փոփոխության դեպքում;  

 - Տարբեր գործոնների ազդեցությամբ ֆիզիոլոգիական գործընթացները; 

ԲովանդակոԲովանդակոԲովանդակոԲովանդակությունւթյունւթյունւթյունըըըը....    

Թեմա1 Բույսերի էկոլոգիա առարկան, մեթոդները, խնդիրները 

 Թեմա2 Էկոլոգիական գործոնների դասակարգումը և ազդեցությունը բույսի վրա; 

բույսի վրա էկոլոգիական գործոնի ներգործության սխեման; Բույսի ռեակցիան 

էկոլոգիական գործոնի ազդեցության նկատմամբ;  

 Թեմա3 Սահմանափակող գործոնի գաաղափարը; Լիբիխի մինիմումի օրենքը; 

Թեմա4 Բույսերի էկոլոգիական տիպերը ջերմաստիճանի նկատմամբ; Ջերմային 

ռեժիմի նկատմամբ բույսի անատոմա-մորֆոլոգիական հարմարվածությունը; 

Ջերմային պայմանների նկատմամբ բույսերի ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները; 

Ցրտի ազդեցությունը բույսի վրա և նրանց սեզոնային հարարվածությունը; 

Բույսերի մոտ հանգստի տեսակները; 

Թեմա5 Ջուրը որպես էկոլոգիական գործոն; Ջրային պայմանների նկատմամբ 

բույսերի էկոլոգա-ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները; Ջուրը որպես գոյության 

միջավայր; 

Թեմա6 Հողը որպես էկոլոգիական գործոն բույսի կյանքում; Բույսերի 

վերաբերմունքը հողի թթվայնության նկատմամբ; Բույսերի վերաբերմունքը հողի 

աղիության նկատմամբ; Ավազը որպես բույսի գոյության միջավայր, 

պսամոֆիտներ; 

Թեմա7 Ազոտը որպես էկոլոգիական գործոն; Բույսերի վրա կալիումի, ֆոսֆորի 

ազդեցությունը; 

Թեմա8 Անթրոպոգեն գործոնները և նրանց ազդեցությունը բույսերի վրա; 

Անթրոպոգեն գործոնների դասակարգումը;  

Թեմա9 Բիոտիկ գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա; 

Թեմա10 Ռադիացիայի նկատմմամբ բույսերի դիմացկունությունը; 



84 

Թեմա11 Լույսը, որպես էկոլոոգիական գործոն բույսի կյանքում; Բույսը և 

բուսածածկույթը որպես օպտիկական համակարգ; Լուսային ռեժիմի նկատմամբ 

բույսի անատոմա-մորֆոլոգիական հարմարվածությունը; Լուսային պայմանների 

նկատմամբ բույսերի ֆիզիոլոգիական ադապտացիաները; Բույսի ադապտացիան 

ստվերոտ պայմանների նկատմամբ; Լուսապարբերականություն; Տարբեր 

լուսապարբերական ռեակցիա ունեցող բույսերի խմբերը; 

Թեմա 12 Քաղաքի բուսականության առանձնահատկությունները;  

Թեմա 13 Մթնոլորտային աղտոտումների ազդեցությունը բույսերի վրա/ 

մորֆոլոգիական, անատոմիական, ֆիզիոլոգիական, ուլտրաստրուկտուրային 

փոփոխությունները; Մթնոլորտային աղտոտումների ազդեցության նկատմամբ 

տաքսոնոմիական խմբերի`մերկասերմեր, ծածկասերմեր, մամուռներ, քարաքոսեր 

առանձնահատկությունները ; Գազակայունություն, Թթվածնի պակասի նկատմամբ 

բույսերի դիմացկունությունը; 

Թեմա 14 Բարձր լեռների բույսերի անատոմա-մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական 

հարմարվածությունը;  

Թեմա 15 Օրոգրաֆիկ պայմանների ազդեցությունը բույսերի վրա; 

Թեմա 16 Ֆենոլոգիա 

 

Կ/բ 0831Կ/բ 0831Կ/բ 0831Կ/բ 0831    ԿենդանիներիԿենդանիներիԿենդանիներիԿենդանիների    էկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիա    

3 կրեդիտ Դասախոսություն –30ժ լաբորատոր –30ժ, 30 ժամ ինքնուրույն 6-րդ 

կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....  

Բացահայտել տարբեր էկոհամակարգերի կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների յուրահատկություններն ու օրինաչափությունները, սննդային 

կապերը, կլիմայավարժեցման դրական և բացասական կողմերը, տեսակի դերը և 

տեղը տվյալ էկոհամակարգում և բազմաթիվ այլ հարցեր: Ձեռք բերած տեսական 

գիտելիքները կիրառել գործնականում, ինքնուրույն կատարել բոլոր գործնական 

աշխատանքները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    
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− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել կենդանիների էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների 

հիման վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Ներածություն: Կենդանիների բնապահպանության 

հիմունքներ:Կենդանիների դերը բնության և մարդու կյանքում:Կենդանիների 

խմբերը ըստ սնման շղթայի: Թեմա 2.Թեմա 2.Թեմա 2.Թեմա 2. Տեսակ,պոպույլացիա: Տեսակի էկոլոգիական 

վալենտականություն: ̔Օգտակար՚ և ՙՎնասակար ՚ հասկացությունները բնության 

մեջ: Թեմա 3.Թեմա 3.Թեմա 3.Թեմա 3. Էկոլոգիական գործոններ:Անկենդան հիմնական գործոններ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444....    

Կենդանիների հարմարվելը միջավայրի ջերմաստիճանին: Ջուրը որպես կյանքի և 

գոյության հիմնական պայման: Լուսապարբերականություն: Թեմա 5.Թեմա 5.Թեմա 5.Թեմա 5. Կենդանի 

գործոններ: Կենդանի գործոնների հմնական խմբերը: Ներտեսակային 

փոխհարաբերություններ:Կենդանիների կենսակերպի հիմնական ձևերը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6.6.6.6. 

Մրցակցություն,գերիշխելու-ենթարկվելու ստորադասական համակարգ: Խմբի 

արդյունավետություն,թվաքանակի դինամիկա և ցուցչային աճ, բիոտիկ 

պոտենցիալ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7777. Միջտեսակային փոխհարաբերություններ: Միջտեսակային 

ՙդրական՚ փոխազդեցություններ. մուտուալիզմ,կեմենսալիզմ, կոպերացիա: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    8.8.8.8. 

Միջտեսակային ՙբացասական՚ փոխազդեցություններ. 

գիշատչություն,մակաբուծություն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    9.9.9.9. Սնման շղթաներ:Էկոլոգիական բուրգի 

կանոն: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    10.10.10.10. Օրական,սեզոնային և տարեկան փոփոխություններ 

կենդանիների տարբեր դասերի կյանքում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    11.11.11.11. Անթրոպոգեն գործոն: Մարդու 

տնտեսական գործունեության ազդեցությունը կենդանական աշխարհի վրա: 

ՙԿարմիր գիրք՚: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    12.12.12.12. Կենդանիների կլիմայավարժեցում և բնության հաշվեկշիռ:    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    13. 13. 13. 13. Կենսացենոզ: Էկոհամակարգ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    14141414. Կենդանիների պահպանության 

իրավական հիմունքներ:  

 

ԿԿԿԿ////բ 0955բ 0955բ 0955բ 0955    Մանրէների էկոլոգիաՄանրէների էկոլոգիաՄանրէների էկոլոգիաՄանրէների էկոլոգիա    2222    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    ////    
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60 ժամ / 11 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական, 8 ժամ լաբորատոր, 38 ժամ 

ինքնուրույն/  3-րդ կիսամյակ  

     ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

1. Ապագա բնապահպաններին զինել մանրէների բնապահպանություն առարկայի 

վերաբերյալ գիտելիքներով: 

2. Ուսանողներին զինել ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

կարողությամբ և հմտությամբ: 

3. Ձևավորել մասնագիտական և բնապահպանական մտածողությամբ:  

4. Մանրէների բնապահպանություն առարկայի վերաբերյալ նորությունների 

իմաստավորում, ինովացիոն, փոխներգործուն մեթոդների, համագործակցային 

ուսուցման կիրառում: 

    ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....    

Ծրագիրն ընդգրկում է նյութեր մանրէների մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական 

ձևերը, գենետիկայից, տարածվածությունը բնության մեջ : 

    ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    . . . .     

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    տիրապետիտիրապետիտիրապետիտիրապետի    ....    

•  Դասապրոցեսի կազմակերպման սկզբունքներին 

•   Մանրէների բնապահպանություն առարկայի դասավանդման ժամանակ 

օգտագործվող և տիրապետել լաբորատոր մեթոդներին 

•  Մանրէների մորֆոլոգիան և ֆիզիոլոգիա, գենետիկան, բնապահպանական 

խնդիրները. 

•  Դպրոցական դասընթացների կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին 

•  Նոր ժամանակակից հայեցակարգերին  

•  Լաբորատոր պարապմունքների անցկացման մեթոդներին 

•  Իրականացնի աշակերտների գիտելիքների պարբերական ստուգում և 

գնահատում  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը  

Թեմա 1 ներածություն : Թեմա 2. Պրոկարիոտներ : Թեմա 3. Էոկարիոտներ: Թեմա 

4. Միկ. գենետիկա : Թեմա 5 . Միկ. նյութափոխանակություն : Թեմա 6. 
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Սննդառություն : Թեմա 7. Ֆիզ. և քիմ. գործոններ : Թեմա 8. Վիրուսներ : Թեմա 9. 

Վիրուսների տարածվածությունը: Թեմա 10. Հողի, ջրի, օդի միկրոֆլորան: 

 

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական    դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ    

Կ/բ Կ/բ Կ/բ Կ/բ Էկոգենետիկա Էկոգենետիկա Էկոգենետիկա Էկոգենետիկա ----2 2 2 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Դասախոսություն – 20 ժամ, գործնական – 10ժամ, լաբորատոր – 12 ժամ, 

ինքնուրույն աշխատանք – 18ժամ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

ՙԷկոգենետիկա՚ առարկայի դասընթացի դասավանդման հիմնական խնդիրն է 

ուսանողներին ծանոթացնել կենդանի օրգանիզմների և արտաքին միջավայրի 

փոխազդեցության գործում ժառանգականության և փոփոխականության 

խնդիրները:  

ՙԷկոգենետիկա՚ դասընթացի ծրագիրը նախատեսված է ՙբնապահպանություն և 

բնօգտագործում՚ մասնագիտության համար: Այն նախատեսում է որպես 

կամընտրական առարկա: Ծրագրի մեջ հաշվի են առնված ժամանակակից 

էկոլոգիական, բնապահպանական և բնօգտագործման գործում կենդանի 

օրգանիզմների գենոմի նշանակությունը, գենոմի փոփոխությունները տարբեր 

մակարդակներով բույսերի հարմարվածության էությունը արտաքին պայմանների 

տարբեր պայմաններին, մոդիֆիկացիոն փոփոխականության և մուտագենեզի դերը 

բնապահպանության և բնօգտագործման ու էկոլոգիայի գործում: Ծրագիրն 

ընդգրկում է թեմաներ, որոնց ուսուցանումը հենվում է ուսանողների 

միջառարկայական գիտելիքների վրա: Ծրագրում ընդգրկված են 

բնապահպանության, էկոլոգիայի առանձին բաժիններ, որոնք ողղակի կամ 

անուղղակի ազդում են կենդանի օրգանիզմների գենոմի վրա, առաջացնելով 

ժառանգական և ոչ ժառանգական փոփոխություններ, որնք պատճառ են դառնում 

բնական լանդշաֆտների դեգրադացիային, կենդանիների և բույսերի 

անհետացմանը: Խոցելի են կենդանի օրգանիզմների համար: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել էկոգենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 
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− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Էկոգենետիկայի դերը ազգաբնակչության մեջ բնապահպանական 

մշակույթ ձևավորելու հարցում: Էկոգենետիկան որպես գիտություն էկոլոգիական 

խնդիրների բացահայտման, ժառանգականության և փոփոխականության մասին: 

Էկոգենետիկայի ուսումնասիրման մեթոդները, պատմությունը և նրա տեղը 

բնապահպանության, բնօգտագործման և կենսաբանության մեջ: Էկոգենետիկայի 

հիմնական բաժինները, պրակտիկ նշանակությունը, ժամանակակից 

էկոգենետիկայի հեռանկարները: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2.    Ժառանգականության քիմիական հիմքը: Մենդելի օրենքները, 

հասկացություն գենի մասին, գեների փոխներգործությունը, 

կոմպլիմենտարություն, էպիստազ, պոլիմերիա, մոդիֆիկացիա, ալելային գեների 

փոխներգործությունը (լրիվ դոմինանտում, միջանկյալ ժառանգում կամ ոչ լրիվ 

դոմինանտում, անկախ ժառանգում) դրանց դերը բույսերի էվոլյուցիայում և 

բնության պահպանության գործում: Ոչ քրոմոսոմային ժառանգականություն: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3333....    Փոփոխականության դերը բնապահպանության, բնօգտագործման և 

էկոլոգիական գործընթացներում: Փոփոխականության դասակարգումը:    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444. . . . Հասկացություն ժառանգական` գենոտիպային (կոմբինատիվ և 

մուտացիոն) և ոչ ժառանգական (մոդիֆիկացիոն օնտոգենետիկական) 

փոփոխականության մասին: Նրանց դերը բնապահպանության գործում:  

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555. . . . Մոդիֆիկացիոն փոփոխականություն, հասկացություն ռեակցիայի 

նորմայի մասին, մոդիֆիկացիոն փոփոխականության գործակից: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6666. . . . Մուտացիոն փոփոխականություն, մուտացիաների դասակարգման 

սկզբունքները, մուտացիաների դասակարգումն ըստ գենոտիպի փոփոխության, 

գենային, քրոմոսոմային, գենոմային և ցիտոպլազմատիկ:  

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7.7.7.7. Պոլիպլոիդիա, տեսակները, ֆենոֆազային էֆեկտ: Ինդուկցված 

մուտացիաներ:  

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    8.8.8.8.    Ուլտրամանուշակագույն, իոնացնող ճառագայթների դերը 

մուտացիաներում, ֆիզիկական գործուններ: Մուտագենեզի մոլեկուլյար 

մեխանիզմները: 
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ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    9999. . . . Մոլեկուլյար ժառանգականության ուսումնասիրությունը որպես 

ժամանակակից էկոգենետիկայի զարգացման էտապ: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    10.10.10.10. Էկոգենետիկայի դերը բնական լանդշաֆտների դեգրադացիայում: 

Կենդանի օրգանիզմների պահպանության գենետիկական հիմքը: Գենետիկան և 

մարդու առողջության պահպանումը: 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ----1497 1497 1497 1497 ԲնակավայրերիԲնակավայրերիԲնակավայրերիԲնակավայրերի    կանաչապատումկանաչապատումկանաչապատումկանաչապատում    ------------    2222կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Շաբաթական 0,5ժամ դասախոսություն, 0,25 սեմինար, Դասախոսություն 16ժամ, 

սեմինար 6ժամ , ինքնուրույն աշխատանք-38ժամ 

ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....  

