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I կուրս 
 

N Դասընթացի անվանում Քնն., ստ. 
1. Հայոց լեզու և գրականություն - 2 քնն. 
2. Ռուսաց լեզու – 2 ստուգ. 
3. Անգլերեն լեզու – 2 ստուգ. 
4. Հայոց պատմ. հիմնահարցեր - 2 քնն. 
5. Բարձրագույն մաթեմատիկա - 2 քնն. 
6. Տնտեսագիտության տեսություն - 1 քնն. 
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1401/Bհ02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ ( դասախոսություն/գործնական պարապմունք) 

2-րդ կիսամյակ, քննություն 
Կազմեց՝ բ.գ.թ., դոցենտ Մ. Շոլինյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և 

շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական 
հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։ 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական 

առանձնահատկությունները. 
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական 

և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ. 
3. ծանոթ կլինի հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի 

ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։ 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ 
Թեմա 2. Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։  
Թեմա 3. Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ 
Թեմա 4. Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ: 
Թեմա 5. Պարզ նախադասություն։ 
Թեմա 6. Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ 
Թեմա 7. Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ 
Թեմա 8. Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ 
Թեմա 9. Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: 
Թեմա 10. Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և 

կառավարում։ 
Թեմա 11. Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: 
Թեմա 12. Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։ 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի 

դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: 
Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ 
գրականությանը վերաբերող հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, Հայոց լեզու, I մաս, Ա պրակ, Ե., 1980: 
2. Վ. Առաքելյան, Ա. Խաչատրյան, Ս. Էլոյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հատ. I, 

Հնչյունաբանություն և բառագիտություն, Ե., 1979: 
3. Ա. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հատ. 2, Ե., 1974: 
4. Ա. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հատ. 3, 

Շարահյուսություն, Ե., 1976: 
5. Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու, Ընդհանուր գիտելիքներ, ոճաբանություն, Ե., 1976: 
6. Լ. Եզեկյան, Ոճագիտություն, Ե., 2003: 
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1704/Bհ02. Ռուսաց լեզու - 2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Կազմեց՝ Ս. Զուևան 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման 

ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզվական 
տարբեր ոլորտներում: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները, 
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին, 
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին, 
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա 

բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ, 
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն: 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1. Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը: 
Թեմա 2. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի 

ձևականական կազմը: 
Թեմա 3. Շարահյուսություն. միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության 

դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: 
Թեմա 4. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: 
Թեմա 5. Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային 

համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները: 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Практическое пособие по русскому языку для студентов факультета    экономики и менеджмента. Под. 

ред. Л. А. Кундратс, Е., “Асогик”, 2004. 
2. Русский язык для экономистов, менеджеров, предпринимателей. Под. ред. А. Кундратс, Е., 

“Асогик”, 2004. 
3. Курс для бизнесменов. Под. ред. Е. Е. Жуковской, Э. И. Леоновой, Е. И. Мошина, Е., “Асогик”, 

2004. 
 
 

1603/Bհ02. Անգլերեն լեզու - 2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Կազմեց՝ բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ն. Նարմիրյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և 

հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող 
թեմաների շրջանակներում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառա-
պաշարին: 



 4

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութը` հիմնվելով 

հաղորդակցական սկզբունքի վրա, 
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ, 
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, 

տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկորականից, 
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին: 

 
Բովանդակությունը 

 
Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասություների հնչերանգն ու խոսքի 
առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: 

Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և ընկալողական 
բառապաշարի ընդլայնում: 

Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութի (անվանական և 
բայական կարգերի) համակարգում հաղորակցական սկզբունքի հիման վրա: 

Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր 
ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: 

Թեմա 5. Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգ: 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Н. А. Бонк. Учебник английского языка. 
2. Texts on Economics from various sources. 

 
 

1106//Bհ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 2 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ (դասախոսություն/գործնական պարապմունք) 

2-րդ կիսամյակ, քննություն 
Կազմեց՝ փ.գ.թ. Կ. Ստեփանյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց 

պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-
ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատ-
մության վերլուծության վրա: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը, 
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն 

իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և 
դասեր քաղել անցյալի սխալներից, 

3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական 
գործընթացներում: 
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Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-
18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: 

Թեմա 2. Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ. 20-րդ 
սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական 
կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը:  

Թեմա 3. Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ 
եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափո-
խությունը և Հայաստանը: 

Թեմա 4. Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ.։ 
Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: 
Թեմա 6. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: 
Թեմա 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը: 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 7, 7, 6 միավոր 

