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ՆԱԽԱԲԱՆ 
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 գործընթացի առավել շահավետ 

պայմաններ և ընտրության ավելի լայն հնարավորություններ: 

Սույն ուղեցույցը կօգնի ձեզ պատկերացում կազմելու կրեդիտային համակարգի 

հիմնադրույթների և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ, ծանոթա-

նալու 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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ՄԱՍ I.  ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ       

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի սահմանումները և դրույթները 

ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ՎՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում: 

1. Կարողությունը 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. Կրթական արդյունքն 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 կրեդիտը 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.  Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 

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

                                            
1
 Îñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨ Ïáõï³ÏÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: 
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որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ 

քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

5.  Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությունը մեկ ուսումնական տարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ: 

Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ուսանողների 

ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ 

փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

6.  ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 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), 
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 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է 

գնահատականներով: 

7. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են 

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով 

սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, 

կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 

պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների 

համառոտագրերը, նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և 

գնահատման մեթոդները և այլ տեղեկատվություններ, հրապարակվում են վաղօրոք 

(տպագրվում և/կամ տեղադրվում են ՎՊՀ կայքէջում): 

 

 

2. Ուսանողի  ուսումնական  բեռնվածությունը  և  բակալավրական            

ծրագրի աշխատանքային ծավալը 

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, արտալսարա-

նային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

3. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը գնահատվում է 1,5 

կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում է 45 ակադեմիական ժամ( 40 րոպե տևողությամբ 

պարապմունքների դեպքում` 51 ակադեմիական ժամ): 

4. Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով (աշնանային և 

գարնանային): Ուսումնական կիսամյակի տևողությունը կազմում է 20 շաբաթ, որից` 
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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): 

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. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

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 

երեք 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: 
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4. Բակալավրի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները 

 

4.1. Ուսումնական ծրագիրը 
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: 

Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը  հետևյալն է. 

 

Կրթամաս         Կրեդիտներ Դասընթաց-

մոդուլների քանակը 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական 

պարտադիր 
բուհական բաղադրիչ 
կամընտրական 

20 

 

20 

3 

17 

16 

 

13 

1 

3 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և 

բնագիտական 

պարտադիր 
բուհական բաղադրիչ 
կամընտրական 

8 

6 

2 

2 

5 

3 

1 

1 

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

պարտադիր 
կամընտրական 

160 

138 

22 

31 

28 

3 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 

պարտադիր 
կամընտրական 

20 

10 

10 

11 

9 

2 

Կրթական այլ մոդուլներ 15 7 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 70 
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4.1.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

 

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են բարձրագույն 

կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը: 

   ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-դասընթացները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 

ժամ (դ/ս/գ/լ)1 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր 

-1 

2 60(18/14/28) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր  

-2 

2 60(18/14/28) 2 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն - 1 2 60(8/ 24/28) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն - 2 2 60(8/ 24/28) 2 ստուգարք 
Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 1 4 120(64/ 56) 1 ստուգարք 

Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 2 4 120(64/ 56) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 4 120(/28/20/72) 4 քննություն 

  1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք 

    2) Անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն  
 

   ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ 

   ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը կազմված է բուհական բաղադրիչից և 

կամընտրական առարկաներից: Բուհական բաղադրիչը (որը կարող է փոփոխվել) առա-

ջարկվում է բուհի գիտխորհրդի կողմից, իսկ կամընտրական առարկաները` ֆակուլ-

տետի խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը: 

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է հետևյալ մոդուլները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 

ժամ (դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Մասնագիտական օտար լեզու – 

1 2 

4 120(64/ 56) 1 ստուգարք 

Մասնագիտական օտար լեզու – 

2 2 

4 120(64/ 56) 2 ստուգարք 

Մասնագիտական օտար լեզու – 

3 2 

4 120(64/ 56) 3 ստուգարք 

Մշակութաբանություն 2 60/18/14/28) 3 ստուգարք 

Սոցոլոգիա 2 60/18/14/28) 3 ստուգարք 
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 Տնտեսագիտություն 3 90(/18/14/58) 4  

ստուգարք 

Քաղաքագիտություն 3 90(/18/14/58) 4 ստուգարք 

 

 

4.1.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 

       Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական 

(ԸՄԲ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների մեկ փաթեթից:  

 

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ 

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 

հմտություններ 

2 60(8/24/28) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիա և բնապահպանության 

հիմնահարցեր 

2 60(18/14/28/) 1 ստուգարք 

Քաղպաշտպանություն և 

արտակարգ իրավիճ. հիմ 

2 60(18/14/28) 5 ստուգարք 

 

   ԸՄԲ կամընտրական  դասընթացներ 

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է համեմատաբար ազատ 

բովանդակային հաշվարկված կրեդիտներով հետևյալ մոդուլները որոնցից 

ուսանողները հնարավորամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Կամընտրական առարկաներ     

Կամընտրական առարկաներ 

 

 

2 

60(18/28/14)  

 

5 

 

 

ստուգարք 

Կամընտրական առարկաներ 
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4.1.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 

«Իրավագիտություն» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության կրթական 

ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական մոդուլների երկու փաթեթից` 

պարտադիր և կամընտրական: 

 

  ԸՄԴ պարտադիր դասընթացներ 

ԸՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 

ժամ (դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյա

կ 

Գնահատ-

ման ձևը 

Պետության և իրավունքի 

տեսություն-1 

5 150(42/24/84) 1 քննություն 

Պետության և իրավունքի 

տեսություն-2 

5 150(46/26/78) 2 քննություն 

Հայաստանի պետության և 

իրավունքի պատմություն 

4 120(44/16/60) 1 քննություն 

Արտասահմանյան երկրների պե-

տության և իրավունքի պատմու-

թյուն-1 

5 150(42/24/84) 1 ստուգարք 

Արտասահմանյան երկրների պե-

տության և իրավունքի պատմու-

թյուն-2 

5 150(46/26/78) 2 քննություն 

Սահմանադրական իրավունք-1 5 150(46/26/78) 2 ստուգարք 

Սահմանադրական իրավունք-2 5 150(48/18/84) 3 քննություն 

Արտասահմանայան երկրների 

սահմանադրական իրավունք 

5 150(44/26/80) 6 քննություն 

Վարչական իրավունք 6 180(62/32/86) 4 քննություն 

Հողային իրավունք 4 120(38/14/68) 5 ստուգարք 

Աշխատանքային իրավունք 4 120(48/16/56) 8 քննություն 

Քաղաքացիական իրավունք-1 4 120(40/16/64) 3 քննություն 

Քաղաքացիական իրավունք-2 5 150(54/16/80) 4 ստուգարք 

Քաղաքացիական իրավունք-3 6 180(48/24/108) 5 քննություն 

Քաղաքացիական իրավունք-4 4 120(40/16/64) 6 քննություն 

Մունիցիպալ իրավունք 3 90(24/16/50) 8 ստուգարք 

Քրեական իրավունք-1 7 210(56/30/124) 3 քննություն 

Քրեական իրավունք-2 5 150(54/16/80) 4 ստուգարք 
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Քրեական իրավունք-3 5 150(36/22/92) 5 քննություն 

Քրեական իրավունք-4 4 120(42/16/62) 6 քննություն 

Միջազգային իրավունք 5 150(44/26/80) 6 քննություն 

Քաղաքացիական դատավարու-

թյան իրավունք-1 

6 180(48/24/108) 5 քննություն 

Քաղաքացիական դատավարու-

թյան իրավունք-2 

5 150(44/26/80) 6 քննություն 

Քրեական դատավարության 

իրավունք-1 

4 120(40/16/64) 6 ստուգարք 

Քրեական դատավարության 

իրավունք-2 

5 150(36/24/90) 7 քննություն 

Հոգեբանություն 2 60(24/8/28) 4 ստուգարք 

Մանկավարժություն 2 60(24/8/28) 5 ստուգարք 

Քաղաքական և իրավական 

ուսմունքների պատմություն 

5 150(36/24/90) 7 քննություն 

ՀՀ արդարադատության 

համակարգը 

5 150(54/16/80)4 4 քննություն 

 

ԸՄԴ  կամընտրական դասընթացներ 

ԸՄԴ կամընտրական դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Կամընտրական դասընթաց     

Շրջակա միջավայրի  իրավունք 3 90(22/18/50) 5 ստուգարք 

Հռոմեական իրավունքի պատ-

մություն 

3 90(22/18/50) 5 ստուգարք 

Ֆինանսական իրավունք 

Մաքսային իրավունք 

4 120(40/16/64) 3 ստուգարք 

Կրիմինալիստիկա 

Կրիմինալոգիա 

 

5 150(36/24/90) 7 ստուգարք 

Դատախազությունը ՀՀ-ում 

Ճաստաբանությունը ՀՀ-ում և 

դատական ճառ 

3 90(24/16/50) 7 ստուգարք 

Քրեակատարողական իրավունք 

Քրեադատավարական էթիկա 

3 90(24/16/50) 7 ստուգարք 

Մարդու իրավունքի հիմունքներ 

Եվրոպական իրավունք 

4 120(40/16/64) 3 ստուգարք 
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4.1.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս 

«Իրավագիտություն» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության կրթական 

ծրագրի ՀՄԴ կրթամասը պայմանավորված է շրջանավարտի որակավորումով և 

բաղկացած է կրթական մոդուլի մեկ փաթեթից: 

 

  ՀՄԴ պարտադիր դասընթացներ 

ՀՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է մասնագիտական բնույթի 

ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլները. 

 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Միջազգային մասնավոր 

իրավունք 

4 120(48/14/58) 8 քննություն 

Պետության ծագման 

տեսությոն մեթոդոլոգիական 

հիմնահարցեր 

3 90(24/16/50) 8 ստուգարք 

Իրավագիտության 

դասավանդման մեթոդիկա 

5 90(24/16/50) 8 ստուգարք 

 

 

ՀՄԴ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը բաղկացած է կամընտրական 

առարկաներից և ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային ժամ 

(դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյա

կ 

Գնահատ-

ման ձևը 

Կամընտրական  առարկաներ     

Վարչական 

պատասխանատվությունը ՀՀ-ում 

Վարչական դատավարություն 

3 90(24/16/50) 8 ստուգարք 

Միջազգային պայմանագրային 

իրավունք 

Հյուպատոսական և 

դիվանագիտական իրավունք 

3 90(24/16/50) 7 ստուգարք 

Սոցիալական ապահովության 

իրավունք 

Աշխատանքային վեճեր 

4 120(48/14/58) 8 ստուգարք 
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4.1.5. Կրթական այլ մոդուլներ 

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքներով 

հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ     Գնահատման 

ձևը 

Կուրսային աշխատանք-1 3 6 քննություն 

Կուրսային աշխատանք-2 3 
7 քննություն 

Արտադրական պրակտիկա-1 3 7 ստուգարք 

Արտադրական պրակտիկա-2 3 8 քննություն 

Ավարտական որակավորման քննություն 3 8 քննություն 

   

 

 

4.2. Ավարտական պահանջները 
 

4.2.1. Ընդհանուր ավարտական պահանջներ 

1.  Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը պետք է 

հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (ներառյալ կուրսային 

աշխատանքները և պրակտիկաները), որոնց համար հաշվարկված հանրագումարային 

միջին որակական գնահատականը  (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 3 +3 

կրեդիտ արժեքով մասնագիտական 2 ամփոփիչ քննությունները: 

2.  Բոլոր ուսանողները պետք է կուտակեն 33 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական դասընթացների կրթամասից (այդ թվում` 13 կրեդիտ` 

կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական 

և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական 

դասընթացների ցանկից) և առնվազն 28 կրեդիտ` այլ բաղադրիչներից: 

 

4.2.2. Մասնագիտական ավարտական պահանջներ 

 

Մնացած 169 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է` ելնելով 

«Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի 

պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով և սահմանված 
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մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, որը 

լրացվում է ընդհանուր մասնագիտական կրթամասի և հատուկ մասնագիտական 

կրթամասի առաջարկվող առարկայացանկերով: 

 

5. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 

 

5.1. Համակարգի հիմնադրույթները 
5.1.1.ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների պարբերական 

ստուգման և գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 ա)ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 

գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և բարելավել 

դասահաճախումները, 

 բ)անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների 

(ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների 

հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և կարողությունների 

արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը: 

5.1.2.Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատրաստվածության 

մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների 

համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և 

կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան 

կրթական չափորոշիչի:  

5.1.3.Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) նպատակ 

ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և գործնական 

գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական մտածողության զարգացումը, 

ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած գիտելիքների 

համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: 

5.1.4.Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի որոշակի բաժինների 

յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը` 
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ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանը` 

կիսամյակի   ընթացքում ուսանողի անընդհատ  և համաչափ աշխատանքի միջոցով,  

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը` 

հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս, 

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը, 

դ) նպաստում է ուսանողի անկախության մեծացմանը: 

5.1.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և 

քննությունների համար սահմանվում են ժամկետներ` ըստ ուսումնական գործընթացի 

ժամանակացույցի: 

5.1.6.Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ 

բաղադրիչներով` 

 ա)ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

    բ)գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցու-

թյան, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների հաշվառում 

և գնահատում,                             

   գ)ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում և   գնահատում, 

   դ)կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների    կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգարքներ), 

   ե)ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 

գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի 

(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:  

 

5.2.Գնահատման մեթոդաբանությունը 
 

5.2.1.Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և 
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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: 

    Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը ամրագրվում 

են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում: 

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:  

 Սահմանվում են գրավոր քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերը. ըստ 

հարցաշարի, թեսթի, ստուգողական աշխատանքի, վերջիններիս զուգակցմամբ կամ 

ըստ ստեղծագործական աշխատանքի: 

 Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի մի մասը, որպես կանոն, կազմվում է 

թեսթային առաջադրանքի տեսքով:  

 Բացառիկ դեպքում, ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ, 

ընթացիկ քննությունը կարող է անցկացվել նաև  գրավոր-բանավոր ձևով:  

5.2.4.Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով ամփոփվող ստուգարքով: 

     Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ գրավոր 

(ստուգողական) աշխատանքների և նման կարգի այլ հանձնարարությունների 

                                            
2
 ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÀÐêî ¨ ÀØ² ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ: 
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կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևն ընտրում և դեկանատի 

հետ համաձայնեցնում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը: 

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:  

Լաբորատոր աշխատանքներն ամփոփվում են  կատարողական ստուգարքով:  

5.2.6.Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը (միավորը) (Գքնն.) ձևավորվում է ըստ 

հետևյալ բաղադրամասերի`  

ա)Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գ1  : 

 Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում ուսանողը 

վաստակում է 20 միավոր: 

 Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում մասնակցու-

թյան համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):   

 Տվյալ դասընթացի լսարանային պարապմունքներից բացակայությունների դեպքում 

հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ աղուսյակի  

 

Մասնակցության 

աստիճանը 

% 

Հատկացվող միավորը 

96-100 20 

91-95 19 

86-90 18 

81-85 17 

76-80 16 

71-75 15 

66-70 14 

61-65 13 

56-60 12 

51-55 11 

0-50 0 
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 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 կազմա-

կերպում է չկատարված լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական  

(սեմինար) աշխատանքների խորհրդատվություն, որից հետո բաց թողած դասաժամերը 

հաշվի չեն առնվում դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս:  

 Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների մասնակցությանը 

համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

բ)Ինքնուրույն  կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:  

 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:  

 Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը)  նշանակված ժամա-

նակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և ուսանողը կարողանում է այն 

ներկայացնել,  ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 միավոր):  

 Բոլոր առաջադրանքների դրական միջինի դեպքում (8-20 միավոր) ուսանողը ստա-

նում է ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ 

դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի համար միավոր չի վաստակում 

(տեղեկագրում գրվում է զրո):   
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 Ինքնուրույն աշխատանքին հատկացվող միավորը փոխանցվում է ամփոփիչ 

գնահատման տեղեկագիր:  

գ)Գործնական և (կամ) սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների անցկացմանը 

ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունից  

(Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով: 

 Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են, 

որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը գնահատվում 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:  

 Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր աշխատանքներին 

ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման արդյունքների միջինը 

գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

 Միջին դրական (8 և ավելի) գնահատականի դեպքում ամփոփիչ գնահատման 

տեղեկագրում ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում`  

միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո): 

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): 

 ընթացիկ քննությունների միջին դրական գնահատականը հաշվի է առնվում, եթե 

ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատված են 

դրական:   

 Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունը չհանձնած կամ դրանցից մեկից 8-ից ցածր 

միավոր հավաքած ուսանողը բանավոր քննությունից առաջ, պարտավոր է գրավոր 

հանձնել չհանձնված մասից քննություն:  

 Բանավոր քննության  թույլատրվում են.  

