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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հիմնական կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ ՀԿԾ), որն իրականացվում է ՀՀ ԱԻՆ 

ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի կողմից 103201.04.6 «Անվտանգությունն 

արտակարգ իրավիճակներում» (Փրկարարական գործ) մասնագիտության ուղղությամբ, 

փաստաթղթերի համակարգ է, որոնք մշակվել և հաստատվել են բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության կողմից աշխատանքի շուկայի պահանջարկի հաշվառմամբ՝ պետական 

կրթական չափորոշիչների հիման վրա, որոնք համապատասխանում են բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության մասնագիտության ուղղությանը՝ հաստատված Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 03.04. 2010 թվականի հ. 81-Ն 

հրամանով: ՀԿԾ-ն ներառում է՝ ուսումնական պլանը, ուսումնական դասընթացների, առարկա-

ների, մոդուլների աշխատանքային ծրագրերը և այլ նյութեր, որոնք ապահովում են սովորող-

ների պատրաստության որակը, ինչպես նաև ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների 

ծրագրերը, ուսումնական օրացուցային ժամանակացույցը և մեթոդական նյութեր, որոնք 

ապահովում են համապատասխան կրթական տեխնոլոգիաների կիրառումը: 

1.1. Ծրագրի անվանումը և մասնագի-

տության թվանիշը 

103201.04.6 «Անվտանգությունն արտակարգ 

իրավիճակներում» (Փրկարարական գործ) 

1.2. Բուհը  
ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիա 

1.3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

1.4. Շնորհվող որակավորումը 
Անվտանգության ծառայության բակալավրի 

աստիճան 

1.5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 
2019-2020 

1.6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

1.7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

 

1.8. ՀԿԾ մշակման նորմատիվ-իրավական հիմքը կազմում են. 

1) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: 

2) «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: 
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3) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:  

4) «Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը:  

5) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:  

6) «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը:  

7) 1992 թվականի հունվարի 31-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության 

նյութական բազայի և արտակարգ իրավիճակներում գործելու համար մասնագետների 

վերապատրաստման ինստիտուտի ստեղծման մասին» Nօ74 որոշումը:  

8) 2005 թվականի հունիսի 29-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

«Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպությունը «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն վերանվանելու մասին» Nօ1055-Ն որոշումը: 

9) 2006 թվականի փետրվարի 2-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

«Հայաստանի փրկարար ծառայության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

մասնագիտությունների ցանկը սահմանելու մասին» Nօ90-Ն որոշումը: 

10) 2006 թվականի ապրիլի 27-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

«Հայաստանի փրկարար ծառայության ուսումնական հաստատությունում ուսման 

կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Nօ606-Ն որոշումը: 

11) 2011 թվականի  օգոստոսի 25-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

«Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը գույք հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի Nօ1500-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» Nօ1206-Ն որոշումը: 

12) 2016 թվականի  մայիսի 19-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք 

որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Nօ696-Ն որոշումը: 

 

1.9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

ստորաբաժանումների, հանրապետական գործադիր իշխանության կառավարման մարմին-

ների համապատասխան ստորաբաժանումների, տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, փրկարարական աշխատանքների հետ առնչվող 

պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների, դրանց ստորաբաժանումների, 

միջազգային և այլ կազմակերպությունների համար միջառարկայական գիտելիքներով և 

հմտություններով օժտված անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճանով մասնա-

գետներ, ովքեր`  

➢      ծանոթ են փրկարարական աշխատանքների, քաղաքացիական պաշտպանության և 

բնակչության պաշտպանության ոլորտի հիմնական մասնագիտական հասկացու-

թյուններին, տեսություններին, մոտեցումներին, եզրույթներին, իրավական ակտերին, 

ստանդարտներին և գրականությունը, 

➢       տիրապետում են փրկարարական աշխատանքների, քաղաքացիական պաշտպա-

նության և բնակչության պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական գործունեու-

թյան հիմնական արժեքներին, էթիկայի կանոններին և սկզբունքներին, 

➢      ծանոթ են փրկարարական համակարգում աշխատանքի հիմնական ուղղություններին և 
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անհրևաժեշտ միջամտությունների մշակման հնարավորություններին, 

➢      ունեն անհրաժեշտ և բավարար իրավաբանական, սոցիալ-հոգեբանական և տեխնի-

կական գիտելիքների պաշար` զարգացումների միտումների և հնարավոր հետևա-

նքների առումներով, որոկյալ միջամտություն իրականացնելու համար,  

➢      տիրապետում են փրկարարական, բնակչության և տարածքների պաշտպանության 

աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման հիմունքներին, պատմությանը, 

ոլորտի զարգացման միտումներին և առանձնահատկություններին, 

➢      ունակ են հասկանալ և մեկնաբանել փրկարարական, քաղաքացիական պաշտպա-

նության ոլորտի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքներում տեղի ունեցող գործընթացները 

և երևույթները, 

➢      ունեն գիտելիքներ փրկարարական և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի, 

դրա կառավարման, առանձնահատկությունների և իրականացման մեխանիզմների, 

տեխնոլոգիաների մասին, 

➢      իրականացնում են տարածքների և իրադրությունների մշտադիտարկում, գնահատում և 

մասնագիտական միջամտություն, 

➢      ունակ են մասնակցելու համայնքային և համայնքահեն ծրագրերին վթարների 

կանխարգելման, երկրի պաշտպանունակության բարձրացման և ապահովման 

համատեքստում, 

➢      ունակ են կիրառելու ավանդական և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ արտակարգ 

իրավիճակների և պատերազմական պայմաններում բնակչության և տարածքների 

պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման ու իրականացման գործընթաց-

ներում, 

➢      կարող են մշակել փրկարարական ուժերի` կազմավորումների և ստորաբաժանումների 

գործողությունների բազմակողմանի ու համապարփակ ապահովման միջոցառումներ, 

➢      ունակ են համապատասխան մասնագիտական հետազոտությունների, եզրակացու-

թյունների հիման վրա ծևավորել առաջարկություններ և հիմնավորել դրանք,  

➢  կարող են սահմանափակ պատասխանատվության շրջանակներում ստանձնել 

պարտավորություններ և նպաստել փրկարարական համակարգի զարգացմանը: 
 

 

1.9. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա. 

➢ Վկայական միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության կամ միջին մասնագիտական 

կրթություն կամ նախնական մասնագիտական կրթության մասին, որում առկա է դիմորդի 

միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ստանալու մասին գրառում, կամ բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության մասին:  

Ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով՝ հայոց լեզու (գրավոր- 

թելադրություն) առարկայից քննության արդյունքի և դիմում-հայտում նախապես  

հայտագրված միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասախան 

ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաներից պետական ավարտական 

գնահատականների (դրանց բացակայության դեպքում տարեկան գնահատականը) հիման 

վրա: 
 

 

1.10. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

«Փրկարարական գործ» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել 

պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, տնտեսության 

օբյեկտներում և կազմակերպություններում, որտեղ պահանջվում է հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակների, պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում և 
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արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության կամ պաշտպանության 

նախապատրասղտման ուղղությամբ գիտելիքներ, գործնական և ընդհանրական 

(փոխանցելի) կարողություններ և զբաղեցնել պաշտոններ.  

➢ ԱԻՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և ենթակա կազմակերպություններում, 

➢ ԱԻՆ փրկարարական կազմավորումներում, 

➢ տնտեսության տարբեր ոլորտներում և կազմակերպություններում (առևտրային և ոչ 

առևտրային) ղեկավարի տեղակալներ անվտանգության գծով,  

➢ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության տարբեր մակարդակներում, 

➢ Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարման 

տարբեր մակարդակների և կազմակերպությունների ստորաբաժանումներում որպես 

պաշտպանության, անվտանգության և կենսապահովման մասնագետ, պատասխանատու-

ղեկավար: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  

➢ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

➢  հանրապետական գործադիր իշխանության կառավարման մարմինների համապատաս-

խան ստորաբաժանումներ,  

➢ Տեղական, միջազգային և այլ արտադրական, հասարակական, ծառայությունների 

մատուցման կազմակերպություններ: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը մագիստրոսի 

կրթական ծրագրում:  

 



 

10 

 

2. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ՝  

103201.04.6 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ  

(ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱ ԳՈՐԾ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

2.1. 103201.04.6 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում  (Փրկարարական 

գործ) մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտի մասնագիտական 

գործունեության բնագավառը ներառում է՝ ժամանակակից աշխարհում մարդու 

անվտանգության ապահովումը, մարդու կյանքի և կենսագործունեության համար անվտանգ 

միջավայրի ձևավորումը, շրջակա միջավայրի վրա տարաբնույթ վտանգների ազդեցությունների 

հնարավորինս նվազեցումը, ժամանակակից տեխնիկական միջոցների, վերահսկողական 

մեթոդների և կանխատեսումների օգտագործմամբ արտակարգ իրավիճակներից մարդու 

կյանքի, առողջության և պետության, քաղաքացիների ու այլ սեփականատերերի ունեցվածքի 

պաշտպանությունը, բնակչության և տարածքների անվտանգության ապահովումն արտակարգ 

իրավիճակների պայմաններում՝ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

փրկարարական կազմավորումների, կառույցների և  հաստատությունների կազմում։ 

2.2. Շրջանավարտի մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են՝ մարդը և 

վտանգները՝ կապված մարդկային գործունեության հետ. կենսամիջավայրի վտանգները՝ 

կապված մարդկային գործունեության հետ. կենսամիջավայրի վտանգները՝ կապված բնական 

վտանգավոր երևույթների հետ. տեխնոլոգիական վտանգավոր գործընթացները 

անվտանգության ապահովման հարցերի  վերաբերյալ իրավական նորմատիվ ակտերը. 

տեխնածին, բնածին և այլ վտանգներից մարդու և կենսամիջավայրի պաշտպանության 

մեթոդները և միջոցները. վտանգների նորմավորման և շրջակա բնական միջավայրի վրա 

մարդածին ազդեցության նորմավորման  կանոնները. մարդու փրկության մեթոդները և 

միջոցները. խաղաղ և պատերազմական պայմաններում բնակչության և տարածքների 

պաշտպանության.  բնածին, տեխնածին և այլ  բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխման, 

կանխարգելման և վերացման ուղղությամբ տարբեր մեթոդների, եղանակների և միջոցների 

ամբողջությունը։  

2.3. 103201.04.6 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում  (Փրկարարական 

գործ) մասնագիտության բակալավրը պատրաստվում է  մասնագիտական գործունեության 

համար՝ հետևյալ տեսակներով.  

1. ծառայողական-շահագործողական 

2. կազմակերպչական-կառավարչական 

3. փորձագիտական 

4. հսկիչ և տեսչական-աուդիտորական 

5. գիտահետազոտական 

6. ծառայողական: 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական տեսակները, որոնց ուղղորդված է 

բակալավրի կրթական ծրագիրը, հետևյալներն են՝ կազմակերպչական-կառավարչական և 
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ծառայողական- շահագործողական: 

2.4. Բակալավրիատի ծրագիրը յուրացրած շրջանավարտը պատրաստ պետք է լինի 

լուծելու  հետևյալ մասնագիտական խնդիրները՝ 

Ծառայողական-շահագործողական գործունեություն. 

➢ բնածին և տեխնածին վտանգներից մարդու և նրա կենսամիջավայրի պաշտպանության 

միջոցների շահագործում. 

➢ բնածին, տեխնածին և այլ վտանգներից բնակչության  մարդու և նրա կենսամիջավայրի 

պաշտպանության միջոցների վիճակի վերահսկողության մշտադիտարկման իրականացում.  

➢ անվտանգության ապահովման  տեխնիկական միջոցների շահագործում. 

➢ մարդու և նրա կենսամիջավայրի բնակչության պաշտպանության հայտնի մեթոդների 

(համակարգերի)  ընտրություն, կոնկրետ պայմաններին համապատասխան՝ արտակարգ 

իրավիճակների կանխում, կանխարգելում և հետևանքների վերացում. 

➢ անվտանգության ապահովման հրահանգների կազմում.  

➢ վտանգներից պաշտպանության միջոցների նորոգում և սպասարկում. 

➢ անվտանգության վիճակի վերահսկողության  միջոցների ընտրություն և շահագործում.   

➢ աշխատանք մեկ կամ մի քանի մասնագիտություններով աշխատողների, պաշտոն-

ներով ծառայողների հետ: 

Կազմակերպչական-կառավարչական գործունեություն. 

➢ մարդու և նրա կենսամիջավայրի պաշտպանության գործունեության կազմակերպում և 

մասնակցություն՝ արտադրական ձեռնարկության մակարդակում, ինչպես նաև  

ձեռնարկությունների գործունեությանն արտակարգ իրավիճակներում.  

➢ արտադրական ձեռնարկությունների մակարդակում անվտանգության ապահովման 

հարցերով նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքների մասնակցություն.  

➢ մասնակցություն բնածին և տեխնածին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության 

պաշտպանության կազմակերպչական-տեխնիկական միջոցառումներին.  

➢ անվտանգության ապահովման ոլորտում պետական միջոցառումների իրականացում: 

Փորձագիտական, հսկիչ և տեսչական-աուդիտորական գործունեություն. 

➢ կենսամիջավայրում վտանգի աղբյուրների և օջախների մշտադիտարկման 

անցկացում. 

➢ մասնակցություն անվտանգության, ինչպես նաև բնապահպանական փորձաքննու-

թյունների անցկացմանը. 

➢ բարձր ռիսկի գոտիների որոշում: 

Գիտահետազոտական գործունեություն. 

➢ մասնակցություն անվտանգության բնագավառում գիտական հետազոտությունների 

իրականացմանը՝ ղեկավարության հետ մեկտեղ և աշխատանքային կոլեկտիվի կազմում, 

փորձարարությունների իրականացում և դրանց արդյունքների մշակում. 

➢ մասնակցություն փրկարարական աշխատանքներում առավել արդյունավետ և 

տարբեր պայմանններում կիրառելի ժամանակակից տեխնիկական միջոցների ընտրության, 

փորձարկման և հետազոտությունների իրականացմանը.  
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➢ մասնակցություն մարդածին գործոնների և տարերային երևույթների՝ 

արդյունաբերական օբյեկտների վրա ազդեցության հետազոտություններում. 