ձևավորել ուսանողների մոտ կանաչ տնկարկների դերի մասին պատկերացումներ; 

1.ծանոթացնել ուսանողներին այգիների-պուրակների դիզայնի նոր ոճերին; 

2 ծանոթացնել լանդշաֆտային ճարտարագիտության հետ; 

3. ծանոթացնել կանաչապատման աշխատանքների ճամկետների, խնամքի հետ  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1.բնակավայրերի կանաչապատման առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն  

2.ծանոթ լինել ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքներին և 

հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրներին 

3.տիրապետի կանաչապատման հիմնական ձուլերին, բաժիններին  

4. տեղեկացված լինի գիտության նորություններին, նվածումներին, տիրապետի 

ինֆորմացիայի հավաքման, նյութերի պահպանման և մշակման համակարգչային 

մեթոդներին և կարողան օգտագործել ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաներ  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

1. Ներածություն. Կանաչ տնկարկների նշանակությունը մարդկանց կյանքի և 

աշխատանքների պայմանների լավացման գործում  

2. Բնակելի տարածքների կանաչապատման աշխատանքների նշանակությունը, 

պլանավորումը 
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3. .Բնակելի տարածքների կանաչապատման ոճերը՝ռեգուլյար, լանդշաֆտային, 

խառը, ճապոնական, գյուղական , էթնոգրաֆիկ;  

4. Քաղաքների կանաչապատման հմտություն 

5. Մեծ քաղաքների կանաչապատում. Տնկումների տիպերը՝ մեկական , գծային, 

խմբային, մասիվներ, կենդանի պարիսպներ; 

6. Փոքր ճարտարապետական ձևեր՝ֆունկցիոնալ/ պարիսպներ, տաղավարներ/, 

դեկորատիվ/ ճաղեր , վանդակներ, կամուրջներ 

 

Կ////բբբբ    1496 1496 1496 1496 Հիդրոէկոլոգիա Հիդրոէկոլոգիա Հիդրոէկոլոգիա Հիդրոէկոլոգիա ----2 2 2 2 կրեդիտ 60ժամկրեդիտ 60ժամկրեդիտ 60ժամկրեդիտ 60ժամ    

Դասախոսություն –20ժամ,գործ–10ժամ, լաբ. 12, ինքնուրույն աշխատանք 38ժամ 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հիդրոէկոլոգիայի մասին: Խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները հիդրոէկոլոգիայի պատմության, 

զարգացման, նրա առաջացման և ծագման մասին, նրանում բնակվող 

կենդանական և բուսական աշխրհների մասին: Ուսանողներին գաղափար տալ 

ջրակենսաբանության հիմնական բաժինների մասին: Ուսանողներին տեղեկացնել 

ՀՀ ջրերի, հողերի, մթնոլորտի աղտոտման հիմնական պատճառները, աղբյուրները 

և հետևանքները, աղտոտիչ նյութերը և նրանց տեսակները, ինչպես նաև 

հիդրոէկոլոգիայի ուսումնասիրությունները, Էկոլոգիապես մաքուր սննդի 

արտադրությունը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել հիդրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Ներածություն: Հիդրոէկոլոգիան որպես էկոլոգիական և 

աշխարհագրական գիտություն: Հիդրոէկոլոգիան որպես առանձին գիտություն: 

Հիդրոէկոլոգիայի նպատակը և խնդիրները: Հիդրոէկոլոգիայի զարգացման 
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պատմությունը: Հիդրոէկոլոգիայի ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները: 

Հիդրոսֆեր (ջրոլորտ): Ջուրը որպես գոյության միջավայր: Հիդրոսֆերայի 

ընդհանուր բնութագիրը: Ջրային ռեսուրսները և նրանց յուրահատկությունները: 

Ջրի և ջրոլորտի առաջացումը: Նյութերի շրջապտույտը ջրոլորտում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2.    

Էկոհամակարգ: Էկոլոգիական հիմնական օրենքները: Էկոհամակարգեր: 

Հիդրոէկոլոգիայի հիմնական օրենքները և սկզբունքները: Անթրոպոգեն 

ազդեցությունը հիդրոսֆերայի վրա: Ջրամատակարարումը և ջրօգտագործումը: 

Ջրի օգտագործումն աշխարհում: Ջրերի օգտագործումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Ջրի աղտոտման հիմնական պատճառները, աղբյուրները և 

հետևանքները: Հասկացություն աղտոտիչ նյութերի մասին, նրանց տեսակները: 

Ջրի և առողջության աղտոտտումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3333....    Էկոլոգիական ապահովվածություն: 

Հասկացություն «էկոլոգիական ապահովվածության վերաբերյալե: Հասկացություն 

ջրային միջավայրի վրա ազդեցության մասին: Էկոլոգիական ապահովվածության 

գնահատումը:    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444....    Ջրային ռեսուրսների պահպանումը և պաշտպանումը: 

Ջրային ռեսուրսների պահպանումը և պաշտպանումը: Հոսքաջրերի մաքրման 

եղանակները: Ջրային ռեսուրսների էկոնամիական գնահատականը և վնասը: 

Ջրային օբյեկտների մոնիտորինգ: Շրջակա միջավայրի համակարգերի 

մոնիտորինգի որոշումը և դասակարգումը: Մոնիտորինգի պատմությունը: 

Մոնիտորինգի համակարգը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555. . . . Ջրային էկոհամակարգերի որակի 

չափանիշների գնահատումը: Ջրի ընդհանուր և գումարային ցուցանիշները: Ջրի 

ֆիզիկական հատկությունները: Ջրի քիմիական հատկությունները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6666. . . . 

Անօրգանական նյութերը ջրային միջավայրում: Քիմիական տարրերի 

դասակարգումը: Մակրոտարրեր: Բնական ջրերի միկրոտարրերը: Օրգանական 

նյութերը ջրային միջավայրում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7777. . . . Որակի կենսաբանական գնահատումը: 

Հիդրոբիոնտների հիմնական խմբերը: Ֆիտոպլանկտոն: Զոոպլանկտոն: 

Բակտերիոբլանկտոն: Բենթոս: Ջրային բարձրակարգ բույսեր (մակրոֆիտներ): 

Ջրերի ինքնամաքրում: Առաջնային և երկրորդային պրոդուկցիա (արտադրանք): 

Սնման շղթաներ և էկոլոգիական բուրգեր: Սուկցեսիաներ: Ջրի որակի 

չափանիշների գնահատումն ըստ հիդրոբիոլոգիական անալիզի: Էկոհամակարգի 

որակի գնահատումը առատության ցուցանիշի համեմատ: Էկոհամակարգի որակի 

գնահատումը տեսակային բազմազանության ինդեքսի (ցուցիչի): Ջրամբարների և 
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բիոցենոզների դասակարգումն ըստ սապրոբայնության: Էկոհամակարգի որակի 

գնահատումը կապված տեսակների քանակության, աղտոտվածության նկատմամբ 

կայության և անկայունության: Ինտեգրալ չափանիշներ, էկոհամակարգի որակի 

գնահատումը ըստ որոշ ցուցանիշների: 

 

ՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿ    ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ    ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԱՌԱՐԿԱՆԵՐԱՌԱՐԿԱՆԵՐԱՌԱՐԿԱՆԵՐ    
    

ԿԿԿԿ////բբբբ    ՈՈՈՈււււսմունքսմունքսմունքսմունք    հիդրոսֆերայիհիդրոսֆերայիհիդրոսֆերայիհիդրոսֆերայի    մասինմասինմասինմասին    5 5 5 5 կրեդիտ 150ժամկրեդիտ 150ժամկրեդիտ 150ժամկրեդիտ 150ժամ    

Դասախոսություն –38ժ գործնական- 18ժ լաբորատոր –10ժ 84ժամ ինքնուրույն 

3-րդ կիսամյակ, քննություն 

    
        ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

Բնապահպանական և  աշխարհագրական գիտելիքներ ստացում ջրոլորտի մասին, 

ջրային ռեսուրսների և օբյեկտների` ստորերկրյա ջրերի, գետերի, լճերի, ճահիճների, 

ծովերի, օվկինոսների կառուցվածքները և առանձնահատկությունների, առաջացման 

ու զարգացման պայմանների ուսումնասիրություն: Արդյունավետ օգտագործման և 

բնապահապանական հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ուսուցանում: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավավավավարտինարտինարտինարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

ՈՒսանողները պետք է կարողանան վերլուծել  ջրոլորտի  շրջապտույտի դերը, 

դրանց պահպանության նշանակությունը և արդյունավետ օգտագործման 

կարգավիճակները: Գնահատել Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուսների 

պահապնության կարևորությունը: Կարողանան գնահատել ջրային օբյեկտների 

պահպանության անհրաժեշտությունը և  ռեկրացիոն հատկանիշները: ՈՒսանողը 

հիմնարար գիտլիքներ պետք է ձեռք բերի օվկիանոսագիտական,   լճաբանական, 

գետաբանական, սառցագիտական  և այլ ջրագրական հետազոտությունների մասին:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը        

 Թեմա 1. ՈՒսմունք հիդրոսֆերայի մասին առարկան, խնդիրները, կապը այլ 

գիտությունների հետ: Թեմա 2. Ջրի դերը մեր մոլորակի կյանքում: Ջրի 

կառուցվածքը: Ջրի շջապտույտը բնության մեջ: Ստորերկրյա ջրեր: Արտեզյան ջրեր: 

Աղբյուրներ, հանքային ջրեր: Թեմա 3. Սելավներ և սողանքներ: Ջրվեժներ, 

սահանքներ: Բազմամյա սառածություն: Ձյան գիծ, սառցադաշտեր: Ճահիճներ:  
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Թեմա 4. Գետեր: Գետի ծախս: Գետի ջրագրական ցուցանիշները, կոշտ հոսք: Գետի 

կատարած աշխատանքը: Լճեր: Ջրամբարներ: Թեմա 5. Ծովեր, ծոցեր, նեղուցներ: 

Համաշխարհային օվկինոս, ծագումը: Թեմա 6. Օվկինոսային հոսանքներ: 

Օվկինոսների հատակի ռելիեֆը: Օվկինոսների աղիությունը: Թեմա 7. 

Մակընթացություններ և տեղատվություններ: Ցունամի: Թեմա 9. Օվկինոսների 

կենսաբազմազանությունը և ռեսուրսների պահպանությունը: Թեմա 10. 

Օվկինոսների բնապահպանական հիմնախնդիրները: 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0949 0949 0949 0949 ԳեոԳեոԳեոԳեոէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիա    5555    կրեդիտ 150կրեդիտ 150կրեդիտ 150կրեդիտ 150ժամժամժամժամ    

Դասախոսություն –32ժ գործնական- 16ժ լաբորատոր –16ժ 86ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը        

    Գեոէկոլոգիայի նպատակը բնօգտագործման արդյունավետության ու 

բնապահպանական նորմերին հմապատասխանության ապահովումն է;  

Բնական ռեսուրսները, հանքանյութերը և մնացած բնական բաղադրիչները 

գտնվում են սերտ փոխհարաբերության մեջ: Որպեսզի ապահովվի դրանց բնական 

հավասարակշությունը, անհրաժեշտ է գիտականորեն հիմնավորված 

սկզբունքներով և բնապահպանական նորմերին համապատասխան օգտագործել 

դրանք այնպես , որ հնարավոր լինի պահպանելու դրանց ինքնավերականգնման 

ունակությունները:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

ՈՒսանողները պետք է կարողանան վերլուծել շրջակա միջավայրի բնական 

բաղադրիչների պատճառահետևանքային ու տարածաժամանակային 

առանձնահատկությունները: Բնութագրել բնական տարողունակություն, 

կահասարակական պահանջարկ հսկացողությունները : Ցույց տալ ժամանակակից 

լանդշաֆտների շահագործման հիմնախնդիրները: 

        ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը        

Թեմա 1. Գեոէկոգիան` որպես գիտություն: էկոսֆերան և հասարակությունը: 

Գեոէկոլոգիայի հիմնախնդիրները: Թեմա 2. Գեոսֆերաներ և էկոսֆերաներ: Թեմա 

3. Էկոսֆերայի էներգետիկ և նյութական առանձնահատկությունները: Թեմա 4. 