 ա) այն ուսանողները, որոնք գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական 

գնահատականներով հանձնել են տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և 
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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):  

 Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը  20 միավորով: Վերջնական 

գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է: 

 Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում են 

քննությունների տեղեկագրում: 

 ե)  Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից (Գ5), որը   

գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն, ու 

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

միավորներով, ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջադրանք-

ները) գնահատվել են դրական  

 10-ից բարձր  գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների համար 

տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:  

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

բերած կարողությունների և հմտությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է 

առավելագույնը 20 միավոր:  

 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 միավորին3:   

                                            
3
) 2009-2010 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ Ñ³ïÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÇÝ 

Ñ³í³ë³ñ ÙÇ³íáñ:  
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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 մասնակցու-

թյունից և   ակտիվությունից(Գ3), որին տրվում է 20 միավոր(տես 5.2.6.գ կետը ):  

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): 

 Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  20 բալանոց համակարգով: 

 Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում: 

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 (տես 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   
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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:  

 Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաներից հարգելի կամ անհարգելի 

բացակայությունները չեն լրացվում: 75%-ից պակաս մասնակցության դեպքում 

պրակտիկան համարվում է ակադեմիական պարտք:  

 

6. Կիրարկման ընթացակարգը 

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): 

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 (ընթացիկ քննության համար` առնվազն 120 րոպե):  

6.5. Ընթացիկ քննությունները, որպես կանոն, անցկացվում են ուսումնառության 

կիսամյակի 8-րդ և 16-րդ շաբաթներում: Ընթացիկ քննության օրն անցկացվում են միայն 

այդ օրվա դասացուցակով նախատեսված դասախոսությունները:  
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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 (ուսանողը դասերից չի 

ազատվում): 

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): 

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. Ստուգարքների ամփոփումը 

 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 
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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:  

7.3.1 Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի 

միավորներ, ապա  տվյալ  առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:  

7.3.2 30-57 միավորների դեպքում թույլատրվում է  հանձնել ստուգարքը գրավոր ձևով: 

7.3..3.  30-ից փոքր միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է «Չստուգված»: 

 

8. Քննությունների անցկացումը  

8.1. Բակալավրիատում քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջան-

ներում`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 
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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.Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) ունեցող 

ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր  

գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական 

գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման: 

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: 

8.10. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբում:  

8.11.Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համար երաշխավորվում են 9.4 կետում 

ներկայացված չափանիշները:  

 

9. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

9.1.ՎՊՄԻ-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 
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«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  
                      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: 
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  8-12 միավոր նշանակվում է այն ուսանողին, որը գիտե 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 (0-7 միավորը չի համարվում 

դրական գնահատական և չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում): 

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. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

10.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 

ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

վավերագրելու համար ՎՊՄԻ-ի ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա 

ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ 

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած 

դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած 

հանրագումարային գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: 

Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը 

և կրթական ձեռքբերումների որակը (հավելված 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` 
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  Ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

 Գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

 Վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

 Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):  

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

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 

գումարն է: 

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

գնահատված են տարբերակված գնահատականներով. 

ԳԿ = պԿրեդիտ 

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

համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.  

                                                       ՎՄ = պ (Կրեդիտ x ԹԳ) 

      որտեղ ԹԳ տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային 

գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 (ECTS 

համակարգում B-(4-լավ), ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար 

է  5կրեդիտ x 4 = 20` 25  հնարավորից: 

        Ստուգարքով ավարտվող առարկաների համար ԹԳ=0: 

10.3.4.Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 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:  
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11. Ուսանողի  առաջադիմությունը 

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: 

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 առաջադիմու-

թյունը 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. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը 

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 
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ինստիտուտի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական տեղեկանքի կամ 

բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում: 

12.3.Քննություններին հաջորդող երեք աշխատանքային օրերին կազմակերպվում են 

քննաշրջանի մեջ համարվող«բաց դռների օրեր», որոնց ընթացքում ուսանողը կարող է  

 հանձնել հարգելի պատճառներով քննաշրջանում եզրափակիչ քննությանը 

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

  վերահանձնել մեկ «անբավարար» գնահատված (31-57 միավորների դեպքում) 

քննություն կամ ստուգարք: Այս դեպքում  քննությունը համարվում է որպես պարտքերի 

մարման առաջին շրջանի վերահանձնում (ուսանողը չի մասնակցում նպաստների և 

ուսանողական  կրթաթոշակի հատկացման գործընթացներին4): 

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 ուսանողը չի կարող 

մասնակցել նպաստների և ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար 

անցկացվող մրցույթին3:  

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` փետրվարի 9-15-ը և փետրվարի 22-28-ը, 

 ամառային քննաշրջանի համար` սեպտեմբերի 4-10-ը և սեպտեմբերի 17-24-ը, 

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 

                                            
 4) î»ë §ìäØÆ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý ¨ Ý»ñµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÇ  Ñ³ïÏ³óÙ³Ý¦ 

Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á: 
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առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման ընդհատման 

հանգամանքից: 

 

13. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը 

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: 

13.3.Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ կիսամյակում 

ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային աշխատանքներից 

(նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ («գերազանց» 

գնահատականներ ):  

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. Կրթական ծրագրի եզրափակիչ ատեստավորումը  

 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 թույլատրվում 

են բակալավրիատի մասնագիտական (մասնագիտացման) հիմնական կրթական 

                                            
5
) î»ë §ÐÐ ä»ï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝ ÏáõñëáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ áõëáõóÙ³Ý ÃáÕÝ»Éáõ, Ñ»é³óÙ³Ý 
(³½³ïÙ³Ý) ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ Î¶Ü Ý³Ë³ñ³ñÇ 17.08.2001Ã.№ 337-Ø Ññ³Ù³ÝÁ: 
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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:  

14.7.Ավարտական որակավորման պետական քննություն չհանձնած կամ ավարտական 

աշխատանքը չպաշտպանած ուսանողն ազատվում է ինստիտուտից, նրան տրվում է 

տեղեկանք` բակալավրական ուսուցման գործընթացն ավարտելու վերաբերյալ, առանց 

ավարտական դիպլոմի շնորհման:   

14.8.Բակալավրի ավարտական որակավորման քննության վերահանձնումը կամ 

ավարտական աշխատանքի նոր պաշտպանությունը կատարվում է` համաձայն ՀՀ  

ԿԳՆ համապատասխան որոշումների:   

 

15. Կրեդիտների փոխանցումը 

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-ի 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: 
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15.3.Այլ բուհում ՎՊՀ-ի ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ, 

ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը 

դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, ՎՊՀ-ի և ընդունող 

(հուրընկալող) բուհի միջև: 

15.4.Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործըն-

թացների կազմակերպման համար ՎՊՀ-ն ունի ECTS բուհական համակարգող:  

16. Քննությունների  և ստուգարքների անցկացման հսկողությունը 

16.1.Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ հսկողությունն   

իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական վարչության և 

քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 

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 պարտականու-

թյունների 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. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը 

17.1.Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում 

օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում  է ուսումնական 
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խորհրդատուների (թյութորների) 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 խոհրդատվություններ: 

 

           18. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

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 ՎՊՄԻ-

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, 
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   - 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: 

 

ՄԱՍ II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

  1.Տեղեկագրքի նպատակը 

    Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է  Պատմաաշխարհագրական  

ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես 

նաև 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: 
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2. 042101.01.6 «ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

2.1 Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ 
 Պարտադիր դասընթացներ  

 
 Պ/բ-0443 Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

 1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 

 Նպատակը. 

Առարկայի     դասավանդումը նպատակ     ունի  սովորողներին տալ գիտելիքներ հայոց 

պատմության կարևորագույն իրադարձությունների` հայ ազգային ազատագրական 

պայքարի պատմության վերաբերյալ` սկսած 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից 

մինչև Արցախյան շարժում: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

1. Կիմանա հայ ազատագրական պայքարի պատմությունը 5-րդ դարից մինչև 19-րդ 

դարը 

2. Կծանոթանա հայ ազգային ազատագրական շարժման զարթոնքին 15-17 դարերում և 

ազատագրական գործիչների արևմտաեվրոպական կողմնորոշումներին 

3. Կվերլուծի Հայաստանի ազատագրության ռուսական կողմնորոշումը և այդ գործում 

Իսրայել Օրու ունեցած նշանակությունը, 
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Բովանդակությունը. 

Թեմա-1  Հ V դ ազատագրական պայքարը: Թեմա-2  VI-VII դդ. ազատագրական 

պայքարը Թեմա-3  VIII-IX դդ ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության 

դեմ: Թեմա-4 Հ Հայաստանի ազատագրական ծրագրերը: Թեմա-5 XVIII դ 

ազատագրական պայքարը Սյունիքում և Արցախում  

 
Պ/բ-0443 Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

  
Նպատակը. 

Առարկայի     դասավանդումը նպատակ     ունի  սովորողներին տալ գիտելիքներ հայոց 

պատմության կարևորագույն իրադարձությունների` հայ ազգային ազատագրական 

պայքարի պատմության վերաբերյալ` սկսած 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից 

մինչև Արցախյան շարժում: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կիմանա հայ ազատագրական պայքարի պատմությունը 19-րդ դարից մինչև 

1918թվականը 

2. Կծանոթանա Հայոց Մեծ Եղեռնի պատմությունը 

3. Կիմանա Հայաստանի Առաջին և երրորդ հանրապետությունների պատմությունը 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին  Թեմա-2 Հայ 

հասարակական-քաղաքական հոսանքները Թեմա-3 Արևմտահայ ազգային-

ազատագրական շարժումների վերելքը XIXԴ. 90ական թթ: Թեմա-4 Հայկական հարցի 

ծագումը և նրա միջազգայնացումը: Թեմա-5 Ֆիդայական շարժումը: Թեմա-6 

Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Թեմա-7 Հայկական հարցը 

1912-1914 թթ. Թեմա-8 Հայոց Մեծ եղեռնը Թեմա-9 1915 Թ. ինքնապաշտպանական 

մարտերը  Թեմա-10 1918 Թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 

հանրապետության հռչակումը Թեմա-11 Ազգային կուսակցությունների առաջացումը 

Թեմա-12 Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը 1918-1820 թթ Թեմա-12 Արցախյան 

շարժման նոր փուլը Թեմա-13 Հայսատանի անկախության հռչակագիրը. անկախ 

պետականության վերակաբգնումը 

 
 

Հլ/բ-1007Հայոց լեզու և գրականություն-1 (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (8ժամ դասախոսություն , 24 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 

 Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական և 

գործնական գիտելիքները հայոց լեզվից: 
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Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարողանա կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2. կհարստացնի իր  բառապաշարը, 

3. կարողանա կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբանական և 

շարահյուսական  վերլուծություններ, 

4. ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հայոց  լեզվի  կազմավորումը  և  զարգացման փուլերը: Թեմա 2. 

Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք: Թեմա 3. Ժամանակակից գրական հայերենի 

կազմավորումը: Թեմա 4. Գրական, ազգային, պետական, խոսակցական, մեռած  

լեզուներ, ժարգոններ, բարբառներ: Բնիկ հայերեն բառեր:  Փոխառություններ: Թեմա 5. 

Հայերենի բառակազմության միջոցները  Թեմա 6. Իմաստաբանություն: Թեմա 7. 

Ձևաբանություն: Հայերենի խոսքի մասերը:: Թեքվող խոսքի մասեր: Թեմա 8. Չթեքվող 

խոսքի մասեր: Թեմա 9. Շարահյուսություն: Թեմա 10. Նախադասության գլխավոր և 

երկրորդական անդամներ: Թեմա 11. Լեզու և ոճ:  Թեմա 12. Լեզվի պատկերավորման 

միջոցները: Թեմա 13. Ստուգաբանություն: Անուն, ազգանուն, կեղծանուն: Թեմա 14. 

Ձեռագրեր, գրիչներ: Մատենադարան: Հայկական տպագրություն: Միջնադարյան 

Հայաստանի համալսարանները: Թեմա 15. Հայկական տոմար: Հայկական 

դիցաբանություն: Հայ ժող. տոներ: Թեմա 16. Հայերենագիտություն: Սփյուռք, 

սփյուռքահայ կրթօջախներ: 

 

Գ/բ 1141 Հայոց լեզու և գրականություն-2 ( 2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (8ժամ դասախոսություն , 24 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության ընդհանուր 

պատկերը, ուսուցանել հայ գրականության պատմությունը, ծանոթացնել հայ դասական 

գրականության նմուշներին, սովորեցնել գեղարվեստական երկի վերլուծության 

հմտությունները: 

 

 Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավականաչափ տեղեկություններ կունենա  գրականությունից, 

2. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

3. կկարողանա  հստակ ձևակերպել, սահուն շարադրել մտքերը, 

4. կկարողանա ճիշտ օգտագործել նոր յուրացված գիտելիքներն ու բառապաշարը: 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1  Հայ մշակույթը և գրականությունը մինչև 5-րդ դարը: Մաշտոցը և գրերի գյուտը: 

Հայոց դպրության սկզբնավորումը: 5-րդ դարի պատմիչ-գրողները և նրանց 

ստեղծագործությունների տեղն ու դերը հայ գրականության պատմության մեջ  Թեմա-2  
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Առասպել և էպոս. դրանց պատմական հիմքը և արժանիքները: Հայ պատմագրությունը 

7-12-րդ դարերում Թեմա-3  Գրիգոր Նարեկացու կյանքը և ստեղծագործությունը: 

Նարեկացու տաղերը: «Մատյան ողբերգության» երկը Թեմա-4  Հ«Սասունցի Դավիթ» 

էպոսը: Ստեղծման ժամանակաշրջանը, ճյուղերը, կերպարները, գեղարվեստական 

արժանիքները Թեմա-5  Հայ գրականությունը 12--18-րդ դարերում: Միջնադարյան 

տաղերգուներ: Առակագրություն: Հայրեններ: Սայաթ-Նովայի կյանը և 

ստեղծագործությունը Թեմա-6  Հայ գրականությունը  19-րդ դարի առաջին կեսին: 

Գրապայքար: Խ. Աբովյանի կյանքը և ստեղծագործությունը:Թեմա-7  Հայ 

գրականությունը 19-րդ դարի 50-60-ական թ.թ.: Ալիշան, Պեշիկթաշլյան, Պատկանյան, 

Դուրյան, Նալբանդյան Թեմա-8  Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 70-80-ական թ.թ.: 

Աղայան, Սունդուկյան, Պռոշյան, Պարոնյան: 

 

 

Ռլ/բ-0081 Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 1(4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (64ժամ գործնական պարապմունք) 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի ձևավորել ռուսերենի իմացության այնպիսի մակարդակ, որը 

կապահովի ուսանողների ռուսերենով հաղորդակցվելու, երկխոսություն ծավալելու 

ունակությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա. 

1. ռուսերենով ճիշտ կառուցել իր բանավոր խոսքը. 

2. ծավալել երկխոսություն ինչպես նեղ մասնագիտական, այնպես էլ այլ 

ոլորտներում. 

3. կիրառել ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքը. 

4. վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական և այլ բնույթի 

(գեղարվեստական և ճանաչողական) տեքստեր: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ռուսաց լեզուն որպես ՄԱԿ-ի աշխատանքային լեզուներից մեկը: Տեսական 

նյութ. Հնչյունաբանություն: Ռուսաց լեզվի հնչյունական համակարգը; ռուսերենի շեշտ; 

բանավոր և գրավոր խոսքի հնչերանգը: Թեմա 2. Մարդ: Դիմանկար: Բնավորություն: 

Ընտանիք: Քերականական նյութ. Գոյականի քերականական սեռը: Ընդհանուր 

քերականական սեռի բառեր: Որոշչի համաձայնեցումը գոյականի հետ: Քերականական 

կառույցների կազմում: Թեմա 3. Կրթություն: Երիտասարդությունը 21-րդ դարում: 
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Քերականական նյութ. Բայի կատարյալ և անկատար կերպերը: Անորոշ դերբայի 

ոճական կիրառությունը և ուղղագրությունը: Թեմա 4. Մշակույթ և արվեստ: 

Քերականական նյութ. Գոյականի թիվը: Եզակի թիվ, հոգնակի թիվ: Անեզական և 

անհոգնական գոյականներ: 

 

Ռլ/բ-0081 Մասնագիտական ռուսաց լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք),  

2-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողի մոտ ձևավորելու ռուսերեն լեզվի այնպիսի 

մակարդակ, որը կապահովի տվյալ լեզվով հաղորդակցումը, սեփական տեսակետը 

արտահայտելու և երկխոսություն ծավալելու նրա ունակությունը մասնագիտական և 

այլ ոլորտներում: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և 

կանոնները. 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին. 