➢ գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվությունների նախապատրաստում և 

ձևակերպում: 

Ծառայողական գործունեություն. 

➢ ստորաբաժանման ամենօրյա գործունեության կազմակերպում. 

➢ ստորաբաժանման մարտական և շարժունակային պատրաստվածության 

օժանդակում. 

➢ ստորաբաժանումների կառավարում մարտական (տրված հրամանի կատարման 

ժամանակ) և ամենօրյա գործունեության մեջ՝ տարբեր իրավիճակներում.   

➢ խնդրի համատեղ լուծման ընթացքում ստորաբաժանումների, զինվորական 

կազմավորումների և ՀՀ զորքերի այլ կառույցների հետ փոխգործակցության կազմակերպում. 

➢ մարտական և ծառայողական փաստաթղթերի (կարգադրական, պլանավորող, 

կանոնակարգող, հաշվետվականև այլն) մշակում. 

➢ ստորաբաժանման գործողությունների տեխնիկական ապահովման կառավարում՝ 

օպերատիվ (առաջադրված խնդրի լուծման ժամանակ) և ամենօրյա գործունեության մեջ. 

➢ ստորաբաժանումների (անձնակազմի) կառավարման ոլորտում հետազոտական 

բնույթի խնդիրների կատարում. 

➢ մասնագիտական գործունեության արդյունքների ներդրում իրականացվող 

հետազոտությունների ոլորտում. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության փրկարարական կազմավորումների ամենօրյա 

կառավարման կազմակերպում տարբեր իրավիճակներում. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության փրկարարական կազմավորումների ամենօրյա 

գործունեության կազմակերպման և կառավարման վերաբերյալ փաստաթղթերի մշակում. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության փրկարարական կազմավորումների ամենօրյա 

պատրաստականության ստուգում. 

➢ ծառայողական կարգապահության և իրավակարգի օժանդակություն, հանցագոր-

ծությունների և պատահարների, միջանձնային հարաբերություններում կանոնադրական 

խախտումների վերաբերյալ նախազգուշացում, կարգապահական պրակտիկայի ներդրում, 

ուղղիչ նշանակության որոշումների մշակում. 

➢ ամենօրյա գործունեության և արտակարգ իրավիճակներում իրավական և տեղե-

կատվական ապահովում. 

➢ տարբեր տեսակի ուսումնական և հասարակական-պետական նախապատրաստական 

պարապմունքների անցկացում։ 
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3. 103201.04.6 «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ  

(ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ) ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԸ 

 

 

3.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրացման արդյունքում շրջանավարտի մոտ պետք է 

ձևավորվեն ընդհանուր-մշակութային, ընդհանուր-մասնագիտական և մասնագիտական 

կոմպետենցիաներ: 

 

3.2. Շրջանավարտը, յուրացնելով բակալավրի կրթական ծրագիրը, պետք է տիրապետի 

հետևյալ ընդհանուր-մշակութային կոմպետենցիաներին (ԸԿ)՝ 

➢ առողջության պահպանման կոմպետենցիաներ (առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական 

կուլտուրայի նորմերի իմացություն և պահպանում) (ԸԿ-1).  

➢ արժեքային-իմաստային կողմնորոշման կոմպետենցիաներ (մշակույթի, գիտության, 

արտադրության արժեքների ըմբռնում, դրանց ռացիոնալ օգտագործում) (ԸԿ-2). 

➢ քաղաքացիականության կոմպետենցիաներ (քաղաքացու իրավունքների և պարտա-

կանությունների, ազատությունների և պատասխանատվության իմացությունև պահպա-

նում) (ԸԿ-3). 

➢ ինքնակատարելագործման կոմպետենցիաներ (սովորելու անհրաժեշտության 

գիտակցում, պահանջմունք և ընդունակություն) (ԸԿ-4). 

➢ սոցիալական փոխգործակցության կոմպետենցիաներ. անձի հոգեբանության զգայական և 

կամային առանձնահատկությունների օգտագործման ունակություն, 

համագործակցության պատրաստակամություն, ռասսայական, ազգային և կրոնական 

հանդուրժողականություն, կոնֆլիկտները հարթելու ունակություն, սոցիալական ադապ-

տացման կարողություն, հաղորդակցականություն, հանդուրժողականություն (ԸԿ-5). 

➢ հանուն առաջադրված նպատակների իրականացման իր աշխատանքը կազմակերպելու 

ունակություն և նորարարական գաղափարների օգտագործման պատրաստակամություն 

(ԸԿ-6). 

➢ անվտանգության մշակույթի և ռիսկի հաշվառմանը կողմնորոշված մտածելակերպի 

տիրապետում, որի դեպքում անվտանգության հարցերը և շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը դիտարկվում են որպես կյանքի և գործունեության կարևորագույն 

առաջնահերթություններ (ԸԿ-7). 

➢ ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ԸԿ-8). 

➢ իր իրավասությունների սահմաններում որոշումներ ընդունելու ունակություն (ԸԿ-9). 

➢ ճանաչողական գործունեության կարողություն (ԸԿ-10). 

➢ վերացական և քննադատական մտածողության ընդունակություն, շրջակա միջավայրի 

հետազոտություն' վերջինիս հնարավորությունները և ռեսուրսները բացահայտելու 

համար, ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելու և խնդրահարույց իրավիճակները 

վերացնելու կարողություն (ԸԿ-11). 

➢ հիմնական ծրագրային միջոցները օգտագործելու, գլոբալ տեղեկատվական պաշարներից 

օգտվելու ունակություն, ժամանակակից հեռահաղորդակցության միջոցների տիրա-

պետում, տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու հմտություններն 

օգտագործելու ունակություն մասնագիտական և սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար 

(ԸԿ-12). 
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➢ հայոց լեզվով բանավոր և գրավոր խոսքի տիրապետում, մասնագիտական հռետորաբա-

նության օգտագործման ունակություն, ըմբռնելի տեքստերի ստեղծման մեթոդների 

տիրապետում, օտար լեզուներից մեկով սոցիալական հաղորդակցություն իրականացնելու 

կարողություն (ԸԿ-13). 

➢ մասնագիտական-սոցիալական գործունեության մեջ կազմակերպչական- կառավարչա-

կան հմտությունների օգտագործման կարողություն (ԸԿ-14). 

➢ հնարավոր աղետներից, տարերային աղետներից, վթարներից արտադրական անձնա-

կազմի և բնակչության պաշտպանության մեթոդներից օգտվելու պատրաստականություն 

(ԸԿ-15): 
 

3.3. Շրջանավարտը, յուրացնելով բակալավրի կրթական ծրագիրը, պետք է ունենա 

հետևյալ ընդհանուր-մասնագիտական կոմպետենցիաները (ԸՄԿ)՝ 

➢ իր մասնագիտական գործունեության մեջ տեխնոլորտային անվտանգության պահ-

պանման, չափիչ և հաշվիչ տեխնիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 

ժամանակակից միտումները հաշվի առնելու ունակություն (ԸՄԿ-1). 

➢ մասնագիտական գործունեության արդյունքների արդյունավետության գնահատման 

ժամանակ տնտեսագիտական գիտելիքների հիմունքների օգտագործման ունակություն 

(ԸՄԿ-2). 

➢ անվտանգության ապահովման բնագավառում հիմնական նորմատիվ-իրավական ակտե-

րով կողմնորոշվելու ընդունակություն (ԸՄԿ-3). 

➢ մարդու և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովման նպատակների և խնդիր-

ների պրոպագանդման կարողություն (ԸՄ4-4). 

➢ կոլեկտիվի հետ աշխատանքում մասնագիտական գործառույթների կատարման պատ-

րաստականություն (ԸՄԿ-5): 
 

3.4. Շրջանավարտը, յուրացնելով բակալավրի կրթական ծրագիրը, պետք է տիրապետի 

մասնագիտական կոմպետենցիաների, որոնք համապատասխանում են նրա մասնագիտական 

գործունեության այն տեսակին, որին ուղղված է բակալավրի կրթական ծրագիրը (ՄԿ): 

Ծառայողական- շահագործողական գործունեություն՝ 

➢ արտակարգ իրավիճակների դեպքում դեպքում տնտեսության օբյեկտների գործունեու-

թյան կայունության վերաբերյալ հիմնավորված որոշումների ընդունման ունակություն 

(ՄԿ-1). 

➢ փրկարարական միջոցառումների իրականացման տեխնիկական միջոցների տեղա-

դրմանը (մոնտաժին) և շահագործմանը մասնակցելու կարողություն (ՄԿ-2). 

➢ Փրկարարական աշխատանքների ձևերի իրականացման միջոցների տեխնիկական սպա-

սարկման, պահպանման, կազմակերպման և անցկացման, օգտագործվող պաշտպա-

նության միջոցների վիճակի վերահսկման, պաշտպանության միջոցների փոխարինման 

վերաբերյալ որոշումների ընդունման կարողություն (ՄԿ-3). 

➢ տարբեր մասնագիտությունների աշխատողների և ծառայողների հետ աշխատանքների 

իրականացման ունակություն (ՄԿ-4): 

 

Կազմակերպչական - կառավարչական գործունեություն.  

➢ աշխատանքի, շրջակա միջավայրի և անվտանգության պահպանման կազմակերպման 

վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման պատրաստականություն տնտեսական օբյեկտ-

ներում՝ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ (ՄԿ-5). 
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➢ արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության դեպքում ռազմավարական 

նշանակության և հատուկ կարևորագույն օբյեկտների անվտանգության ապահովման 

վերաբերյալ գիտելիքների կիրառման ունակություն (ՄԿ-6). 

➢ արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ մարդու և նյութական 

արժեքների պաշտպանությանն ուղղված անվտանգության ապահովման գործնական 

խնդիրների լուծման ուղղությամբ աշխատանքները կազմակերպելու, պլանավորելու և 

իրականացնելու ընդունակություն (ՄԿ-7). 

➢ փրկարարական միջոցառումների իրականացմանն ուղղված նորմատիվ-իրավական 

ակտերը կիրառելու ընդունակություն (ՄԿ-8): 
 

Փորձագիտական, հսկիչ և տեսչական-աուդիտորական գործունեություն. 

➢ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ մարդու և շրջակա միջավայրի վրա թույլ տրված 

բացասական ներգործության նորմատիվ մակարդակների որոշման ունակություն (ՄԿ-9). 

➢ բնակության վայրում անվտանգության մակարդակի չափումներ անցկացնելու, ստացված 

արդյունքները մշակելու, իրադրության հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ 

կանխատեսումներ անելու ունակություն (ՄԿ-10). 

➢ մարդու վրա վտանգների ազդեցության մխանիզմները վերլուծելու, կենսամիջավայրում 

մարդու օրգանիզմի փոխազդեցության բնույթը որոշելու ընդունակություն՝ հաշվի առնելով 

թունավոր նյութերի ներգործության մեխանիզմների առանձնահատկությունները, թունա-

վոր գործոնների էներգետիկ փոխազդեցությունները և համակցված ազդեցությունները 

(ՄԿ-11). 

➢ վտանգավոր, առանձնապես վտանգավոր և ընդունելի ռիսկի գոտիները որոշելու 

ընդունակություն (ՄԿ-12) 

➢ տարբեր նշանակության օբյեկտների անվտանգության մակարդակների ստուգումներ 

իրականացնելու պատրաստականություն, մասնակցություն դրանց անվտանգության 

փորձաքննություններին, որոնք երաշխավորված են Հայաստանի Հարապետության 

գործող օրենսդրությամբ (ՄԿ-13): 
 

Գիտահետազոտական գործունեություն. 

➢ փրկարարական աշխատանքների ժամանակ անվտանգության հիմնախնդիրների 

ուղղությամբ կողմնորոշվելու ընդունակություն (ՄԿ-14). 

➢ գիտահետազոտական մշակումների մասնակցելու ընդունակություն՝ ըստ մասնագի-

տական պատրաստության. հետազոտության թեմային առնչվող տեղեկատվության 

համակարգում, փորձաքննություններին մասնակցության ցուցաբերում, ստացված 

տվյալների մշակում (ՄԿ-15). 

➢ գիտահետազոտական կոլեկտիվի կազմում մասնագիտական խնդիրների լուծման ընդու-

նակություն (ՄԿ-16). 

➢ մասնագիտական խնդիրներ լուծելիս մաթեմատիկայի, բնական, հումանիտար և տնտե-

սական գիտությունների օրենքների և մեթոդների օգտագործման կարողություն (ՄԿ-17). 

➢ հետազոտությունների (այդ թվում՝ փորձագիտական) անցկացման և նկարագրման համար 

գործնական հմտություններ ձեռք բերելու ընդունակություն (ՄԿ-18): 
 

Ծառայողական գործունեություն (ՄԿ.Ծ). 

➢ ռիսկը գնահատելու և ստորաբաժանման անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու 

համար անհրաժեշտ որոշումների կայացման ընդունակություն փրկարարական աշխա-

տանքների և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման ժամանակ (ՄԿ.Ծ -1). 



 

16 

 

➢ փրկարարական ստորաբաժանումների գործառույթների իրականացման կառավարման 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ -2). 

➢ փրկարարական ստորաբաժանումների կառավարման և վթարային- փրկարարական ու 

այլ անհետաձգելի աշխատանքների կազմակերպման ընդունակություն՝ արատակարգ 

իրավիճակների պայմաններում (ՄԿ.Ծ-3). 

➢ բնածին, տեխնածին և այլ բնույթի արտակարգ իրավիճակների վերացման համար 

անհրաժեշտ խնդիրների կատարման ընթացքում ստորաբաժանումների գործունեության 

բազմակողմանի ապահովումը կազմակերպելու ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-4). 

➢ ժամանակակից խոցման միջոցների խոցող գործոններից բնակչության ինժեներական 

պաշտպանության կազմակերպման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ -5). 

➢ ճառագայթային, կենսաբանական և քիմիական միջոցների ազդեցությունից բնակչության 

պաշտպանության ապահովման համար հիմնական միջոցառումներ անցկացնելու 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-6). 

➢ առաջին օգնություն ցուցաբերելու և բժշկական առաջնահերթ միջոցներ օգտագործելու 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-7). 

➢ արդյունաբերական և ռազմավարական նշանակության օբյեկտներում վարակվածության 

մասշտաբների կանխատեսման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-8). 

