
«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԵՐ 

2019-2020 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ,  II ԿԻՍԱՄՅԱԿ 
 

III կուրս 
 

N Դասընթացի անվանում 
Ստուգման 

ձևը 
1. Քաղ. պաշտպանություն Ստ. 
2. Արտ. իրավ. բնակչ. I բժշկ. օգն. Ստ. 
3. Աշխատանքային իրավունք Քնն. 
4. Քրեական իրավունք -3 Քնն. 

5. Քաղ. իրավունք -3 Քնն. 
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0002/BH01. Քաղաքացիական պաշտպանություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն,3 ժամ գործնական պարապմունք), 6-րդ 

կիսամյակ, ստուգարք 
 

Î³½Ù»ó` Ø. ê³Ññ³¹Û³ÝÁ 
Նպատակը 
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում (երկրաշարժ, 

ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, 
ճառագայթային ախտահանում և այլն) և պատերազմական պայմաններում 
պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական աշխատանքների 
ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և 

պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել պաշտպանվելու 
ձևերն ու մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: 
Թեմա 2. ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: 
Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները ահաբեկչությունների և նրանց 

սպառնալիքի ժամանակ: 
Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, 

նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: 
Թեմա 5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի 

ժամանակ: 
Թեմա 6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական 

պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: 
Թեմա 7. Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի 

ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը: 
 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Ստուգարքը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է 
երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական: 
 
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
 
1. è³½Ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ í³ñí»É³Ï»ñåÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

Ò»éÝ³ñÏ: ÊÙμ. ÏáÉ»·Ç³ ¾. Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý, ². ¶áõñçÇÝÛ³Ý ¨ áõñ., º., §êï³Ùå³¦, 2001: 
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0002/BH02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն (2 
կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապմունք), 6-րդ 
կիսամյակ, ստուգարք 

 
Î³½Ù»ó` Ø. ê³Ññ³¹Û³ÝÁ 

Նպատակը 
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում 

(երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների 
կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) 
մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ 

պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, 
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) 
ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: 
Թեմա 2. Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների 

պայմաններում: 
Թեմա 3. Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: 
Թեմա 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: 
Թեմա 5. Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ: 
 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Ստուգարքը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է 
երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական: 

 
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
 
1. ×àçîâ Å. Íåîòëîæíûå ñîñòîÿíèÿ è ýêñòðåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Ì., 

“Ìåäèöèíà”, 1989. 
2. Êîðîòèåâ À. Â. Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè íåñò÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, òðàâìàõ è âíåçàïíûõ 

çàáîëåâàíèÿõ. Ì., “Ðîññåëüõîçèçäàò.”, 1987. 
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1907/BH03. Աշխատանքային իրավունք (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 

6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
 

Î³½Ù»ó` È. ö³ßÇÏÛ³ÝÁ 
Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում վարձու աշխատանքի 

կազմակերպման, կիրառման և պաշտպանության ոլորտի իրավական խնդիրներին, 
աշխատանքի կարգապահության, աշխատավարձի, աշխատաժամանակի, հանգստի 
ժամանակի, աշխատանքի անվտանգության, աշխատողների և գործատուների 
աշխատանքային իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ 
հարցերին։ 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կհասկանա աշխատողների հիմնական աշխատանքային իրավունքները, դրանց 

իրականացման երաշխիքները, աշխատանքային պարտականությունների, 
գործատուների իրավական պատասխանատվության վերաբերյալ հարցերը, 

2. կկարողանա իր գիտելիքներն օգտագործել թե՛ վարձու աշխատողների և թե՛ 
գործատուների իրավունքներն ու օրինական շահերն օրենքով նախատեսված 
եղանակներով պաշտպանելու ուղղությամբ։ 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1-7. Ընդհանուր դրույթներ: 
Թեմա 8-10. Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններ: 
Թեմա 11-25. Անհատական աշխատանքային հարաբերություններ (աշխատանքային 

պայմանագիր, աշխատաժամանակ և հանգստի ժամանակ, աշխատանքային 
կարգապահություն, աշխատանքի անվտանգություն, աշխատանքային վեճեր)։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր)` թեստ 
և/կամ առաջադրանք և/կամ խնդիր: Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական 
առաջադրանքի, միավորների քայլը` առնվազն 0.5: 