արժեքով: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Մ. Գ. Ներսիսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն, Ե., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 

1972: 
2. Հ. Գ. Ժամկոչյան, Հայ ժողովրդի պատմություն, Ե., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 

1975: 
3. Հայ ժողովրդի պատմություն (դասագիրք ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար), Ե., 2001: 
 

 
 

0102/Bհ15. Բարձրագույն մաթեմատիկա - 2 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ (դասախոսություն/գործնական պարապմունք) 

2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց՝ Ա. Սարգսյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները` հաջորդա-

կանություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն, ածանցյալ, ինտեգրալ, կիրառություններ: 
Ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց լուծման մեթոդների հետ: 

Կրթական աթդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա մեկ և շատ փոփողականի ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների 

հատկությունները, 
2. կկարողանա հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, ինտեգրալի միջոցով հաշվել 

երկարություն, մակերես և ծավալ, 
3. տնտեսական երևույթի տակ տեսնել նրա մաթեմատիկական մոդելը և հակառակը` որոշ 

մաթեմատիկական եզրակացություններ մեկնաբանել տնտեսագիտորեն: 
 

Բովանդակություն 
 

Թեմա 1. Թվային հաջորդականություններ և շարքեր: 
Թեմա 2. Մեկ և շատ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, դիֆերենցիալ 

հաշիվ: 
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Թեմա 3. Ֆունկցիայի հետազոտում: 
Թեմա 4. Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալ, անիսկական ինտեգրալներ: 
Թեմա 5. Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների գաղափարը և նրանց լուծման որոշ 

եղանակները: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական 
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց (3 տեսական, 1 գործնական), յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 
2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Ի. Ս. Սարգսյան, Ս. Ա. Մարկոսյան, Խ. Մ. Մկոյան, Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի 

դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ, Ե., 1987: 
2. Վ. Վ. Սաղաթելյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Ե., 1969: 
3. Г. Л. Луканин, Н. Н. Мартынов, Г. А. Шадрин, Г. Н. Яковлев. Высшая математика, М., 1988. 
 
 

1001/Bհ02. Տնտեսագիտական տեսություն - 1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ (դասախոսություն/գործնական պարապմունք), 

2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Կազմեց՝ տ.գ.թ. Հ. Պապոյանը 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության 

գործառնության օրինաչափություններին, տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և ունակություններ 
տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, ստեղծելով անհրաժեշտ 
հիմքեր միկրոտնտեսագիտական ավելի կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա շուկայական տեսության միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, 
2. կտիրապետի տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների վարքագծի հիմնական 

սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը: 
Թեմա 2. Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները: 
Թեմա 3. Գործարար ձեռնարկությունները և արտադրողի վարքը: 
Թեմա 4. Արտադրության ծախքերի տեսություն: 
Թեմա 5. Մրցակցային ձեռնարկությունները և մրցակցային շուկաները: 
Թեմա 6. Մոնոպոլիան շուկայական տնտեսությունում: 
Թեմա 7. Մոնոպոլիստական մրցակցությունը և օլիգոպոլիան: 
Թեմա 8. Արտադրության գործոնների շուկաները: 
Թեմա 9. Ընդհանուր հավասարակշռությունը և տնտեսական արդյունավետությունը: 
Թեմա 10. Շուկայական համակարգի անկատարությունները և դրանց հաղթահարման 

մեխանիզմները: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների 
քայլը 0,5 է: 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), Ե., «Տնտեսագետ», 2000: 
2. Ա. Մարկոսյան, Տնտեսագիտություն բոլորի համար, Ե., «Տիգրան Մեծ», 2001: 
3. Կ. Մարքս, Կապիտալ, Ե., 1956: 
4. Ռ. Ա. Թովմասյան, Տնտեսագիտության տեսություն (հարցեր և պատասխաններ), Ե., 

«Տնտեսագետ», 2006: 
5. Զ. Գոռթնի, Տնտեսագիտություն, Ե., 1999: 
6. Փ. Սամուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն (1,2 հ.), Ե., 1999: 
7. Գ. Մենքյու, Մակրոէկոնոմիկա, Ե., 1997: 
8. Экономическая теория, учебник, под. ред. В. Комаева. М., 1998. 
9. Г. Мэнкью. Принципы экономики, СПб, 1999. 
10. В. Я. Иохин. Экономическая теория. М., 1997. 
 