➢ տարբեր իրավիճակներում գիտատեխնիկական և կազմակերպական որոշումների 

ընտրության և հիմնավորման համար ելակետային տվյալների նախապատրաստման 

կարողություն (ՄԿ.Ծ-9). 

➢ ժամանակակից միջոցների կիրառման, ինչպես նաև համաճարակների դեպքում անհրա-

ժեշտ բուժա-սանիտարական աշխատանքների համակարգման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-

10). 

➢ ռազմավարական գործողությունների, ինչպես նաև բնածին, տեխնածին և այլ բնույթի 

արտակարգ իրավիճակների պայմաններում անձնակազմին գործողությունների նախա-

պատրաստման կազմակերպման և անցկացման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-11). 

➢ ստորաբաժանման ներքին կանոնադրական կարգապահությանը և բարձր մարտւսկան 

պատրաստվածության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների անցկացման 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-12). 

➢ պաշտոնական պարտականություններին համապատասխան տարբեր աշխատանքային 

ռեժիմներում բարձր և լիարժեք պատրաստականության միջոցառումների ինքնուրույն 

կատարման կազմակերպման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-13). 

➢ քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

պաշտպանության միջոցառումների իրականացման գործընթացում գիտելիքների 

կիրառման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-14). 

➢ փրկարարական, վթարափրկարարական, աշխատանքներում կիրառվող  տեխնիկայի, այդ 

թվում՝ հատուկ տեխնիկայի, տեխնիկական սպասարկման և շահագործման 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-15). 

➢ անվտանգության տեխնիկական վերահսկողության միջոցների սպասարկման և 

շահագործման կազմակերպման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-16). 

➢ քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման մարմինների գործունեության 

ապահովման ընդունակություն՝ ռազմական հակամարտությունների ժամանակ բնակչու-

թյան պաշտպանության համար (ՄԿ.Ծ-17). 

➢ քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի, միջոցների և մարմինների համապատաս-

խան գործողությունների խաղաղ ժամանակ և պատերազմական պայմաններում 
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պատրաստականությունն ապահովելու ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-18). 

➢ ռազմական գործողությունների և արտակարգ իրավիճակների ազդեցությունից բնակ-

չության պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու, մշակելու, 

պահպանելու, փոխանակելու և հաղորդելու ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-19). 

➢ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում բնակչու-

թյան նախապատրաստման ընդունակություն, այդ թվում՝ բացատրական և նախա-

զգուշական աշխատանքների կազմակերպում բնակչության շրջանում (ՄԿ.Ծ-20). 

➢ տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության ազդարարման (այդ 

թվում՝ վաղ ազդարարման) և իրազեկման աշխատանքների կազմակերպման ու 

իրականացման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-21). 

➢ բնակչության առաջնահերթ կենսաապահովման, պլանավորման և իրականացման  ընդու-

նակություն, այդ թվում նաև մարդասիրական օգնության կազմակերպում (ՄԿ.Ծ-22). 

➢ արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության գործընթացում քաղա-

քացիների ներգրավման և անձանց իրավունքների պաշտպանության ընդունակություն 

(ՄԿ.Ծ-23). 

➢ արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության բնագավառում  միջազգային

 համագործակցության կազմակերպման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-24). 

➢ վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածքներ բնակչության, նյութական և 

մշակութային արժեքների տարհանումը կազմակերպելու ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-25). 

➢ բնակչությանն անհատական և կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներով ապահովելու 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-26). 

➢ զանգվածային և այլ հրդեհների դեմ պայքարի և հրդեհաշիջման կազմակերպման 

ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-27). 

➢ ռադիոակտիվ, քիմիական, կենսաբանական կամ այլ վարակման ենթարկված շրջանների 

բացահայտման և մեկուսացման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-28). 

➢ բնակչության սանիտարական մշակման, շենքերի և շինությունների վարակազերծման, 

տեխնիկայի և տարածքների հատուկ մշակման կազմակերպման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-

29). 

➢ համապատասխան նշանակության մարտական և այլ խնդիրների կատարման համար ան-

հրաժեշտ մակարդակով ֆիզիկական որակների տիրապետման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ- 

30). 

➢ արտակարգ իրավիճակների դեպքում տնտեսության օբյեկտների գործունեության 

կայունության կազմակերպման ու համակարգման ընդունակություն (ՄԿ.Ծ-31): 

Կից ներկայացվում է կոմպետենցիաների ձևավորման քարտեզը (Հավելված 2): 

 

 

 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

Ա1. ծանոթ կլինի փրկարարական բնագավառին 

առնչվող իրավական դաշտին (օրենքներ, 

կառավարության որոշումներ, նորմատիվային 

ակտեր, միջազգային կոնվենցիաներ, 

պայամանագրեր, միջպետական 

համաջայնագրեր և այլն), ստանդարտներին և 

մեթոդական նյութերին. 

Ա2. ծանոթ կլինի հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակների, պատերազմների (կամ լոկալ 

վթարների) հետևանքներից բնակչության 

անվտանգության և պաշտպանության ռազմա-

վարությանը, նպատակին, դրա իրավական, 

կազմակերպչական, նյութատեխնիկական 

ապահովման խնդիրներին և դրանց լուծման 

գործընթացներին: Ինչպես նաև հնարավոր 

արտակարգ իրավիճակների պայմաններում 

կենսագործունեության և անվտանգության 

ապահովման համակարգերի, 

ենթահամակարգերի և համակարգային 

տարրերի կառուցվածքին, գործունեությանը, 

փրկարարական համակարգի կառավարմանը և 

դրա առանձնահատկություններին, կազմակեր-

պությունների կառուցվածքում ինտեգրման 

ձևերին և հնարավորությունների 

տեխնիկական, տեխնոլոգիական և 

արդյունավետության ցուցանիշներին, ոլորտի 

հիմնական հասկացություններին. 

 

Ա3. ծանոթ կլինի բնակչության և տարածքների 

անվտանգության մակարդակի վրա ազդող 

բնածին, տեխնածին և կոմբինացված 

բացասական գործոններին, դրանց 

առանձնահատկություններին, խմբավորման ու 

դասակագման սկզբունքներին, մեթոդա-

բանությանը և հիմնական տեսություններն. 

  

Ա4. կիմանա փրկարարական, բնակչության 

պաշտպանության կամ դրանց 

նախապատրաստման միջոցառումների 

իրականացման կազմակերպչական, կառավար-

չական գործունեության տեսակները, համա-

 

Դասավանդման/ 

ուսումնառության մեթոդները. 

ՈՒսանողները ձեռք են բերում Ա 

կետում նշված գիտելիքը և իմա-

ցությունը հետևյալ մեթոդներով.  

 

➢ դասախոսություն, 

➢ սեմինար-պարապմունք, 

➢ խմբային քննարկում,  

➢ գործնական պարապմունք, 

➢ ինքնուրույն աշխատանք, 

➢ ռեֆերատ, 

➢ բանավեճ, 

➢ կլոր սեղան, 

➢ գործնական խաղ: 

 

 

 

Գնահատման մեթոդները և ձևերը. 

ՈՒսանողների Ա կետում նշված, 

գիտելիքները և իմացությունը 

գնահատվում են հետևյալ ձևերով և 

մեթոդներով. 

 

 

➢ առաջադրանքների ստուգում և 

գնահատում, 

➢ սեմինար-պարապմունքների 

ընթացքում գիտելիքների 

գնահատում, 

➢ ստուգարքներ, 

➢ թեստային առաջադրանք, 

➢ զեկուցում, 

➢ միջանկյալ քննություններ, 

➢ գրավոր ու բանավոր 

քննություններ 

➢ եզրափակիչ քննություններ, 

➢ կուրսային աշխատանքների 

պաշտպանություն, 

➢  զեկուցում, 

➢ ամփոփիչ ատեստավորման 

քննություններ:  
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կարգային կառուցվածքները, տարրերը, դրանց 

փոխկապակցվածությունը, գործունեության 

կայունության և վերջնարդյունքի ապահովման 

տարատեսակները և գործիքային բազան. 

 

Ա5. ծանոթ կլինի նյութերի, միջոցների, գործիքների, 

տեխնոլոգիական սարքավորումների բնութա-

գրերին, կիրառման հնարավորություններին և 

առանձնահատկություններին: Համակարգում 

հետազոտական աշխատանքների կազմակերպ-

ման, իրականացման և արդյունքների մշակման 

բոլոր փուլերին` ուղղված աղետակայուն և 

պաշտպանված միջավայրի ստեղծմանը. 

 

Ա6. Ծանոթ կլինի բնակչության պաշտպանության 

խնդիրներին, դրանց վրա ազդող բացասական 

գործոնների քանակական և որակական 

ցուցանիշներին, իրացման հավանականություն-

ներին ու դրանց վրա ազդող բաղադրիչներին, 

ռիսկի ու գնահատման հայեցակարգին, 

աղետների ռիսկի նվազեցման ուղիներին. 

 

Ա7. ծանոթ կլինի ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներին և տեխնիկական 

միջոցներին. 

  

Ա8. կունենա հարուստ գիտելիքների պաշար 

փրկարարական, քաղաքացիական 

պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների, 

բնակչության պաշտպանության և աղետների 

ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ` պատրաստ 

որակյալ և համապարփակ մասնագիտական 

միջամտություն իրականացնելու. 

 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություն-

ներ 

 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ 

կլինի. 

 

Բ1. վերլուծել, ներկայացնել և մեկնաբանել 

փրկարարական և հարակից բնագավառներում 

մասնագիտական գործունեությանն առնչվող 

իրավական դաշտը (օրենքներ, կառավարության 

որոշումներ, նորմատիվային ակտեր, 

Դասավանդման/ուսումնառության 

մեթոդները. 

 

ՈՒսանողները ձեռք են բերում Բ 

կետում նշված գործնական 

մասնագիտական կարողությունները 

հետևյալ մեթոդներով և ձևերով.  

 

➢ դասախոսություն, 

➢ գործնական պարապմունք, 

➢ գրավոր և բանավոր 
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միջազգային կոնվենցիաներ, պայմանագրեր, 

միջպետական համաձայնագրեր և այլն), 

մեթոդական նյութերը. 

 

Բ2. բնակչության պաշտպանության կամ դրա 

նախապատրաստման համակարգի 

կառուցվածքում, ինչպես նաև հնարավոր 

արտակարգ իրավիճակների, պատերազմների 

(կամ լոկալ վթարների) պայմաններում ստանձնել 

պատասխանատվության որոշակի շրջանակ 

թիմային աշխատանքում. 

 

Բ3. կիրառել արտակարգ իրավիճակներից բնակ-

չության պաշտպանությանն առընչվող 

չափորոշիչները, այդ բնագավառին 

յուրահատուկ տեխնիկական միջոցները (այդ 

թվում նաև` տեղեկատվական), 

սարքավորումները, աղետների կանխարգելման, 

հետևանքների վերացման նոր 

տեխնոլոգիաները. 

 

Բ4. ծավալել մասնագիտական գործունեություն և 

կատարել առաջադրանքներ ղեկավարության 

ներքո. 

 

Բ5. մասնակցել փրկարարական, բնակչության 

պաշտպանության կամ դրանց 

նախապատրաստման համակարգում 

հետազոտական աշխատանքների 

կազմակերպման, իրականացման և 

արդյունքների մշակման բոլոր փուլերին` 

ուղղված վթարների և ավերվածությունների 

հետևանքներից բնակչության պաշտպանության 

գործընթացների և ռիսկերի կառավարմանը.  

 

Բ6. մասնակցել պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, 

տնտեսության օբյեկտներում անվտանգության 

խնդիրների առաջադրման, ծրագրերի 

մշակմանն ու լուծմանն ուղղված 

աշխատանքների բոլոր փուլերին` ապահովելով 

հնարավոր արտակարգ իրավիճակում, կամ 

աղետալի հետևանքներով վտանգների 

հնարավոր ծագման դեպքում բնակչության 

անվտանգության, ինչպես նաև տնտեսության 

առաջադրանքներ, 

➢ սեմինար-պարապմունք,  

➢ խմբային աշխատանք, 

➢ իրավիճակային խնդիրներ, 

➢ գործնական խաղ, 

➢ պրակտիկաներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և ձևերը. 

 

Ուսանողների Բ կետում նշված 

գործնական մասնագիտական 

կարողությունները գնահատվում են 

հետևյալ մեթոդներով և ձևերով: 

 

➢ առաջադրանքների կատարման 

ստուգում և գնահատում, 

➢ սեմինար-պարապմունքների 

ընթացքում գործնական կարո-

ղությունների գնահատում, 

➢ թեստային առաջադրանք, 

➢ զեկուցում, 

➢ միջանկյալ գրավոր ու բանավոր 

քննությունների գնահատում, 

➢ եզրափակիչ քննություններ, 

➢ կուրսային աշխատանքների 

պաշտպանություն, 

➢ պրակտիկայի գնահատում, 

➢ ամփոփիչ ատեստավորման 

քննություններ:  
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օբեկտների գործունեության կայունությունը. 

 

Բ7. կիրառել աղետների ռիսկերի գնահատման ժա-

մանակակից մեթոդներ, վտանգների և ռիսկերի 

թվայնացված քարտեզների մշակման մեթոդա-

բանություն. 

 

Բ8. կայացնել որոշումներ սահմափակ 

ինքնուրույնության պայմաններում:  

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

Գ1. կիրառել քննադատական մտածողություն, 

կատարել վերլուծություն և եզրահանգումներ 

բնակչության պաշտպանության և դրա 

նախապատրաստման բնագավառներում 

գործունեության, գործառույթների գնահատման, 

բարելավման նպատակով. 

 

Գ2. դրսևորել որոշակի ստեղծագործական մոտեցում 

փրկարարական համակարգում և արտակարգ 

իրավիճակների հետևանքների վերացման 

գործընթացներում բարդ մասնագիտական 

խնդիրների լուծումներ առաջարկելու համար. 

 

Գ3 օգտագործել մի շարք տեղեկատվական 

տեխնոլոգիական միջոցներ և տեխնիկական 

համակարգեր բնակչության պաշտպանության և 

դրա նախապատրաստման աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, 

նպատակով. 

  

Գ4. հավաքել, մշակել և մեկնաբանել քաղաքացիական 

պաշտպանության բնագավառին առնչվող տվյալ-

ներ (հետախուզական, իրավիճակային, ելա-

կետային և այն), դրանք խնբավորել, տարակար-

գել, սահմանել առաջնայնություններ` հիմնական 

դատողություններ անելու նպատակով. 