Նյութի համաշխարհային շրջապտույտը: Թեմա 5. Ածխածնի համաշխարհային 



94 

շրջապտույտը: Թեմա 6. Ազոտի համաշխարհային շրջապտույտը: Ֆոսֆորի 

համաշխարհային շրջապտույտը: Թեմա 7. Ծծմբի համաշխարհային շրջապտույտը: 

Թեմա 8. Բիոտայի դերը էկոսֆերայի գործունեության մեջ: Աշխարհի 

լանդշաֆտների աշխարհագրական զոնայականությունը: Թեմա 9. Էկոսֆերայի 

վիճակը պայմանավորող գործոնները: Թեմա 10. Բնական ռեսուրսների և 

գեոէկոլոգիական ծառայությունների սպառում: Սպառման աճ: Թեմա 11. Բնական 

ռեսուրսներ: Սպառման մակարդակի տարբերությունները: Տեխնիկական 

առաջընթացի գեոէկոլոգիական դերը: Թեմա 12. Երկրների արտաքին պարտքի և 

ազատ առևտրի գեոէկոլոգիական ասպեկտները: Կապիտալի ձևերը և երկրների 

հարստությունը: Աճ և զարգացում: Թեմա 13. Անցումային շրջանը և նրա 

առանձնահատկությունները: Տարածքի պոտենցիալ տարողականություն: Թեմա 

14.  Մարդկության գոյության քաղաքականության տարրերը: Կայուն զարգացում: 

էկոլոգիական տնտեսություն: Շրջակա միջավայրի տեղական կառավարում: Թեմա 

15. Մթնոլորտ: Մարդու ազդեցությունը կլիմայի վրա: Անթրոպոգեն ջերմոցային 

էֆեկտ: Կլիմայի փոփոխության բնական և սոցիալ- տնտեսական հետևանքները: 

Օզոնի շերտի դեգրադացիան: Թթվային մթնոլորտային տեղումներ: Օդի լոկալ 

աղտոտումը: Թեմա 16. Ջրոլորտ, մարդու ազդեցությունը ջրոլորտի վրա: Գետի 

հոսքի կարգավորում: Ջրօգտագործման կառավարում: Համաշխարհային 

օվկիանոս: Հողային ռեսուրների գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները: Թեմա 17. 

Հողի էռոզիան: Անապատացման հիմնախնդիրները: Թեմա 18. ՈՒրբանիզացաման 

հիմնախնդիրները: Տրանսպորտի գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները: 

Մարդկության գոյատևում:    

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0830 0830 0830 0830 Մարդու էկոլոգիա, բնապահպանությունՄարդու էկոլոգիա, բնապահպանությունՄարդու էկոլոգիա, բնապահպանությունՄարդու էկոլոգիա, բնապահպանություն    3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Դասախոսություն – 16 ժամ, գործնական – 6 ժամ 68 ինքնուրույն,8-րդ կիսամյակ, 

ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

    Կարողանալ օբյեկտիվորեն գնահատել շրջակա միջավայրի նեգատիվ գործոնների 

ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի և նրա կյանքի որակին վերաբերող հարցերի 

նկատմամբ: Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կարողանալ կիրառել 
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պրակտիկայում: Մի շարք կարևոր հարցերի և իրավիճակների դեպքում, 

կարողանալ տալ ճիշտ լուծումներ: Ձևավորել էկոլոգիական մտածողություն: 

ԿրԿրԿրԿրթականթականթականթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել մարդու էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների 

հիման վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1Թեմա 1Թեմա 1Թեմա 1....Ներածություն: Մարդու էկոլոգիայի տեղը էկոլոգիական գիտությունների 

համակարգում:. Մարդու առողջության մոդելը ըստ Վերկեվիսսերի:  

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2. Անթրոպոէկոհամակարգը և նրա կառուցվածքը: Անթրոպոէկոհամակար-

գի նախաիմացությանը և մարդու առողջության որակը: 

Թեմա 3Թեմա 3Թեմա 3Թեմա 3. Մարդու մարմնակազմվածքը և բնակեցման միջավայրը: Քաղաքակենտ-

րոնացումը որպես մարդու առողջության ռիսկային գործոն: 

Թեմա 4.Թեմա 4.Թեմա 4.Թեմա 4. ՙ Շրջակա միջավայրը և առողջությունը՚ հիմնահարցի ժամանակակից 

տեսանկյունները: 

Թեմա 5Թեմա 5Թեմա 5Թեմա 5. Էկոլոգիական ռիսկի գործոններ: «Էկոլոգիական ռիսկ» և «էկոլոգիական 

անվտանգություն»: Ռիսկի գործոնների դասակարգում:Ռիսկի գործոնների 

ազդեցությունը մարդու իմունո-բիոքիմիական ռեակցիաների վրա:  

Թեմա 6.Թեմա 6.Թեմա 6.Թեմա 6. Հասկացություն էնդեմիկ հիվանդությունների վերաբերյալ: Էնդեմիկ 

հիվանդություններ: Էնդեմիկ հիվանդությունների օրինակներ: 

Թեմա7Թեմա7Թեմա7Թեմա7....    Տարածման առանձնահատկություններից կախված համաճարակների 

տիպեր: Համաճարակաին հիվանդությունների դասակարգում ըստ էկոլոգիական 

հատկանիշների:  

Թեմա 8. Թեմա 8. Թեմա 8. Թեմա 8. Բնակչության ադապտացման պրոբլեմներ:Շրջակա միջավայրի 

գործոնների դասակարգումը ըստ ազդեցության : 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0951 0951 0951 0951 ԷկոլոգիականԷկոլոգիականԷկոլոգիականԷկոլոգիական    ՔարտեզագրությունՔարտեզագրությունՔարտեզագրությունՔարտեզագրություն    4 4 4 4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    120120120120ժամժամժամժամ    
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Շաբաթ.2 Ժ. Դաս.0.5 Ժ. գործ. 1Ժ. լաբ. Դասախոսություն –36ժ գործնական- 10ժ 

լաբորատոր –20ժ 54ժամ ինքնուրույն, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Գիտելիքների ստացում քարտեզի ու նրա կազմման մասին 

2. Քարտեզագիտության պատմության բացահայտում 

3. Քարտեզաչափական աշխատանքների իմացություն 

4. Քարտեզների կազմում,ձևավավորում 

5. Գաղափար քարտեզների խմբագրման և հրատարակման մասին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

� կարողանա սահմանել էկոլոգիական քարտեզ հասկացությունը 

� կարողանա բնութագրել քարտեզի բովանդակությունը 

� կարողանա բնութագրել քարտեզագիտական ընդհանրացումը 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

Թեմա 1 ներածություն: Թեմա2 Էկոլոգիական քարտեզագրական նշանակումներ: 

Թեմա 3 Էկոլոգիական Քարտեզի նշանակությունը գիտության ու պրակտիկայի 

բնագավառում: Թեմա 4 Էկոլոգիական քարտեզի կազմման սկզբունքները: Թեմա 5 

Քարտեզի մաթեմատիկական հիմքը: Թեմա 6 Պրոյեկցիաներ: Թեմա 7 Մասշտաբ: 

Թեմա 8 Երկրի ձևը և չափերը: Թեմա 9 Աշխարհագրական կոոդինատներ: Թեմա 10 

Քարտեզների աշխարհագրական բովանդակությունը: Թեմա 11 

Քարտեզադիագրամներ: Թեմա 12 Էկոլոգիական քարտեզներ: Թեմա 13 Բնական 

բաղադրիչների պատկերումը քարտեզներում: Թեմա 14 ԲՆակավայրերի 

խախտվածության գնահատումը քարտեզներում: Թեմա 15 Հաղորդակցության 

ճանապարհների խախտվածության պատկերումը քարտեզներում: Թեմա 16 

Էկոլոգիական քարտեզի կազմումը և հրատարակումը 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0952 0952 0952 0952 ««««ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ    ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ»»»»    5 5 5 5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    150150150150ժամժամժամժամ    

Շաբաթ.2 Ժ. Դաս.0.5 Ժ. գործ. 1Ժ. լաբ. Դասախոսություն –38ժ լաբորատոր –20ժ 

92ժամ ինքնուրույն,7-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպատակըպատակըպատակըպատակը::::    
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 Այս դասընթացի ուսումնասիրման նպատակը կայանում է նրանում, որ 

էկոլոգիական բարձրագույն կրթություն ունեցող շրջանավարտը ստանա 

խորացված գիտելիքներ գլոբալ, ազգային, ռեգիոնալ և լոկալ մասշտաբների 

էկոլոգիական մոնիտորինգի համակարգերի իրականացման և նրանց 

գործունեության սկզբունքների վերաբերյալ: Զգալի տեղ է հատկացված գործնական 

հաշվարկներին և սխեմաներին, լաբորատոր պարապմունքներին, աղտոտման 

աղբյուրների նկատմամբ վերահսկման և դիտարկման հարցերին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասըԴասըԴասըԴասընթացինթացինթացինթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

Դասընթացի արդյունքում ապագա էկոլոգներին կսովորեն ըստ մասնագիտության 

հետազոտություն կատարել, մոնիտորինգի համակարգերի կազմակերպման, 

էկոլոգիական տեղեկատվության հավաքման և վերլուծական մշակման 

համակարգի հարցերում: Ինչպես նաև մշակեն էկոլոգիական, սանիտարահիգենիկ, 

և տնտեսական բնույթի կառավարման որոշումներ, ինչպես նաև ՇՄ-ի վիճակի 

կանխատեսման և մաթեմատիկական մոդելավորման տարրերի և վերլուծության 

մեթոդների հետազոտում կատարել: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

Թեմա 1. Հասկացողություն մոնիտորինգի և նրա բաղադրիչների վերաբերյալ: 

Թեմա 2. Շրջակա միջավայրի աղտոտումը: Թեմա 3. Շրջակա միջավայրի 

աղտոտման նորմավորումը: Թեմա 4. Ազգային մոնիտորինգ: Թեմա 5. Ֆոնային 

մոնիտորինգ: Թեմա 6. ՌԵգիոնալ մոնիտորինգ: Թեմա 7. Տեղային մոնիտորինգ: 

Թեմա 8. Աղտոտման աղբյուրների մոնիտորինգը (կետային մոնիտորինգ): Թեմա 9. 

Էկոլոգիական մոնիտորինգում օգտագործվող մեթոդները: Թեմա 10. 

Կենսաբանական մոնիտորինգի հիմունքները: Թեմա 11. Օդատիեզերական 

մոնիտորինգ: 

 

ՏՏՏՏ////բբբբ1253 1253 1253 1253 ԲնօգտագործմանԲնօգտագործմանԲնօգտագործմանԲնօգտագործման    տնտեսագիտությունտնտեսագիտությունտնտեսագիտությունտնտեսագիտություն    (4 (4 (4 (4 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար, 16 ժամ 

գործնական, 56 ժամ ինքնուրույն) 6-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բնօգտագործման 

տնտեսագիտություն առարկան, դասընթացի մեթոդոլոգիան, բնորոշ 

կատեգորիաները, օրենքները և օրինաչափությունները, բնապահպանական 

հարաբերությունների համակարգը, բնապահպանական կատեգորիաներն ու 

օրենքները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, բնության 

պահպանման առանձնահատկությունները, նրա ռեսուրսային ապահովվածության 

համակարգի առավել խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կիմանա բնատնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները, 

2. առարկայի կարևորությունը հասարակական տնտեսական 

հարաբերությունների բնագավառում, 

3. կկարողանա մեկնաբանել բնատնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, 

դրանց պատճառահետևանքային կապերը 

4. կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 

5. ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-բնության պահպանություն 

փոխհարաբերությունները: 

6. կտիրապետի այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են բնական 

միջավայրի հավասարակշռություն և համաչափություն պահպանելու համար 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Տնտեսական զարգացումը և էկոլոգիական գործոնը: Թեմա 2. Գլոբալ 

էկոլոգիական պրոբլեմները: Թեմա 3. Կայուն տնտեսական զարգացում: 

Էքստեռնալներ: Թեմա 4. Էքստեռնալները և հասարակական շահերը: Թեմա 5 

Բնության տնտեսական արժեքը:Բնօգտագործման արդյունավետությունը: Թեմա 6. 

Էկոնոմիկայի էկոլոգիական և վերջնական արդյունքները: Թեմա 7. Տնտեսական 

զարգացման տեխնոգեն տիպը: Թեմա 8 Տնտեսական զարգացման էկոլոգիզացման 

հիմնական ուղղությունները և անցում կայուն զարգացման: Թեմա 9 

Ագրոարդյունաբերական կոմպլեքս: Թեմա 10. Անտառային և ջրային կոմպլեքս: 

Թեմա 11. Վառելիքա-էներգետիկ և մետալուրգիական կոմպլեքսներ: Թեմա 12. 