3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստի քերականական 

առանձնահատկություններին, կարգերին և շարահյուսական կառուցոածքներին. 

4. կկարողանա սեղմ ձևով ներկայացնել այս կամ այն մասնագիտական տեքստը, 

առանձնացնել նրանում պարունակվող հիմնական միտքը, նշել առանցքային 

բառերը(եզրույթները), ընդգծել տվյալ հոդվածում պարունակվող գիտական նորույթը: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. ԶԼՄ-ներն ու նրանց դերը ռուսաց լեզվի ուսուցման մեջ: Քերականական նյութ. 

Որակական, հարաբերական և ստացական ածականներ: Ածականի համեմատական 

աստիճանները: Ամբողջական և կրճատ ձևերը: Նրանց կիրառությունը 

կապակցություններում և նախադասություններում: 

Թեմա 2. Առողջություն: Սպորտ: Ժամանց: Ճանապարհորդություն: Քերականական նյութ. 

Թվական անուն: Թվականի տեսակները, ուղղագրությունը, կապակցությունները և 

շարահյուսական դերը: Թեմա 3. Բնություն: Բնապահպանություն: Քերականական նյութ. 

Ժամանակի պարագա և տեղի պարագա: Կառավարման սկզբունքով կառուցված 

պարագայական կապակցություններ: Թեմա 4. Հայրենիք: Մեր հանրապետությունը: 
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Կենսաձևը Հայաստանում: Քերականական նյութ. Բայի եղանակավորում: Սահմանական, 

ըղձական և հրամայական եղանակները: 

Օլ/բ-0121 Մասնագիտական օտար լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ ( 64ական ժամ գործնական) 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ  կիսամյակներ,  ստուգարք 

 

 

 Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղոր              

դակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, 

կարդալ, խոսել, գրել): 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը. 

2. ձեռք կբերի անգլերեն լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ: 

3. կսովորի անգլերեն լեզվի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող 

երևույթները. 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերեն լեզվի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր 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), հարցական և ժխտական 

նախադասությունները, գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական 

նշանակությունները համեմատության աստիճանների կարգ, նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: Թեմա 4. Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան 

հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, 

ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը  և այլն: 

 

Օլ/բ-0121 Մասնագիտական օտար լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ ( 64-ական ժամ գործնական) 

 

 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում՝ 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասրնթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութը՝ 

հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա. 

2. կունենա օտար լեզվով 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. Բառապաշար, 

բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: 

Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութի 

(անվանողական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի 

հիման վրա: Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի 

և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: 

 

Օլ/բ-0149  Գերմաներեն լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ ( 64-ական ժամ գործնական) 

 

 

 Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ  համակարգել դպրոցում ձեռք բերած 

գիտելիքները գերմաներեն ձևաբանության և  քերականության բնագավառներում, 

ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը 

համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրության նպատակով: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջորդ ավարտին ուսանողը. 

1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն 

կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում 

2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին 

 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1.  Եղանակավորող բայեր, սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր Թեմա 2. Ածական 

անուն. Թեմա 3. Հոմանիշ և հականիշ բայեր: Ամենատարածված ասացվածքները 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներով: Բառի բազմիմաստությունը. Թեմա 4. Ազատ 

թեմաների ինքնուրույն կազմում “Այսօր իմ ծննդյան օրն է”, “Իմ մասնագիտությունը”, 

“Գերմանիայի երկրները”, մի շարք բանաստեղծություններ Հ. Հայների, Վ. Գյոթերի 

ստեղծագործություններից: 

 

Օլ/բ-0149  Գերմաներեն լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4ժամ ( 64-ական ժամ գործնական) 
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 Նպատակը. 

Հարստացնել ուսանողների գիտելիքները բակալավրիատի ընդհանուր կրթական 

մակարդակով և ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները 

հասցնել այնպիսի  մակարդակի, որ կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը, առօրյա 

խոսակցական թեմաներով, ինչպես նաև կատարեն ազատ թարգմանություններ: 

 

Կրթական արդյունքները. 

1. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա  ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ 

բանավոր խոսքը  

2. կգրի փոխադրություն 

3. կկատարի համապատասխան թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի և հակառակը: 

Նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը: 

 

Բովանդակություն. 

Թեմա 1. Գոյականների հոլովման համակարգը և հոլովների կիրառական 

նշանակությունը: Թեմա 2. Բայերի ձևաբանական և  իմաստաքերականական 

դասակարգումը: Թեմա 3. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է “Ես ուսանող եմ”, 

“Սուրճի սեղանի շուրջը” (վարվելաձևը սեղանի շուրջը), “Գրադարանում”, “Տարվա 

եղանակները”, “Իմ սիրելի գրողը”, “Հայաստանի պատմությունից”, “Գնումներ 

խանութում”, “Ընկերական շրջապատում” և այլն: 

 

Օլ/բ-0149  Ֆրանսերեն լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ ( 64-ական ժամ գործնական) 

 

 

 

 Նպատակը.  

Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության համար 

անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-

ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և 

հաղորդակցվելու կարողություններ:  

 

     Կրթական արդյունքները.  

     Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

 1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել ֆրանսերենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում 

կունենա ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի մասին,  

2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական, 

բացականչական և հրամայական նախադասությունները. դադար, շեշտ, հիմնական 

հնչերանգ, մեղեդային եզրափակում, տեմպ, 

3. կկարողանա ընթերցել ադապտացված տեքստեր հաղորդակցվել ֆրանսերենով: 

 

     Բովանդակությունը.  

Թեմա  1.  Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները:Թեմա 2. Ֆրանսերենի քերակա-նության ընդհանուր 

բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա  3.  Հոդերի տեսակները և 

դրանց գործածության  առանձնահատկությունները:Թեմա  4.  Գոյականի 
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քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:Սեռ,  թիվ,  հոդ:  Թեմա  5.  Ածականի 

տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները:  

 

Օլ/բ-0149  Ֆրանսերեն լեզու- (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4ժամ ( 64-ական ժամ գործնական) 

 

 

 Նպատակը. 

Խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում ձեոք բերված գիտելիքները, ֆրանսերեն լեզվի 

քերականական կաոուցվածքի և բաոապաշարի հիմնական շերտի յուրացման հիման 

վրա ձևավորել խոսքային հմտություններ, գրավոր տեքստերից օգտվելու 

ունակություններ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա  ճիշտ  արտասանությամբ ձևակերպել նախադասությունը, 

2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերաշարադրել տեքստը, որը պարունակում է 

յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը, 

3. կկարողանա զրույց վարել անցած թեմաներով: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. Բաղադրյալ 

գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը Թեմա 2. Ածականի իմաստի 

փոփոխությունը` կախված նրա դիրքից. - Անորոշ դերանվանական ածականներ: Թեմա 
3. Հարաբերական դերանուններ, դրանց ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ 

qui, que, dont, ou, lequel և այլն (դասակարգում): Թեմա 4. Պայմանական եղանակ, 

կազմությունը և գործածությունը համադաս և ստորադասական 

նախադասություններում: Թեմա 5. Ըղձական եղանակ: Թեմա 6. Ժամանակների 

համաձայնեցում 

 

 

Փ/բ-0478 Փիլիսոփայության հիմնահարցեր (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (28ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողին  գիտելիքներ տալ աշխարհայացքի, նրա 

տարատեսակների և ձևերի մասին, բացահայտել իրականության սկզբնապատճառը, 

զարգացման օրենքներն ու օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, 

ձևերը և դրանց դերը զարգացման գործընթացում: Ուսանողները գիտելիքներ են 

ստանում նաև հասարակության, նրա առանձնահատկությունների և գործառույթների 

մասին: ր:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
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2. կտիրապետի փիլիսոփայության հետազոտության մեթոդներին, 

3. կկարողանա ըմբռնել բնության և հասարակական օրենքների բնույթը, 

4. կկարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

5. կկարողանա տարբերակել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

առանձնահատկությունները: 

6. որպես մեթոդաբանություն փիլիսոփայությունը կկիրառի այլ գիտթւթյունների 

ուսումնառության ընթացքում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն: Թեմա-2 Փիլիսոփայության 

զարգացման պատմական փուլերը: 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: 

 

2.2 Բուհական բաղադրիչ 

 

Տ/բ-0515 Տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության 

մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսության բովանդակության, 

սեփականատիրական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական 

զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու պետության տնտեսական 

քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման մասին պատկերացումներ:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,  

2. պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների, 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 

 

Բովանդակությունը. 

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: 



 47 

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

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

զարգացման փուլայնությունը: Թեմա 12. Ինֆլյացիա և գործազրկություն: Թեմա 13. 

Դրամա-վարկային 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: 

Կամընտրական դասընթացներ6 

 

Ընտրովի առարկա-1 (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Ընտրովի առարկա-2 (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ ()) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Ընտրովի առարկա-2 (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

 

2.2  Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս 
Պարտադիր դասընթացներ 

 

ԻՏՄՄ/բ-0668 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24ժամ սեմինար) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գաղափար ինֆորմատիկա գիտության 

հիմնական գաղափարների մասին: Ինֆորմացիայի նրա դերի, չափման միավորների 

մասին: Ուսանողները ձեռք են բերում գիտելիքներ համակարգիչների սերունդների, 

համակարգիչների կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքների մասին:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները, 

2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք են 

տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների 

տարբերությունները, Windows օպերացիոն համակարգի,  Word, Excel, PowerPoint 

ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները, 

                                            
6
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3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները, 

օպերացիոն համակարգի հասկացությունը և բազմախնդրայնության գաղափարը: 

Թեմա-2 Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները: Թեմա-3  Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և 

ձևավորում: Թեմա-4   Microsoft  Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա-5    Microsoft  

PowerPoint ներկայացման ստեղծում: 

 

ԲԱ/բ 0913   Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմնահարցեր (2 կրեդիտ)  

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնապահպանության և 

արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերին, օգնել նրանց հասկանալու արդի 

ժամանակաշրջանի բնապահպանական հիմնախնդիրները, ճիշտ կողմնորոշվել 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ձեռք բերել համակարգված գիտելիքներ բնության, մարդու և 

հասարակության էկոլոգիական փոխհարաբերությունների, ժամանակակից 

էկոլոգիական հիմնախնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ: 

2. կսովորի բնությանը վերաբերվել որպես կարևորագույն կենսական և բարոյա-

գեղագիտական արժեքի, կդրսևորի էկոլոգիապես նպատակահարմար վարք և 

գործունեություն,  

3. կտիրապետի էկոլոգիական իրավիճակների առաջացման պատճառների 

վերլուծության, էկոլոգիական հիմնախնդիրների լուծման այլընտրանքային 

եղանակների ընտրության ունակությանը: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Բնապահպանության մեթոդոլոգիան և գիտական հիմունքները: 

Բնապահպանության և բնօգտագործման օրենքներն ու կանոնները, հիմնական 

սկզբունքները: Հասկացություն կենսոլորտի մասին: Թեմա-2 ՀՀ-ան հողային 

ռեսուրսները և օգտագործումը: Հողերի պահպանումը էրոզիայից, աղակալումից, 

ճահճացումից, քիմիական աղտոտումից: ՀՀ-ան ջրային ռեսուրսները և օգտագործումը: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահպանման միջոցառումները: 

Հոսքաջրերի մաքրման մեթոդները: Թեմա-3 Բուսականության պահպանման և 

արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Հայաստանի բուսականության «Կարմիր 

գիրքը»: Կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության խնդիրները: 

Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրները: Թեմա-4 Արտակարգ 

իրավիճակներ: Բնութագրումը, դասակարգումը և կանխարգելման ուղիները: 

Էկոլոգիական աղետները:  Բնաէկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը մարդու 

առողջության վրա: Էկոլոգիական մոնիթորինգ: Ագրոէկոլոգիական մոնիթորինգ: 
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Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրը: Մաքուր ջրի 

հիմնախնդիրը: Կենսաբազմազանության կորուստը: Մարդու առողջության  

էկոլոգիական հիմնախնդիրը: 
 

ԿևՖ/բ-1426 Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր (2 

կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել հակառակորդի հարձակման 

ժամանակակից միջոցներին, բնական աղետների և վթարների դեպքում բնակչության 

պաշտպանության եղանակները, արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության 

ժամանակ տնտեսության օբյեկտների գործունեության կայունության բարձրացման 

ուղիները և եղանակները, խոցման օջախում և բնական աղետների ու վթարների 

հետևանքների վերացման ժամանակ վթարա-փրկարարական և այլ անհետաձգելի 

աշխատանքների կազմակերպման և կատարման հիմունքները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բնակչության և քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքները, 

2. կտիրապետի հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցներից, բնական 

աղետներից և վթարներից բնակչության պաշտպանության եղանակներին ու 

միջոցներին, 

3. կկարողանա կազմակերպել և իրականացնել պարապմունքներ հանրակրթական 

դպրոցների ցածր դասարանների աշակերտների հետ: 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

պաշտպանության կառավարման պետական միասնական համակարգը, իրավական 

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

բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության ուղիները: Թեմա-3 

Հարձակման ժամանակակից զանգվածային և սովորական միջոցները: Թեմա-4 

Քիմիական վարակման օջախները և քիմիական իրադրության գնահատման մեթոդները: 

 Թեմա-5 Ճառագայթային վարագման օջախները և ճառագայթային իրադրության 

գնահատումը: Թեմա-6 ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության 

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

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

օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը: 

 

ԸՖԴ /բ 1451.Մարմնակրթություն  

 

 



 50 

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 
4.1  Պարտադիր դասընթացներ 

 
Փ/բ-0512 Պետության և իրավունքի տեսություն-1 (5 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 4 ժամ (42 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

 1-ին կիսամյակ, քննություն 

 

 Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ իրավունքի և պետության 

ծագման, սոցիալական նորմերի հետ իրավանորմերի հարաբերակցության, պետության 

ձևի, կառուցվածքի, կառավարման ձևի, իրավունքի համակարգի, 

իրավահարաբերությունների, իրավունքի տարբեր ճյուղերի, այդ թվում 

սահմանադրական իրավունքի, ընտանեկան իրավունքի, միջազգային իրավունքի 

վերաբերյալ:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի դասընթացը 

2. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և գնահատել պատմական զարգացումները 

3. կկարողանա  որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա -1  Պետության և իրավունքի տեսության առարկան և մեթոդը: Թեմա -2  

Պետության և իրավունքի առաջացումը: Թեմա -3  Պետության հասկացությունը և 

էությունը: Թեմա -4 Իրավական պետությունը և նրա հիմնական բնութագրերը: Թեմա -5 

Պետության տիպերը և ձևերը: Թեմա -6 Պետության մեխանիզմը: Թեմա -7  Պետության 

գործառույթները: Թեմա -8  Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում: 

Թեմա 9 Իրավունքի հասկացությունն ու էությունը: Թեմա 10 Իրավունքի ձևերը 

(աղբյուրները): Թեմա 11 Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում: 

 

 

Փ/բ-0512  Պետության և իրավունքի տեսություն-2 (5 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 

 2-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

 Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ իրավունքի և պետության 

ծագման, սոցիալական նորմերի հետ իրավանորմերի հարաբերակցության, պետության 

ձևի, կառուցվածքի, կառավարման ձևի, իրավունքի համակարգի, 

իրավահարաբերությունների, իրավունքի տարբեր ճյուղերի, այդ թվում 

սահմանադրական իրավունքի, ընտանեկան իրավունքի, միջազգային իրավունքի 

վերաբերյալ:  

 

Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի դասընթացը 

2. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և գնահատել պատմական զարգացումները 