 

Գ5. բացատրել և մեկնաբանել փրկարարական 

աշխատանքների ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվությունը, գաղափարները, խնդիրները, 

փաստարկները, իրավիճակները, հիմնարար 

 

Դասավանդման/ուսումնառության 

մեթոդները. 

 

ՈՒսանողները ձեռք են բերում Գ 

կետում նշված ընդհանրական 

(փոխանցելի) կարողությունները հե-

տևյալ մեթոդներով.  

 

➢ դասախոսություն, 

➢ գործնական պարապմունք, 

➢ առաջադրանք, խմբային 

քննարկումներ և ներկայացումներ 

➢ սեմինար-պարապմունք,  

➢ խմբային աշխատանք, 

➢ համացանցից օգտվելով՝ անհա-

տական հանձնարարությունների 

կատարում, 

➢ կուրսային աշխատանքի 

պատրաստում, 

➢ իրավիճակային խնդիրներ, 

➢ պրակտիկաներ. 

 

Գնահատման մեթոդները և ձևերը. 

Ուսանողների Գ կետում նշված 

ընդհանրական (փոխանցելի) 

կարողությունները գնահատվում են 

հետևյալ մեթոդներով և ձևերով: 

 

➢ առաջադրանքների կատարման 

ստուգում և գնահատում, 

➢ սեմինար-պարապմունքների 

ընթացքում ընդհանրական 

(փոխանցելի) կարո-

ղությունների գնահատում, 
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սկզբունքները և մեթոդները` ստեղծված 

հավանական իրադրություններում 

առաջադրանքների և մարտահրավերների լուման 

նպատակով. 

 

Գ6. պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնել 

հետազոտությունների արդյունքներ, 

հաշվետվություիններ և առաջարկություններ 

բնակչության պաշտպանության և դրա 

նախապատրաստման աշխատանքների 

վերաբերյալ. 

 

 Գ7. փրկարարական աշխատանքների 

մասնագիտական գուծունեության ընթացքում 

օգտագործել համակարգչային տեխնիկա, իր 

ծրագրային ապահովումով (MS Office-ի Word, 

Excel, Access, Power point, SPSS և այլն). 

 

Գ8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

ինչպես նաև ունակ կլինի ցուցաբերելու առաջին 

բուժօգնության:  

 

➢ թեստային առաջադրանք, 

➢ զեկուցում, 

➢ միջանկյալ գրավոր ու բանավոր 

քննությունների գնահատում, 

➢ եզրափակիչ բանավոր քննու-

թյուններ: 

➢ կուրսային աշխատանքների 

պաշտպանություն, 

➢ գիտական սեմինարներ և 

քննարկումներ, 

➢ պրակտիկայի գնահատում, 

➢ ամփոփիչ ատեստավորման 

քննություններ: 
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4. 103201.04.6 «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ»  

(ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ) ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 

4.1 Օրացուցային ուսումնական ժամանակացույց. 

Օրացուցային ուսումնական ժամանակացույցն ամրագրում է տեսական և գործնական 

ուսուցման փուլերի, քննաշրջանների, արձակուրդների, ավարտական որակավորման 

աշխատանքների մշակման, պետական ամփոփիչ ատեստավորման հաջորդականությունը և 

շարունակականությունը։ 

Օրացուցային ուսումնական ժամանակացույցը ներկայացված է ուսումնական պլանում և 

հանդիսանում է նրա բաղկացուցիչ մասը: 

Տե՛ս Ուսումնական պլանը (Հավելված 1): 

 

4.2 Ուսումնական պլան. 

Ուսումնական պլանում տրվում են առարկաների ցանկը, գործնական աշխատանքները, 

սովորողների պետական ամփոփիչ ատեստավորումը, ուսումնական գործունեության մյուս 

տեսակները՝ դրանց ծավալի և հաշվարկային միավորների, հաջորդականության և 

ուսումնական փուլերում ծավալների նշումով։ 

Ուսումնական պլանում առանձնացվում է սովորողների ինքնուրույն և լսարանային 

աշխատանքների ծավալը։ Յուրաքանչյուր առարկայի համար նշվում է սովորողների միջանկյալ 

ատեստավորումների ձևը: 

Տե՛ս Ուսումնական պլանը (Հավելված 1): 
 

4.3 Առարկայի աշխատանքային ծրագիրը. 

Առարկայի աշխատանքային ծրագիրը ներառում է՝ 

➢ առարկայի անվանումը, նպատակները և խնդիրները. 

➢ կրթական ծրագրի կառուցվածքում առարկայի տեղը. 

➢ առարկայի յուրացման արդյունքների նկատմամբ պահանջները՝ ուսման պլանավորված 

արդյունքների մատնանշմամբ՝ գիտելիքներ, հմտություններ և/կամ գործունեության փորձ, 

ինչպես նաև ձևավորված կոմպետենցիաներ. 

Տե՛ս կոմպետենցիաների ձևավորման քարտեզը (Հավելված 2): 

➢ առարկայի ծավալը հաշվարկային միավորներում՝ ակադեմիական կամ աստղաբաշխա-

կան ժամերի նշումով, բաժանված դասավանդողների հետ սովորողների լսարանային 

(ըստ ուսումնական պարապմունքների տեսակի) և ինքնուրույն աշխատանքների. 

➢ առարկայի բովանդակությունը՝ կառուցված ըստ թեմաների (բաժինների)՝ նրանցով անց-

կացված ուսումնական պարապմունքների տեսակների և ակադեմիական ու աստղաբաշ-
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խական ժամերի քանակի, ինքնուրույն աշխատանքի ժամերի նշումով. 

➢ առարկայի և նրա բաժինների բովանդակությունը. 

➢ առարկայի ուսումնամեթոդական և տեղեկատվական ապահովումը. 

➢ առարկայի գծով կրթական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութա-

տեխնիկական ապահովման նկարագիրը: 

Տե՛ս Ուսումնական տարիներ և ուսումնական մոդուլներ (Հավելված 3): 
 

4.4 Թեմատիկ պլան. 

Առարկայի ուսումնասիրման թեմատիկ պլանը ներառում է՝ 

➢ ուսումնական ժամանակի բաշխումն ըստ կիսամյակների և ուսումնական 

պարապմունքների տեսակի, առարկայի ուսումնասիրության պլանն ըստ ուսումնական 

պարապմունքների, գրականությունը (հիմնական և լրացուցիչ), կազմակերպչական-

մեթոդական ուղեցույցները, մյուս առարկաների հետ փոխադարձ կապը, ուսումնական 

պարապմունքների անցկացման ժամանակ օգտագործվող կրթական տեխնոլոգիաները, 

առակայի ուսումնասիրության արդյունքում ձևավորվող կոմպետենցիաների ցանկը։  

Տե՛ս Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական մոդուլների նկարագրիչները 

(Հավելված 4): 

 

4.5 Պրակտիկայի ծրագիր. 

Պրակտիկայի ծրագիրը ներառում է՝  

➢ պրակտիկայի տեսակը, նրա անցկացման ձևերը (ձևը). 

➢ պարակտիկայի անցկացման ժամանակ պլանավորված ուսումնական արդյունքների 

թվարկումը, որը հարաբերակցվում է կրթական ծրագրի յուրացման պլանավորված 

արդյունքներին. 

➢ կրթական ծրագրի կառուցվածքում պրակտիկայի տեղի, ծավալի նշումը հաշվարկային 

միավորներով և նրա շարունակականությունը շաբաթների մեջ՝ կա՛մ ակադեմիական, 

կա՛մ աստղաբաշխական ժամերով. 

➢ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցանկը, որոնք օգտագործվում են պրակտիկաների 

անցկացման ժամանակ, ներառյալ ծրագրային ապահովման և տեղեկատվական 

համակարգերի ցանկերը (անհրաժեշտության դեպքում). 

➢ նյութատեխնիկական բազայի նկարագիրը, որն անհրաժեշտ է պրակտիկայի անցկացման 

համար։ 

Ֆակուլտետի (ամբիոնի) որոշմամբ պրակտիկայի ծրագրի կազմի մեջ կարող են ներառվել 

նաև այլ տեղեկություններ և /կամ նյութեր։ 

Բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքում ներառված են ուսումնական, 

արտադրական և հետազոտական պրակտիկաները։ 
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4.6 Գնահատման միջոցները. 

Գնահատման միջոցները ներկայանում են գնահատման միջոցների ֆոնդի տեսքով՝ 

ընթացիկ հսկողության, միջանկյալ ատեստացիաների, սովորողների՝ ըստ առարկաների կամ 

պրակտիկայի պետական ամփոփիչ ատեստացիաների անցկացման համար։  

Ընթացիկ հսկողության անցկացման համար գնահատման միջոցների, միջանկյալ 

ատեստացիաների ֆոնդը ներառում է՝ 

➢ առարկայի բովանդակության յուրացման մակարդակի վերաբերյալ պահանջները՝ ուսման 

պլանավորված արդյունքների նշումով՝ գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ 

և/կամ գործունեության փորձ, ինչպես նաև ձևավորվող կոմպետենցիաներ, գնահատման 

միջոցների ֆոնդի անձնագիր՝ կրթական ծրագրի յուրացման գործընթացում ձևավորվող 

կոմպետենցիաների փուլերի նշումով. 

➢ գնահատման սանդղակի նկարագիրը. տիպային ստուգողական առաջադրանքներ կամ այլ 

նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների և/կամ 

գործունեության փորձի գնահատման համար և որոնք կրթական ծրագրի յուրացման 

գործընթացում բնութագրում են ձևավորվող կոմպետենցիաների փուլերը. 

➢ մեթոդական նյութեր, որոնք սահմանում են գիտելիքի, հմտությունների, կարողություն-

ների և գործունեության փորձի գնահատման ընթացակարգերը, բնութագրում ձևավորվող 

կոմպետենցիաները, ստուգարքների և քննությունների նախապատրաստման հարցերը, 

ստուգարքների և քննությունների հանձնման տոմսերի տարբերակները և այլ նյութեր. 

➢ պետական ամփոփիչ ատեստավորման համար գնահատման միջոցների ֆոնդը ներառում 

է՝ կոմպետենցիաների ցանկը, որոնց պետք է տիրապետի սովորողը կրթական ծրագրի 

յուրացման արդյունքում. 

➢ կոմպետենցիաների գնահատման ցուցանիշների և չափորոշիչների նկարագիրը. տիպային 

ստուգողական առաջադրանքներ կամ այլ նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են կրթական 

ծրագրի յուրացման արդյունքների գնահատման համար. մեթոդական նյութեր, որոնք 

սահմանում են կրթական ծրագրի յուրացման արդյունքների գնահատման 

ընթացակարգերը. 
 

4.7 Շրջանավարտի կոմպետենտային մոդելը.  

Շրջանավարտի կոմպետենտային մոդելը՝ որպես կրթական ծրագրի յուրացման ավարտին 

ակնկալվող միասնական կրթական արդյունք, ներառում է շրջանավարտի կոմպետենցիաների 

ձևավորվածության մակարդակի բովանդակային նկարագիրը, կոմպետենցիաների ձևավորման 

փուլերը։ 
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5. 103201.04.6 «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

5.1 Մանկավարժական կադրեր. 

Գիտամանկավարժական հաստիքային աշխատողների բաժինը կազմում է Ակադեմիայի 

գիտամանկավարժական աշխատողների (ամբողջական դրույքաչափերով) ընդհանուր թվի 

ավելի քան 50 տոկոսը։ 

Գիտամանկավարժական աշխատողների (ամբողջական դրույքաչափերով) բաժինը, որոնք 

ունեն իրենց դասավանդած առարկաներին համապատասխան կրթություն, բակալավրի 

կրթական ծրագիր իրականացնող ընդհանուր գիտամանկավարժական աշխատողների թվում 

կազմում է ավելի քան 70 տոկոս։ 

Գիտական աստիճաններով և կոչումներով գիտամանկավարժական աշխատողների 

(ամբողջական դրույքաչափերով) բաժինը կազմում է շուրջ 70 տոկոս։ 

Աշխատակիցների (ամբողջական դրույքաչափերով) բաժինը ղեկավար և կազմակեր-

պական աշխատակիցների թվում, որոնց գործունեությունը կապված է բակալավրի կրթական 

ծրագիր իրականացնող մասնագետների հետ (ոչ պակաս 3 տարվա աշխատանքային ստաժով 

տվյալ մասնագիտության բնագավառում), կազմում է ավելի քան 10 տոկոս։ 

 

5.2 Ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական և տեղեկատվական ապահովում. 

Կրթական ծրագիրն ապահովվում է բոլոր առարկաների (մոդուլների) և նյութերի 

ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի առկայությամբ։ 

Յուրաքանչյուր առարկայի (մոդուլի) բովանդակությունը ներկայացված է համացանցում և 

Ակադեմիայի ներքին ցանցում։ 

Սովորողների արտալսարանական աշխատանքն ուղեկցվում է մեթոդական ապահով-

մամբ և այն ժամանակի հիմնավորմամբ, որը ծախսվելու է այդ աշխատանքի կատարման 

համար։  

Համացանցում և Ակադեմիայի ներքին ցանցում ներկայացված բոլոր ուսումնամեթոդական 

համալիրներում գոյություն ունեն բաժիններ, որոնք բովանդակում են հանձնարարականներ 

սովորողների ինքանուրույն աշխատանքի համար։ 

Կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովվում է յուրաքանչյուր սովորողի մուտքի 

հնարավորությամբ տվյալների բազա, գրադարանային ֆոնդեր, որոնք ձևավորվել են ըստ 

կրթական ծրագրի առարկաների ցանկի։ Բոլոր սովորողները ինքնուրույն աշխատանքների 

ժամանակ ապահովված են համացանց և Ակադեմիայի էլեկտրոնային գրադարան մուտքի 

հնարավորությամբ։  

Էլեկտրոնային-գրադարանային համակարգը (էլեկտրոնային գրադարանը) և Ակադեմիայի 

էլեկտրոնային տեղեկատվական-կրթական միջավայրն ապահովում են մուտքի միաժամանկյա 

հնարավորություն բակալավրիատի ծրագրով սովորողների ոչ պակաս 25 տոկոսի համար։ 
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Էլեկտրոնային տեղեկատվական-կրթական միջավայրն ապահովում է՝ 

➢ հասանելիություն ուսումնական պլաններին, առարկայի (մոդուլի) աշխատանքային ծրա-

գրերին, պրակտիկային, էլեկտրոնային գրադարանային համակարգի հրատարակություն-

ներին և էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներին, որոնք մատնանշված են առարկայի 

աշխատանքային ծրագրերում. 