Աղտոտման կանխարգելման և լիկվիդացման տնտեսական ասպեկտները: Թեմա 
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13. Էկոնոմիկայի էկոլոգիզացման տնտեսական մեխանիզմը: Էկոլոգիական 

ճգնաժամեր: 

 

ԻՏՄՄ/ԻՏՄՄ/ԻՏՄՄ/ԻՏՄՄ/բբբբ----0670670670671111    ԳեոինֆորմատիկաԳեոինֆորմատիկաԳեոինֆորմատիկաԳեոինֆորմատիկա----    3 3 3 3 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Դասախոսություն -16 ժամ, լաբորատոր-20 ժամ, ինքնուրույն -54 ժամ 7-րդ 

կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների նոր տիպ են հանդիսանում գեոինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաները: Գեոինֆորմատիկան ձևավորվել է մի քանի գիտությունների 

հատույթում` աշխարհագրություն, քարտեզագրություն, ընդհանուր 

ինֆորմատիկա, ինֆորմացիոն համակարգերի տեսություն, ինֆորմացիայի 

տեսություն և այլն և ուսումնասիրում է երկրաինֆորմացիոն համակարգերի 

նախագծման, ստեղծման և կիրառման գիտական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական 

ասպեկտները: Գեոինֆորմացիոն կրթությունը վերաբերում է առաջին հերթին 

աշխարհագրագետներին, էկոլոգիներին, բիոլոգերին և այլն:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    

•  կտիրապետի տարածական ինֆորմացիայի հավաքման, ներկայացման և 

մշակման վերաբերյալ ֆունդամենտալ գիտելիքներին  

•  կտիրապետի շրջապատող աշխարհի իրերի և երևույթների մոդելավորման 

և հետազոտման նոր մեթոդների  

•  կգիտենա տարբեր առարկայական ուղղվածության խնդիրների լուծմանը 

գեոինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը        

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Գեոինֆ որմատիկա առարկան և նրա կապը այլ գիտությունների հետ:  

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2.    Տեղեկատվության ներածումը և անալիզը երկրաինֆորմացիոն 

համակարգերում: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3.3.3.3.    Երկրաինֆորմացիոն համակարգը և թվային քարտեզագրությունը: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4.4.4.4. Երկրաինֆորմացիոն համակարգերի մշակման ծրագրային միջոցները:  

Երկրաինֆորմացիոն համակարգերի մշակման ապարատային միջոցները:  
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ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555....    ԵԻՀ տեխնոլոգիաների միջոցով շրջակա միջավայրի բնութագրիչների 

ստացումը որպես էկոլոգ մասնագետների ուսուցման հիմնական միջոց: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա6. 6. 6. 6. Երկրաինֆորմացիոն համակարգերի կիրառության ոլորտները: 

Երկրաինֆորմացիոն համակարգերի պատվիրատուները: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7. 7. 7. 7. Երկրաինֆորմացիոն համակարգեր և հեռահաղորդակցման համակարգեր 

տեխնոլոգիաներ : 

    

ԿԿԿԿ////բբբբ----0948094809480948    ««««ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԷԿՈԼՈԳԻԱԷԿՈԼՈԳԻԱԷԿՈԼՈԳԻԱԷԿՈԼՈԳԻԱ»»»»    ----    4444    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Դասախոսություն – 38ժամ, գործնական – 18 ժամ, լաբորատոր -10 ժամ, 

ինքնուրույն- 54 ժամ, 3--րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բնության օրինաչափությունների, 

էկոլոգիական գործոնների, պոպուլյացիաների կառուցվածքի և հոմեոստազի 

մեխանիզմների հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 

կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների մասին, 

ներտեսակային և միջտեսակային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- կտիրապետի էկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդներին, բնության 

օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

- կկարողանա յուրացնելով էկոլոգիական առանձնահատկությունները 

իրականացնել բնության պահպանության միջոցառումներ,  

- կկարողանա Էկոլոգիայի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1 Ներածություն: էկոլոգիայի զարգացման համառոտ պատմություն 

Թեմա 2Միջավայրի գործոնները:Օրգանիզմի վրա ազդեցության ընդհանուր 

օրինաչափությունները 

Թեմա 3Կարևոր էկոլոգիական գործոնները և օրգանիզմների ադապտացիան 

Թեմա 4Կյանքի հիմնական միջավայրերը 

Թեմա 5 Կենսաբանական ռիթմերԹեմա6 Կյանքի ձևերը 
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Կ/բ0948 .1 ««««    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԷԿՈԼՈԳԷԿՈԼՈԳԷԿՈԼՈԳԷԿՈԼՈԳԻԱԻԱԻԱԻԱ    »»»»    ----    6666    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    

Դասախոսություն – 42 ժամ, գործնական – 10 ժամ, լաբորատոր -28 

ժամ,ինքնուրույն- 100 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    . . . . 2222----րդրդրդրդ    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ        

Թեմա 7Բիոտիկ փոխհարաբերություններ 

Թեմա 8Պոպուլյացիա 

Թեմա 9Կենսացենոզներ 

Թեմա10Էկոհամակարգեր 

Թեմա 11Էկոհամակարգերի դինամիկան և ստաբիլությունը 

Թեմա12 Կենսոլորտ 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0953 0953 0953 0953 ԲնօգտագործմանԲնօգտագործմանԲնօգտագործմանԲնօգտագործման    հիմունքներհիմունքներհիմունքներհիմունքներ    2 2 2 2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    66660000ժամժամժամժամ    

Շաբաթ.1 Ժ. Դաս.. 1Ժ. լաբ. Դասախոսություն –16ժ լաբորատոր –16ժ 28ժամ 

ինքնուրույն. 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացումներ «Բնօգտագործման 

հիմունքներ» առարկայի վերաբերյալ, նրա խնդիրների մասին, պահպանել 

բնության հարստությունները, նպաստել, դրանց վերարտադրմանը, և ապահովել 

արդյունավետ օգտագործումը ժողովրդական տնտեսության մեջ: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջհաջհաջհաջողողողող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

•  կտիրապետի աճող սերնդին կրթել էկոլոգիական և բնապահպանական 

գիտելիքներին և մեթոդներին: 

•  կկարողանա ինքնուրույն վարել դասեր, պլանավորել թեմաներ և գնահատել: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը. 

Թեմա1. Ներածություն, Բնօգտագործման հիմունքներ առարկան և նրա 

խնդիրները: Թեմա 2. Բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3. 

Բնօգտագործման և բնապահպանության օրենքները և կանոնները: Թեմա 4. 
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Բնական ռեսուրսները` դրանց դասակարգումը: Թեմա 5. Ընդերքի պաշարները, 

արդյունավետ օգտագործման և պահպանության իրավական հիմունքները: Թեմա 

6. Էներգետիկան և բնօգտագործումը: Թեմա 7. Բնական հումքի (պաշարի) 

վերցնելու չափը: Թեմա 8. Հայաստանի հատուկ պահպանվող տարածքները և 

նրանց օգտակար նշանակությունը: 

 

ՔՔՔՔ////բբբբ    0814 0814 0814 0814 ՇրջակաՇրջակաՇրջակաՇրջակա    միջավայրիմիջավայրիմիջավայրիմիջավայրի    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    6 6 6 6 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    180180180180ժամժամժամժամ    

Շաբաթ .2 ժամ,դաս. 0.5ժամ գործ. 1ժ. լաբ. /Դասախոսություն –42ժ գործ- 

14ժամ,լաբորատոր –28ժամ ինքնուրույն-96ժամ/,6-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. առարկայի հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

Շրջակա միջավայրի քիմիա առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

- Ուսանողներին հաղորդել տեսական գիտելիքներ երկրոլորտում ընթացող 

երևույթների օրինաչափությունների ,ընդհանուր էկոլոգիական խնդիրների և 

դրանց լուծման ուղիների մասին: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

1. Շրջակա միջավայրի հասկացությունը: Քիմիական տարրերի 

պարունակությունը բնությունում անալիտիկ եղանակով: Քիմիական տարրերի 

երկրաքիմիական դասակարգումը 

2. Վնասակար նյութերը մթնոլորտում 

3. Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները մթնոլորտի շերտերում և օզոնը: 

4. Մթնոլորտը որպես ֆոտոքիմիական համակարգ: 

5. Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները մթնոլորտի վերին շերտերում 

6. Մթնոլորտային օզոնային շերտ 
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7. Մթնոլորտում ջրային գոլորշիների խտությունը կարգավորող քիմիական 

ռեակցիաները: 

8. Մթնոլորտում ազոտի օքսիդների, ածխածնի օքսիդների և մեթանի 

մասնակցությամբ տեղի ունեցող ռեակցիաներ 

9. Իոնոսֆերա (Իոնոլորտ) 

(էլեկտրոնների առաջացում և կորուստ, իոնամոլեկուլյար ռեակցիաներ) 

10. Էկզոլորտ 

11. Քիմիական պրոցեսները ներքնոլորտում 

12. Թթվածնի քիմիական և բիոքիմիական պահանջարկը 

13. Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների բնութագրումը 

էկոլոգիական քիմիայի տեսանկյունից 

 

 

ՔՔՔՔ////բբբբ    0794 0794 0794 0794 ՏեխնոգենՏեխնոգենՏեխնոգենՏեխնոգեն    համակարգերհամակարգերհամակարգերհամակարգեր    5 5 5 5 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    150150150150ժամժամժամժամ    

Շաբաթ.2ժամ.դաս.1ժամ. գործ. 1ժամ լաբ. /Դասախոսություն –42ժ,գործ.- 20 

ժամ,լաբորատոր –16ժ ամ ինքնուրույն 72ժամ/,8-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. Ուսանողներին ծանոթացնել Տեխնոգեն համակարգեր առարկայի հիմնական 

հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

Տեխնոգեն համակարգեր առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա 

գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

  

Ուսանողը ավարտելուց հետո զինված է լինում տեխնոգեն ներգործությանը 

մարդու և շրջակա միջավայրի վրա, արտաքին միջավայրի վիճակի մասին, օգնում 
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է ընկալել նրանց փոխազդեցությունը Նպաստում է հիմնական կրթական 

ծրագրերում խնդիրների իրականացմանը 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Կայուն զարգացում 

Թեմա 2.Տեխնոգեն ներգործությունը մարդու և շրջակա միջավայրի վրա 

Թեմա 3. Անթրոպոգեն և տեխնոգեն միացությունների հիմնական տեսակները 

կենսոլորտում 

Թեմա 4. Ջրոլորտի անթրոպոգեն և տեխնոգեն աղտոտման էկոլոգիական 

հետևանքները 

Թեմա 5. Պոտենցիալ վտանգավոր օբյեկտների և տեխնոլոգիաների 

դասակարգումը և նոմենկլատուրան 

Թեմա 6. Բացարձակ և հարաբերական ռիսկ 

Թեմա 7. Մարդու գործունեության տարբեր ոլորտներում ռիսկի մեծությունների 

համեմատումը 

Թեմա 8. Էկոլոգիական ռիսկի գնահատումը և անալիզը 

 

ԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆԲՈՒՀԱԿԱՆ    ԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉ    

Կ/բ Կ/բ Կ/բ Կ/բ ԲնապահպանությանԲնապահպանությանԲնապահպանությանԲնապահպանության    վարակաբանությունվարակաբանությունվարակաբանությունվարակաբանություն    

Դասախոսություն –20ժամ, գործնական 8ժամ 10 22 ինքնուրույն, 8-րդ կիսամյակ, 

ստուգարք 

ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....    

 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հիվանդության առաջացման ընդհանուր 

մեխանիզմների վերաբերյալ, տարբեր մակարդակներում հիվանդության ծագման 

ու զարգացման օրինաչափությունների մասին:  

«Բնապահպանության վարակաբանություն» առարկան ուսանողին տալիս է 

գիտելիքներ հիվանդությունների գոյության և նրանց տարածմանը նպաստող 

իրավիճակների մասին, արտաքին միջավայրի հետ օրգանիզմի 

փոխհարաբերության վերաբերյալ:        

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....        

� կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
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� հաստատել հորիզոնական և ուղղաձիգ կապ բժշկագիտական այլ առարկաների 

միջև, 

� հիվանդության ծագման և զարգացման օրինաչափությունները ենթարկել 

գիտական մշակման,  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա1 Բապահպանության վարակաբանության խնդիրները: Թեմա2Շրջակա 

միջավայրի անբարենպաստ գործոնների ազդեցությունը ազգաբնակչության 

առողջության վրա: Թեմա3 Մթնոլորտային աղտոտվածությունը և նրա 

ազդեցությունը բնակչության վրա: Հիվանդություններ , առաջացած մթնոլորտի 

աղտոտվածությունից: Բրոնխիալ ասթմա, բրոնխիտներ: Թեմա4 Խմելու ջրի որակը 

և նրա ազդեցությունը առողջության վրա: Խոլերա, դիզենտերիա: «Մաքուր ջրիե 

հիմնախնդիրը: Թեմա5 Հողի աղտոտվածության գնահատումը:Հասկացություն 

պեստիցիդների մասին: Թեմա6 Սննդամթերքների աղտոտվածության 

նշանակությունը: Սննդային թունավորումներ, բոտուլիզմ: Թեմա7 Օրգանիզմ և 

միջավայր հարաբերակցությունը: Ֆիզիկական գործոնների ախտածին 

ազդեցությունը: Իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: 

Ճառագայթային հիվանդություն: Թեմա8 Էլեկտրամագնիսական դաշտի 

ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա: Լազերային ճառագայթում: Թեմա9 

Դիօքսիններ: Ալերգեններ: Ալերգիկ վիճակներ առաջացած մթնոլորտի 

աղտոտվածության հետևանքով: Թեմա10 Աղմուկը բնակավայրերում: Շրջակա 

միջավայրի և բնակչության պաշտպանությանը ուղղված միջոցներ: Թեմա11 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: Գլոբալ 

տաքացում:Ջերմացային էֆեկտ: Թեմա12 Կանցեռոգեն նյութերի բնութագիրը և 

կլասիֆիկացիան:Թոքի և կրծքագեղձի քաղցկեղ: Թեմա13 Համակարգչի և բջջային 

հեռախոսների բացասական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա: Թեմա14 Քիմիական 

նյութերի տոքսիկությունը: Ծանր մետաղներ: Թեմա15 Կենսաբանական 

վտանգներ:Միկրոօրգանիզմների, մանրէների,վիրուսների ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա: Թեմա16 Վիբրացիա: 