3. կկարողանա  որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Իրավագիտակցություն: Թեմա-2 Իրավունքի սկզբունքները և գործառույթները: 

Թեմա-3 Իրավունքի նորմ: Թեմա-4 Նորմատիվ իրավական ակտերը և նրանց 

համակարգումը: Թեմա-5 Իրավունքի նորմի մեկնաբանումը: Թեմա-6 Իրավունքի 

իրացումը: Թեմա-7 Իրավական հարաբերություններ: Թեմա-8  Իրավաչափ վարքագիծ և 

իրավախախտում: Թեմա-9 Իրավաբանական պատասխանատվություն: Թեմա-10  

Իրավունքի համակարգը: Թեմա-11 Օրինականություն և իրավակարգ:  

 

Փ/բ-0513 Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

1-ին կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով Հայաստանի 

պետաիրավական մարմինների ծագման, զարգացման,  կառուցվածքի զարգացման 

մասին, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական և 

պատմական  գիտելիքները, ուսանողներին գաղափար տալ Հայաստանի պետության և 

իրավունքի ֆունկցիաների, պետության ձևերի, իրավունքի աղբյուրների մասին: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ,  

2. կկարողանա համեմատել իրավաբանական մյուս գիտությունների հետ 

3. կկարողանա հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը իրավաբանական 

գիտությունների շրջանակում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Հայաստանի պետության և իրավունքի  պատմությունը որպես գիտություն և 

դասընթաց: Թեմա-2 Հայկական ցեղային միությունները և հայ ժողովրդի 

կազմավորումը: Թեմա-3 Արարատյան թագավորության հասարակական կարգը և, 

պետական կարգը և իրավունքը: Թեմա-4 Հայկական պետական 

կազմավորումները(թագավորությունները) Ք. ա. VI-IV դդ.: Թեմա-5 Արտաշեսյանների 

թագավորությունը. հասարակական կարգը, պետական կարգը և իրավունքը: Թեմա-6 

Արշակունիների թագավորությունը. հասարակական կարգը, պետական կարգը և 

իրավունքը: Հայաստանի քաղաքական կացությունը V-VIII դդ-ում: Թեմա-7 

Հասարակական-պետական կարգերը և իրավունքը Հայաստանում IX-XII դդ-ում: Թեմա-

8 Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգերը և իրավունքը: Թեմա-9 Քաղաքական, 

հասարակական–տնտեսական կարգերը և իրավունքը Հայաստանում XII-XVIII դդ-ում: 

Թեմա-10 Հայաստանի կացությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի կազմում(XIX դ-1918թ.) 

Թեմա-11 Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը: Թեմա-12 Սոցիալիստական 
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պետության և իրավունքի ստեղծումը Հայաստանում (1920-1929 թթ.): Թեմա-13 

Սոցիալիստական պետությունը և իրավունքը Հայաստանում(1929-1941թթ.): Թեմա-14 

Սոցիալիստական պետությունը և իրավունքը Հայաստանում(1941-1953թթ.): Թեմա-15 

Պետությունը և իրավունքը Հայաստանում սոցիալիզմի ազատականացման 

ժամանակաշրջանում(1953-1960 թթ.): Թեմա-16 Սոցիալիստական պետությունը և 

իրավունքը Հայաստանում «Լճացման» և «Վերակառուցման» ժամանակաշրջանում 

(1970-1985թթ.): Թեմա-17 Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության հռչակումը և 

պետականության կայացման գործընթացը: 

 
 

Փ/բ-0514 Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն-1  

(5  կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (42 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն ուսանողներին զինել գիտելիքներով պետաիրավական 

մարմինների ծագման, զարգացման,  կառուցվածքի զարգացման մասին, խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական և պատմական  

գիտելիքները, ուսանողներին գաղափար տալ պետության և իրավունքի ֆունկցիաների, 

պետության ձևերի, իրավունքի աղբյուրների մասին: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության 

վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ 

2. կկարողանա համեմատել իրավաբանական մյուս գիտությունների հետ, հստակեցնել 

դասընթացի տեղն ու դերը իրավաբանական գիտությունների շրջանակում 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն 

առարկան, մեթոդաբանությունը, պարբերացումը: Թեմա-2 Հին Եգիպտոսի պետությունն 

ու իրավունքը: Թեմա-3 Հին Բաբելոնի պետությունը և իրավունքը:  Թեմա-4 Հին 

Հնդկաստանի պետությունը և իրավունքը: Թեմա-5 Աթենական պետության 

առաջացումը: Աթենական պետությունը մ.թ.ա. V-IV դարերում Թեմա-6 Պետության և 

իր-քի առաջացումը Սպարտայում  

 

Փ/բ-0514 Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն-2 (5  

կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 

2-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել միջին, նոր և նորագույն 

դարաշրջանների պետաիրավական մշակույթում մեծ ներդրում կատարած, կարևոր 

քաղաքական նշանակություն ունեցած երկրների պետության և իրավունքի 
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պատմությունը, նպաստել մասնագետների ընդհանուր պատրաստվածությանը, նրանց 

մոտ պատմաիրավական մոտեցման մշակմանը: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա  միջին, նոր և նորագույն դարաշրջանների պետաիրավական մշակույթում 

մեծ ներդրում կատարած երկրների պետաիրավական պատմությունը, 

2. ձեռք կբերի արդի պետաիրավական իրականության ավելի խոր, բազմակողմանի 

ճանաչման հմտություն, դրա կատարելագործման ճանապարհները որոշելու 

գիտելիքներ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Ֆրանկների պետությունը և իրավունքը: Թեմա-2 Արևելյան հռոմեական 

կայսրության ծագումը, զարգացումը Թեմա-3 Իրավունքի հիմնական գծերը 

Բյուզանդիայում Թեմա-4 Արաբական խալիֆաթը և մուսուլմանական իրավունքը: 

Թեմա-5 Ճապոնիայի պետությունը և իրավունքը: Թեմա-6 Նոր դարաշրջանի 

պետության և իրավունքի պատմություն: Թեմա-7 Անգլիայի պետությունը և իրավունքը: 

Թեմա-8 Ֆրանսիայի պետությունը և իրավունքը: Թեմա-9 Ճապոնիայի պետությունը և 

իրավունքը: Թեմա-10 Չինաստանի պետությունը և իրավունքը 

 

Փ/բ-1201 Սահմանադրական իրավունք-1 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 2-րդ կիսամյակ, 

ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու և քաղաքացիների 

իրավունքներին, ազատություններին և պարտականություններին, ծանոթացնել 

քաղաքացիական իրավունքներին, ազատություններին, քաղաքական իրավունքներին, 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքներին, ազատություննրին, ծանոթացնել 

պետական կառավարման համակարգին, ՀՀ-ի վարչատարածքային բաժանման 

սկզբունքին, ՀՀ-ում օրենսդրական գործընթացի կազմակերպման 

առանձնահատկություններին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.  Գիտելիքներ ձեռք կբերի ՀՀ սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ պետական 

կառավարման, պետական մարմինների, իշխանության իրականացման 

ժողովրդաիշխանության եղանակի վերաբերյալ 

2. Կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛  ուսումնական դասընթացի ժամանակ 

կազմակերպված սեմինարների, անհատական աշխատանքների, թե պրակտիկ 

գործունեության ընթացքում: 

3. Ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները բազային նշանակություն կունենան 

իրավաբանական ցիկլի մյուս առարկաների ուսումնասիրման համար: 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա-1 Սահմանադրական իրավունքի, որպես իրավունքի ճյուղի, ընդհանուր 

բնութագիրը:  Թեմա-2 Սահմանադրական իրավունքի գիտությունը: Թեմա-3 

Սահմանադրության հասկացությունը, իրավաբանական բնույթը և բովանդակությունը: 

Թեմա-4 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը: Թեմա-5 

Ժամանակակից պետության սահմանադրական բնութագիրը: Թեմա-6 Պետական 

իշխանության կազմակերպման հիմունքները: Թեմա-7 Տնտեսական, սոցիալական և 

հոգևոր-մշակութային հարաբերությունների սահմանադրական հիմունքները: Թեմա-8 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգը: Թեմա-9 Մարդու և 

քաղաքացու սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: Թեմա-10 Անձնական 

իրավունքներ և ազատություններ: Թեմա-11 Քաղաքական իրավունքներ և 

ազատություններ: Թեմա-12 Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներ ու 

ազատություններ: Թեմա-13 Իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական 

երաշխիքները: Թեմա-14 Մարդու և քաղաքացւ սահմանադրական պարտականություն-

ները: Թեմա-15 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը: 

 

Փ/բ-1201 Սահմանադրական  իրավունք-2 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու և քաղաքացիների 

իրավունքներին, ազատություններին և պարտականություններին, ծանոթացնել 

քաղաքացիական իրավունքներին, ազատություններին, քաղաքական իրավունքներին, 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքներին, ազատություննրին, ծանոթացնել 

պետական կառավարման համակարգին, ՀՀ-ի վարչատարածքային բաժանման 

սկզբունքին, ՀՀ-ում օրենսդրական գործընթացի կազմակերպման 

առանձնահատկություններին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.  Գիտելիքներ ձեռք կբերի ՀՀ սահմանադրական կարգի հիմունքների, ՀՀ պետական 

կառավարման, պետական մարմինների, իշխանության իրականացման 

ժողովրդաիշխանության եղանակի վերաբերյալ 

2. Կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛  ուսումնական դասընթացի ժամանակ 

կազմակերպված սեմինարների, անհատական աշխատանքների, թե պրակտիկ 

գործունեության ընթացքում: 

3. Ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտությունները բազային նշանակություն կունենան 

իրավաբանական ցիկլի մյուս առարկաների ուսումնասիրման համար: 

 

  Բովանդակությունը. 

Թեմա-1Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և 

պետական ռեժիմը: Թեմա-2 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրաիրավական 

կարգավիճակը: Թեմա-3 Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության 

մարմինների համակարգը: Թեմա-4 Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

համակարգը: Թեմա-5 Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: Թեմա-6 
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Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը: Թեմա-7 Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: Թեմա-8 Հայաստանի Հանրապետության 

դատական իշխանության և դատախազության սահմանադրական հիմունքները: Թեմա-

9 Սահմանադրական արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Թեմա-10 Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրաիրավական հիմունքները: 

 

Փ/բ-1204Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել  պետաիրավական մարմինների 

ծագման, զարգացման,  կառուցվածքի զարգացման մասին, խորացնել և ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական և պատմական  գիտելիքները, 

ուսանողներին գաղափար տալ պետության և իրավունքի ֆունկցիաների, պետության 

ձևերի, իրավական, քաղաքական համակարգերի մասին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության 

վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ,  

2. կկարողանա համեմատել իրավաբանական մյուս գիտությունների հետ 

3. Կկարողանա հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը իրավաբանական 

գիտությունների շրջանակում: 

 

Բովանդակությունը. 

 Թեմա-1 Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավունքի առաջատար ճյուղ 

արտասահմանյան երկրներում:  Թեմա-2 ՌԴ սահմանադրական իրավունքի 

հիմունքները:  Թեմա-3 ԱՄՆ-ի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները:  Թեմա-4 

Մեծ Բրիտանիայի Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանադրական իրավունքի 

հիմունքները:   Թեմա-5 Ֆրանսիական հանրապետության սահմանադրական 

իրավունքի հիմունքները: Թեմա-6 Գերմանիայի Դաշնային հանրապետության 

սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: Թեմա-7 Իտալիայի սահմանադրական 

իրավունքի հիմունքները:  Թեմա- Թեմա-8 Ճապոնիայի սահմանադրական իրավունքի 

հիմունքները: Թեմա-9 Իսպանիայի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: Թեմա-

10 Շվեյցարական համադաշնության սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: 

Թեմա-11 ՉԺՀ-ի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: Թեմա-12 Հնդկաստանի 

սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: Թեմա-13 Բուլղարիայի սահմանադրական 

իրավունքի հիմունքները: Թեմա-14 Լատինական Ամերիկայի երկրների 

սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: Թեմա-15 Արաբական երկրների և 

Իսրայելի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները: 

 

Փ/բ-1203 Վարչական իրավունք-1 (6 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6ժամ (62 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ,  քննություն 
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Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ուսանողներին պետական 

կառավարման ապարատի գործունեությանը, խորացնել ՀՀ իրավունքի համակարգում 

վարչական իրավունքին, վարչական իրավունքի սյուբեկտներին, կառավարման 

վարչաիրավական ձևերին ու մեթոդներին, պատասխանատվությանն ըստ վարչական 

իրավունքի, վարչական ընթացակարգային իրավունքին, կառավարման բնագավառում 

օրինականությանը, տնտեսության, սոցիալ-մշակութային, վարչաքաղաքական 

բնագավառների կառավարմանը: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կիմանա վարչական իրավունքի  կարևորագույն  խնդիրներին, առարկայի 

նպատակները, նրա տեղն ու դերը  

2. կծանոթանա դպրոցում իրավագիտական կրթության կազմակերպման 

ժամանակակից մոտեցումներին և առանձնահատկություններին  

3. կիրապետի բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների  
 

Բովանդակությունը. 

Թեմա -1  Կառավ., պետական կառավ., սոց. կառավ: Թեմա -2  Վարչ. իր. առարկան, 

մեթոդը և համակարգը Թեմա -3    Վարչ. իր նորմերը, նրանց տեսակները: Թեմա -4  

Վարչ. իրավահար. տեսակներն  ու առանձ. Թեմա -5 Վարչական իրավունքի 

սուբյեկտները:  

 

Փ/բ-1203 Վարչական իրավունք-2   

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ուսանողներին պետական 

կառավարման ապարատի գործունեությանը, խորացնել ՀՀ իրավունքի համակարգում 

վարչական իրավունքին, վարչական իրավունքի սյուբեկտներին, կառավարման 

վարչաիրավական ձևերին ու մեթոդներին, պատասխանատվությանն ըստ վարչական 

իրավունքի, վարչական ընթացակարգային իրավունքին, կառավարման բնագավառում 

օրինականությանը, տնտեսության, սոցիալ-մշակութային, վարչաքաղաքական 

բնագավառների կառավարմանը: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. Կիմանա վարչական իրավունքի  կարևորագույն  խնդիրներին, առարկայի նպատակները, 

նրա տեղն ու դերը  

2. կծանոթանա դպրոցում իրավագիտական կրթության կազմակերպման ժամանակակից 

մոտեցումներին և առանձնահատկություններին  

3. կիրապետի բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների  

 

Բովանդակությունը. 
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 Թեմա -1  Քաղաքացիները որպես վարչ. իր. սուբյ.: Թեմա -2  Քաղաքացիական 

ծառայությունը ՀՀ-ում: Թեմա -3    Գործադիր իշխ. մարմինները, կառուցվածքը Թեմա -4  

ՀՀ  Նախագ` գործ. իշխ բնագավառի լիազոր Թեմա -5 ՀՀ  Կառավարությունը Թեմա -6  

ՀՀ  Նախարարությունները Թեմա-7 Տարածք. պետ. կառ. և տեղ. ինքն. մարմ.Թեմա- 8 

Կազմ., հիմնարկ. վարչաիր. կարգավ.Թեմա -9 Հասարակական կազմակերպություններ: 

Թեմա-10 Կրոնական կազմակերպություններ: Թեմա -11  Կառավ. ձևերի հասկ. և 

դասակարգումը Թեմա -12    Կառավ. վարչաիր. մեթոդ. հասկ և դասակ.Թեմա -13  

Կառավարման  իրավական ակտերը Թեմա -14  Վարչական հարկադրանք Թեմա-15 

Վարչ. իրավախ. և նրա իրավաբ. հատկան.: Թեմա-16    Վարչ. պատասխ. և դրա 

տեսակները Թեմա -17 Վարչ. ընթացակարգի և վարույթի ընդհ հիմ. 