➢ կրթական գործընթացի արձանագրման ընթացքին, միջանկյալ ատեստավորումների և 

բակալավրի կրթական ծրագրերի յուրացման արդյունքներին. 

➢ բոլոր տեսակի պարապմունքների անցկացումը, ուսման արդյունքների գնահատման 

ընթացակարգերը, որոնց իրականացումը նախատեսված է էլեկտրոնային ուսուցմամբ, 

հեռակառավարման կրթական տեխնոլոգիաները. 

➢ սովորողների էլեկտրոնային պորտֆոլիոյի ձևավորումը, այդ թվում՝ սովորողների աշխա-

տանքների պահպանումը, կրթական գործընթացի ցանկացած մասնակցի կողմից այդ 

աշխատանքներին տրված գնահատականները և գրախոսությունները. 

➢ կրթական գործընթացի մասնակիցների փոխգործակցությունն, այդ թվում՝ համաժա-

մանակյա և/կամ ոչ համաժամանակյա փոխգործակցությունը համացանցի միջոցով։ 

Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացումն ապահովվում է գրադարանի առկայու-

թյամբ՝ ընթերցասրահով, որի միասնական գրադարանային ֆոնդը կազմում են գիտական, 

ուսումնական, մեթոդական և գեղարվեստական գրականությունը, գիտական ու գեղարվես-

տական հանդեսները, էլեկտրոնային դասագրքերը և այլն։ 

Գրադարանային ֆոնդը համալրված է տպագիր հրատարակություններով՝ յուրաքանչյուր 

հիմնական գրականությունից 50 օրինակի հաշվով, որոնք թվարկված են առարկայի աշխա-

տանքային ծրագրում և ոչ պակաս 25 օրինակ լրացուցիչ գրականություն՝ 100 սովորողի հաշվով։ 

Լրացուցիչ գրականության ֆոնդը, բացի ուսումնականից, ներառում է տեղեկագրական-

մատենագիտական և պարբերական հրատարակություններ՝ յուրաքանչյուր 100 սովորողի 

համար 1-2 օրինակի հաշվով։ 

 

5.3 Ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովումը. 

Ակադեմիայում ուսումնական գործընթացն ապահովվում է մասնաշենքերի առկայու-

թյամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ուսումնական լսարաններ՝ դասախոսության և սեմի-

նարի տիպի պարապմունքներ, կուրսային նախագծեր (կուրսային աշխատանքների կատա-

րում), խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, ընթացիկ հսկողությունև միջանկյալ 

ատեստացիաներ անցկացնելու համար։ 

Մասնաշենքերը կահավորված են հատուկ կահույքով և ուսուցման տեխնիկական միջոց-

ներով, որոնք ծառայում են ուսումնական տեղեկատվության ներկայացմանը մեծ լսարաններին։ 

Դասախոսության տիպի պարապմունքներ անցկացնելու համար օգտագործվում են 

ցուցադրական սարքավորումների հավաքածուներ և ուսումնա-տեսողական պիտույքներ, 

որոնք ապահովում են թեմատիկ լուսաբանումները՝ առարկայի (մոդուլի) ուսումնական 

աշխատանքային ծրագրին համապատասխան։ 
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Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 

ապահովման ցանկը ներառում է մասնագիտացված ուսումնական լաբորատորիաները, 

փրկրարական մեքենան, մարզումային բազան (սարքավորումներ, գույք և այլն), մարզական 

բազան (մարզահրապարակներ, ստադիոններ, մարզադահլիճներ, լողավազաններ և այլն), 

վարժահրապարակները՝ գործնական պարապմունքներ և ուսումնավարժանքներ 

իրականացնելու համար։  



 

29 

 

6. ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՈՐԸ ՆՊԱՍՏՈՒՄ Է 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ԱՆՁՆԱՅԻՆ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ 

 

Ակադեմիայի դաստիարակչական միջավայրը ձևավորվում է միջոցառումների համալիրի 

օգնությամբ, որը ենթադրում է՝ 

➢ սովորողների անձնային որակների ձևավորում, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ 

մասնագիտական գործունեության համար. 

➢ ակտիվ հայրենասիրական գիտակցության, իրավական և քաղաքական մշակույթի, 

աշխատանքի և կյանքի կազմակերպման ընդունակության ձևավորում ժամանակակից 

պայմաններում. 

➢ ուսման և ծառայության նկատմամբ սովորողների շահադրդման, մասնագիտական 

վարպետության բարձրացման համար անձնական պատասխանատվության զարգացում. 

➢ հոգևոր-բարոյական որակների դաստիարակություն և կատարողական ու ծառայողական 

կարգապահության բարձր մակարդակ. 

➢ սովորողների ֆիզիկական առողջության ամրապնդում, առողջ ապրելակերպի դաստի-

արակություն, ալկոհոլի, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի օգտագործման հանդեպ 

անհանդուրժողական վերաբերմունք. 

➢ կոլեկտիվ ղեկավարելու հմտությունների և կարողությունների ձևավորում։ Ակադեմիայի 

դաստիարակչական միջավայրի հիմնական նպատակը բարձրագույն կրթությամբ ապագա 

մասնագետի անձի բազմակողմանի զարգացումն է՝ բնորոշվող բարձր կուլտուրայով, 

ֆիզիկական առողջությամբ, սոցիալական ակտիվությամբ, հայրենասեր քաղաքացու 

որակներով։ 

Դաստիարակչական միջավայրը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝ պետական-

հայերնասիրական և բարոյական, մասնագիտական, էկոլոգիական և իրավական, գեղագի-

տական և ֆիզիկական։ 

 

6.1 Դաստիարակչական միջավայրի պետական-հայրենասիրական և բարոյական բաղադրիչը 
 

Պետական-հայրենասիրական դաստիարակություն. 

Պետական-հայրենասիրական գիտակցության ձևավորումը պետք է նպաստի քաղաքացու 

և մարդու կայացմանը, մասնագիտական որակների և ծառայողական պարտականությունների 

կատարման նկատմամբ պատասխանատվության զգացումի խորացմանը։ Հայրենասիրությունը 

ձեռք է բերում հատուկ նշանակություն՝ կապված Ակադեմիայի շրջանավարտի 

մասնագիտական գործունեության առանձնահատկությունների հետ։ 

Պետական-հայրենասիրական դաստիարակությունը սովորողների վրա դաստիարակչա-

կան ներգործությունն է՝ բարձր հայրենասիրական գիտակցության ձևավորման նպատակով, 

հավատարմությունը Հայրենիքին, պարտքին, սահմանադրական պարտականությունների կա-

տարման պատրաստականությունը։ 
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Պետական-հայրենասիրական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ բոլոր տեսակի ուսումնական պարապմունքների հայրենասիրական բովանդակությամբ 

հագեցում. անձնակազմի տեղեկացվածությունը ՀՀ պետական քաղաքականությանը. 

➢ հայրենասիրական դաստիարակության թեմաներով մրցույթների, սեմինարների, 

կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների անցկացում. 

➢ Ակադեմիայում պատմական և մասնագիտական ավանդույթների պահպանում և 

զարգացում. 

➢ ուսումնական կոլեկտիվում հանդուրժողական վերաբերմունքի ձևավորում. 

➢ ազգամիջյան հարաբերությունների մշակույթի և ավանդական կրոնների նկատմամբ 

հարգալից վերաբերմունքի ձևավորում. 

➢ թեմատիկ երեկոների անցկացում Արցախյան գոյամարտի վետերանների ու ՀՀ ԱԻՆ-ի 

մասնակցությամբ. 

➢ փրկարարաի երդման, զինվորական երդման, փրկարար ծառայության սպայական 

կոչումների շնորհման, Ակադեմիայի շրջանավարտների թողարկման հանդիսավոր 

արարողությունների անցկացում։ 

 

Բարոյական դաստիարակություն. 

Հաշվի առնելով ապագա մասնագիտության առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտ է 

դնել սովորողների անձի բարոյական ձևավորման հիմքերը բոլոր առարկաների դասավանդման 

ընթացքում։ Հիմնական բարոյական դաստիարակություն համարվում է բարոյական դրույթների 

իրացումը վարքային գործունեության, սովորույթների, դրանց գիտակցական պահպանման մեջ։ 

Բարոյական դաստիարակությունը սովորողների գիտակցության, զգացմունքների և 

կամքի վրա ներգործությունն է՝ նրանց մոտ անհրաժեշտ հոգևոր-բարոյական գծերի և որակների 

ձևավորման նպատակով։ 

Բարոյական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ ուսումնական գործընթացում մանկավարժի և սովորողների միջև համագործակցային 

մարդասիրական միջավայրի ստեղծում. 

➢ բոլոր տեսակի ուսումնական պարապմունքները բարոյական-էթիկական բովանդա-

կությամբ հագեցում, գործնական խաղերի, կլոր սեղանների, բանավեճերի, 

կոնֆերանսների անցկացում. 

➢ սոցիալական և հումանիտար-սոցիալական առարկաների գիտելքիների համակարգի 

յուրացում. 
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Ակադեմիայի ցուցանմուշների օգտագործում. 

➢ սովորողների հաղորդակցումը ստեղծագործական գործունեությանը. 

➢ անձնակազմի դաստիարակության մեջ հասարակական կազմակերպությունների հոգևոր-

բարոյական ներուժի օգտագործում. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ համակարգի աշխատակցի պատվո կոդեքսի պահպանում. 

➢ մանկավարժների և կառավարման ցանկացած մակարդակի ղեկավարների բարոյական 

վարքի անձնական օրինակի օգտագործումը. 

 

6.2 Մասնագիտական դաստիարակության դաստիարակչական միջավայրի մասնագիտական 

բաղադրիչը 

 

Մասնագիտական դաստիարակություն. 

Ժամանակակից պայմաններում մասնագիտական դաստիարակությունը ներհյուսված է 

ապագա մասնագետի գիտելիքների համակարգի և համոզմունքների մեջ։ Մասնագիտական 

դաստիարակությունը ներառում է բարոյական որակների ձևավորումը, որոնք բնութագրում են 

փրկարարի մասնագիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, մասնագիտական գիտելիքների 

մակարդակը և դրանց իմաստավորման աստիճանը։ 

Մասնագիտական դաստիարակությունը կոմպետենտ, մասնագիտորեն գրագետ, պատաս-

խանատու մասնագետի պատրաստումն է, նրա մոտ այնպիսի անձնային որակների 

ձևավորումը, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական պարտականությունների արդյունավետ 

կատարման համար։  
 

Մասնագիտական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ գիտամանկավարժական անձնակազմի մասնագիտական նախապատրաստության 

բարձրացում. 

➢ մասնագիտական կրթության հումանիզացում. 

➢ Ակադեմիայի նյութատեխնիկական և լաբորատոր-ուսումնական բազաների զարգացում. 

➢ մասնագետի պատրաստման նոր ուղղությունների իրագործում, առաջավոր 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ուսուցման ձևերի և մեթոդների ներդրում. 

➢ ուսման մեջ, գիտահետազոտական աշխատանքում բարձր ցուցանիշներ ունեցող 

սովորողների, ակտիվիստների լրացուցիչ նյութական շահադրդում. 

➢ ՀՀ ԱԻՆ համակարգի այլ կրթական հաստատությունների հետ համագործակցություն։ 

 

6.3 Դաստիարակչական միջավայրի էկոլոգիական և իրավական բաղադրիչը 

 

Էկոլոգիական բնագավառում Հայաստանի ազգային շահերը հանգում են երկրի 

էկոլոգիական իրավիճակի բարելավմանը։ Շրջակա միջավայրի, մարդու կյանքի և առողջության 

վրա բացասական ազդեցությունները, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հետևանքով տնտեսական վնասները, տեխնածին և բնական, տարերային 
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աղետներն ու վթարները սպառնալիք են ՀՀ ազգային անվտանգությանը։ Ապագա 

մասնագետների մասնագիտական գիտելիքների և էկոլոգիական մշակույթի բարձրացումը 

շրջակա միջավայրի որակի բարելավման և պահպանման ուղղությամբ պետք է նպաստի 

հրդեհների և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցմանը։  

Էկոլոգիական դաստիարակությունը գիտական և գործնական գիտելիքների, կարողու-

թյունների և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում արժեքային կողմնորոշման ու 

էկոլոգիական անվտանգության համակարգի ձևավորումն է՝ արտակարգ իրավիճակների 

ժամանակ։ 

 

Էկոլոգիական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ պարապմունքների անցկացման ավանդական ձևերի (դասախոսություններ, սեմինարներ, 

գործնական պարապմունքներ) մեթոդիկաների օգտագործում. 

➢ էկոլոգ-գիտնականների, ՀՀ ԱԻՆ մասնագետների և բնապահպանական ծառայությունների 

աշխատակիցների հետ հանդիպումների կազմակերպում. 

➢ կոնֆերանսների, մրցույթների անցկացում (այլ բուհերի ներգրավմամբ) էկոլոգիական 

անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում. 

➢ մասնակցություն սովորողների և մասնագետների համար պարբերական էկոլոգիական 

հրատարակությունների, գիտական հոդվածների ժողովածուների և ռեֆերատների 

թողարկմանը. 

➢ սովորողների մասնակցությամբ էկոլոգիական կրթության տեղեկատվական ապահովման 

կազմակերպում։ 

 

Իրավական դաստիարակություն. 

Իրավական պետության և քաղաքացիական հասարակության կայացումը և զարգացումը 

ենթադրում է իրավական բազայի առկայություն, իրավական մշակույթի մակարդակի 

բարձրացում, իրավագիտակցություն և իրավունքի հանդեպ՝ որպես համընդհանուր արժեքի, 

համապատասխան վերաբերմունք։ Իրավական դաստիարակությունն առավել մեծ նշանա-

կություն ունի քաղաքացիական պաշտպանության և հրշեջ-փրկարարական մասնագիտա-

ցումների մասնագետի համար, որն ամենօրյա պրակտիկայում բախվում է օրենսդրական և այլ 

նորմատիվային-իրավական ակտերի իմացության և դրանք իր մասնագիտական 

գործունեության մեջ կիրառելու անհրաժեշտության հետ։ 
 

Իրավական դաստիարակության իրականացման ձևերը.  