 

ՏՏՏՏ////բբբբ1254 1254 1254 1254 ԳեոուրբանիստիկաԳեոուրբանիստիկաԳեոուրբանիստիկաԳեոուրբանիստիկա    (3(3(3(3կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    
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Շաբաթական 2.5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 50 ժամ 

ինքնուրույն) 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Դասընթացի նպատակն է ապագա բնապահպան մասնագետներին ծանոթացնել 

բնապահպանական համամոլորակային հիմնախնդիրներին, որոնք ի հայտ են եկել 

բնակչության թվաքանակի ավելացման, քաղաքային բնակավայրերի ավելացման, 

քաղաքային տնտեսության զարգացման հետևանքով, ինչպես նաև բացահայտել    

բնակչության թվաքանակի և ուրբանիզացիայի ընդլայնման հետևանքով ծագած 

բնապահպանական հիմնախնդիրները:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կունենա գիտելիքներ բնակչության կազմի և կառուցվածքի, թվաքանակի 

շարժընթացի պատճառների և հետևանքների, տարաբնակեցման ձևերի և հետագա 

միտումների, ուրբանիզացիոն գործընթացների, ուրբանիզացիայի հետագա 

զարգացման, և դրա էկոլոգիական հետևանքների վերաբերյալ, 

2. կկարողանա ինքնուրույն եզրահանգումների միջոցով գնահատի բնական 

վերարտադրության տեմպերը, միտումները, բնութագրի քաղաքայնացման 

գործընթացների էկոլոգիական հետևանքները, 

3. կտիրապետի աշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդներին: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1 Բնակչության աշխարհագրություն և գեոուրբանիստիկա առարկան, 

ուսումնասիրման օբյեկտը: Թեմա 2 Բնակչության թվաքանակը և շարժընթացը: 

Թեմա 3 Բնակչության բնական վերարտադրությունը: Թեմա 4 Բնակչության 

տեղաբաշխումը:  Թեմա 5  Բնակչության տարաբնակեցումը: Թեմա 6 Քաղաքների 

ձևավորումն ու զարգացումը: Թեմա 7 Ուրբանիզացիայի էությունը, տեմպերն ու 

մակարդակները: Թեմա 8 Ուրբանիզացիայի բնորոշ առանձնահատկությունները: 

Ուրբանիզացիայի միտումները: Թեմա 9 Քաղաքներն ըստ գործառույթի: 

Քաղաքային ագլոմերացիաների ձևավորումը: Աշխարհի խոշորագույն 

ագլոմերացիաները և մեգապոլիսները:  Թեմա 10 Ուրբանիզացիան և համա-

մոլորակային հիմնախնդիրները:  Թեմա 11  Ուրբանիզացիան և շրջակա 

միջավայրը:  
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ԿԿԿԿ/բբբբ-0547 ԵրկրագիԵրկրագիԵրկրագիԵրկրագիտությունտությունտությունտություն-1 (2 կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ ,18 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական,34ժ 

ինքնուրույն), 7-րդ` կիսամյակ,ստուգարք 

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով  Երկրի ֆիզիկաաշխարհագրական 

երևույթների մասին,խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները 

մթնոլորտի, ջրոլորտի, քարոլորտի, կենսոլորտի մասին,գաղափար տալ  Եիկրի 

լանդշաֆտային թաղանթի ձևավորման  հիմնական տարրերի մասին: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները. 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի հաջողհաջողհաջողհաջող ավարտինավարտինավարտինավարտին ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը. 

1.Պետք է գիտենա  երկրի ձևի, չափերի վերաբերյալ, երկիր ոլորտային 

կառուցվածքի, աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող 

ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթների մասին, աշխարհագրական թաղանթի 

միասնականության և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթների փոխկապակցության 

մասին, կկարողանա գործնականում ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթները  

բնության մեջ պատկերացնել,դրանց առաջացման պատճառները իմանալ և ճիշտ 

գնահատել . 

2. կկարողանա ուրվագծային քարտեզների վրա պատկերել հուլիսյան և 

հունվարյան իզոթերմերը, կկարողանա ուրվագծային քարտեզների վրա 

պատկերել կլիմայական գոտիները, օվկիանոսային հոսանքները,տեղումների 

բաշխվածությունը երկրի վրա բնական զոնաները. 

 3.տիրապետի երկրագիտության ժամանակակից և նորագույն 

ձեռքբերումներին, Ֆիզիկաաշխարհագրական երևույթների վերլուծությանը, երկրի 

ոլորտային կառուցվածքի փոխկապակցվածությունը,արտաքին և ներքին ուժերի 

կապն ու ազդեցությունը լանդշաֆտային թաղանթի ձևավորման գործում,երկրի 

մակերևույթի առանձնահատկություններին: 

 

 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը. 
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Թեմա1 Ընդհանուր երկրագիտություն առարկան, նրա բովանդակությունը, 

նշանակությունը և խնդիրները:  

Թեմա2 Երկրի ձևի, չափերի և օրական պտույտի` աշխարհագրական 

նշանակությունը:  

Երկրի մակերևույթի կառուցվածքի հիմնական գծերը  

Թեմա 3 Մթնոլորտի բաղադրությունն ու կազնը:/ Մթնոլորտի սահմանումը 

և բարձրությունը:  

Մթնոլորտի խոնավության ռեժիմն ու բաշխումը երկրի լանդշաՖտային 

թաղանթում:/ Օդի խոնավությունը :  

Թեմա4 Երկրի ջերմային ռեժիմը:/ Արեգակ : Արեգակնային ռադիացիայի 

տատանումները: Տարվա եղանակրերի հերթափոխը:  

Թեմա5 Ծովային հոսանքները իբրև կլիմայական գործոն հոսանքները:  

Թեմա6 Կլիման և նրա ձևավորումը:/ Եղանակ: Կլիման և նրա որոշ 

Էլեմենտները: Կլիմայի տատանումները և փոփոխությունները/: 

Թեմա7 Հողմահարություն:/ Հողմահարման էությունը: Ֆիզիկական 

հողմահարությունը: Քիմիական հողմահարությունը: Հողմահարության 

արագությունը: Հողմահարման դերը: Աշխարհագրական օրինաչափությունները և 

դերը հողմահարման պրոցեսում/: 

Թեմա8 Քամու դերը լանդշավտային թաղանթի ձևավորման մեջ:Սորերկրյա 

ջերի դերը երկրագնդի լանդշավտային թաղանթում:/ Ստորերկրյա ջրերը նրանց 

շարժումը: Ստորերկրյա ջրերի գործունեությունը: Կարստային երևույթներ/: 

Թեմա9 Հոսող ջրերի դերը երկրի լանդշավտային թաղանչում:/ Գետերը և 

կլիման: Գետերի ռեժիմը: Գետերի կլասիֆիկացիան, էռոզիան: Գետերի 

ակումուլիատիվ գործունեությունը/: 

Թեմա10 Լճերի և ճահիճների դերը  լանդշաՖտային թաղանթում: /Լճերը, 

նրանց ծագումը: Աղի և անուշահամ լճեր:Լճերի մակարդակի տատանումները: 

Լճերի աշխարհագրական տարածումը;: Լճերի աշխարհագրական 

նշանակությունը: Ճահիճներ նրանց տեղը երկրի լանդշա ֆտային թաղանթում:/ 

Թեմա11 Հողագոյացման պրոցեսը  

Թեմա12 Երկրի ներքին կառուցվածքը : / Երկրի  ընդերքը: Երկրագնդի 

ներքին մասերի ջերմային վիճակը: Երկրի ներքին էներգիայի ազդեցությունը 
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լանդշա ֆտային թաղանթի ձևավորման վրա:Էկզոգեն և էնդոգեն պրոցեսների 

փոխազդեցությունը երկրի մակերեսի ռելիեֆի խոշոր ձևերի առաջացման մեջ:/ 

Էկզոգեն և էնդոգեն պրոցեսների փոխազդեցության հետևանքները: Ռելիեֆը 

որպես կլիմայացնող գործոն :/ Ռելիեֆը և ջերմային պայմանները: Ռելիեֆը և օդի 

շարժումները: Ռելիեֆը և մթնոլորտային խոնավությունը: Կլիմայական ուղղաձիգ 

գոտիները/:  

Թեմա13 Սառցադաշտեր և բազմամյա սառածություն:/ Երկրագնդի 

ժամանակակից սառցապատումը: Սառցադաշտերի ձևավորումը և կյանքը: 

Սառցադաշտերի տիպերը և նրանց էվոլյուցիան: Սառցադաշտերի 

աշխարհագրական նշանակությունը: Երկրակեղևի սառցապատումը:Հավերժական 

սառածության աշխարհագրական նշանակությունը/: 

Թեմա14 Ընդհանուր հասկասողություն երկրի ընդհանուր դերի 

մասին:Բույսերը և աշխարհագրական միջավայրը:Կենդանիները  և 

աշխարհագրական միջավայրը: Մարդը և և աշխարհագրական միջավայրը:Երկրի 

լանդշա ֆտային թաղանթի զարգացումը:Երկրի աշխարհագրական ընդհանուր 

օրինաչափությունները: Աշխարհագրական լանդշաֆտ: 

    
Կ/բ1478 Կենսաաշխարհագրություն 2 կրեդիտԿ/բ1478 Կենսաաշխարհագրություն 2 կրեդիտԿ/բ1478 Կենսաաշխարհագրություն 2 կրեդիտԿ/բ1478 Կենսաաշխարհագրություն 2 կրեդիտ    

 

Շաբաթական `2ժամ, 60ժամ, որից`դասախոսոություն-18ժամ, գործնական`8  

ժամ, ինքնուրույն ` 26ժամ,  8-րդ կիսամյակ ` ստուգարք  

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Ցույց տալ մոլորակի օրգանական աշխարհի միասնությունը, բուսական և 

կենդանական աշխարհի փոխկապվածությունը, կախվածությունը ֆիզիկա- 

աշխարհագրական միջավայրից և մարդու ներգործությունից: պատկերացում տալ 

օրգանիզմների աշխարհագրական տարաբնակեցման մասին:  

Կրթական արդյունքներըԿրթական արդյունքներըԿրթական արդյունքներըԿրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաԴասընթացի հաԴասընթացի հաԴասընթացի հաջող ավարտինջող ավարտինջող ավարտինջող ավարտին    ուսանողը պետք է ուսանողը պետք է ուսանողը պետք է ուսանողը պետք է ....    

-իմանա հիմնական կենսաաշխարհագրական հասկացողությունները: 

-կենսոլորտում օրգանիզմների բազմազանությունը 

-բացահայտել էկոլոգիական գործոնների դերը բույսերի և կենդանիների 

արեալների ձևավորման գործում:  
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- կենսաաշխարհագրական շրջանացման օրենքները և 

օրինաչափությունները: 

-երկրագնդի ֆլորիստական և ֆաունիստական ռեգիոնների բնութագիրը: 

-Համաշխարհային օվկիանոսի կենսաաշխարհագրական շրջանացումը: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն, Կենսաաշխարհագրությունը, որպես կենսաբանաակն 

և աշխարհագրական գիտություն: կապը բնագիտական հոսքի այլ գիտությունների 

հետ:Կենսաաշխարհագրական հետազոտությունների մեթոդներն ու սկզբունքները: 

 Թեմա 2. Կենսոլորտը որպես գլոբալ էկոհամակարգ: Նոոսֆերա: Մարդու 

դերը կենսոլորտում: 

Թեմա 3. Էկոլոգիական գործոնների դասակարգումը: Բույսերի կենսական 

ձևերը ըստ Կ.Ռաունկիերի: Կենդանիների կենսական ձևեհո ըստ Դ.Ն.Կաշկարովի: 

Հասկացողություն տեղախմբերի մասին:  

 Թեմա4 Ուսմունք բուսական համակեցությունների ձևավորման, 

կառուցվածքի մասին:Ֆիտոցենոզի դինամիկան և կայունությունը: 

 Թեմա5 Կենսացենոզը և նրա հատկությունները: Տեսակային կազմը: 

Դոմինանտները և էդիֆիկատորները: Վ.Ն.Սուկաչևի ուսմունքը 

կենսաերկրացենոզի մասին:  

 Թեմա6 Ուսմունք արեալի մասին:Արեալների տիպերը, կառուցվածքը, 

սահմանների դինամիկան: Էնդեիկներ և ռելիկտներ: Ն.Ի.Վավիլովի ուսմունքը 

մշակովի բույսերի ծագման կենտրոնների մասին: 

Թեմա7 Երկրի ցամաքի ֆլորիստական, ֆաունիստական և բիոտիկ 

ռեգիոնները: Բիոտիկ ռեգիոնների դասակարգումը և նրանց համակարգը: Ցամաքի 

բիոտիկ թագավորությունների բնութագիրը: 

 Թեմա8 Բիոմների հիմնական տիպերը: Զոնալ, ազոնալ, ինտրազոնալ, 

էքստրազոնալ համակեցությունները:  

Թեմա9 Տունդրայի, տայգայի, բարեխառն լայնությունների անտառների, 

տափաստանների, բարեխառն, մերձարևադարձային, արևադարձային 

լայնությունների անապատների մշտադալար անտառների բուսական ու 

կենդանական աշխարհը: 
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Թեմա10 Օվկիանոսների, ծովերի, քաղցրահամ ջրերի 

կենսաաշխարհագրությունը: 

 Թեմա11 Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական 

աշխարհի առանձնահատկությունները:  

 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ    

ԿԿԿԿ////բբբբ    1493 1493 1493 1493 Հողերի էռոզիաՀողերի էռոզիաՀողերի էռոզիաՀողերի էռոզիա        

2. կրեդիտ 60ժամ շաբաթ.1ժամ դաս .0.5ժամ գործ/լաբ 

Դասախոսություն –16ժամ, գործնական –8ժամ, լաբ–8ժամ,8-րդ կիսամյակ, 

ստւգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հողառաջացման գործընթացներին 

մասնակցող ապարների վերաբերյալ, ինչպես նաև ապարների հողմահարման 

ճանապարհների վերաբերյալ տեղեկություններով: Ուսանողներին ծանոթացնել 

բնական ռեսուրսների ներգործության բնույթին հողերի էռոզիայի գործընթացում: 

Կարևորվում է նաև այդ գործընթացում մարդու ազդեցությունը, ռելեֆի 

կառուցվածքային առնձնահատկությունները, որոնք ձևավորվում են էկզոգեն և 

էնդոգեն ուժերի ազդեցության արդյունքում: Ուսանողները պետք է հստակ իմանան 

ինչպիսի ճանապարհներով է տեղի ունենում էռոզիան, և տիրապետեն պայքարի 

միջոցառումներին: Վերջիններիս կազմակերպված իրականացման արդյունքում 

ուսանողները կարողանան տիրապետել հողային ռեսուրսի պահպանության 

ուղղությամբ աշխատանքների կատարման գործընթացին: Ուսանողները պետք է 

կարողանան բնական պայմաններում որոշել, թե իր երկրի սահմաններում 

ինչպիսի հողային ռեսուրսներ կան, արդյոք դրանց բարելավման ուղղությամբ 

տարվում են աշխատանքներ, ովքեր են իրականացնում և ով է վերահսկում այդ 

գործընթացները: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանուսանուսանուսանողըողըողըողը....    

− ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

− տիրապետել հողերի հիմնական առանձնահատկություններին, 

− ճանաչելով հողերը, կանխել էռոզիաների առաջացումը, 
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− տիրապետի հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի միջոցառումներին, 

− որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

− հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Էրոզիայի գործոնները և ապարների տիպերը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2.    Ապարների 

հողմահարումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3333....    Երկրաբանական հիմքի դերը էրոզիայում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444....    

Ռելիեֆի դերը եռոզիայում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555....    Կլիմայի դերը էրոզիայում ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6666....    

Ջրագրական գործոնների դերը էրոզիայում ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7777....    Հողային ծածկոցի 

դիմադրողականությունը էրոզիայում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    8888....    Բուսական ծածկոցի դերը 

էրոզիայում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    9999. . . . Անթրոպոգեն գործոնի դերը էրոզիայում: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    10101010. . . . Հողի 

էրոզիայի տիպերը: Հողի թունավորումը թունաքիմիկատներով: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    11111111. . . . 

Էրոզիայի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    12121212. . . . Հողերի 

արարտացումը որպես էրոզիայի դեմ պայքարի միջոց: Բուֆերային շերտերի դերը: 

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    13131313. . . . Ֆիտոմելիորատիվ միջոցառումներ: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    14141414. . . . Հիդրոտեխնիկական 

միջոցառումներ: Լեռնային արոտների պահպանումը էրոզիայից: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    15151515.... 

Իռիգացիոն էրոզիայի դեմ պայքարի միջոցները: Հողերի պահպանումը հողմային 

էրոզիայից: 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    1492 1492 1492 1492 Ագրոէկոլոգիա Ագրոէկոլոգիա Ագրոէկոլոգիա Ագրոէկոլոգիա ----3333    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ    90909090ժամժամժամժամ    

շաբաթ.1ժամ դաս .0.5ժամ գործ/լաբ, Դասախոսություն – 16 ժամ, գործ– 8ժամ, լաբ.-

8 ժամ ,ինքնուրույն աշխատանք 36ժամ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

Ագրոէկոլոգիա առարկան նպատակ ունի ուսանողներին գաղափար տալու հողի, 

նրա տեսակների, հողային ռեսուրսների շահավետ օգտագործումը 

գյուղատնտեսությունում, նրանց աղտոտվածությունը և պայքարի 

միջոցառումները: Ագրոէկոլոգիան արդի էկոլոգիական գիտություն է, այն 

ուսումնասիրում է հողի, ջրային ռեսուրսների, մթնոլորտի աղտոտվածությունը և 

դրանց ազդեցությունը գյուղատնտեսական արդյունաբերության վրա, ծանր 

մետաղի ներգաղթը հողից բույսերի տարբեր օրգաններ: Ագրոէկոլոգիայի 

հիմնական խնդիրներից է ուսումնասիրել գյուղատնտեսական մթերքները, նրանց 

աղտոտվածությունը ծանր մետաղներով և այլ վնասակար նյութերո, որոնք հողում 
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կարող են առաջանալ տարբեր պեստիցիդների, անօրգանական 

պարարտանյութերի կիրառման և նրանց հողում կուտակման արդյունքում, նրանց 

դեմ պայքարի համար մշակել արդյունավետ եղանակներ, Էկոլոգիապես մաքուր 

սննդի արտադրությունը: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները.... 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

− ագրոէկոլոգիայի հետազոտման մեթոդները, 

− ագրոէկոլոգիայի առանձին բաժինների ուսումնասիրություն,  

− ջրերով պայմանավորված հողային էրոզիան և հեռացման պայքարի 

միջոցառումները, 

− ագրոէկոլոգիայի հիմնական բաժինները: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    1111....    Ներածություն: Համառոտ պատմական ակնարկ էկոլոգիական գիտության 

զարգացման մասին: Բիոսֆերա կամ կենսոլորտ: Մարդու անմիջական 

ներգործությունը կենսոլորտի վրա: Ագրոէկոլոգիայի զարգացման պատմությունը: 

Ագրոէկոլոգիան որպես կոմպլեքս գիտություն, նրա նպատակը, 

ուսումնասիրության առարկան և մեթոդական հիմքը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    2.2.2.2.    Ագրոէկոլոգիայի 

հիմնական հասկացությունները: Ագրոէկոլոգիայի ուսումնասիրման մեթոդները: 

Կյանքի ֆակտորների ագրոէկոլոգիական գնահատումը և գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի բերքատվությունը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    3333....    Շրջակա միջավայրի գործոնները` 

արեգակնային էներգիա, ջերմություն, ջուր, սննդանյութեր, միջավայրի 

արձագանքը (հողային լուծույթի pH), թունավոր և պատական գործոնները 

(ֆակտորները): Մշակաբույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները և 

բերքատվությունը (պոտենցիալ, կլիմայական ապահովվածություն, 

ծրագրավորված և վերարտադրողական բերքատվություն):    ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    4444....    

Ագրոտեխնիկական պայմաններ: Հողօգտագործման էկոլոգիա: Հողային 

ռեսուրսներ: Հողի էրոզիան քամու միջոցով: Հողի աղտոտվածության աստիճանը: 

Նիտրատների կուտակումները հողում, հանքային պարարտանյութեր և 

գյուղատնտեսական արդյունաբերության որակը: Պեստիցիդներ, նրանց 

օգտագործումը, դասակարգումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    5555. . . . Միջոցառումների ձեռնարկում 

թունավոր տարրերի բույսեր ներթափանցելու կանխարգելման ուղղությամբ: 
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Ռադիոակտիվ թափոնների հեռացումը: Հողի դեգրադացիա: Հասկացություն հողի 

դեգրադացիայի մասին: Հողի դեհումիֆիկացման վերացման մեթոդները 

օրգանական պարարտանյութերի ներմուծմամբ, գոմաղբի օգտագործումը: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    6666. . . . 

Ջրային ռեսուրսներ: Ջրային ռեսուրսները ողջ աշխարհում և ՀՀ-ում: Ճահճացած 

հողերի ցամաքեցում: Ոռոգումը գյուղատնտեսությունում: Ջրերով 

պայմանավորված հողային էրոզիան և հեռացման պայքարի միջոցառումները: 

Արտեզիան ջրերը և նրանց օգտագործումը: Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի 

աղտոտվածությունը և մաքրման ուղիները: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    7777. . . . Մթնոլորտային օդ: 

Մթնոլորտային օդի բաղադրությունը: Մթնոլորտի աղտոտվածությունը և նրա 

հիմնական աղբյուրները: Ռադիոակտիվություն: Մթնոլորտում CO2 –ի քանակի 

ավելացումը: Ջերմոցային էֆֆեկտը և նրա հետևանքները: Մթնոլորտի 

աղտոտվածության ազդեցությունը մարդու, կենդանիների և բույսերի վրա: ԹեմաԹեմաԹեմաԹեմա    8888. . . . 

Ագրոֆիտոցենոզ: Ագրոֆիտոցենոզի բաղադրիչները: Տեսակային կազմը: 

Հողագործության ալտերնատիվ համակարգը և նրա էկոլոգիական 

նշանակությունը: Էկոլոգիապես մաքուր սննդի արտադրությունը: 

 

ՔՔՔՔ////բբբբ    0796 0796 0796 0796 ՋրոլորտիՋրոլորտիՋրոլորտիՋրոլորտի    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. առարկայի հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

Մթնոլորտի քիմիա առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները. 
 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի հաջողհաջողհաջողհաջող ավարտինավարտինավարտինավարտին ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը. 

- Ուսանողներին հաղորդել տեսական գիտելիքներ ջրոլորտում ընթացող 

երևույթների օրինաչափությունների ,ընդհանուր էկոլոգիական խնդիրների և 

դրանց լուծման ուղիների մասին: 

 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
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Թեմա 1. Մթնոլորտային օդի տեխնոգեն աղտոտում: 

Թեմա 2. Օդում պարունակվող 

Թեմա 3. Ազոտի օքսիդներ 

Թեմա 4. Ծծումբի օքսիդներ 

Թեմա 5. Ածխածնի մոնօքսիդ CO 

Թեմա 6. Ածխածնի դիօքսիդ CO2–ը 

Թեմա 7. Փոշին Թթվային անձրևներ, որոնք տեղումների ձևով թափվում են 

աղտոտման աղբյուրներից հազարավոր կմ հեռավորության վրա: Թթվային 

անձրևներն այն տեղումներն են, որոնց pH<5.6:  

    

ՔՔՔՔ////բբբբ    1420142014201420    ՄթնոլորտիՄթնոլորտիՄթնոլորտիՄթնոլորտի    քիմիաքիմիաքիմիաքիմիա    

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. առարկայի հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

Մթնոլորտի քիմիա առարկայից: 

2. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

3. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները. 
 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի հաջողհաջողհաջողհաջող ավարտինավարտինավարտինավարտին ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը. 

Ուսանողը ավարտելուց հետո զինված է լինում քիմիական գիտելիքներով օդի 

տեխնոգեն վնասակար նյութերի` ազբեստի, կապարի, մրի հատիկների, նաև 

ածխաջրածինները, ծծմբական թթվի հեղուկ կաթիլները և այլն: Նաև բազմաթիվ 

գազեր են ` CO, NxOy(ազոտի օքսիդ N), SO2, HCl, H2S, Cl2, SO3, CH4 և այլն: 

    

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    

Թեմա 1. Մթնոլորտի հիմնական բնութագրերը 

Թեմա 2. ՄԱղտոտված մթնոլորտի քիմիա 

Թեմա 3. Մթնոլորտային աէրոզոլերը 

Թեմա 4. Աէրոզոլների առաջացումը 
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Թեմա 5. Մթնոլորտի կառուցվածքը: Հիմնական հասկացությունները, քիմիական 

բաղադրակազմը: 

Թեմա 6. Մթնոլորտային օդի տեխնոգեն աղտոտում: 

Թեմա 7. Օդում պարունակվող 

Թեմա 8. Ազոտի օքսիդներ 

Թեմա 9. Ծծումբի օքսիդներ 

Թեմա 10. Ածխածնի մոնօքսիդ CO 

Թեմա 11. Ածխածնի դիօքսիդ CO2–ը 

Թեմա 12. Փոշին Թթվային անձրևներ, որոնք տեղումների ձևով թափվում են 

աղտոտման աղբյուրներից հազարավոր կմ հեռավորության վրա: Թթվային 

անձրևներն այն տեղումներն են, որոնց pH<5.6:  

 

ՔՔՔՔ////բբբբ    0792 0792 0792 0792 ՔիմիականՔիմիականՔիմիականՔիմիական    էկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիաէկոլոգիա    

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

1. առարկայի հիմնական հասկացություններին և օրենքներին  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները 

Տեխնոգեն համակարգեր առարկայից: 

3. Ուսանողներին սովորեցնել գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

4. Նախապատրաստել մանկավարժական հետագա գործունեության: 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները. 
 

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի հաջողհաջողհաջողհաջող ավարտինավարտինավարտինավարտին ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը. 

  

Ուսանողը ավարտելուց հետո զինված է լինում կենդանի օրգանիզմների 

արեալների , բուսական ֆորմացիաների, արտաքին միջավայրի վիճակի մասին, 

օգնում է ընկալել նրանց փոխազդեցությունը Նպաստում է հիմնական կրթական 

ծրագրերում խնդիրների իրականացմանը:  

    

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    

Թեմա 1. Կայուն զարգացում 

Թեմա 2. Տեխնոգեն ներգործությունը մարդու և շրջակա միջավայրի վրա 
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Թեմա 3. Անթրոպոգեն և տեխնոգեն միացությունների հիմնական տեսակները 

կենսոլորտում 

Թեմա 4. Ջրոլորտի անթրոպոգեն և տեխնոգեն աղտոտման էկոլոգիական 

հետևանքները 

Թեմա 5. Պոտենցիալ վտանգավոր օբյեկտների և տեխնոլոգիաների 

դասակարգումը և նոմենկլատուրան 

Թեմա 6. Բացարձակ և հարաբերական ռիսկ 

Թեմա 7. Մարդու գործունեության տարբեր ոլորտներում ռիսկի մեծությունների 

համեմատումը 

Թեմա 8. Էկոլոգիական ռիսկի գհնահատումը և անալիզը 

 

ՏՏՏՏ////բբբբ1251 1251 1251 1251 ՀողօգտագործմանՀողօգտագործմանՀողօգտագործմանՀողօգտագործման    տնտեսագիտությունտնտեսագիտությունտնտեսագիտությունտնտեսագիտություն    (2(2(2(2կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

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

լաբորատոր, 28 ժամ ինքնուրույն)  8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը....    