 

 

Փ/բ-1206 Հողային իրավունք (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (38 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին  գիտելիքներ տալ իրավունքի այդ ճյուղի 

առարկայի, հիմնական հատկանիշների ու առանձնահատկությունների, սկզբունքների 

ու մեթոդների, ինչպես նաև հողային իրավունքի համակարգի մասին: Դասավանդման 

ընթացքում ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև հողային իրավունքի 

աղբյուրների, դրանց աստիճանակարգության, իրավահարաբերությունների, 

հողօգտագործման իրավական ձևերի, հողի սեփականության իրավունքի ու հողային 

ֆոնդի պետական կառավարման ընդհանրական հարցերի մասին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի հողային իրավունքի  կարևորագույն  խնդիրներին, առարկայի 

նպատակներին, նրա տեղին ու դերին  

2. կտիրապետի դպրոցում իրավագիտական կրթության կազմակերպման 

ժամանակակից մոտեցումներին և առանձնահատկություններին  

3. կտիրապետի բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Հողային իրավունքի  առարկան և համակարգը: Թեմա-2 Հողային իրավունքի 

աղբյուրները: Թեմա-3 Հողային իրավական նորմեր և իրավահարաբերություններ: 

Թեմա-4 Հողի և այլ բնական պաշարների սեփականության իրավունքը: Թեմա-5 Հողի 

օգտագործման իրավական ձևերը: Թեմա-6 Հողային ֆոնդի պետական կառավարումը: 

Թեմա-7 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի իրավական կարգավիճակը:  

Թեմա-8 Ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի 

իրավական կարգավիճակը Թեմա-9 Բնակավայրերի հողերի իրավական կարգավիճակը 

Թեմա-10 Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերի իրավական կարգավորումը 

Թեմա-11 Ջրային ֆոնդի հողերի իրավական ռեժիմները Թեմա-12 Հողային վեճերի 

լուծման իրավական հիմքերը 
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Փ/բ-1207 Աշխատանքային իրավունք-1 (4 կրեդիտ) 

 

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում վարձու աշխատանքի 

կազմակերպման, կիրառման և պաշտպանության ոլորտի իրավական խնդիրներին, աշ-

խատանքի կարգապահության, աշխատավարձի, աշխատաժամանակի, հանգստի ժա-

մանակի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատողների և գործատուների աշխատան-

քային իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հարցերին£ 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատողների հիմնական աշխատանքային իրավունքները, դրանց իրակա-

նացման երաշխիքները, աշխատանքային պարտականությունների, գործատուների ի-

րավական պատասխանատվության վերաբերյալ հարցերը, 

2. կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛ վարձու աշխատողների և թե՛ գործա-

տուների իրավունքներն ու օրինական շահերն օրենքով նախատեսված եղանակներով 

պաշտպանելու ուղղությամբ£ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Աշխատանքային իրավունքի հասկացությունը, առարկան, խնդիրները: Թեմա-2 

Աշխատանքային իրավունքի աղբյուրները: Թեմա-3 Աշխատանքային իրավունքի 

սկզբունքները: Թեմա-4 Աշխատանքային իրավահարաբերությունների կառուցվածքը: 

Թեմա-5 Աշխատանքային իրավահարաբերություններ: Թեմա-6 Աշխատանքային 

իրավասուբյեկտությունը: Թեմա-7 Աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա-8 

Գործատուի  իրավունքներն ու պարտականությունները կապված աշխատողների 

ներկայացուցիչների հետ: Թեմա-9 Ներկայացուցչությունը կոլեկտիվ աշխատանքային 

հարաբերություններում: Թեմա-10 Դատավարական ժամկետները: Թեմա-11 

Ժամկետներ, նրա հաշվարկելը: Հայցային վաղեմությունը: Թեմա-12 Աշխատանքային 

իրավունքների իրականացումը և պաշտպանությունը: Թեմա-13 Ընդհանուր դրույթներ 

կոլեկտիվ պայմանագրի մասին: Թեմա-14 Հանրապետական, ճյուղային, տարածքային 

կոլեկտիվ պայամանագրերի գործողությունը և լուծումը: Թեմա-15 Կազամկերպության 

կոլեկտիվ պայմանագիր:  Թեմա-16 Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի կարգավորումը: 

 

Փ/բ-1207 Աշխատանքային իրավունք-2  

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում վարձու աշխատանքի 

կազմակերպման, կիրառման և պաշտպանության ոլորտի իրավական խնդիրներին, աշ-

խատանքի կարգապահության, աշխատավարձի, աշխատաժամանակի, հանգստի ժա-
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մանակի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատողների և գործատուների աշխատան-

քային իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ հարցերին£ 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատողների հիմնական աշխատանքային իրավունքները, դրանց իրակա-

նացման երաշխիքները, աշխատանքային պարտականությունների, գործատուների ի-

րավական պատասխանատվության վերաբերյալ հարցերը, 

2. կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛ վարձու աշխատողների և թե՛ գործա-

տուների իրավունքներն ու օրինական շահերն օրենքով նախատեսված եղանակներով 

պաշտպանելու ուղղությամբ£ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և պայմանագրի կնքումը: 

Թեմա-2 Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները: Թեմա-3 Աշխատանքային 

պայմանագրի կատարումը: Թեմա-4 Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը: Թեմա-5 

Աշխատաժամանակը: Թեմա-6 Հանգստի ժամանակը: Թեմա-7 Աշխատավարձ: Թեմա-8 

Երաշխիքներ և հատուցումներ: Թեմա-9 Աշխատանքային կարգապահությունը: Թեմա-

10 Նյութական պատասխանատվությունը: Թեմա-11 Աշխատողների անվտանգությունը 

և առողջությունը: Թեմա-12 Աշխատանքային վեճեր: 

 

 

 

Փ/բ-1213 Քաղաքացիական իրավունք-1 (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ,  քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է     ուսանողներին իրազեկել քաղացիական իրավունքի և 

իրավահարաբերությունների  մասին: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը: Ուսանողներին ուսուցանել բուռն զարգացող 

շուկայական հարաբերություններում ճիշտ և օրինականորեն կողմնորոշվել: Օգնել 

ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: Հիմք ստեղծել 

հասարակական մյուս գիտությունների հետագա ուսումնասիրության համար  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. կտիրապետի Օրենսդրությանը, 

3. կկարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Քաղաքացիական իրավունքը որպես Հայաստանի իրավունքի ճյուղ: Թեմա-2 

Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները: Թեմա-3 Քաղաքացիական իրավունքի 

աղբյուրները: Թեմա-4 Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների հասկացությունը, 
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տարրերը և դասակարգումը: Թեմա-5 Քաղաքացիական իրավունքների և 

պարտականությունների ծագումը, իրականացումը և պաշտպանությունը: Թեմա-6 

Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական իրավունքի սյուբեկտներ: Թեմա-7 

Իրավաբանական անձինք որպես Քաղաքացիական իրավունքի սյուբեկտներ: Թեմա-8 

Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները որպես քաղաքացիական իրավունքի 

սյուբեկտներ: Թեմա-9 Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները: 

 

 

Փ/բ-1213 Քաղաքացիական իրավունք-2 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (54 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է     ուսանողներին իրազեկել քաղացիական իրավունքի և 

իրավահարաբերությունների  մասին: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը: Ուսանողներին ուսուցանել բուռն զարգացող 

շուկայական հարաբերություններում ճիշտ և օրինականորեն կողմնորոշվել: Օգնել 

ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: Հիմք ստեղծել 

հասարակական մյուս գիտությունների հետագա ուսումնասիրության համար  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. կտիրապետի Օրենսդրությանը, 

3. կկարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Գործարքներ: Թեմա-2 Ներկայացուցչություն: Թեմա-3 Պատվի, 

արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանություն: Թեմա-4 ժամկետները 

քաղաքացիական իրավունքում: Թեմա-5 Հայցային վաղեմություն: Թեմա-6 

Սեփականության իրավունք: Թեմա-7  Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը: 

Թեմա-8  Իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքը: Թեմա-9  Պետության 

և համայնքների սեփականության իրավունքը: Թեմա-10 Ընդհանուր սեփականության 

իրավունք: Թեմա-11 Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը: Թեմա-12 

Սահմանափակ իրային իրավունքներ:  

 

Փ/բ-1213 Քաղաքացիական իրավունք-3 (6 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է     ուսանողներին իրազեկել քաղացիական իրավունքի և 

իրավահարաբերությունների  մասին: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը: Ուսանողներին ուսուցանել բուռն զարգացող 
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շուկայական հարաբերություններում ճիշտ և օրինականորեն կողմնորոշվել: Օգնել 

ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում: Հիմք ստեղծել 

հասարակական մյուս գիտությունների հետագա ուսումնասիրության համար  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2. կտիրապետի Օրենսդրությանը, 

3. կկարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Ընդհանուր ուսմունք պարտավորության մասին: Թեմա-2 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր: Թեմա-3 Պարտավորությունների կատարումը: 

Թեմա-4 Պարտավորությունների կատարման ապահովումը: Թեմա-5 

Պատասխանատվությունը պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ 

կատարման համար: Թեմա-6 Պարտավորությունների դադարումը: 

Փ/բ-1213 Քաղաքացիական իրավունք-4 (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Փ/բ-1208 ՀՀ Արդարադատության համակարգը (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (54 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ Ուսանողներին զինել 

գիտելիքներով պետաիրավական մարմինների ծագման, զարգացման,  կառուցվածքի 

զարգացման մասին, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական,իրավագիտական գիտելիքները, ուսանողներին գաղափար տալ պետության 

և իրավունքի ֆունկցիաների, պետության իրավապահպան մարմիննրի մասին: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա ՀՀ դատարանակազմության և իրավապահ մարմինների վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ,  

2. կկարողանա համեմատել իրավապահ մարմինների գործառույթները և 

իրավասությունները իրար հետ,  

3. կկարողանա հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը իրավաբանական 

գիտությունների շրջանակում:| 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 «ՀՀ իրավապահպան մարմինները» դասընթացի առարկան, համակարգը,կապն 

այլ իրավաբանական դասընթացների հետ և աղբյուրները: Թեմա-2 Դատական 

իշխանությունը: Թեմա-3 ՀՀ դատական  համակարգը:  Թեմա-4 ՀՀ սահմանադրական 

դատարանը: Թեմա-5 ՀՀ դատախազությունը: Թեմա-6 ՀՀ Ոստիկանությունը: Թեմա-7 
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Ազգային անվտանգության մարմինները: Թեմա-8 ՀՀ արդարադատության 

նախարարությունը: Թեմա-9: ՀՀ Նոտարիատը Թեմա-10 ՀՀ հարկային ծառայությունը  

   

Փ/բ-1210 Մունիցիպալ իրավունք 3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մունիցիպալ իրավունքի 

նորմերով կարգավորվող հարաբերությունների յուրահատկությունը, որոնք առաջ են 

գալիս հասարակական կյանքի առանձնահատուկ ոլորտում: Ուսանողները 

տեղեկանում են մարզերի, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կազմակերպմանն ու նրանց գործունեությանը, խնդիրներին, լիազորություններին, 

նրանց տնօրինման առարկաներին, տեղական ինքնակառավարման երաշխիքներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պատկերացում կկազմի պետության վարչատարածքային բաժանման համակարգի, 

դրանցում տեղական իշխանության կազմակերպման և գործադրման հիմնական 

կառուցակարգերի, վերջիններիս հիմնական կառուցվածքային տարրերի, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին, 

2. ձեռք կբերի գիտելիքներ տարածքային կառավարման, դրա սկզբունքների, 

խնդիրների ու գործառույթների հասկացության, մարզպետի լիազորությունների և 

մարզպետարանի կազմակերպական  ու գործառութային առանձնահատկությունների 

մասին: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Մունիցիպալ իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ: Թեմա-2 Մունիցիպալ-

իրավական նորմերը և ինստիտուտները: Թեմա-3 Տարածքային կառավարումը ՀՀ 

մունիցիպալ իրավունքի համակարգում: Թեմա-4 Տարածքային կառավարման 

մարմինների խնդիրները, գործառույթները: Թեմա-5 Տարածքային կառավարման 

մարմինների գործունեության կարգը և ձևավորումը: Թեմա-6 Տարածքային 

կառավարման սկզբունքները: Թեմա-7 Տեղական ինքնակառավարումը ՀՀ մունիցիպալ 

իրավունքի համակարգում:Տեղական ինքնակառավարում հասկացությունը: Թեմա-8  

Տեղական ինքնակառավարման հիմնական սկզբունքները: Թեմա-9 Տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները, հասկացությունը: Թեմա-10 

Տեղական ինքնակառավարման հիմնական տեսությունները: Թեմա-11 Տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության իրավական հիմունքները: Թեմա-12 

Տեղական նշանակության հարցերի լուծմանը տեղական բնակչության մասնակցության 

ապահովումը: Թեմա-13 Տեղական ինքնակառավարման համակարգը, հասկացությունը, 

նրա տարրերը: Թեմա-14 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունները: Նրանց իրավական վիճակը, լիազորությունները: Թեմա-15 Համայնքի 

ավագանու իրավական վիճակը, իրավասությունները: Թեմա-16 Համայնքի ղեկավարի 

իրավական վիճակը, լիազորությունները:Աշխատակազմը: Թեմա-17 Համայնքի 

ղեկավարի իրավասությունները:  Տեղական ինքնակառավարման երաշխիքները: 
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Փ/բ-1214 Քրեական իրավունք-1 (7 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (56 ժամ դասախոսություն, 3Օ ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցագործության և դրա 

հետ կապված հարաբերություների մասին, ուսանողին ծանոթացնել քրեական 

իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, քրեական օրենքի, հանցակազմի տարրերի 

էությանն ու բովանդակությանը: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կկարողանա օգտագործել նախապես ստացած տեսական գիտելիքները 

գործնականում,   

2. վերլուծել հասարակական հարաբերությունների այս ոլորտը,   

3. համեմատել իրավաբանական, ինչպես նաև այլ` ոչ իրավական կամ 

հասարակակական այլ գիտությունների հետ,  

4. կկարողանա հմուտ մատուցել այն աշակերտներին, առաջ քաշել նոր գաղափարներ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Քրեական իրավունքի հասկացությունը, առարկան, համակարգը, խնդիրները: 

Թեմա -2 Քրեական իրավունքի սկզբունքները: Թեմա-3  Քրեական օրենք: Թեմա-4 

Հանցագործություն: Թեմա-5  Հանցակազմ: Թեմա-6 Հանցագործության օբյեկտը: Թեմա-7 

Հանցագործության օբյեկտիվ կողմը: Թեմա-8  Հանցագործության սուբյեկտը: Թեմա-9 

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը: Թեմա-10 Քրեական պատասխանատվությունը և 

դրա հիմքը:  Թեմա-11 Հանցագործության փուլերը:  Թեմա -12 Հանցակցություն: Թեմա-

13 Արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքները, հասկացությունը: Թեմա-14 

Պատժի հասկացությունը և նպատակները: Թեմա-15 Պատժի համակարգը և 

տեսակները: 

Թեմա-16 Պատիժ նշանակելը: Թեմա-17 Պատժից ազատելը: Թեմա-18 Համաներումը: 

Ներումը: Դատվածությունը: Թեմա -19 Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ: 

Թեմա-20 Անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի 

առանձնահատկությունները: 

    

Փ/բ-1214 Քրեական իրավունք-2 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ (54 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցագործության և դրա 

հետ կապված հարաբերություների մասին, ուսանողին ծանոթացնել քրեական 

իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, քրեական օրենքի, հանցակազմի տարրերի 

էությանն ու բովանդակությանը: 

Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կկարողանա օգտագործել նախապես ստացած տեսական գիտելիքները 

գործնականում,   

2. վերլուծել հասարակական հարաբերությունների այս ոլորտը,   

3. համեմատել իրավաբանական, ինչպես նաև այլ` ոչ իրավական կամ 

հասարակակական այլ գիտությունների հետ,  

4. կկարողանա հմուտ մատուցել այն աշակերտներին, առաջ քաշել նոր գաղափարներ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 ՀՀ Քրեական իրավունքի հատուկ մասի հասկացությունը, նշանակությունը և 

համակարգը:  Թեմա -2 Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա-3 Անձի 

ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ: 

Թեմա-4 Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ: Թեմա-5 Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական 

իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա-6 

Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Թեմա-7 

Հասարակական կարգի  դեմ ուղղված հանցագործություններ, հասկացությունը: 

Փ/բ-1214 Քրեական իրավունք-3 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

Փ/բ-1214 Քրեական իրավունք-4 (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ (42 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Փ/բ-1220 Միջազգային իրավունք (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (44ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային և 

ներպետական իրավունքի, միջազգային իրավական նորմերի, միջազգային իրավունքի 

սուբյեկտների ,միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների,միջազգային 

իրավունքի տարբեր ճյուղերի, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի, 

միջազգային պայմանագրային իրավունքի, եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ: 

  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա հստակ պատկերացնել միջազգային իրավունքի ծագման ընդհանուր 