➢ սեմինարների, կոնֆերանսների, այլ միջոցառումների անցկացում օրենքի և իրավունքի 

պահպանման հարցերով. 

➢ իրավական և տնտեսական գիտելիքների պրոպագանդայի կազմակերպում հայկական 

հասարակության կենսագործունեության տարբեր հարցերի վերաբերյալ՝ զանգվածային 

լրատվամիջոցների նյութերին ժամանակին արձագանքում, ուսումնական գործընթացում 

նորագույն օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի օգտագործում (որոնք անմիջա-
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կանորեն վերաբերում են ՀՀ ԱԻՆ գործունեությանը), դրանց նկատմամբ համարժեք 

վերաբերմունքի ձևավորում. 

➢ իրավակիրառ պրակտիկայի հարցերով կլոր սեղանների, բանավեճերի, զրույցների 

անցկացում. 

➢ իրավապահ և գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների կազմա-

կերպում։ 

 

6.4 Դաստիարակության միջավայրի գեղագիտական և ֆիզիկական բաղադրիչը 

 

Գեղագիտական դաստիարակություն։ Գեղագիտական դաստիարակությունը զարգացնում 

է ստեղծագործելու, մարդկային գործունեության բոլոր տեսակներում (մասնագիտական, 

կրթական, կենցաղում, արարքներում) գեղագիտական արժեքներ ստեղծելու ընդունակությունը։ 

Գեղագիտական դաստիարակությունը սերտորեն կապված է բարոյական դաստիարակության 

հետ, քանի որ գեղեցկությունը համարվում է յուրատեսակ կարգավորիչ մարդկային 

հարաբերություններում։ 

Գեղագիտական դաստիարակությունը դեպի գեղագիտական և գեղարվեստական 

արժեքները կողմնորոշվելու համակարգի ձևավորումն է։ 

Գեղագիտական դաստիարակության կառուցվածքային բաղկացուցիչներն են՝ գեղագի-

տական կրթությունը, գեղարվեստական դաստիարակությունը, գեղագիտական ինքնակրթու-

թյունը և ինքնադաստիարակությունը, ստեղծագործական պահանջմունքների և ընդունա-

կությունների դաստիարակությունը։ 
 

Գեղագիտական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ զվարճանքի և ակումբային գործունեության զարգացման շրջանակներում մշակութային-

գեղագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների տիրապետում. 

➢ իրական ստեղծագործական պրոցեսի շրջանակներում երիտասարդական շարժումներին 

սատարում. 

➢ Ակադեմիայի անձնակազմի գեղարվեստական, գրական ու ստեղծագործության այլ ձևերի 

ցուցահանդեսների կազմակերպում և այլն. 

➢ հետաքրքիր, ստեղծագործող մարդկանց և կոլեկտիվների հետ հանդիպումների 

կազմակերպում, Ակադեմիայի կոլեկտիվի ակտիվ մասնակցություն մրցումներում և 

խաղերում, որոնք կազմակերպվում են ՀՀ ԱԻՆ կողմից և այլն։ 

 

Ֆիզիկական դաստիարակություն. 

Ժամանակակից պայմաններում նշանակալից կերպով բարձրացել է ֆիզիկական 

դաստիարակության սոցիալական դերն ընդհանուր-մշակութային արժեքների համակարգում։ 

Ֆիզիկական պատրաստականությունը հանդիսանում է մասնագիտական դաստիարակության 

անբաժանելի մասը։ Միևնույն ժամանակ, ոչ բարենպաստ էկոլոգիական միջավայրը 

բացասաբար է ազդում հիվանդությունների աճի վրա, նվազեցնում է դիմորդների և 
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ուսանողների ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակը։ Նրանց առողջության ամրա-

պնդումը և բարձր մասնագիտական մարմնակազմի պահպանումը ֆիզիկական դաստի-

արակության գլխավոր կողմնորոշիչներ են։ 

Ֆիզիկական դաստիարակությունն անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստականության 

կատարելագործումն է, առողջության ամրապնդումը, բարոյակամային և հոգեբանական կայուն 

որակների ձևավորումը, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական խնդիրների հաջող 

կատարման համար։ 

 

Ֆիզիկական դաստիարակության իրականացման ձևերը. 

➢ Ակադեմիայում սպորտի հիմնական տեսակներից մրցումների անցկացում. 

➢ ֆիզիկական պատրաստականության հիմնական նորմատիվների կատարում, ակադե-

միական, միջբուհական, քաղաքային և համահայկական մրցումներում Ակադեմիայի 

հավաքականների ակտիվ մասնակցություն։ 
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7. ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

Սովորողների կողմից կրթական ծրագրի յուրացման որակի գնահատումը ներառում է 

առաջադիմության ընթացիկ հսկողությունը, սովորողների միջանկյալ և ամփոփիչ պետական 

ատեստացիաները։ 

Առաջադիմության ընթացիկ հսկողության և միջանկյալ ատեստացիաների նորմատիվ-

մեթոդական ապահովումն իրականացվում է Ակադեմիայի ներքին իրավական ակտերին 

համապատասխան։ 

 

7.1 Առաջադիմության ընթացիկ հսկողության և միջանկյալ ատեստավորման անցկացման 

գնահատման միջոցների ֆոնդերը 

 

Ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նորմատիվ իրավական ակտերի՝ սովորողների ատեստացիաների համար, 

որոնք համապատասխանում են նրանց անհատական ձեռքբերումներին ըստ բակալավրի 

կրթական ծրագրի փուլային պահանջների, Ակադեմիայում մշակվել են գնահատման միջոցների 

ֆոնդեր առաջադիմության և միջանկյալ ատեստացիաների ընթացիկ ստուգումների 

անցկացման համար։ 

 

7.2 Բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտի պետական 

ամփոփիչ ատեստավորումը 

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության շրջանավարտի պետական ամփոփիչ 

ատեստավորումը համարվում է պարտադիր և իրականացվում է կրթական ծրագրի ամբողջ 

ծավալով յուրացումից հետո։ 

Պետական ամփոփիչ ատեստացիան ներառում է ավարտական որակավորման 

աշխատանքի պաշտպանությունը։ 

Ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն անցկացվում են սովորողների կողմից բակա-

լավրի կրթական ծրագրի յուրացման արդյունքների համապատասխանությունը պետական 

կրթական չափորշիչների պահանջներին որոշելու համար։ 

Ատեստավորման քննությունները, որոնք մտնում են պետական ամփոփիչ ատեստավո-

րումների մեջ, պետք է ամբողջությամբ համապատասխանեն բարձրագույն կրթության 

կրթական ծրագրին, որը շրջանավարտը յուրացրել է ուսումնառության ժամանակ։ 

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացնում է պետական քննական հանձնա-

ժողովը (ՊՔՀ)՝ իր նախագահի գլխավորությամբ, հաստատված ՀՀ ԱԻՆ կողմից։ ՊՔՀ-ի մեջ 

մտնում են առաջատար մասնագետներ, ՀՀ ԱԻՆ և այլ կազմակերպությունների ներկա-

յացուցիչներ։ ՊՔՀ կազմը հաստատվում է ՀՀ ԱԻ նախարարի հրամանով։ 

Ավարտական որակավորման աշխատանքի պատրաստման և պաշտպանության արդյուն-
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քում սովորողը պետք է՝  

➢ գիտենա, հասկանա և լուծի ծառայողական-շահագործողական, կազմակերպչական-

կառավարչական, փորձագիտական, հսկիչ և տեսչական-աուդիտորական, գիտահետա-

զոտական, ծառայողական բնագավառներում գործունեության մասնագիտական 

խնդիրները՝ իր մասնագիտությանը համապատասխան: 

 

 

7.2.1 Ավարտական որակավորման աշխատանքին ներկայացվող պահանջները 

 

Բակալավրի կրթական ծրագրի ավարտական որակավորման աշխատանքը (բակալավ-

րական աշխատանք) իրենից ներկայացնում է ավարտուն և ինքուրույն աշխատանք, որն ունի 

մասնագիտական բնույթ և հավաստում է ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու շրջանա-

վարտի ընդունակությունը՝ տվյալ մասնագիտական ուղղության մեջ ձեռք բերված տեսական և 

գործնական հմտությունների հիման վրա։ Այն համարվում է գիտելիքների մակարդակի 

հիմնական ցուցիչը, որը ստացվել և յուրացվել է շրջանավարտի կողմից ուսումնառության 

ընթացքում։ Աշխատանքում բակալավրը պետք է ցույց տա այն մեթոդներին ու գիտելիքներին 

տիրապետելու ունակությունը, որոնք համապատասխանում են նրա մասնագիտական 

գործունեությանը։  

Բակալավրական աշխատանքի ձևակերպումը պետք է համապատասխանի այն 

պահանջներին, որոնք սահմանվել են ըստ պետական չափորոշիչների։ Բակալավրի 

ավարտական որակավորման աշխատանքը որոշում է շրջանավարտի մասնագիտական 

պատրաստվածության մակարդակը։ 

Բակալավրական աշխատանքների թեմատիկան ամեն տարի մշակվում է թողարկող 

ամբիոններում, համաձայնեցվում ֆակուլտետի դեկանի, ուսումնական պետի, գիտական և  

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի հետ, քննարկվում է Ակադեմիայի 

գիտխորհրդում և հաստատվում Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից։  

Շրջանավարտի աշխատանքների ղեկավարման նպատակով Ակադեմիայի ռեկտորի 

հրամանով նշանակվում են գիտական ղեկավարներ։ Ղեկավարը նշանակվում է 

համապատասխան ամբիոնի գիտամանկավարժական կազմից։ 

Որպես կանոն՝ ղեկավար նշանակվում է անձը, ով ունի գիտական աստիճան, գիտական 

կոչում։ Առանձին դեպքերում ղեկավարներ կարող են լինել ամբիոնի փորձառու 

մանկավարժները, որոնք գիտական աստիճան կամ կոչում չունեն։ 

Ղեկավար կարող են լինել նաև ՀՀ ԱԻՆ առաջատար մասնագետները, գիտահետազո-

տական հաստատությունների աշխատակիցները, այլ կրթական հաստատությունների 
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դասավանդողները, պետական իշխանության մարմինների, այլ հաստատությունների, 

ձեռնարկությունների, օտարերկրյա կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնց հետ 

պետք է համագործակցի շրջանավարտն իր հետագա գործունեության ընթացքում։ 

Շրջանավարտն ավարտված և ստորագրված բակալավրական աշխատանքն իր բոլոր 

նյութերով հաստատված ժամկետում ներկայացնում է ղեկավարին՝ կարծիքի համար։ 

Իր կարծիքում ղեկավարը նշում է. 

➢ բակալավրական աշխատանքի բովանդակության համապատասխանությունը հաս-

տատված նպատակին, գիտական մակարդակը, թեմաների մշակվածության լիակատարու-

թյանը և որակը. 

➢ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի մշակվածության որակը. 

➢ շրջանավարտի կողմից թեմաների ինքնուրույն մշակման աստիճանը, նրա 

նախաձեռնողականությունը, ստեղծագործականությունը. 

➢ աղբյուրների հետ աշխատելու, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

օգտագործման միջոցով հաշվարկներ անելու, վերլուծելու, ընդհանրացնելու և գիտական 

ու գործնական եզրակացություններ կատարելու կարողությունը. 

➢ շարադրանքի համակարգվածությունը և գրագիտությունը, նյութերը ձևակերպելու 

կարողությունը, շտաբային մշակույթի մակարդակը. 

➢ շրջանավարտի կողմից տեսական և գործնական նշանակություն ունեցող նոր հարցերի 

մշակումը. 

➢ բակալավրական ավարտական աշխատանքի արդյունքների օգտագործման հնարավո-

րությունը։ 

Եզրահանգումներում որոշվում է շրջանավարտի պատրաստվածության մակարդակը, 

չորս միավորանոց համակարգով աշխատանքին տրվում է գնահատական, շարադրվում է 

կարծիք՝ աշխատանքը պաշտպանության թույլատրելու և նրան համապատասխան մասնա-

գիտացման որակավորում շնորհելու մասին։ 

Բակալավրական ավարտական աշխատանքի գրախոսության մեջ գրախոսն անդրա-

դառնում է նույն հարցերին, որոնց անդրադարձել է ղեկավարը։ Գրախոսներ կարող են լինել ՀՀ 

ԱԻՆ առաջատար մասնագետները, գիտահետազոտական հաստատությունների աշխատա-

կիցները, Ակադեմիայի մյուս ամբիոնների, այլ կրթական հաստատությունների դասախոսները, 

ինչպես նաև պետական իշխանության մարմինների, ուսումնական հաստատությունների, 

ձեռնարկությունների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ 

Ավարտուն բակալավրական աշխատանքը ղեկավարի կարծիքով և գրախոսականով 

ներկայացվում է ամբիոնի վարիչին, ով աշխատանքին (անհրաժեշտության դեպքում՝ 
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ղեկավարի հետ համատեղ), ղեկավարի կարծիքին և գրախոսությանը ծանոթանալուց հետո 

որոշում է շրջանավարտին պաշտպանության թույլատրելու հարցը, որի մասին կատարում է 

համապատասխան մակագրություն աշխատանքի տիտղոսաթերթի վրա՝ վավերացնելով այն իր 

ստորագրությամբ։ 

Բակալավրական աշխատանքը պաշտպանվում է պետական քննական հանձնաժողովում։ 

Աշխատանքի բովանդակության, նրա կառուցվածքի և ընթացակարգերի վերաբերյալ 

պահանջները սահմանվում են Ակադեմիայի կողմից՝ պետական ամփոփիչ ատեստավորում 

անցկացնելու համապատասխան կարգի հիման վրա՝ հաստատված ՀՀ ԿԳՄՍ կողմից։ 
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Հավելված 1. 
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Հավելված 2. 