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հողօգտագործման 

տնտեսագիտություն առարկան, ապագա բնապահպաններին զինել անհրաժեշտ 

գիտելիքներով նյութական ռեսուրսների, հատկապես հողային, նյութական 

բարիքների արտադրության բաշխման, փոխանակության և սպառման վերաբերյալ: 

Առարկայի ուսումնասիրման շջանակներում ուսանողը լիարժեք պատկերացում 

կունենա ՀՀ հողօգտագործման ներկա վիճակի և դրա դերի տնտեսական 

զարգացման կենսական հիմնախնդիրների լուծման մասին:    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

1. կիմանա հողօգտագործման տնտեսագիտություն կատեգորիաներն ու 

օրենքները 

2. կիմանա հողօգտագործման տնտեսագիտության գիտելիքների դերը և 

գործառույթները տնտեսության տարբեր ոլորտներում 

3. կիմանա հողօգտագործման տնտեսագօտության առարկայի 

կարևորությունը, հասարակական տնտեսական հարաբերությունների 

բնագավառում, 
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4. կտիրապետի հողօգտագործման տնտեսագիտություն առարկային, 

մեթոդներին և խնդիրներին 

5. կկարողանա մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, 

դրանց պատճառահետևանքային կապերը հողօգտագործման բնագավառում, 

6. կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ հողօգտագործման 

բնագավառում 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1 Հողը որպես բնական ռեսուրս: Թեմա 2 Հողը որպես տնտեսական 

կատեգորիա: Թեմա 3 Հողակառուցվածքը որպես տնտեսապես հիմնավորված 

հողօգտագործման ձևավորման գործիք: Թեմա 4. Պետական հողային կադաստրը 

որպես անշարժ օբյեկտների գործարկման տնտեսաիրավական համակարգ: Թեմա 

5 Հողերի պահպանությունը: Հողօգտագործման էյկոլոգիական 

սահամանափակումները: 

 

ՓՓՓՓ////բբբբ    Բնօգտագործման իրավական հիմունքներԲնօգտագործման իրավական հիմունքներԲնօգտագործման իրավական հիմունքներԲնօգտագործման իրավական հիմունքներ    

ՆՆՆՆպատակպատակպատակպատակըըըը....        

-ուսանողներին զինել բնօտագործման և բնապահպանական իրավական 

գիտելիքներով: 

-Ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, իրավագիտական 

աշխարհայացքը:  

Նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված նյութի գործնական 

կիրառմանը:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

ՈՒսանողները  պետք է իմանան ճիշտ կողմնորոշվել և անհրաժեշտության 

դեպքում ստացած գիտելիքները  կիրառել կյանքում, որն էլ պետք է լինի նաև մեր 

հիմնախնդիրը: Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

ուսանողներին պատկերացում կազմել բնօգտագործման և բնապահպանական 

իրավահարաբերությունների բնույթի, բնության և բնական ռեսուրսների 

շահագործման իրավական  պատասխանատվության, պատժի, 
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պատասխանատվության վերաբերյալ, հնարավորություն կտա ծանոթանալ, 

նմանատիպ այլ հարաբերությունների մասին:    

Օգտագործել նախապես ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում,  

վերլուծել հասարակական հարաբերությունների այս ոլորտը,  համեմատի իրավա 

կան, ինչպես նաև այլ` ոչ իրավական կամ հասարակակական այլ գիտություն- 

ների հետ, կարողանա հմուտ մատուցել այն աշակերտներին, առաջ քաշի նոր 

գաղափարներ:    

-Բնօգտագործման իրավական  կարևորագույն  խնդիրներին, առարկայի 

նպատակներին, նրա տեղին ու դերին  

-բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների 

-գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Բնության պահպանության իրավական հիմունքներ առարկան: «Բնության 

պահպանության իրավունք» հասկացությունը, համակարգը:  Բնապահպանական 

իրավահարաբերություններ, դրանց սուբյեկտները և օբյեկտները: 

Բնապահպանական գործունեության իրավական հիմնավորումը: 

Թեմա 2. Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները: 

Բնությունը` մարդու կենսական միջավայր: Հասարակության և բնության 

փոխազդեցության ձևերը: Բնության և հասարակության փոխադարձ կապը 

Թեմա 3. Բնապահպանական իրավունքը որպես համալիր ճյուղ ՀՀ իրավունքի հա-

մակարգում 

1. Պետութայն բնապահպանական և իրավական գործառույթը 

2. Իրավական կարգավորման մեթոդները բնապահպանական իրավունքում 

3. Հայաստանում բնապահպանական իրավունքի պատմությունը 

Թեմա 4. Բնապահպանական իրավունքի աղբյուրները 

1. «Բնապահպանական իրավունքի աղբյուր» հասկացությունը 

2. Բնապահպանության սահմանադրական իրավունք 

3. Օրենքը որպես շրջակա միջավայրի իրավունքի աղբյուր 

Թեմա 5. Մարդու բնապահպանա-իրավական կարգավիճակը 

1. Մարդու` բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունքը 

2. Բնապահապանական-հասարակական կազմակերպությունների իրավունքները 
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3. Քաղաքացիների բնապահպանական իրավունքների իրացման երաշխիքները 

Թեմա 6. Բնական պաշարների սեփականության իրավունքը 

1. Բնական պաշարների սեփականության իրավունք հասկացությունը 

2. Բնական պաշարների սեփականության իրավունքի օբյեկտները և սուբյեկտները 

3. Բնական պաշարների սեփականության` քաղաքացիների, պետական, համայնք-

ների  իրավունքը 

Թեմա 7. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական հի-

մունքները  

1. Ընդհանուր բնօգտագործման իրավունք 

2. Հատուկ բնօգտագործման իրավունք 

3. Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին հավաստի տեղեկատվության իրավունք 

Թեմա 8. Բնապահպանական չափագրման /նորմավորման/ և ստանդարտացման 

/համօրինականացման/ իրավական  հիմունքները 

1. Բնապահպանական չափորոշիչների և  ստանդարտների համակարգը 

2. Շրջակա միջավայրի որոկի չափամիշները 

3. Բնապահպանական ստանդարտները  

Թեմա 9. Բնապահպանական փորձաքննության իրավական հիմունքները 

1. «Բնապահպանական փորձաքննություն» հասկացությունը 

2. Փորձաքննության օբյեկտները, կարգը 

3. Պետական և հասարակական փորձաքննություն 

Թեմա 10. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի արտոնագրային-պայմանագրա-

յին հիմունքները  

1. Արտոնագրում և պայմանագիրը որպես իրավական լծակներ 

2. Արտոնագրման ընթացակարգը 

3. Հողի, ընդերքի, ջրերի, անտառների, կենդական և բնական աշխարհների արտո-

նապայմանագրային հիմունքներ 

Թեմա 11. Բնապահպանական սերտիֆիկացման(հավաստագրման իրավական հի-

մունքները  

1. «Հավաստագրում» հասկացությունը 

2. Հավաստագրման ուղղություններն ու օբյեկտները 

3. Հավաստագրման կարգը 
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Թեմա 12. Բնապահպանական աուդիտի իրավական հիմունքները 

1. «Աուդիտ» հասկացությունը 

2. Աուդիտի իրավական կարգավորման վիճակը ՀՀ-ում 

3. Աուդիտի տեսակներն ու անցկացման կարգը 

Թեմա 13. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսաիրա-

վական լծակը 

1. «Տնտեսաիրավական լծակ» հասկացությունը 

2. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության ֆինանսավորումը 

3. Բնապահպանական ապահովագրում 

Թեմա 14. Բնապահպանական վերահսկողության իրավական հիմունքները 

1. «Բնապահպանական վերահսկողություն» հասկացությունը, տեսակները 

2. Պետական-բնապահպանական  վերահսկողություն 

3. Հասարակական-բնապահպանական վերահսկողություն 

Թեմա 15. Պատասխանատվությունը բնապահպանության իրավունքի 

խախտումների համար 

1. «Բնապահպանական իրավախախտումների համար պատասխանատվություն» 

հասկացությունը 

2. Կարգապահական, նյութական և քրեական պատասխանատվությունը 

3. Բնական միջավայրին պատճառած վնասի հատուցումը 

Թեմա 16. Հողերի, ջրերի, մթնոլորտային օդի, ընդերքի, անտառների, կենդանական 

աշխարհի պահպանությունը 

1. «Հող» և «բնահող» հասկացությունները 

2. «Ջրեր» իրավաբանական հասկացությունը 

3. «Մթնոլորտային օդ», «ընդերք», «անտառ», «կենդանական աշխարհ» հասկացու-

թյունները 

Թեմա 17. Հատուկ պահպանվող բնական տարածքների և օբյեկտների իրավական 

կարգավիճակը 

1. Հատուկ պահպանվող բնական տարածքների իրավական վիճակը 

2. Պետական, բնական արգելավայրերի, բնության հուշարձանների իրավական վի-

ճակը 
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3. Պետական, բնական արգելավայրերի, բնության հուշարձանների օրենսդրության 

և պրակտիկայի հիմնախնդիրները 

Թեմա 18. Վտանգավոր ռադիոակտիվ նյութերի և կոշտ թափոնների իրավական 

հիմունքները 

1. Վտանգավոր ռադիոակտիվ նյութերի և կոշտ թափոնների իրավական կարգավո-

րումը 

2. Վտանգավոր ռադիոակտիվ նյութերի և կոշտ թափոնների փորձաքննությունը և 

գրանցման իրավական կարգավորումը 

3. Վտանգավոր ռադիոակտիվ նյութերի և կոշտ թափոնների պահանջների խախտ-

ման համար պատասխանատվությունը 

Թեմա 19. Բնակչության սանիտարահամաճարակային բարեկեցության 

ապահովումը 

1. Մարդու` բարեկեցիկ, առողջ շրջակա միջավայրի իրավունք 

2. Բնակչության սանիտարահամաճարակային բարեկեցության ապահովման 

ձևերն ու մեթոդները 

3. Բնակչության սանիտարահամաճարակային բարեկեցության ապահովման պե-

տական վերահսկողությունը 

Թեմա 20. Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ միջազգային իրավունքը 

1. «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ միջազգային իրավունք» հասկացությունը 

2. Միջազգային պատասխանատվությունը բնապահպանական իրավախախտում-

ների համար 

3. Միջազգային բնապահպանական դատարանը: Ստոկհոլմի, Ռիոյի, Օրհուսի որո-

շումները, համաձայնագրերը և ծրագիրը 

 

ՓՓՓՓ////բբբբ    ՏրամաբանությունՏրամաբանությունՏրամաբանությունՏրամաբանություն    

ՆՆՆՆպատակը.պատակը.պատակը.պատակը.    

Դասընթացի նպատակը մտածողության օրենքների և օրինաչափությունների, 

մտքի քերականության կանոնների յուրացումն ու ճիշտ օգտագործման շնորհիվ, 

գիտելիքների միջոցով նոր գիտելիքների, այլև ստանալն ու յուրացնելն է  ոչ միայն 

մտածողության, այլև դրա շնորհիվ իրականության մասին ընդհանրապես: Այս 

իմաստով անհրաժեշտ է և պարտադիր:  
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Տրամաբանություն գիտության նպատակն է ցույց տալ. թե ինչպես շաղկապել 

մտքերը, որպեսզի ճշմարիտ նախադրյալներից ստանանք ճշմարիտ 

եզրակացություն: Փաստորեն տրամաբանությունը մտքի քերականությունն է: Ահա 

թե ինչու դպրոցում և բուհում դասավանդվող առարկաների դասավանդման և 

յուրացման մակարդակը պայմանավորված է դասվանդողի տրամաբանական 

պատրաստվածությամբ 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջհաջհաջհաջողողողող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

Տվյալ գիտության օրենքները, կատեգորիալ ապարատը և մեթոդները: 

Տրամաբանության օրենքների, կատեգորիալ ապարատի և մեթոդները կիրառման 

շնորհիվ նյութականի իդեալականացման, օբյեկտիվը սուբյեկտիվացնելու և 

սուբյեկտիվն էլ օբյեկտիվացնելու հիմնական սկզբունքներին: 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը    
    

Թեմա 1.Թեմա 1.Թեմա 1.Թեմա 1.ՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանության առարկանառարկանառարկանառարկան ևևևև նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը: Տրամաբանություն 

գիտության ընդհանուր բնութագիրը, նրա գործառույթները: Ձևական 

մաթեմատիկական և դիալեկտիկական տրամաբանություն: Տրամաբանական ձև և 

կառուցվածք: Անձի տրամաբանական կուլտուրան: Տրամաբանության դերը 

ուսուցչի գիտամանկավարժական հմտությունների ձևավորման գործում: 

Տրամաբանության և լեզվի փոխադարձ կապը: Բնական և արհեստական լեզու:  

Թեմա 2.Թեմա 2.Թեմա 2.Թեմա 2.ՀասկացությանՀասկացությանՀասկացությանՀասկացության էությունըէությունըէությունըէությունը: : : : Հասկացությունը որպես մտքի ձև: 