օրինաչափությունները գործառույթները 

2. կկարողանա ինքնուրույն կողմնորոշվել տարբեր տեսակետներում  

3. կկարողանա որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա-1 Միջազգային իրավունքի հասկացությունը: Թեմա-2 Միջազգային իրավունքի 

աղբյուրները: Թեմա-3 Միջազգային իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա-4 Միջազգային 

իրավունքի սկզբունքները: Թեմա-5 Միջազգային պայմանագրերի իրավունք: Թեմա-6 

Միջազգային իրավական պատասխանատվություն: Թեմա-7 Անհատը և միջազգային 

իրավունքը: Թեմա-8 Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք: Թեմա-9 

Միջազգային մարդասիրական իրավունք: Թեմա-10 Միջազգային անվտանգության 

իրավունք: Թեմա-11 Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորումը: Թեմա-12 

Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունք: 

 

Փ/բ-1215 Քաղաքացիական դատավարության իրավունք-1 (6 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով քաղաքացիական 

նորմերը ճիշտ կիրառելու վերաբերյալ, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը, գաղափար տալ  հայցադիմումին ներկայացվող 

պահանջների, ապացույցների, դատական ընդդատության, ենթակայության, վճռի 

բողոքարկման վերաբերյալ, օգնել ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել 

գործնականում, հիմք ստեղծել իրավունքի մյուս ճյուղերից ստացված գիտելիքների 

կենսագորման համար: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա քաղաքացիական դատավարության իրավունքի  և քաղաքացիադատա-

վարական օրենքի առանձնահատկությունները, 

2. կիմանա դատավարական օրենսդրության կիրառման տեխնիկան, 

3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել քաղաքացիադատավարական նորմերը 

և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի առարկան և համակարգը: 

Թեմա- 2  Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի սկզբունքները: Թեմա -3 

Քաղաքացիական դատավարական իրավահարաբերություններ: Թեմա -4  Կողմերը 

քաղաքացիական դատավարությունում: Թեմա- 5 Երրորդ անձինք քաղաքացիական 

դատավարությունում: Թեմա-6 Դատախազի մասնակցությունը քաղաքացիական 

դատավարությանը: Թեմա-7 Այլ անձանց իրավունքների, ազատությունների և 

օրինական շահերի պաշտպանությամբ հանդես գալու իրավասություն ունեցող անձանց 

մասնակցությունը քաղաքացիական դատավարությանը: 

 

Փ/բ-1215 Քաղաքացիական դատավարության իրավունք-2 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (44 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով քաղաքացիական 

նորմերը ճիշտ կիրառելու վերաբերյալ, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը, գաղափար տալ  հայցադիմումին ներկայացվող 

պահանջների, ապացույցների, դատական ընդդատության, ենթակայության, վճռի 

բողոքարկման վերաբերյալ, օգնել ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել 

գործնականում, հիմք ստեղծել իրավունքի մյուս ճյուղերից ստացված գիտելիքների 

կենսագորման համար: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա քաղաքացիական դատավարության իրավունքի  և քաղաքացիադատա-

վարական օրենքի առանձնահատկությունները, 

2. կիմանա դատավարական օրենսդրության կիրառման տեխնիկան, 

3. կկարողանա համակարգել ու ընդհանրացնել քաղաքացիադատավարական նորմերը 

և օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա- 1 Դատական ներկայացուցչություն: Թեմա-2 Քաղաքացիական գործերի 

ենթակայությունը: Թեմա-3 Քաղաքացիական գործերի ընդդատությունը: Թեմա-4 

Դատավարական ժամկետներ: Թեմա-5 Դատական ծախսեր: Թեմա-6 Հայց: Թեմա-7 

Ապացուցում և ապացույցներ: Ընդհանուր ուսմունք ապացույցների մասին: 

 

 

Փ/բ -              Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն- (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական  3 ժամ ( 36 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը 

Առարկայի նպատակն է. 

Այս դասընթացի նպատակն է, տարբեր դարաշրջանների` պետության և 

իրավունքի մասին նշանակալից ուսմունքների բովանդակությանը ծանոթացնելու 

միջոցով ուսանողի մեջ ձևավորել պատմական գիտակցություն և տեսական 

մտածողություն, արդի քաղաքական և իրավական դոկտրինաների ինքնուրույն 

վերլուծության և արժևորման հմտություն: 

 

Բովանդակությունը 

 1.Առարկայի նպատակը և խնդիրները 

աԱռարկայի նպատակն է. 

Այս դասընթացի նպատակն է, տարբեր դարաշրջանների` պետության և 

իրավունքի մասին նշանակալից ուսմունքների բովանդակությանը ծանոթացնելու 

միջոցով ուսանողի մեջ ձևավորել պատմական գիտակցություն և տեսական 

մտածողություն, արդի քաղաքական և իրավական դոկտրինաների ինքնուրույն 
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վերլուծության և արժեվորման հմտություն: 

 

2.Պահանջներ` ուսանողների պարապմունքների և ունակությունների սկզբնական 

մակարդակի համար 

Առարականեր, որոնք պարտադիր  պետք է նախորդեն տվյալ առարկայի 

ուսումնասիրությունը`մուտքի նկարագիր 

Տվյալ դասընթացի նախապայմանն այն է, որ ուսանողները գիտելիքներ ունենան 

պետության տիպերի, պետաիրավական մարմինների կառուցվածքի, իրավունքի 

աղբյուրների մասին: 

 

3.Պահանջներ առարկայի բովանդակության յուրացման մակարդակի համար  

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

4. պետք է տիրապետեն դասընթացի թեմաներին 

5. կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել և գնահատել պատմական զարգացումները  

 կարողանան  որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

 

 

 

 

Փ/բ-1216 Քրեական դատավարության իրավունք-1 (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ (40ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Քրեական դատավարության 

իրավունքի կառուցվածքի հետ, նախաքննության, հետաքննության և դատավարության 

սուբյեկտների կարգավիճակի հետ, քրեական գործ հարուցելու նախնական քննության և 

ընդհանուր պայմանների, որպես մեղադրյալ ներգրավմանը, քննչական 

գործողությունների, քրեական վարույթի կասեցման, կարճման և քրեական 

հետապնդման դադարեցման,քննության հասկացության, կառուցվածքի, դատավճիռ 

կայացնելու, վարույթը վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում, դատական 

որոշումների կատարումը, անչափահասների գործերով վարույթի 

առանձնահատկությունների հետ 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կտիրապետի 

1. քրեական դատավարության իրավունքի կարևորագույն խնդիրներին, առարկայի 

նպատակներին, նրա տեղին ու դերին  

2. բուհում իրավագիտական կրթության կազմակերպման ժամանակակից 

մոտեցումներին և առանձնահատկություններին  

3. բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների 

4. գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա-1 Քրեական դատավարության հասկացությունը և էությունը: Թեմա-2 Քրեական 

դատավարության իրավունքը: Թեմա-3 Քրեական դատավարության զարգացման 

պատմությունը Հայաստանում: Թեմա-4 Քրեական դատավարության սկզբունքները: 

Թեմա-5 Քրեական դատավարության սուբյեկտները: Թեմա-6 Ներկայացուցչություն և 

իրավահաջորդություն:  

Փ/բ-1216 Քրեական դատավարության իրավունք-2 (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ (36ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

 

Հ/բ-0333 Հոգեբանություն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հոգեկանի մեխանիզմների և 

օրինաչափությունների, հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական գործընթացների,  մարդու 

անձի  և անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: Խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական և մեթոդական 

գիտելիքները: Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունների մասին: Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների 

ցիկլի առարկաների (տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, 

սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և այլն) հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

2. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և 

վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական 

օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական 

մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյանքում: 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, մեթոդները Թեմա-2 

Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, ներկա վիճակը, կառուցվածքը: Թեմա-3 

Մարդու և կենդանիների հոգեկանի զարգացումը  Թեմա-4 Անձնավորություն: Թեմա-5 

Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Թեմա-6 Գործունեության 

հոգեբանական բնութագիրը: Թեմա-7 Ուշադրություն: Թեմա-8 Հաղորդակցում և լեզու: 

Թեմա-9 Զգայություն:  Թեմա-10 Ըմբռնում: Թեմա-12 Հիշողություն Թեմա-11 

Մտածողություն: Թեմա-12 Երևակայություն: Թեմա-13 Կամք: Թեմա-14 Հույզեր և 
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զգացմունքներ:    Թեմա-15  Բնավորություն: Թեմա-16 Խառնվածք:  Թեմա-17 

Ընդունակություններ:  

 

Մ/բ- 1102 Մանկավարժություն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ապագա ուսուցիչներին տալ մանկավարժական գիտելիքներ, 

որոշակի կարողություններ ու հմտություններ, մանկավարժության 

օրինաչափությունների, ուսուցման ու դաստիարակության սկզբունքների վերաբերյալ 

պատկերացումներ:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա դպրոցում կիրառել հայ մանկավարժական մտքի հարուստ 

ավանդույթները, 

2. իր տեսական գիտելիքները կհամադրի առաջավոր մանկավարժական փորձի, 

համագործակցության մանկավարժության դրական նվաճումների հետ: 

 

Բովանդակությունը. 

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

մանկավարժական հետազոտման մեթոդոլոգիան և մեթոդները: Թեմա 3. 

Մանկավարժական գործընթացը: Թեմա 4. Կրթության կազմակերպումը և 

կառուցվածքը: Թեմա 5. Անձի զարգացման և ձևավորման գործոնները, տարիքային 

պարբերացում: Թեմա 6. Համակողմանի կրթությունը և անձնավորության 

դաստիարակությունը: Թեմա 7. Ուսոցչի մասնագիտական և անձնային որակները: 

Վարպետության տարրերը: Մանկավարժական ընդունակություններ: Թեմա 8. 

Դաստիարակությունը որպես մանկավարժական համակարգ: Թեմա 9. 

Դաստիարակության բաղադրամասերը. ընդհանուր բնութագիր: Թեմա 10. Ընտանիքի 

դերը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում: Թեմա 11. Գեղագիտական 

դաստիարակություն: Թեմա 12. Բարոյական դաստիարակություն: Թեմա 13. 

Աշխատանքային դաստիարակություն: Թեմա 14.  Դաստիարակության մեթոդների 

ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 15. Ուսուցման գործընթացի էությունը: Թեմա 16. 

Ուսուցման սկզբունքները: Թեմա 17. Ուսուցման մեթոդները: Թեմա 18. Ուսուցման 

բովանդակությունը: Թեմա 19. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը: Թեմա 20. 

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը: Թեմա 21. Դպրոցավարություն: 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

 
Փ/բ- -Շրջակա միջավայրի իրավունք1 (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (22ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 
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ՈՒսանողներին զինել գիտելիքներով  բնական ռեսուրսների օգտագործման ու 

պահպանման ոլորտում պետության սահմանած իրավական նորմերով, դրանց 

իրացման մեխանիզմներով և պաշտպանական ֆունկցիաներով, ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական, իրավագիտական աշխարհայացքը,  

նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված նյութի գործնական կիրառմանը, 

խորացնել ընդհանուր իրավագիտական գիտությունների առարկայաշարի 

ուսումնասիրությունը: 
 

Բովանդակությունը 

 

Թեմա 1Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավունքի  հասկացությունը, Թեմա 

2Էկոլոգիական իրավունքի նորմերը, Թեմա 3Էկոլոգիական իրավունքի աղբյուրները, 

Թեմա 4Էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքները, Թեմա 5 Բնօգտագործման իրավունք, 

Թեմա 6Բնական օբյեկտների և ռեսուրսների  տեսակները, Թեմա 7Պետական  

ղեկավարումը շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում, Թեմա 

8Էկոլոգիական իրավախախտումների պատասխանատվությունը, Թեմա 9 Շրջակա 

միջավայրի պահպանությունը, Թեմա 10Հատուկ պահպանվող տարածքներ և 

օբյեկտներ, Հատուկ մաս, Թեմա 11Հողատարածքների ռացիոնալ օգտագործումը և 

պահպանումը: 

 

 

Կրթական արդյունքները 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա ուսանողներին 

պատկերացում կազմել  էկոլոգիաիրավական հարաբերությունների բնույթի, դրանց  

իրացման ընթացակարգերի, էկոլոգիական իրավունքի աղբյուրների, 

էկոլոգիաիրավական համակարգի և իրավական ակտերի, հողօգտագործման ձևերի և 

նմանատիպ այլ հարցերի մասին: 

Օգտագործել նախապես ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում,  

վերլուծել հասարակական հարաբերությունների այս ոլորտը,  համեմատի 

իրավաբանական, ինչպես նաև այլ` ոչ իրավական կամ հասարակակական այլ 

գիտությունների հետ, կարողանա հմուտ մատուցել այն աշակերտներին, առաջ քաշի 

նոր գաղափարներ: 

 Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավունքի կարևորագույն խնդիրներին, 

առարկայի նպատակներին, նրա տեղին ու դերին  

 դպրոցում իրավագիտական կրթության կազմակերպման ժամանակակից 

մոտեցումներին և առանձնահատկություններին  

 բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների 

գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը 

 

 

Փ/բ-1216 –Մաքսային իրավունք1 (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (40ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 
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Առարկայի ուսումնասիրման նպատակն է` 

 Ձևավորել ուսանողների մոտ գիտելիքներ մաքսատուրքերի և մաքսավճարների 

վերաբերյալ 

Առարկայի խնդիրն է` 

Խորությամբ ուսումնասիրել մաքսային արժեքի բովանդակությունը և նրա 

որոշման մեթոդները: 

 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1 Մաքսային ծառայության  պատմություն  Թեմա 2 Մաքսավճարներ  Թեմա 3 

Մաքսային արժեք  Թեմա 4 Մաքսատուրքերի  դասակարգումը  Թեմա 5 Մաքսային 

գործի կազմակերպման  գործընթացը Թեմա 6 Մաքսային ռեժիմներ Թեմա 7 

Մաքսային գործի հետ կապված լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակները Թեմա 8 Մաքսային միջնորդական գործունեություն 

 

Կրթական արդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 Մաքսային վճարների հաշվարկման կարգը 
 Մաքսատուրքերի դասակարգման սկզբունքները 

 Մաքսային մարմինների հիմնական խնդիրները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 
 Գրագետ ձևով կիրառել գործնականում տեսական գիտելիքները մաքսային 

օրենսդրության վերաբերյալ, 

 Բացատրել մաքսային վերահսկողության էությունը 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 
 Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդներին 

Մաքսային ռեժիմների կարգավորման գործընթացին 

 

 

Փ/բ- -Դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունում-1 (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (22ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք  

 

  

Դասընթացի նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պարզաμանել դատախազական 

համակարգի կենսագործունեությունը սահմանող գլխավոր μaiանդակային 

հիմնահարցը` պետական իշխանության և կառավարման մեխանիզմում 

դատախազության գործառութային դերը: 

Կրթական արդյունքները 

 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

Կունենա 

գիտելիք և իմացություն 

. Պետական մարմինների համակարգում ՀՀ դատախազության ունեցած տեղի և 
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դերի առանձնահատկություններից, 

. ՀՀ դատախազության սահմանադրական լիազորությունների պրակտիկ 

կիրառման առանձնահատկություններից: 

Ունակ կլինի 

(μaoY մասնագիտական կարողություններ) 

. գնահատել դատախազական գործունեության նպատակները և խնդիրները, 

առանձնահատկությունները, հիմնական հասկացությունները, դատախազության 

գործառույթների հասկացությունը և համակարգը, 

. μացահայտել Հայաստանում դատախազության մարմինների առաջացման ու 

զարգացման հիմնական փուլերը, կազմակերպման և գործունեության սկզμaoYuYերը, 

համակարգը և կազմավորման կարգը, կառավարումը, աշխատանքի 

կազմակերպումը, դատախազների կարգավիճակի ընդհանուր μYaoAագիրը, 

. վերլուծել«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի ընդհանուր μYaoAագիրը, 

դատախազության կազմակերպումը և գործունեությունը կարգավորող այլ 

օրենսդրական ակտերը, 

 

 

Բովանդակությունը 

«Դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» դասընթացի կարգավորման 

առարկան և համակարգը, Դատախազության մարմինների զարգացման պատմությունը 

Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության տեղը և դերը 

պետական մարմինների համակարգում, Դատախազության կազմակերպման և 

գործունեության սկզունքները, Քրեական հետապնդման հարուցումը, Դատախազական 

հսկողությունը հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմաUμ, 

Մեղադրանքի պաշտպանությունը դատարանում: 
 

 

 

 

Փ/բ- – Քրեակատարողական իրավունք(3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը.   