Կոմպետենցիաների ձևավորման քարտեզը 

Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ԸԿ 

1 

ԸԿ

2 

ԸԿ

3 

ԸԿ

4 

ԸԿ

5 

ԸԿ

6 

ԸԿ

7 

ԸԿ

8 

ԸԿ

9 

ԸԿ 

10 

ԸԿ 

11 

ԸԿ 

12 

ԸԿ 

13 

ԸԿ 

14 

ԸԿ 

15 

ԸՄ

Կ1 

ԸՄ

Կ2 

ԸՄ

Կ3 

ԸՄ

Կ4 

ԸՄ

Կ5 

ՄԿ 

1 

ՄԿ

2 

ՄԿ

3 

ՄԿ

4 

ՄԿ

5 

ՄԿ

6 

ՄԿ

7 

ՄԿ

8 

ՄԿ

9 

ՄԿ 

10 

ՄԿ 

11 

ՄԿ

12 

ՄԿ

13 

ՄԿ

14 

ՄԿ

15 

ՄԿ 

16 

ՄԿ 

17 

ՄԿ 

18 

1.  Հայոց լեզու և 

գրականություն-1 
2     +        +                          

2.  Հայոց լեզու և 

գրականություն-2 
2     +        +                          

3.  Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր-1 
2  +  +     +                              

4.  Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր-2 
2  +  +     +                              

5.  Ռուսաց լեզու-1 4             +                          

6.  Ռուսաց լեզու-2 4             +                          

7.  Անգլերեն-1  4             +                          

8.  Գերմաներեն-1 4             +                          

9.  Ֆրանսերեն - 1 4             +                          

10.  Անգլերեն -2  4             +                          

11.  Գերմաներեն - 2 4             +                          

12.  Ֆրանսերեն - 2 4             +                          

13.  Էկոլոգիայի և բնապահ-

պանության հիմունքներ 
2           +     +   +                    

14.  Ազգային տնտեսություն 2                 +                      

15.  Հայաստանի 

ֆիզիկաշխարհագրության 

ընդհանուր բնութագիրը 

2                                       

16.  ՀՀ ժողովրդագրությունը և 

բնակչության  տարաբնա-

կեցման հիմնահարցեր 

2                                       

17.  Իրավունքի հիմունքներ 2   +     + +         +          +           

18.  Փիլիսոփայության 

հիմունքներ 
4  +  + +    +          +                    

19.  Բարոյագիտության 

հիմունքներ 
2                   +                    

20.  Ֆիզիկական 

դաստիարակություն - 1 
0 +                                      
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ԸԿ 

1 

ԸԿ

2 

ԸԿ

3 

ԸԿ

4 

ԸԿ

5 

ԸԿ

6 

ԸԿ

7 

ԸԿ

8 

ԸԿ

9 

ԸԿ 

10 

ԸԿ 

11 

ԸԿ 

12 

ԸԿ 

13 

ԸԿ 

14 

ԸԿ 

15 

ԸՄ

Կ1 

ԸՄ

Կ2 

ԸՄ

Կ3 

ԸՄ

Կ4 

ԸՄ

Կ5 

ՄԿ 

1 

ՄԿ

2 

ՄԿ

3 

ՄԿ

4 

ՄԿ

5 

ՄԿ

6 

ՄԿ

7 

ՄԿ

8 

ՄԿ

9 

ՄԿ 

10 

ՄԿ 

11 

ՄԿ

12 

ՄԿ

13 

ՄԿ

14 

ՄԿ

15 

ՄԿ 

16 

ՄԿ 

17 

ՄԿ 

18 

21.  Ֆիզիկական 

դաստիարակություն - 2 
0 +                                      

22.  Ֆիզիկական 

դաստիարակություն  - 3 
0 +                                      

23.  Ֆիզիկական 

դաստիարակություն - 4 
0 +                                      

24.  Շարային պատրաստություն 0 +        +     +                         

25.  Քաղաքագիտության 

հիմունքներ 
2   +           +      + +                  

26.  Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2   +           +      +                   

27.  Տրամաբանության 

հիմունքներ 
2                                  +     

28.  Բնագիտության ժամանա-

կակից հայեցակարգեր 
2                                     +  

29.  Տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների կիրառման 

հիմունքներ 

4      +     +     +                    + + + 

30.  Գիտական 

հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն 

2                                  + + + +  

31.  Կիրառական 

մաթեմատիկա-1 
2    +    +   +                          

+ 
 

32.  Կիրառական մաթեմատիկա-2  5    +    +   +                          +  

33.  Հավանականությունների 

տեսություն 
2    +    +   +                        + + 

+ 
 

34.  Կիրառական Ֆիզիկա  5         +  +     +                     +  

35.  Կիրառական քիմիա 5 +   +   + +   +     +               +      +  

36.  Կիրառական մեխանիկա 3    +    +                             +  

37.  Կիրառական 

էլեկտրատեխնիկա 
3        + +                            

+ 
 

38.  Կիրառական ջերմատեխնիկա 3    +    + +   +                      +   +  

39.  Կիրառական գրաֆիկա 4                +                  +   +  

40.  ԱԻ հիմունքներ  4                  + +  +     +  + +          

41.  ԱԻ և ՔՊ իրավական հիմ. 2   +     +  +        +                     

42.  ՔՊ հիմունքներ  4                  +   +  + +  +       +      
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ԸԿ 

1 

ԸԿ

2 

ԸԿ

3 

ԸԿ

4 

ԸԿ

5 

ԸԿ

6 

ԸԿ

7 

ԸԿ

8 

ԸԿ

9 

ԸԿ 

10 

ԸԿ 

11 

ԸԿ 

12 

ԸԿ 

13 

ԸԿ 

14 

ԸԿ 

15 

ԸՄ

Կ1 

ԸՄ

Կ2 

ԸՄ

Կ3 

ԸՄ

Կ4 

ԸՄ

Կ5 

ՄԿ 

1 

ՄԿ

2 

ՄԿ

3 

ՄԿ

4 

ՄԿ

5 

ՄԿ

6 

ՄԿ

7 

ՄԿ

8 

ՄԿ

9 

ՄԿ 

10 

ՄԿ 

11 

ՄԿ

12 

ՄԿ

13 

ՄԿ

14 

ՄԿ

15 

ՄԿ 

16 

ՄԿ 

17 

ՄԿ 

18 

43.  Ճառագայթային 

պաշտպանություն 
4                +          +   + 

 + +       

44.  Քիմիական պաշտպանություն 4                +          +   +  + +       

45.  Կենսաբանական 

պաշտպանություն 
2                          + 

  + 
+  

+ 
      

46.  Ընդհանուր տակտիկա և օպե-

րատիվ արվեստի հիմունքներ  
2         +     +          +  +    +      +   

47.  Բնակչության  տարհանման  

կազմակերպում 
2                 +     + +     +           

48.  Առաջին բուժ օգնություն-1  4                             +  + +       

49.  Առաջին բուժ օգնություն-2  4                             +  + +       

50.  Կապի և ազդարարման 

համակարգեր 
2            +          +                 

51.  Աղետների հոգեբանություն 2    + + +  +      + +         +     +  + +    +   

52.  Ճգնաժամային կառավարում 3         +     +   +  +     +   +         +   

53.  Կենսապահովման 

հիմունքներ 
2               +  +    +   +    +           

54.  Շինարարական նյութեր 3         +               +         +     + 

55.  Տնտեսագիտության 

հիմունքներ 
3                 +                    +  

56.  Հրդեհային պաշտպանության 

հիմունքներ 
3       +  +      +    +   + +  +         +   +  

57.  Հասարակության կայուն 

զարգացում 
4                                       

58.  Պետական և ազգային 

անվտանգություն 
2   +               +       + +           +  

59.  Վթարափրկարարական 

տեխնիկական միջոցներ-1 
5         

 
            + +            

 
   

60.  Վթարափրկարարական 

տեխնիկական միջոցներ-2 
5         

 
            + +            

 
   

61.  Հանքափրկարարական 

պատրաստություն 
4                      + +     +       

 
   

62.  Լեռնափրկարարական 

պատրաստություն 
5                       +     +       

 
   

63.  Դեսանտային 

պատրաստություն 
5                       +     +           
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ԸԿ 

1 

ԸԿ

2 

ԸԿ

3 

ԸԿ

4 

ԸԿ

5 

ԸԿ

6 

ԸԿ

7 

ԸԿ

8 

ԸԿ

9 

ԸԿ 

10 

ԸԿ 

11 

ԸԿ 

12 

ԸԿ 

13 

ԸԿ 

14 

ԸԿ 

15 

ԸՄ

Կ1 

ԸՄ

Կ2 

ԸՄ

Կ3 

ԸՄ

Կ4 

ԸՄ

Կ5 

ՄԿ 

1 

ՄԿ

2 

ՄԿ

3 

ՄԿ

4 

ՄԿ

5 

ՄԿ

6 

ՄԿ

7 

ՄԿ

8 

ՄԿ

9 

ՄԿ 

10 

ՄԿ 

11 

ՄԿ

12 

ՄԿ

13 

ՄԿ

14 

ՄԿ

15 

ՄԿ 

16 

ՄԿ 

17 

ՄԿ 

18 

64.  Ջրափրկարարական 

պատրաստություն 
2                       +     +           

65.  Վթարափրկարարական 

աշխատանքների 

ինժեներական ապահովում 

4                      +                 

66.  Տրանսպորտային վթարների 

դեպքում փրկարարական 

աշխատանքների 

տեխնալոգիաներ 

4                      +     +            

67.  Քարտեզագրություն և դրա 

զարգացման միտումները 
4                                  +  +   

68.  Փրկարարական աշխատանք-

ների կազմակերպում 
4                        + +  +            

69.  Վթարավերականգնողական 

աշխ. կազմակերպում 
5                        + +  +            

70.  ՔՊ ինժեներական 

պաշտպանություն+ 
5                           +            

71.  Կիրառական 

երկրատեղեկատվական 

համակարգեր 

4                           +       + +    

72.  Հրակայուն և հրդեհավտանգ 

նյութեր 
2                         +  +      +     + 

73.  ՔՊ պաշտպանական 

կառույցներ 
2                           +            

74.  Փրկարարական համակարգ 2                            +           

75.  Տեղագրություն և 

կողմնորոշում 
2                           +     +       

76.  Նյութագիտություն 2                                 +     + 
77.  Հրդեհների կանխարգելում 2                      +      +     +     + 
78.  Հրդեհային ավտոմատիկա                        +     +           

79.  Հրդեհային հետաքննություն                              +      + +   

80.  Ռազնական տեղագրություն                                        

81.  Հրդեհային պաշտպանություն                            +      +     + 

82.  Աղետների ռիսկի գնահատում                             +   + + +  +     
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ԸԿ 

1 

ԸԿ

2 

ԸԿ

3 

ԸԿ

4 

ԸԿ

5 

ԸԿ

6 

ԸԿ

7 

ԸԿ

8 

ԸԿ

9 

ԸԿ 

10 

ԸԿ 

11 

ԸԿ 

12 

ԸԿ 

13 

ԸԿ 

14 

ԸԿ 

15 

ԸՄ

Կ1 

ԸՄ

Կ2 

ԸՄ

Կ3 

ԸՄ

Կ4 

ԸՄ

Կ5 

ՄԿ 

1 

ՄԿ

2 

ՄԿ

3 

ՄԿ

4 

ՄԿ

5 

ՄԿ

6 

ՄԿ

7 

ՄԿ

8 

ՄԿ

9 

ՄԿ 

10 

ՄԿ 

11 

ՄԿ

12 

ՄԿ

13 

ՄԿ

14 

ՄԿ

15 

ՄԿ 

16 

ՄԿ 

17 

ՄԿ 

18 

83.  ԱԻ հետևանքների 

գնահատում 
                             + + + +  +    + 

 

Կոմպետենցիաների ձևավորման քարտեզը 
 

Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ՄԿ.

Ծ1 

ՄԿ.

Ծ2 

ՄԿ.

Ծ3 

ՄԿ.

Ծ4 

ՄԿ.

Ծ5 

ՄԿ.

Ծ6 

ՄԿ.

Ծ7 

ՄԿ.

Ծ8 

ՄԿ.

Ծ9 

ՄԿ.

Ծ10 

ՄԿ.

Ծ11 

ՄԿ.

Ծ12 

ՄԿ.

Ծ13 

ՄԿ.

Ծ14 

ՄԿ.

Ծ15 

ՄԿ.

Ծ16 

ՄԿ.

Ծ17 

ՄԿ.

Ծ18 

ՄԿ.

Ծ19 

ՄԿ.

Ծ20 

ՄԿ.

Ծ21 

ՄԿ.

Ծ22 

ՄԿ.

Ծ23 

ՄԿ.

Ծ24 

ՄԿ.

Ծ25 

ՄԿ.

Ծ26 

ՄԿ.

Ծ27 

ՄԿ.

Ծ28 

ՄԿ.

Ծ29 

ՄԿ.

Ծ30 

ՄԿ.

Ծ31 

1.  Հայոց լեզու և  գրականություն – 1 2                                

2.  Հայոց լեզու և գրականություն – 2 2                                

3.  Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 2                                

4.  Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 2                                

5.  Ռուսաց լեզու-1 4                                

6.  Ռուսաց լեզու-2 4                                

7.  Անգլերեն-1  4                                

8.  Գերմաներեն-1 4                                

9.  Ֆրանսերեն - 1 4                                

10.  Անգլերեն -2  4                                

11.  Գերմաներեն - 2 4                                

12.  Ֆրանսերեն - 2 4                                

13.  Էկոլոգիայի և բնապահպանության 

հիմունքներ 
2                                

14.  Ազգային տնտեսություն 2                                

15.  Հայաստանի ֆիզիկաշխարհա-

գրության ընդհանուր բնութագիրը 
2 +                     +          

16.  ՀՀ ժողովրդագրությունը և 

բնակչության  տարաբնակեցման 

հիմնահարցեր 

2 +                     +          

17.  Իրավունքի հիմունքներ 2                                

18.  Փիլիսոփայության հիմունքներ 4                                

19.  Բարոյագիտության հիմունքներ 2                                

20.  Ֆիզիկական դաստիարակություն -1 0                              +  
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ՄԿ.

Ծ1 

ՄԿ.

Ծ2 

ՄԿ.

Ծ3 

ՄԿ.

Ծ4 

ՄԿ.

Ծ5 

ՄԿ.

Ծ6 

ՄԿ.

Ծ7 

ՄԿ.

Ծ8 

ՄԿ.

Ծ9 

ՄԿ.

Ծ10 

ՄԿ.

Ծ11 

ՄԿ.

Ծ12 

ՄԿ.

Ծ13 

ՄԿ.