Հասկացություն և բառ: Հասկացության ծավալը և բովանդակությունը: 

Հասկացությունների տեսակները, նրանց հարաբերությունը: Հասկացությունների 

սահմանափակումը և ընդհանրացումը, դերը ուսուցման գործընթացում: 

Հասկացություն սահմանումը և բաժանումը:  

Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա 3 3 3 3 ԴատողությանԴատողությանԴատողությանԴատողության էությունըէությունըէությունըէությունը 

Դատողությունը որպես մտքի ձև: Դատողություն և նախադասություն: 

Դատողության կազմը: Տերմինների բաշխվածությունը: Դատողությունների 

տեսակները: Բարդ դատողություն և բարդ նախադասություն: Տրամաբանական 

քառակուսի:  

Թեմա4 Թեմա4 Թեմա4 Թեմա4 ՄտահանգումՄտահանգումՄտահանգումՄտահանգում 
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Մտահանգումը որպես մտքի ձև: Մտահանգման տեսակները: 

Միջնորդավորված մտահանգում: Պայմանական և բաժանարար մտահանգումներ, 

նրանց մոդուսները: Սիլլոգիզմը որպես մտահանգման յուրահատուկ ձև: 

Մտահանգման դերը ուսուցման գործընթացում: Անմիջական մտահանգումներ: 

Փոխակերպում և շրջում:  

Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա 5 5 5 5 ԱպացուցումԱպացուցումԱպացուցումԱպացուցում ևևևև հերքումհերքումհերքումհերքում  

Ապացուցման էությունը: Ապացուցման կազմը: Ապացուցման եղանակները: 

Հերքումը և նրա եղանակաները: Ապացուցման և հերքման դերը ուսուցման 

գործընթացում: Տրամաբանական սխալի հասկացությունը: Տրամաբանական 

սխալներ, որոնք առնչվում են ապացուցման և հերքման հետ:  

Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա 6 6 6 6 ՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանության հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական օրենքներըօրենքներըօրենքներըօրենքները 

Նույնության օրենքը և նրա պահանջները: Հակասության օրենքը, նրա 

նշանակությունը: Երրորդի բացասման օրենքը, նրա նշանակությունը: Բավարար 

հիմունքի օրենքի էությունը:  

Թեմա Թեմա Թեմա Թեմա 7 7 7 7 ՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանությանՏրամաբանության մեթոդաբանականմեթոդաբանականմեթոդաբանականմեթոդաբանական նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը 

Տրամաբանության հանրակրթական նշանակությունը: Տրամաբանության 

հատուկ մասնագիտական նշանակությունը:  

 

ԿԿԿԿ////բբբբ1111498498498498Անտառային համակեցություններԱնտառային համակեցություններԱնտառային համակեցություններԱնտառային համակեցություններ    ((((    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

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

րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Ծանոթացնել ուսանողներին անտառային համակեցության կազմի, 

կառուցվածքի ձևավորման, կենսագործունեության  սկզբունքների, զարգացման  

օրինաչափությունների և շրջապատող միջավայրի հետ 

փոխհարաբերություններին:   

    

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....        
    
-անտառային համակեցության  կենսաբազմազանության ձևավորման 

օրինաչափությունները; 
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-անտառային համակեցության  էկոլոգիական մոնիթորինգի համակարգերը; 

-կենսաբազմազանության պահպանության ուղիները: 

----գնահատել անտառային համակեցության կենսաբազմազանության վիճակը և 

դինամիկան: 

-կանխատեսել անտառային համակեցության կենսաբազմազանության 

փոփոխությունը բնական և մարդածին գործոնների ազդեցության հետևանքով:  

----անտառային համակեցության կենսաբազմազանության վերլուծության և 

գնահատման մեթոդներին : 

- անտառային համակեցության պահպանության և մոնիթորինգին: : : :     

    

Բովանդակությունը՝Բովանդակությունը՝Բովանդակությունը՝Բովանդակությունը՝    

Թեմա 1. Անտառային համակեցություններ առարկայի նպատակը, խնդիրները: 

Թեմա 2. Անտառային համակեցությունների բնութագիրը: Թեմա 3. Անտառային 

համակեցություններ առարկան որպես գիտություն անտառի մասին: Թեմա 4. 

Անտառային համակեցություններ առարկայի կապը այլ բնագիտական հոսքի 

դասընթացների հետ: Թեմա 5. Անտառի կառուցվածքը: Անտառային 

համակեցությունները և դրանց կապը  արտաքին միջավայրի պայմանների հետ: 

Թեմա 6. Անտառների տիպերը: Թեմա 7. Անտառային համակեցությունների 

դինամիկան: Թեմա 8. Անտառային համակեցությունների կապը այլ բուսական 

համակեցությունների հետ : 

 

ԿԿԿԿ////բբբբ    0945 0945 0945 0945 ՈւՈւՈւՈւսսսսմունք մթնոլոմունք մթնոլոմունք մթնոլոմունք մթնոլորտի մասինրտի մասինրտի մասինրտի մասին    ((((    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

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

րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Ծանոթացնել ուսանողներին  մթնոլորտի կառուցվածքի, մթնոլորտի  

հետազոտման մեթոդների, օդերևութաբանական տարրերի միջև գոյություն 

ունեցող փոխկապվածության, մթնոլորտի առանձնահատկությունների և 

օրինաչափությունների, մթնոլորտը բնութագրող ցուցանիշների և դրանց վրա 

ազդող գործոնների հետ: Պարզաբանել մթնոլորտի բնապահպանական 

հիմնախնդիրները: 
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ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

Ձեռք բերած  տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:  

Մթնոլորտային երևույթների և բնական տարրերի վերլուծության բնագավառում 

ձեռք բերած գիտելիքները և ունակությունները կիրառել բնապահպանական 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կատարել մթնոլորտի էկոլոգիական հետազոտական աշխատանքներ: 

Բնութագրել տարբեր կարգաբանական տաքսոններ, նկարագրել առավել  

տարածված տեսակների առանձնահատկությունները: 

Տիրապետել մթնոլորտ  հետազոտման մեթոդներին և հետազոտությունների 

վերջնարնարդյունքների վերլուծություններ կատարել: 

Ինքնուրույն ուսումնասիրել մթնոլորտի կառուցվածքը: 

Գործնականում  կիրառել տեսական  դասընթացի ժամանակ  ձեռք բերած 

գիտելիքները: 

Գնահատել շրջակա միջավայրի մթնոլորտի փոփոխությունները և մթնոլորտի 

աղտոտման աղբյուրները ըստ ուժգնության: 

Մթնորտի կանխատեսման գիտահետազոտական  աշխատանքներ կատարելուն և 

վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին 

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Մթնոլորտի կառուցվածքը, մթնոլորտի  հետազոտման մեթոդները: Թեմա 2. 

Օդերևութաբանական տարրերի միջև գոյություն ունեցող փոխկապվածությունը: 

Թեմա 3. Մթնոլորտի առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները: Թեմա 4. 

Մթնոլորտը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց վրա ազդող գործոնները:  Թեմա 5. 

Պարզաբանել մթնոլորտի բնապահպանական հիմնախնդիրները: Թեմա 6. Շրջակա 

միջավայրի մթնոլորտի փոփոխությունների  գնահատումը:  

    

ՏՏՏՏ////բբբբ    1251 1251 1251 1251 ՌեսուրսագիտությունՌեսուրսագիտությունՌեսուրսագիտությունՌեսուրսագիտություն    ((((    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

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

րդ կիսամյակ, ստուգարք        

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը    

Ռեսուրսի սահմանումը հասկացողությունը, 
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Ռեսուրսների տեղաբաշխաման  առանձնահատկությունները 

Ռեսուսների և բնական այլ տարրերի միջև փոխկապվածությունը 

Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ուղիները  

Ռեսուսների էկոլոգիական վիճակը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց վրա 

ազդող գործոնները 

Պարզաբանել ռեսուրսների բնապահպանական հիմնախնդիրները 

 

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

Ձեռք բերած  տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 

Ռեսուրսների վերաբերյալ գիտելիքները կիրառել դրանց անվտանգ օգտագործման 

ու պահպանության նպատակով, կատարել ռեսուրսների էկոլոգիական 

խնդիրներին հետ կապված հետազոտական աշխատանքներ: 

Բնութագրել տարբեր ռեսուսային դասակարգումները, նկարագրել դրանց բնույթը 

և առանձնահատկությունները: 

Տիրապետել ռեսուսների  հետազոտման մեթոդներին և ինքնուրույն ուսումնասիրել 

ռեսուրսների տեղաբաշխումը: 

Գործնականում  կիրառել տեսական  դասընթացի ժամանակ  ձեռք բերած 

գիտելիքները և մշակել մասնագիտական  գրականություն, կազմել ռեֆերատներ 

Որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ  կատարել ինքնուրույն  եզրահանգումներ, 

գնահատել շրջակա միջավայրի ռեսուրսների սպառման փոփոխությունները: 

Տարբերել ռեսուրներներ խմբերը, տիրապետել ռեսուսների հետազոտման  

մեթոդներին: 

Ռեսուրսների սպառման կանխատեսման գիտահետազոտական  աշխատանքներ 

կատարելուն: 

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն     
Թեմա 1. Ռեսուրսի հասկացողությունը, սահմանումը, Թեմա 2. Ռեսուսների  

դասակարգումները: Թեմա 3. Ռեսուրսների տեղաբաշխաման  

առանձնահատկությունները, Թեմա 4. Ռեսուսների և բնական այլ տարրերի միջև 

փոխկապվածությունը, Թեմա 5. Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 

ուղիները, Թեմա 6. Ռեսուսների էկոլոգիական վիճակը բնութագրող ցուցանիշները 

և դրանց վրա ազդող գործոնները, Թեմա 7. Պարզաբանել ռեսուրսների 
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բնապահպանական հիմնախնդիրները, Թեմա 8. Ռեսուրսների սպառման 

կանխատեսումը: Թեմա 9. Ռեսուրներներ խմբերը; 

 

Կ/բ Կ/բ Կ/բ Կ/բ Ուսմունք կենսոլորտի մասինՈւսմունք կենսոլորտի մասինՈւսմունք կենսոլորտի մասինՈւսմունք կենսոլորտի մասին    ((((    կրեդիտկրեդիտկրեդիտկրեդիտ))))    

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

րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը  
Կենսոլորտային-նոոսֆերային մտածելակերպի ձևավորումը, կայուն զարգացման 

հիմնախնդիրների և լուծման ուղիների ընկալումը:  

ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները....    

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    հաջողհաջողհաջողհաջող    ավարտինավարտինավարտինավարտին    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը....    

կենսոլորտի կենսագործունեության սկզբունքները: 

գլոբալ ճգնաժամի առաջացման պատճառները:  

էկոհամակարգերի բնութագրման սկզբունքները:  

Բացատրել էկոհամակարգերի մոդելների կառուցվածքը: 

գնահատել նոր տեխնոլոգիաների ներդրման էկոլոգիական հետևանքները: 

էկոլոգիական անվտանգության բնագավառում պատճառահետևանքային 

վերլուծության  հմտություններին:  

ԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունըԲովանդակությունը....    

Թեմա 1. Կենսոլորտը որպես գոյության միջավայր: Թեմա 2. Կենսոլորտի 

կառուցվածքը; Թեմա 3. էներգիայի հոսքը և նյութերի շրջապտույտը 

կենսոլորտում: Թեմա 4. Վ. Ի. Վերնադսկու ուսմունքը կենսոլորտի մասին: 

Կենսոլորտի տարածքային և ժամանակային կազմավորումը:  Թեմա 5. 

Կենսոլորտում էներգիայի հիմնական տեսակները:  Թեմա 6. Էներգիայի  

տրանսֆորմացիան կանաչ բույսերի կողմից ; Թեմա 7. Տեխնոոլորտ: Թեմա 8. 

Մարդկային հասարակության  առաջացումը և զարգացման պատմությունը: 

Մարդը որպես կենսոլորտի բաղադրամաս: Թեմա 9. Վ. Ի. Վերնադսակու 

կենսաերկրաքիմիական սկզբունքները: Մարդու ներգործությունը կենսոլորտի 

վրա: Թեմա 10. Կենսածին  տարրերի շրջապտույտը կենսոլորտում: Թեմա 11. 

Օզոնային շերտի քայքայումը, օդի, հողի, ջրի աղտոտումը;  կենսոլորտում 

էներգետիկ մետաբոլիզմի երևույթը: Թեմա 12. Նոոսֆերա: Կայուն զարգացման 

հիմնախնդիրները: Թեմա 13. Մարդ-բնություն կոէվոլյուցիայի հիմնախնդիրները:  
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Այլ բաղադԱյլ բաղադԱյլ բաղադԱյլ բաղադրրրրիչներիչներիչներիչներ    

Կ/բ1499.1Կուրսայինաշխատանք 3կրեդիտ 5կիսամյակ 

 Ք/բ-0949.1Կուրսայինաշխատանք 3կրեդիտ 6կիսամյակ 

Կ/բ1499..2ՈՒսումնականպրակտիկա 3կրեդիտ 4կիսամյակ 

 Ք/բ-0949.2 ՈՒսումնականպրակտիկա 3կրեդիտ 6կիսամյակ 

 Կ/բ1499.3Արտադրական պրակտիկա 3կրեդիտ 7կիսամյակ  

Ք/բ-0949.33Արտադրական պրակտիկա 3կրեդիտ 8կիսամյակ 

Կ/բ1500.1Ավարտական ամփոթիչ քննություն 3կրեդիտ 8կիսամյակ 

Կ/բ1500.2 Ավարտական ամփոփիչ քննություն 3կրեդիտ 8կիսամյակ  

 

 