Դասընթացի նպատակն է ՀՀ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված 

բոլոր 

պատժատեսակների կատարման և կրման իրավական կարգավորման 

խնդիրնե- 

րի ուսումնասիրությունըֈ 
 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կհասկանա ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրությամբ նախատեսված 

պա- 

տիժների կատարման ընդհանուր դրույթները,  
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2. կպատկերացնի դատապարտյալների իրավական դրությունը, կոնկրետ 

պատժատեսակների կատարման կարգը և պայմանները, պատժից 

ազատելը և քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավական 

տեսանկյունըֈ 

.  
 

 

Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1 Քրեակատարողական իրավունքի հասկացությունը,  

 

ԹԵՄԱ  2 օրենսդրությունը,  

 

ԹԵՄԱ  3 պատմությունը, 

 

ԹԵՄԱ   4 քրեական պատիժների դատապարտված անձանց իրավական վիճակը,  

 

ԹԵՄԱ  5 վերահսկողությունն 

 

 ԹԵՄԱ 6  հսկողությունը պատիժներ կատարող հիմնարկների և մարմինների 

գործունեության նկատմամբֈ 

 

 Թեմա 7. Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման կարգը և 

պայմանները, 

 

ԹԵՄԱ  8 ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժների կատարման կարգը և 

պայ- 

մաններըֈ 

 

 ԹԵՄԱ  9Պատժից ազատելու իրավական կարգավորումը 

 

ԹԵՄԱ  10 Կասկածյալներին և մեղադրյալներին ձերբակալման և կալանավորման 

վայրերում պահելու իրավական կարգավորումըֈ  

 

ԹԵՄԱ  11 Քրեական պատիժների կատարման միջազգային իրավա- 

կան տեսանկյունըֈ 
 

 

 

Փ/բ- – Քրեադատավարական էթիկա(3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (24ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 
Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեադատավարական 
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գործունեության բարոյական հիմքերին, դատարանի և քրեական վարույթի 

մասնակիցների գործունեությանը ներկայացվող էթիկական պահանջներին,  

քրեադատավարական կուլտուրայի և էթիկետի կանոններինֈ– 102 –  

Կրթական արդյունքները.  

 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն.  

1. քրեական դատավարությունում ձևավորվող բարոյական հարաբե- 

րությունների բովանդակությունից,  

2. քրեադատավարական ապացուցման էթիկական հիմքերից,  

3. քրեական արդարադատության իրականացման էթիկական պահանջ- 

ներից:  

4. քննարկումներ և բանավեճեր անցկացնել քրեական վարույթի ընթացքում 

իրավական և բարոյական հարաբերությունների կանոնակարգման շուրջ,  

5. վեր հանել քրեական արդարադատության իրականացման հիմքում ընկած 

հիմնական բարոյական արժեքները,  

6. գնահատել դատարանի և քրեական վարույթի մասնակիցների գործու- 

նեության էթիկական նշանակությունը:  

 

 

 

Թեմա 1. Բարոյականություն և էթիկա:  

Թեմա 2. Էթիկայի հիմնական կատե- 

գորիաները (բաղադրիչները): 

 Թեմա 3. Իրավաբանական էթիկան որպես պրոֆե- 

սիոնալ (մասնագիտական) էթիկայի տեսակ:  

Թեմա 4. Քրեադատավարական 

օրենսդրության բարոյական հիմքերը:  

Թեմա 5. Քրեական արդարադատության 

իրականացման էթիկական հիմքերը:  

Թեմա 6. Քրեադատավարական ապա ցուցման էթիկական հիմքերը:  

Թեմա 7. Վարույթի հանրային մասնակիցների 

դատավարական գործունեության էթիկական հիմքերը:  

Թեմա 8. Փաստաբանի 

քրեադատավարական գործունեության էթիկական հիմքերը:  

Թեմա 9. Քրեա- 

դատավարական գործունեության կուլտուրան (մշակույթը): 

- 

 

 

 

Փ/բ- Մարդու իրավունքների հիմունքներ(4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3ժամ (40ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը.Առարկայի նպատակը և խնդիրները 

Առարկայի նպատակն է. 
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1.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

պարտականությունների,մարդու սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և  այլ իրավունքների վերաբերյալ. 

 2.Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական գիտելիքները. 

3.Ուսանողներին ծանոթացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ձևավորված 

պրակտիկայի հետ. 

2.Պահանջներ` ուսանողների պարապմունքների և ունակությունների սկզբնական մակարդակի 

համար 

Առարականեր, որոնք պարտադիր  պետք է նախորդեն տվյալ առարկայի 

ուսումնասիրությունը`մուտքի նկարագիր 

Տվյալ դասընթացի նախապայմանն այն է, որ ուսանողները գիտելիքներ ունենան մարդու 

իրավունքների հիմունքների, ընտանեկան իրավունք, աշխատանքային, քրեական, քաղաքացիական  և 

այլ իրավական առարկայաշարերից: 

3.Պահանջներ առարկայի բովանդակության յուրացման մակարդակի համար  

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

0. պետք է տիրապետեն դասընթացի թեմաներին 

1. կարողանան ճիշտ գնահատել մարդու իրավունքների պաշտպանության 

կարևորությունը,նշանակությունը, զարգացումները  

 կարողանան  որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 

 

 

Փ/բ- Եվրոպական իրավունք(4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3ժամ (40ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

«Եվրոպական իրավունք» առարկայի     դասավանդումը նպատակ     ունի     

ուսանողին  գիտելիքներ տալ իրավունքի այդ ճյուղի առարկայի, հիմնական 

հատկանիշների ու առանձնահատկությունների, սկզբունքների ու 

մեթոդների, ինչպես նաև եվրոպական իրավունքի համակարգի մասին: 

Դասավանդման ընթացքում ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև 

եվրոպական իրավունքի սուբյեկտների,  իրավահարաբերությունների, 

եվրոպական իրավունքի ձևերի, եվրոպական ինտեգրացիոն 

գործընթացների  մասին: 

Առանձին թեմաներով լուսաբանվում են եվրոպական իրավունքի 

առարկան ու կառուցվածքը, որոնք արդիական են նոր 

իրավահարաբերությունների ձևավորման և կարգավորման տեսանկյունից: 
 

Բովանդակությունը 

Թեմա-1  Եվրոպական իրավունքի հասկացությունը Թեմա-2 Եվրոպական իրավունքի 

աղբյուրները  

Թեմա-3 Եվրոպական իրավունքի նորմերըԹեմա-4  Եվրոպական իրավունքի 

հարաբերակցությունը ներպետական և միջազգային իրավունքների հետ Թեմա 5. 

Փարիզի 1951թ.պայմանագիրը, Թեմա 6. Մաաստրիխտի 1992թ. պայմանագիրը, Թեմա 7. 

Աստերդամի 1997թ պայմանագիրը, Թեմա 8. Նիսի 2001թ. պայմանագիրը 
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Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է 

կարողանա՝ 

1.Եվրոպական իրավունքի էությունն ու առանձնահատկությունները: 
2.Եվրոպական  և ներպետական իրավունքների հարաբերակցությունը: 
3.Իրավական պետությունը և նրա հիմնական բնութագրերը: 
 

 

Փ/բ-1202 Հռոմեական իրավունքի պատմություն  (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 18ժամ սեմինար) 

5 - րդ  կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով Հին Հռոմի 

պետաիրավական մարմինների ծագման, զարգացման,  կառուցվածքի զարգացման 

մասին, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,իրավագիտական և 

պատմական  գիտելիքները, գաղափար տալ Հին Հռոմի պետության և իրավունքի 

ֆունկցիաների, պետության ձևերի, իրավունքի աղբյուրների մասին: 

 Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա Հին Հռոմի պետության և իրավունքի պատմության վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ, 

2. կկարողանա համեմատել իրավաբանական մյուս գիտությունների հետ,  

3. կկարողանա հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը իրավաբանական 

գիտությունների շրջանակում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1Հռոմեական իրավունքի առարկան, մեթոդները: Թեմա-2 Հռոմեական 

իրավունքի համակարգը և զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա-3 Հռոմեական 

իրավունքի աղբյուրները: Թեմա-4 Հռոմեական իրավաբանների գործունեությունը:  

Թեմա-5 Հռոմեական իրավունքի համակարգումը (կոդիֆիկացիան): Թեմա-6 Հանրային 

իշխանության կազմակերպման իրավական ձևերը Հին Հռոմում: Թեմա-7 Քրեական 

իրավունքի և քրեական դատավարության հիմնական գծերը: Թեմա-8 Իրավունքի 

պաշտպանությունը (հայցեր), քաղաքացիական դատավարության բնորոշ գծերը: Թեմա-

9 Մասնավոր իրավունքի սյուբեկտները, քաղաքացիների իրավունակությունը: Թեմա-10 

Ընտանեկան իրավունք:  Թեմա-11 Գույքային իրավունք:  

 

 
Փ/բ-1227  Փաստաբանությունը ՀՀ-ում և դատական ճառ (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել փաստաբանական գործունեություն  

իրականացնելու և փաստաբանների մասնագիտական միավորում կազմակերպելու 

հիմունքներին ու այդ  գործունեության իրականացման կարգին: Ներկայացնել, որ 

փաստաբանությունը համարվելով քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, չի 

մտնում ինչպես պետական, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

համակարգի մեջ:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա, որ փաստաբանական գործունեությունը ներառում է խորհրդատվությունը, 

ներկայացուցչությունը, ներառյալ` դատական ներկայացուցչությունը, քրեական 

գործերով պաշտպանությունը, 

2. կիմանա, որ փաստաբանների պալատը փաստաբանների անկախ, 

ինքնակառավարվող իրավաբանական անձ է, 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Փաստաբանության հասկացությունը և խնդիրները: Թեմա-2 

Փաստաբանության հասկացությունը, դերն ու նշանակությունը: Թեմա-3 

Փաստաբանության զարգացման պատմությունը / ինքնուրույն աշխատանք/: Թեմա-4 

Փաստաբանության մասին օրենսդրությունը: Թեմա-5 Փաստաբանության 

գործունեության հասկացությունն ու բովանդակությունը: Թեմա-6 Փաստաբանը և նրա  

գործունեությունը:  Թեմա-7 Փաստաբանական գործունեության արտոնագրումը: Թեմա-

8 Փաստաբանի պատասխանատվությունը: Թեմա-9 Հանրային պաշտպանությունը և 

հանրային պաշտպանի գրասենյակը: 

 

 

Փ/բ-1205 Ֆինանսական իրավունք (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

3-րդ կիսամյակ,  ստուգարք 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կարևորագույն  նորմատիվ ակտերի 

հետազոտությանը, որոնց  հիման վրա իրականացվում է իրավահարաբերությունների 

իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում, ընդհանուր պատկերացում ձևավորել 

իրավահարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ, որոնք 

կապված են դրամական միջոցների հավաքագրման, բաշխման և օգտագործման հետ: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա տեսական գիտելիքների  ֆինանսների, ֆինանսական  համակարգի, 

բյուջետային և հարկային համակարգերի վերաբերյալ 

2. Կծանոթանա հարկերի տեսակների տարբերակման և հարկային օրենսդրության 

ուսումնասիրության և վերլուծության գործընթացին 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա-1«Ֆինանսական իրավունք» առարկայի էությունը: Ֆինանսներ հասկացությունը 

և ֆինանսական համակարգ: Թեմա-2 Պետության ֆինասական գործունեությունը և նրա 

իրականանացման մեթոդները: Թեմա-3 ֆինանսական իրավունք առարկայի էությունը: 

Թեմա-4 Ֆինանսաիրավական նորմեր և հարաբերություններ: Թեմա-5 Ֆինանսական 

վերահսկողության էությունը և նշանակությունը: Թեմա-6 Ֆինանսական 

վերահսկողություն իրականացնող մարմինները: Ֆինանսավերահսկողության 

մեթոդները: Թեմա-7 Բյուջետային իրավունք առարկան: Թեմա-8 Բյուջետային 

գործընթացը ՀՀ-ում: Թեմա-9 Հարկ հասկացությունը և հարկային համակարգը: Թեմա-

10 Իրավաբանական անձանցից գանձվող հարկեր: Թեմա-11 Առևտրային 

կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների ֆինանսներ: Թեմա-12 

Ապահովագրական հարաբերությունները և նրանց իրավական կարգավորումը: Թեմա-

13 Բանկը և բանկային համակրգը: Թեմա-14 Բանկային գործունեությունը կարգավորող 

օրեսդրությունը: Թեմա-15 Արժեթղթերի հասկացությունը: Արժեթղթերի շուկան: Թեմա-

16 Բաժնետիրական ընկերությունները և նրանց իրավական վիճակը: Թեմա-17 

Դրամաշրջանառության իրավական կարգավորումը: Թեմա-18 Օտարերկրյա 

ներդրումների իրավական կարգավորումը: Թեմա-19 Արժույթային գործառնությունների 

իրավական կարգավորումը: 

 

 

 Քրեաբանություն (կրիմինալիստիկա)  (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 24ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը  

Քրեաբանություն (Կրիմինալիստիկա) առարկան դասավանդվում է 

իրավագիտություն բաժնի 4-րդ կուրսում:  

Կրիմինալիստիկան հանցագործությունների քննության մեջ գիտական 

դրույթների, տեխնիկական միջոցների ու մեթոդների ներդրման հնարքների համակարգ 

է: Այն ծառայում է ուսումնասիրվող իրադարձությունների, դեպքերի ու 

հանցագործություն կատարած անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ հայտնաբերելու 

ու հետազոտելու, ապացույցներ հայտնաբերելու, վերցնելու, ամրապնդելու և դրանք 

հանցագործությունների քննության ու կանխմանն նպատակներին ուղղելու գործին: 

Քրեաբանությունը լայնորեն կիրառում է ճանաչողության մասնավոր գիտական 

մեթոդները և մտավոր գործունեության տրամաբանական ապարատը: 

Քրեաբանության հնարքներն ու մեթոդները մշակվել և մշակվում են քննչական և 

դատական պրակտիկայի ընդհանրացմամբ, դատավարական օրենքի պահանջներին 

համապաասխան, որը և ապահովում է քրեաբանության կիրառման իրավաբանական 

հիմնավորումը:  

 

Բովանդակությունը  
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ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ 

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁԻՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ, ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՏԱԿՏԻԿԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ: 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ, ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ, ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ: 

 

 

 

 

 

 

Քրեագիտություն (կրիմինալոգիա)  (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

«Քրեագիտություն» ուսումնական դասընթացի նպատակը կայանում է նրանում, 

որպեսզի ուսանողները մանրամասն կերպով ծանոթանան հանցավորության 

ծագմանը,դրա պատճառների և պայմանների վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

բազմաթիվ տեսություններին,հանցավորության քարտեզագրությանն ու 

աշխարհագրությանը` ձևավորելով սեփական մոտեցումներն այդ արատավոր երևույթի 

և դրա հնարավոր կանխարգելման վերաբերյալ: 

                                 

 

Բովանդակությունը 

 

Կրիմինալոգիայի հասկացությունը, առարկան, կապը այլ գիտությունների հետ, 

Հանցավորություն, Հանցանք կատարող անձինք, Եզակի հանցագործության 

պատճառներն ու պայմանները, Հանցավորության պատճառներն ու պայմանները, 

Հանցավորության նկատմաUμ վերահսկողություն (հանցավորության կանխում) Բռնի-

ագրեսիվ մոտիվացիայով կատարվող հանցագործությունների 

կրիմինալոգիական μYaoAագիրը, Շահադիտական մոտիվացիայով հանցավորություն, 

Կազմակերպված հանցավորություն, Ռեցիդիվային հանցավորություն, 

Անչափահասների հանցավորություն 

 

 

Կրթական արդյունքները 
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Առարկայական կարգավորում է Քրեագիտություն առարկայի 

ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովման, պարբերաբար թարմացման, 

գիտաճյուղի նոր մոտեցումների ոգուն  համապատասխանեցման գործընթացը, 

նպաստում է ուսանողի անհատական և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունավետության 

բարձրացմանը, ուսանողի գիտելիքի բարձրացմանը: 