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 
հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը` 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
 
1. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ: 
2. ÐÐ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·Çñù: 
3. ì. ØÇñ½áÛ³Ý, ê. äáÕáëÛ³Ý, ². Ê³ã³ïñÛ³Ý, ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù, º., 2000: 
4. Ð³ñó»ñ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éÇ 

í»ñ³μ»ñÛ³É: 
5. ¶áõÉù³ÝÛ³Ý, ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù: 
6. ². ¸ÇÉ³ÝÛ³Ý, ²ßË³ï³ÝùÇ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù (ÀÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ 

Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ·ñ³¹.), ·Çñù 6, º., §îÇ·ñ³Ý Ø»Í¦, 2002: 
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1904/BH03. Քրեական իրավունք – 3 (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 10.5 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Î³½Ù»ó` È. ö³ßÇÏÛ³ÝÁ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակական անվտան-

գության, շրջակա միջավայրի անվտանգության, պետական իշխանության, զինվորական 
ծառայության կարգի, ինչպես նաև խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ 
ուղղված հանցագործությունների որակման առանձնահատկություններին։ 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կկարողանա որակել հասարակական անվտանգության, շրջակա միջավայրի 

անվտանգության, պետական իշխանության, զինվորական ծառայության կարգի, ինչպես 
նաև խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված 
հանցագործությունները։ 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Հասարակական կարգի և բարոյականության, բնակչության առողջության 

դեմ ուղղված հանցագործություններ։ 
Թեմա 2. Պետական ծառայության, կառավարման կարգի, արդարադատության դեմ 

ուղղված հանցագործություններ։ 
Թեմա 3. Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ։ 
Թեմա 4. Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ: 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր)` թեստ 

և/կամ առաջադրանք և/կամ խնդիր: Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական 
առաջադրանքի, միավորների քայլը` առնվազն 0.5: 

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 
չորս հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
 
1. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù: 
2. ¶. ¸»ñÓÛ³Ý, è. ¶¨áñ·Û³Ý, øñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, Ñ³ïáõÏ Ù³ë, ·Çñù 3 /àõëáõÙ. Ó»é. μáõÑ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ/, Ù³ëÝ. ËÙμ. Ç.·.¹., åñáý»ëáñ Ð. Ø. ¸»ñÓÛ³Ý, ºñ¨³Ý-ì³Ý³Óáñ, §ØËÇÃ³ñ ¶áß¦ Ñ³Û-
éáõë. ÙÇç. Ñ³Ù. Ññ³ï., 2010: 

3. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë, ¹³ë³·Çñù μáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ËÙμ. ¶. ê. Ô³½ÇÝÛ³ÝÇ, 
º., 2003: 

4. ØÇù³Û»É ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, º., 2003: 
5. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ë, ºäÐ Ññ³ï., 2000: 
6. ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, Ñ³ïáõÏ Ù³ë, ¹³ë³·Çñù μáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºäÐ, 2004: 
7. Óãîëîâíîå ïðàâî, îáùàÿ ÷àñòü. Èçä. ãðóïïà ÈÍÔÐÀ, Ì., “Íîðìà”, 1997. 
8. Êîììåíòàðèé ê ÓÊ ÐÔ, Ì., 2000. 
9. Óãîëîâíîå ïðàâî. Îáùàÿ ÷àñòü. Ì., 1999. 
10. Êðóãëèêîâ Ë. Ë. Ïðàêòèêóì ïî óãîëîâíîìó ïðàâó. Îñîáåííàÿ ÷àñòü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì., 

2002. 
11. Êîììåíòàðèé ê ÓÊ ÐÔ. Ïîä îáù. ðåä. Þ. È. Ñêóðàòîâà è Â. Ì. Ëåáåäåâà. Ì., 1996. Îòâ. ðåä. 

