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V կուրս 

 
  N Դասընթացի անվանում Ստուգման ձևը 

1. Անգլերեն լեզու – 10  քնն. 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 8 քնն. 

3. Արտասահմանյան գրականություն - 8 ստուգ. 
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1601/Bհ10. Անգլերեն լեզու - 10 (3 կրեդիտ) 
20 ժամ գործնական պարապմունք, 10-րդ կիսամյակ, քննություն 

Î³½Ù»ó` μ.·.Ã., åñáý»ëáñ È. Ü³ñÙÇñÛ³ÝÁ 
Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների մասնագիտական թեմաներով 

հաղորդակցվելու հմտությունները և ձեռք բերել տարբեր տիպի հետազոտական 
աշխատանքներ կատարելու կարողություններ: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կունենա հղկված գրավոր և բանավոր խոսք, 
2. կկարողանա պատշաճ մակարդակով վարել բազմաբնույթ քննարկումներ, 
3. կտիրապետի գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու հմտություններին: 

 
Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գիտահետազոտական աշխատանքներ: 
Թեմա 2. Քննարկումներ բազմազան թեմաներով: 
 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 
համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

 
1604/Bհ16. 2-րդ մասնագիտական լեզու (գերմաներեն) – 8 (3 կրեդիտ) 

20 ժամ գործնական պարապմունք, 10-րդ կիսամյակ, քննություն 
Î³½Ù»ó` μ.·.Ã., åñáý»ëáñ È. Ü³ñÙÇñÛ³ÝÁ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ամփոփել և ամբողջացնել բակալավրատի աստիճանում 

գերմաներեն լեզվի ծրագրային գիտելիքները: Ուսանողների մոտ ապահովել գիտելիքների 
անհրաժեշտ այն մակարդակը, որը կբավարարեր նաև ավարտական աշխատանքի կա-
տարմանը և պետական քննության հաջող հանձնմանը: Այս դասընթացը նաև տալիս է 
հիմնական լեզվական գիտելիքներ ուսուցման ավելի բարձր աստիճանի անցման համար: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կտիրապետի գերմաներեն լեզվին` ազատ և անկաշկանդ հաղորդակցման նպատակով, 
2. կկարողանա գերմաներենից հայերեն և հայերենից գերմաներեն գրավոր և բանավոր 

թարգմանել ցանկացած բնույթի տեքստ: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Փոխակերպական կաղապարներ: Ժամանակաձևային, կերպային, ինչպես նաև 

ուղղակի խոսք – անուղղակի խոսք և հակառակ փոխակերպումներ: 
Թեմա 2. Գերմաներենի առօրյա–խոսակցական լեզվին բնորոշ յուրահատկություններ: 

Գրական և խոսակցական զուգաձևություններ. բառային ձևաբանական և քերականական 
զուգաձևություններ: 
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Թեմա 3. Դարձվածքներ և դարձվածաբանություններ: Դարձվածքային 
արտահայտություններ, դրանց իրացումը գերմաներեն լեզվում: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր 
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
 

1606/Bհ29. Արտասահմանյան գրականություն – 8 (2 կրեդիտ) 
16 ժամ դասախոսություն, 10-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Î³½Ù»ó` μ.·.Ã., ¹áó»Ýï Ø. ÞáÉÇÝÛ³ÝÁ 
Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի լատինամերիկյան 

գրականության զարգացման գլխավոր գծերը, ժանրերը, գաղափարական-սոցիալական 
նշանակությունը, գեղարվեստական ինքնատիպությունը: 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա` 
1. լատինամերիկյան գրականության ձևավորման, զարգացման ընթացքը և 

ժամանակակից վիճակը, 
2. լատինամերիկյան պոեզիայի նվաճումները Ռուբեն Դարիոյից մինչև Պաբլո Ներուդա. 
3. լատինամերիկյան արձակի գլխավոր մոտիվները, գաղափարները, փիլիսոփայական, 

այլաբանական, գեղարվեստական նորարարությունը, սոցիալական ուղղվածությունը: 
 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Լատինամերիկյան պոեզիան, նրա առանձնահատկությունները և պոետիկան: 
Թեմա 2. Ռուբեն Դարիոյի քնարերգությունը` իբրև լատինամերիկյան պոետական 

ավանդույթների հիմք: 
Թեմա 3. Սեսար Վալյեխոյի քնարերգությունը: «Մարդկային բանաստեղծությունները» 

ժողովածուն: 
Թեմա 4. Պաբլո Ներուդայի գրական ժառանգությունը և գեղաիտական հայացքները: 

Ներուդայի քնարական և էպիկական ժողոածուները ( «Բնակավայրը` երկիր», 
«Համընդհանուր երգ»): 

Թեմա 5. Գ.Միստրալի բանաստեղծական աշխարհը, նրա կապը Չիլիի բանահյուսության 
և դիցաբանության հետ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 
առավելագույնը 8 միավոր: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 