 

 

 

 

1.4. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 

 
 

Փ/բ-1221 Միջազգային մասնավոր իրավունք (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն,14 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, քննություն 

 

 

 

 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով Միջազգային մասնավոր 

իրավունքի և նրա խնդիրների մասին, գաղափար տալ Միջազգային մասնավոր 

իրավունքի էության, միջազգային հարաբերությունների համակարգում նրա տեղի ու 

դերի, օրինաչափությունների ու առանձնահատկությունների մասին, խորացնել և 

ընդլայնել ուսանողների իրավաբանական ընդհանուր տեսական և մեթոդական 

գիտելիքները, օգնել ուսանողներին` տեսական գիտելիքներն օգտագործել 

գործնականում: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա միջազգային մասնավոր հարաբերությունների շրջանակը, վերջինիս 

կարգավորման մեթոդները, 

2. կիմանա կոլիզիոն-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները, 

3. կուսումնասիրի միջազգային մասնավոր հարաբերությունների առանձին 

բնագավառների կոլիզիոն և մատերիալ իրավական կարգավորման ընդհանուր 

բնութագիրը: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Միջազգային մասնավոր իրավունքի հասկացությունը: Թեմա-2 Միջազգային 

մասնավոր իրավունքի աղբյուրները: Թեմա-3 Կոլիզիոն նորմերի հասկացությունը: 

Թեմա-4 Կամքի ինքնավարությունը միջազգային մասնավոր հարաբերություններում: 
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Թեմա-5 Կոլիզիոն նորմերի կիրառումը: Թեմա-6 Միջազգային մասնավոր իրավունքի 

սուբյեկտները: Թեմա-7 Միջազգային քաղաքացիական դատավարություն: Թեմա-8 

Պայմանագրային հարաբերությունները միջազգային մասնավոր շրջանառությունում: 

Թեմա-9 Մտավոր սեփականության միջազգային իրավական պաշտպանությունը: 

Թեմա-10 Ընտանեկան հարաբերությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում: 

Թեմա-11 Միջազգային փոխադրումների իրավական կարգավորումը: Թեմա-12 

Աշխատանքային հարաբերությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում: 

 

 

Փ/բ-1222  Պետության ծագման տեսության մեթոդոլոգիական հիմնահարցեր (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

 

Նպատակը 

Այս դասընթացի նպատակն է, տարբեր դարաշրջանների` պետության և իրավունքի 

մասին նշանակալից ուսմունքների բովանդակությանը ծանոթացնելու միջոցով 

ուսանողի մեջ ձևավորել պատմական գիտակցություն և տեսական մտածողություն, 

արդի քաղաքական և իրավական դոկտրինաների ինքնուրույն վերլուծության և 

արժեվորման հմտություն: 

 

Կրթական արդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
Դասընթացի ծրագրով նախատեսված նյութը,  

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 
 ինքնուրույն վերլուծել հեղինակների ուսմունքները 

տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 
1. բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների 

գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը 

 

Բովանդակությունը 

 Պետության ծագման տեսությունների բազմազանությունը, Պետության ծագման ձևերը, 

Պետության ծագման եղանակները 

 

  

 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

 

  

 

  Վարչական պատասխանատվությունը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը 

1.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով պետական կառավարման ապարատի 

գործունեության մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, իրավագիտական 

աշխարհայացքը: 

3. Նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված նյութի գործնական 

կիրառմանը: 

Խորացնել ընդհանուր իրավագիտական գիտությունների առարկայաշարի 

ուսումնասիրությունը: 

 

Բովանդակությունը 

1.ԹԵՄԱ ԱՌԱՋԻՆՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 

ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԹԵՄԱ  ԵՐԿՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ   ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔ, 

ԹԵՄԱ ԵՐՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԹԵՄԱ ՉՈՐՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԹԵՄԱ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ, ԹԵՄԱ 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՌԱՆՁԻՆ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԹԵՄԱ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ԹԵՄԱ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄԸ, ԹԵՄԱ ԻՆՆԵՐՈՐԴ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ, ԹԵՄԱ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ,  
 

Կրթական արդյունքները 

Կարողանան որոշ տեսական  հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Մշտադիտարկաման ենթարկել ոլորտին վերաμերվող օրենքները և դրանցում 

կատարվող փոփոխությունները և լրացումները, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերը: 

տիրապետեն կառավարման մեթոդներին, 

ինքնուրույն վերլուծել վարչական  իրավահարաբերությունների հետ կապված 

խնդիրները, 

տարբերել վարչական  իրավահարաբերություններն այլ իրավահարաբերություններից, 

տիրապետի վերլուծության մեթոդներին 

  

 

 

Վարչական դատավարություն(3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել մեթոդաբանական գիտելիքներ 

հանրային իրավունքի կառուցվածքային մասը կազմող այնպիսի ինստիտուտների 

վերաբերյալ, ինչպիսիք են <<վարչական դատավարությունը>> և <<վարչական 

վարույթը>>: Դասընթացի նպատակն է նաև ուսանողներին իրազեկել 

իրավակիրառական ոլորտում և գիտական շրջանակներում նշված ինստիտուտների 

նշանակության մասին: 

 

Բովանդակությունը 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, 

ԹԵՄԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ԹԵՄԱ ԵՐՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՅՑԸ, ԹԵՄԱ ՉՈՐՐՈՐԴ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ, ԹԵՄԱ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ԹԵՄԱ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 

ՎՃՌԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ԹԵՄԱ 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՀԱՏՈՒԿ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 

ԹԵՄԱ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԵՐԸ 

ՎԱՐՉԱԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ, ԹԵՄԱ ԻՆՆԵՐՈՐԴ 
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,  ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԹԵՄԱ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, 

ԹԵՄԱ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, ԴՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ, 

ԹԵՄԱ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԹԵՄԱ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ: ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ, ԹԵՄԱ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ: 
 

Կրթական արդյունքները 

 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

տիրապետեն կառավարման մեթոդներին, 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 

 կարողանան որոշ տեսական  հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, տիրապետեն կառավարման մեթոդներին,ինքնուրույն 

վերլուծել վարչական  իրավահարաբերությունների հետ կապված խնդիրները, 

տարբերել վարչական  իրավահարաբերություններն այլ 

իրավահարաբերություններից: 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 

 Մշտադիտարկաման ենթարկել ոլորտին վերաμերվող օրենքները և դրանցում 

կատարվող փոփոխությունները և լրացումները, ինչպես նաև այլ իրավական 

ակտերը:  

վերլուծության մեթոդներին 
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  Սոցիալական ապահովության իրավունք (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1-ին հոդվածի համաձայն հայաստանը 

հռչակվել է նաև «սոցիալական» պետություն: Ժամանակակից քաղաքացիական 

հասարակությանն առավելապես հուզող խնդիրների շարքում մեծ տեղ են զբաղեցնում 

սոցիալական բնույթի և բովանդակության հարցերը, որոնց ուսումնասիրությանն է միտված 

սոցիալական ապահովության իրավունքը՝ որպես ուսումնական դասընթաց: Դասընթացի 

նպատակը պետության սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրում է ամենազանազան 

բնագավառներում: 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ կայուն տեսական գիտելիքների ձևավորումից և 

ամրապնդումից զատ իրավակիրառ պրակտիկայի փորձի հաղորդումն է: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սոցիալական ապահովության իրավունքի կարգավորման առարկան և մեթոդը: Թեմա 

2. Սոցիալական ապահովագրություն. հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 3. Պետական 

կոնսաթոշակային համակարգը: Թեմա 4. Սոցիալական նպաստներ. հասկացությունը, 

տեսակները, նշանակման կարգը: Թեմա 5. Պետության սոցիալական քաղաքականությունը. 

հասկացությունը, ուղղությունները, սոցիալական աջակցության ծրագրերը, աղքատության 

հաղթահարմաննու կրճատմանն ուղղված պետական ծրագրերը: Թեմա 6. Պարտադիր 

բժշկական ապահովագրությունը. հասկացությունը կիրառման շրջանակները, կիրառող 

երկրները: Թեմա 7. Աշխատանքային և ապահովագրական ստաժ. հասկացությունը, 

տեսակաները, ստաժի հաշվարկման ժամանակ ներկայացվող փաստաթղթերը: Թեմա 8. 

Սոցիալական ծառայություններ. հասկացությունը, սոցիալական ծառայություններ մատուցող 

մարմինները: 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ամբողջական պատկերացում է կազմում ՀՀ սոցիալական 

համակարգի, ՀՀ սոցիալական քաղաքականության ուղղությունների, պետության կողմից 

ներդրված և իրականացվող սոցիալական ծրագրերի, սոցիալական համակարգի տարրերի, 

սոցիալական ծառայություններ մատուցող մարմինների կենսաթոշակային համակարգի, 

դրանում վերջին շրջանում կատարված փոփոխությունների, դրանց դրական ու բացասական 

դինամիկայի վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կտիրապետի սոցիալական ապահովության բնագավառի 

իրավական կարգավորմաննուղղված ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային 

իրավական ակտերին: 

Աշխատանքային վեճեր (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 
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Ստեղծել կայուն տեսական և գործնական գիտելիքներ աշխատանքային իրավունքի 

ինստիտուտներից մեկի՝ կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների և դրանց 

վերաբերյալ տարաձայնությունների արդյունքում առաջացած աշխատանքային վեճերի 

իրավակարգավորման բնագավառում: Դասընթացի նպատակն է նաև ուսանողների մոտ 

կայուն գիտելիքներ ձևավորել պրակտիկայում հաճախ հանդիպող աշխատանքային 

վեճերի լուծման ընթացակարգերի,գոյություն ունեցող նորմատի, ներպետական և 

միջազգային կարգավորվածության վերաբերյալ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններ. հասկացությունը, էությունը 

Թեմա 2. Կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրեր. հասկացությունը, կնքման կարգը, 

կնքող սուբյեկտները: Թեմա 3. կոլեկտիվ աշխատանքային վեճեր. հասկացությունը, 

էությունը, վեճի ծագման պատճառները, լուծման ընթացակարգերը: Թեմա 4. 

գործադուլը որպես կոլեկտիվ աշխատանքայիվ վեճի լուծման ծայրահեղ միջոց: Թեմա 5. 

Լոկաուտ. հասկացությունը,էությունը,կիրառման կարգը, կիրառող երկրների 

շրջանակը: Թեմա 6. Անհատական աշխատանքային վեճեր. հասկացությունը, էությունը, 

ծագման պատճառները: Թեմա 7. Անհատական աշխատանքային վեճերի քննության և 

լուծման կարգը: Թեմա 8. Անհատական աշխատանքային վեճերի քննությունը 

դատարանում: Դատարանի որոշումների կատարումը: 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ամբողջական պատկերացում կկազմի 

աշխատանքային իրավունքի ինստիտուտներից մեկի՝ աշխատանքային վեճերի 

վերաբերյալ, համակողմանի կտիրապետի հիշյալ բնագավառի իրավակարգավորմանն 

ուղղված ներպետական և միջազգային իրավական ակտերին, պատկերացում կկազմի 

«աշխատանքային վեճ» և «աշխատանքային տարաձայնություն» իրավական 

հասկացությունների տարբերակման վերաբերյալ, կտիրապետի աշխատանքային վեճի 

լուծման ընթացքում կիրառվող ընթացակարգերին առնչվող գիտագործնական 

հմտություններին: 

 

  

 Միջազգային պայմանագրային իրավունք (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը 

«Միջազգային պայմանագրային իրավունք» առարկայի     դասավանդումը
 նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ իրավունքի այդ 
ճյուղի առարկայի, հիմնական հատկանիշների ու 
առանձնահատկությունների, սկզբունքների ու մեթոդների, ինչպես նաև 
միջազգային պայմանագրային իրավունքի համակարգի մասին: 
Դասավանդման ընթացքում ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև 
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միջազգային պայմանագրային իրավունքի սուբյեկտների,  
իրավահարաբերությունների, միջազգային պայմանագրային իրավունքի 
ձևերի, միջազգային պայմանագրերի կնքման և դրանց հիմնական 
մասնակիցների վարքագծի կանոնների մասին: 
Առանձին թեմաներով լուսաբանվում են միջազգային պայմանագրային 
իրավունքի առարկան ու կառուցվածքը, որոնք արդիական են միջազգային 
իրավական փաստաթղթերի փոփոխությունների ու նոր 
իրավահարաբերությունների ձևավորման և կարգավորման տեսանկյունից: 
 
 

Բովանդակությունը 

Թոմա 1.Միջազգային   պայմանագրային  իրավունքի հասկացությունը, Թեմա 2. 

Միջազգային պայմանագրերի տեսակները, Թեմա 3. Միջազգայի պայմանագրերի 

կնքման փուլերը, Թեմա 4. միջազգային  պայմանագրերի լեզուն, Թեմա 5. Միջազգային 

պայմանագրերի տեքստի նախապատրաստումը, Թեմա 6. Միջազգային պայմանագրերի 

ուժի մեջ մտնելու իրավաբանական հիքերը, Թեմա 7. Միջազգային պայմանագրերի 

գործողության ժամկետը, Թեմա 8. Միջազգային պայմանագրերի մեկնաբանման 

հասկացությունը, Թեմա 9. Միջազգային պայմանագրերի անվավերությունը, Թեմա 10. 

Միջազգային  պայմանագրերի իրացումը ազգային օրենսդրության միջոցով,  Թեմա 11. 

Միջազգային պայմանագրերի կատարման առանձնահատկությունները,Թեմա 12. 

Միջազգային պայմանագիրը և նորմը: 

 

 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է՝ 

 
1.հստակ պատկերացնի միջազգային պայմանագրային իրավունքի ծագման 
ընդհանուր օրինաչափությունները գործառույթները                                                                   
2.ինքնուրույն կողմնորոշվի տարբեր տեսակետներում                                  
3.որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարի ինքնուրույն 
եզրահանգումներ 
 
 

 

Հյուպատոսական և դիվանագիտական իրավունք (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար) 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը 

 

«Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունք» առարկայի     

դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 

իրավունքի այդ ճյուղի առարկայի, հիմնական հատկանիշների ու 

առանձնահատկությունների, սկզբունքների ու մեթոդների, ինչպես նաև 

դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի համակարգի մասին: 

Դասավանդման ընթացքում ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև 

դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի աղբյուրների,  

իրավահարաբերությունների, դիվանագիտական իրավունքի ձևերի, 

դիվանագիտական իրավունքի նորմերի և դրանց հիմնական 

մասնակիցների վարքագծի կանոնների մասին: 
 

 

Բովանդակությունը 

Թեմա-1 Դիվանագիտական ներկայացուցչություն Թեմա-2 Հյւոպատոսկան 

ներկայացուցչություն 

Թեմա-3 Արտաքին հարաբերությունների մարմիններ 

Թեմա-4 Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների արտոնությունները 

 

 

 

 

Կրթական արդյունքները 

 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է 

տիրապետի՝ 

1. միջազգային իրավական կարևորագույն խնդիրներին, առարկայի 
նպատակներին, նրա տեղին ու դերին                                                    2.բուհում 
իրավագիտական կրթության կազմակերպման ժամանակակից 
մոտեցումներին և առանձնահատկություններին                                             
3.բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների                 
4.գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը 
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2.5. Այլ բաղադրիչներ 
 

  

Արտադրական պրակտիկա (6 կրեդիտ) 

4 շաբաթ, 

7-րդ կիսամյակ,  

 

Նպատակը. 

Բովանդակությունը. 

Կրթական արդյունքները. 

 

Արտադրական  պրակտիկա-2 (3 կրեդիտ) 

4 շաբաթ, 

8-րդ կիսամյակ 

 

Նպատակը. 

Պրակտիկայի նպատակն է նաև նորագույն մեթոդների, գործնական հմտությունների 

միջոցով նպաստել ուսանողների գիտամանկավարժական մակարդակի բարձրացմանը, 

ծանոթացնել նրանց իրավական գիտելիքների կիրառման առանձնահատկություններին, 

կապել արդեն իսկ  ստացված տեսական գիտելիքները պրակտիկ գործունեության հետ: 

 

 

 

 

 

Կուրսային աշխատանք (6 կրեդիտ) 

6-րդ և 7-րդ կիսամյակներ 

 

 

Ավարտական որակավորման քննություն (3 կրեդիտ)  

8-րդ կիսամյակ 
 