È.À. Êîçà÷åíêî, Ç.À. Íåçíàìîâà, Ã.Ï. Íîâîñåëîâ. 
12. Óãîëîâíîå ïðàâî. Îñîáåííàÿ ÷àñòü, ó÷åáíèê äëÿ âäçîâ. 
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1903/BH03. Քաղաքացիական իրավունք - 3 (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 10.5 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
 

Î³½Ù»ó` Þ. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ 
Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիաիրավական 

պայմանագրերի կնքման և կատարման առանձնահատկություններին։ Ուսուցման 
ընթացքում ուսանողներին դասավանդվում է օտարման և գույքի ժամանակավոր 
օգտագորման պայմանագրերի հիմնական տեսակները։ Ծանոթացնել քաղաքացիական 
իրավահարաբերությունների մի շարք առանցքային պայմանագրերի և ինստիտուտներին, 
այդ թվում` վնաս պատճառելուց ծագող իրավահարաբերություններին, ժառանգման և 
մտավոր սեփականության ինստիտուտներին: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կսովորի քաղաքացիական օրենսգրքի պայմանագրերին վերաբերող դրույթների 

մեկնաբանման նրբությունները: 
2. կիմանա պայմանագրերի կնքման և դադարման առանձնահատկությունները, 

պայմանագրերի կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, 
3. կիմանա ժառանգման և մտավոր սեփականության դրույթների մեկնաբանման 

նրբությունները: 
 

Բովանդակություն 
 

Թեմա 1. Փոխադրումներ: 
Թեմա 2. Վարկային և հաշվարկային պարտավորություններ: 
Թեմա 3. Ապահովագրություն: 
Թեմա 4. Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր: 
Թեմա 5. Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության 

պայմանագիր: 
Թեմա 6. Համատեղ գործունեության պայմանագիր: 
Թեմա 7. Խաղեր և գրազ անցկացնելու պայմանագիր: 
Թեմա 8. Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ: 
Թեմա 9. Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ:  
Թեմա 10. Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ: 
Թեմա 11. Մտավոր սեփականություն: 
Թեմա 12. Ժառանգման իրավունք: 
 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են (4-ական միավոր)` թեստ 
և/կամ առաջադրանք և/կամ խնդիր: Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական 
առաջադրանքի, միավորների քայլը` առնվազն 0.5: 

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 
հարց, որոնցից 2-ը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, 1-ը` 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 
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¶ð²Î²ÜàôÂÚàôÜ 
 
1. ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ: 
2. ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù: 
3. ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·Çñù: 
4. ²ÙÇñË³ÝÛ³Ý ´. Ê., ø³Õ³ù³óÇ³-Çñ³í³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, 

ºäÐ, 1974: 
5. ´³μ³ÉÛ³Ý È. ²., ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ áñå»ë å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù, º., 1973: 
6. ´³μ³ÉÛ³Ý È. ²., ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëáí»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ, ºäÐ, 

1975: 
7. ´³ñë»ÕÛ³Ý î. Î., Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ, ºäÐ, 

1976: 
8. ´³ñë»ÕÛ³Ý î. Î., îÝï»ë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 

ÏÇñ³éíáÕ ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ º., 1988: 
9. ´³ñë»ÕÛ³Ý î. Î., ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ áñå»ë ÐÐ Çñ³íáõÝùÇ ×ÛáõÕ, º., 1998: 
10. ́ ³ñë»ÕÛ³Ý î. Î., ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÁ, º., 1998: 
11. ¶¨áñ·Û³Ý ². ²., Ð³Ûó³ÛÇÝ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÁ, 1957: 
12. ¶¨áñ·Û³Ý ². ²., ²ÝÓÝ³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, §ÙÇïù¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 

1963: 
13. ¶¨áñ·Û³Ý ². ²., ²éáõÍ³ËÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëáí»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Çñ³íáõÝùáõÙ, 1963: 
14. ¶¨áñ·Û³Ý ê. ì., Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù, º., 1965: 
15. ¶¨áñ·Û³Ý ê. ì., Ä³é³Ý·áõÙÁ Áëï Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, 

º., 1965: 
16. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý ¶. Ð., ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù, ºäÐ, 1971: 
17. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý ¶. Ð., ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹³¹³ñáõÙÁ, º., 

1986: 
18. Ô³ñÇμÛ³Ý Ð. Ø., ¶ÇïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ 

Çñ³íáõÝù, 1975: 
19. Ãðàæäàíñêîå ïðàâî, ÷.1, Ì., “Ïðîñïåêò”, 1997. 
20. Ãðàæäàíñêîå ïðàâî, ÷.1, Ì., “Þðèñò”, 1997. 
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22. Êîìåíòàðèé ê Ãðàæäàíñêîìó Êîäåêñó ÐÔ, ÷. 1, 2. Ì., 1995. 
 