Ծ14 

ՄԿ.

Ծ15 

ՄԿ.

Ծ16 

ՄԿ.

Ծ17 

ՄԿ.

Ծ18 

ՄԿ.

Ծ19 

ՄԿ.

Ծ20 

ՄԿ.

Ծ21 

ՄԿ.

Ծ22 

ՄԿ.

Ծ23 

ՄԿ.

Ծ24 

ՄԿ.

Ծ25 

ՄԿ.

Ծ26 

ՄԿ.

Ծ27 

ՄԿ.

Ծ28 

ՄԿ.

Ծ29 

ՄԿ.

Ծ30 

ՄԿ.

Ծ31 

21.  Ֆիզիկական դաստիարակություն -2 0                              +  
22.  Ֆիզիկական դաստիարակություն -3 0                              +  

23.  Ֆիզիկական դաստիարակություն  -4 0                              +  

24.  Շարային պատրաստություն 0                              +  
25.  Քաղաքագիտության հիմունքներ 2                                

26.  Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2                                

27.  Տրամաբանության հիմունքներ 2                                

28.  Բնագիտության ժամանակակից 

հայեցակարգեր 
2                                

29.  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառման հիմունքներ 
4                   +             

30.  Գիտական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն 
2         +                       

31.  Կիրառական  մաթեմատիկա-1 2                                

32.  Կիրառական մաթեմատիկա-2  5                                

33.  Հավանականությունների տեսություն 2 +        +                       

34.  Կիրառական ֆիզիկա  5     +                           

35.  Կիրառական քիմիա 5                                

36.  Կիրառական մեխանիկա 3                                

37.  Կիրառական էլեկտրատեխնիկա 3                                

38.  Կիրառական ջերմատեխնիկա 3                                

39.  Կիրառական գրաֆիկա 4                                

40.  ԱԻ հիմունքներ  4 +    +      + +        +  + + +        

41.  ԱԻ և ՔՊ իրավական հիմ. 2            + +          +  +       

42.  ՔՊ հիմունքներ  4     +      + + + +      + +  + +        

43.  Ճառագայթային պաշտպանություն 4      +  +  +    +          +  +  + +   

44.  Քիմիական պաշտպանություն 4      +  +  +    +          +  +  + +   

45.  Կենսաբանական պաշտպանություն 2      + + +  +    +          +  +  + +   

46.  Ընդհանուր տակտիկա և օպերատիվ 

արվեստի հիմունքներ  
2           +  +    

+ 
 +             

47.  Բնակչության  տարհանման  

կազմակերպում 
2              +   

+ 
  + +    +       
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ՄԿ.

Ծ1 

ՄԿ.

Ծ2 

ՄԿ.

Ծ3 

ՄԿ.

Ծ4 

ՄԿ.

Ծ5 

ՄԿ.

Ծ6 

ՄԿ.

Ծ7 

ՄԿ.

Ծ8 

ՄԿ.

Ծ9 

ՄԿ.

Ծ10 

ՄԿ.

Ծ11 

ՄԿ.

Ծ12 

ՄԿ.

Ծ13 

ՄԿ.

Ծ14 

ՄԿ.

Ծ15 

ՄԿ.

Ծ16 

ՄԿ.

Ծ17 

ՄԿ.

Ծ18 

ՄԿ.

Ծ19 

ՄԿ.

Ծ20 

ՄԿ.

Ծ21 

ՄԿ.

Ծ22 

ՄԿ.

Ծ23 

ՄԿ.

Ծ24 

ՄԿ.

Ծ25 

ՄԿ.

Ծ26 

ՄԿ.

Ծ27 

ՄԿ.

Ծ28 

ՄԿ.

Ծ29 

ՄԿ.

Ծ30 

ՄԿ.

Ծ31 

48.  Առաջին բուժ օգնություն-1  4       +   +        +  +         +   

49.  Առաջին բուժ օգնություն-2  4       +   +        +  +         +   

50.  Կապի և ազդարարման համակարգեր 2              +    + +  +    +       

51.  Աղետների հոգեբանություն 2      +     + +      +  +            

52.  Ճգնաժամային կառավարում 3  + +      + +              +       + 

53.  Կենսապահովման հիմունքներ 2            + +         + + +        

54.  Շինարարական նյութեր 3                  +    +         + 

55.  Տնտեսագիտության հիմունքներ 3                                

56.  Հրդեհային պաշտպան. հիմունքներ 3          +    +  +  +         +     

57.  Հասարակության կայուն զարգացում 4                               + 

58.  Պետական և ազգային 

անվտանգություն 
2      +          +   + +   +         

59.  Վթարափրկարարական 

տեխնիկական միջոցներ-1 
5  +             +                 

60.  Վթարափրկարարական 

տեխնիկական միջոցներ-2 
5  +             +                 

61.  Հանքափրկարարական 

պատրաստություն 
4  +             +                 

62.  Լեռնափրկարարական 

պատրաստություն 
5  +             +                 

63.  Դեսանտային պատրաստություն 5  +             +                 

64.  Ջրափրկարարական 

պատրաստություն 
2  +             +                 

65.  Վթարափրկարարական 

աշխատանքների ինժեներական 

ապահովում 

4    + 
  

        +                 

66.  Տրանսպորտային վթարների դեպքում 

փրկարարական աշխատանքների 

տեխնալոգիաներ 

4               +                 

67.  Քարտեզագրություն և դրա 

զարգացման միտումները 
4                                

68.  Փրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպում 
4  + + +       +  + +          +        
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Հ/հ 
Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մ
ո

դ
ո

ւլ
, 

Կ
ր

ե
դ

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

ՄԿ.

Ծ1 

ՄԿ.

Ծ2 

ՄԿ.

Ծ3 

ՄԿ.

Ծ4 

ՄԿ.

Ծ5 

ՄԿ.

Ծ6 

ՄԿ.

Ծ7 

ՄԿ.

Ծ8 

ՄԿ.

Ծ9 

ՄԿ.

Ծ10 

ՄԿ.

Ծ11 

ՄԿ.

Ծ12 

ՄԿ.

Ծ13 

ՄԿ.

Ծ14 

ՄԿ.

Ծ15 

ՄԿ.

Ծ16 

ՄԿ.

Ծ17 

ՄԿ.

Ծ18 

ՄԿ.

Ծ19 

ՄԿ.

Ծ20 

ՄԿ.

Ծ21 

ՄԿ.

Ծ22 

ՄԿ.

Ծ23 

ՄԿ.

Ծ24 

ՄԿ.

Ծ25 

ՄԿ.

Ծ26 

ՄԿ.

Ծ27 

ՄԿ.

Ծ28 

ՄԿ.

Ծ29 

ՄԿ.

Ծ30 

ՄԿ.

Ծ31 

69.  Վթարավերականգնողական աշխ. 

կազմակերպում 
5  + + +       +    +                 

70.  ՔՊ ինժեներական պաշտպանություն 5     +                           

71.  Կիրառական երկրատեղեկատվական 

համակարգեր 
4                                

72.  Հրակայուն և հրդեհավտանգ նյութեր 2     +                      +     

73.  ՔՊ պաշտպանական կառույցներ 2     +                           

74.  Փրկարարական համակարգ 2  +          +                    

75.  Տեղագրություն և կողմնորոշում 2                                

76.  Նյութագիտություն 2     +                           

77.  Հրդեհների կանխարգելում 2                           +     

78.  Հրդեհային ավտոմատիկա 0                           +     

79.  Հրդեհային հետաքննություն 0                           +     

80.  Ռազնական տեղագրություն 0                                

81.  Հրդեհային պաշտպանություն 0                           +     

82.  Աղետների ռիսկի գնահատում  0 +                               

83.  ԱԻ հետևանքների գնահատում 0 +                               
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Հավելված 3. 

Ուսումնական տարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

 

1-ին ուսումնական տարի (1-2 կիսամյակներ) 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս 

➢1001/Բ01 1. Հայոց լեզու և գրականություն -1 (2 

կրեդիտ) 

➢1001/Բ02 2.Հայոց լեզու և գրականություն -2 (2 

կրեդիտ) 

➢1001/Բ07 3.Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 

կրեդիտ) 

➢1001/Բ08 4. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 

կրեդիտ)  

➢1001/Բ03 5. Ռուսաց լեզու -1 (4 կրեդիտ) 

➢1001/Բ04 6.Ռուսաց լեզու -2 (4 կրեդիտ) 

➢1001/Բ05 7.Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն -1 (4 

կրեդիտ) 

➢1001/Բ06 8. Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն -2 (4 

կրեդիտ) 

➢1001/Բ21 9.Էկոլոգիայի և բնապահպանության 

հիմունքներ (2 կրեդիտ) 

➢1001/Բ20 10.Հայաստանի ֆիզիկաաշխարհագրական 

ընդհանուր բնութագիրը  (2 կրեդիտ) 

➢1001/Բ23 11.ՀՀ ժողովրդագրությունը և բնակչության 

տարաբնակեցման հիմնահարցեր - (2 կրեդիտ) 

➢0401/Բ04 12.Բարոյագիտության հիմունքներ –(2 

կրեդիտ) 

➢1003/Բ26 13.Ֆիզիկական դաստիարակություն -1 

➢1003/Բ27 14.Ֆիզիկական դաստիարակություն -2 

➢1003/Բ22 15. Շարային պատրաստություն -(0 կրեդիտ) 

Մասնագիտական կառուցամաս  

ա/պարտադիր դասընթացներ 

➢ 1001/Բ11 1. Կիրառական մաթեմատիկա-1 (2 

կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ12 2.Կիրառական  մաթեմատիկա-2 (5 

կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ15 3.Կիրառական  Ֆիզիկա (5 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ14 4. Կիրառական Քիմիա (5 կրեդիտ) 

➢ 0401/Բ01 5. ԱԻ հիմունքներ  (4 կրեդիտ) 

➢ 0401/Բ26 6. Տնտեսագիտության հիմունքներ-(3 

կրեդիտ) 

 

 

Առնվազն 60 

կրեդիտի 

կուտակում 
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➢ 0401/Բ35 7.Հասարակության կայուն զարգացում (4 

կրեդիտ) 

 
 

Ուսումնական տարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

2-րդ ուսումնական տարի (3-4 կիսամյակներ) 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Ընդհանուր կրթական կառուցամաս 

ա/ պարտադիր դասընթացներ 

➢ 0401/Բ34 1.  Ազգային տնտեսություն (2 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ26 2. Իրավունքի հիմունքներ  (2 կրեդիտ) 

➢ 0401/Բ31 3.Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ) 

➢ 1003/Բ28 4.ֆիզիկական դաստիարակություն – 3 

➢ 1003/Բ29 5.ֆիզիկական դաստիարակություն - 4 

 

Մասնագիտական կառուցամաս 

ա/ պարտադիր դասընթացներ 

 

➢ 1001/Բ25 1.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ (4 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ24 2.Գիտական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն (2 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ13 3. Հավանականությունների տեսություն-(2 

կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ18 4. Կիրառական մեխանիկա (3 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ19 5. Կիրառական գրաֆիկա (4 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ02 6. ԱԻ և ՔՊ իրավական հիմ. -(2 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ20 7. ՔՊ հիմունքներ –(4 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ08 8.Ճառագայթային պաշտպանություն (4 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ04 9.  Բնակչության  տարհանման  կազմակերպում-

(2 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ02 10. Առաջին բուժ օգնություն-1 (4 կրեդիտ)  

➢ 1004/Բ03 11. Առաջին բուժ օգնություն-2 (4 կրեդիտ)  

➢ 0401/Բ02 12.Աղետների հոգեբանություն  (2 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ06 13.  Կենսապահովման հիմունքներ(2 կրեդիտ) 

➢ 1003/Բ10 14. Հրդեհային պաշտպանություն հիմունքներ (3 

կրեդիտ) 

    Կրթական այլ մոդուլներ  

1. Ուսումնական պրակտիկա  (2 կրեդիտ) 

 
 

Քաղաքագի-

տության 

հիմունքներ (2 

կրեդիտ) 

 

Սոցիոլոգիայի 

հիմունքներ (2 

կրեդիտ) 

 

Տրամաբա-

նության 

հիմունքներ (2 

կրեդիտ) 

 

Բնագիտության 

ժամանակակից 

հայեցակարգեր 

(2 կրեդիտ) 

 

Նյութագիտու-

թյուն (2 

կրեդիտ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Առնվազն 

60 կրեդիտի 

կուտակում 

 
 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

3-րդ ուստարի (5-6 կիսամյակներ) 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 
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ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Մասնագիտական կառուցամաս  

ա/ պարտադիր դասընթացներ  

 

➢ 1001/Բ17 1. Կիրառական էլեկտրատեխնիկա (3 կրեդիտ) 

➢ 1001/Բ16 2. Կիրառական ջերմատեխնիկա (3 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ13 3. Քիմիական պաշտպանություն  (4 կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ07 4. Կենսաբանական պաշտպանություն  (2 

կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ05 5. Ընդհանուր տակտիկա և օպերատիվ 

արվեստի հիմունքներ (2 կրեդիտ) 

➢ 0401/Բ15 6. Ճգնաժամային կառավարում (3 կրեդիտ) 

➢ 0401/Բ36 7.Պետական և ազգային անվտանգություն (2 

կրեդիտ) 

 

  Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ  

➢ 1004/Բ11.  1. Վթարափրկարարական տեխնիկական 

միջոցներ-1 (5 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ12 2. Վթարափրկարարական տեխնիկական 

միջոցներ-2 (5 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ06 3.Հանքափրկարարական ատրաստություն(4 

կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ07 4.  Ջրափրկարարական պատրաստություն (2 

կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ16 5. Փրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպում (4 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ18 6. ՔՊ ինժեներական պաշտպանություն (5 

կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ08 7.  Կիրառական երկրատեղեկատվական 

համակարգեր(4 կրեդիտ) 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 

 

➢ Կուրսային աշխատանք- 1 (2 կրեդիտ) 

➢ Արտադրական պրակտիկա (2 կրեդիտ) 

 

Հրակայուն և 

հրդեհավտանգ 

նյութեր (2 

կրեդիտ) 

 

ՔՊ 

պաշտպանական 

կառույցներ - 

(2կրեդիտ) 

 

Փրկարարակա

ն համակարգ(2 

կրեդիտ) 

 

Տեղագրություն 

և 

կողմնորոշում(2 

կրեդիտ) 

 

Հրդեհների 

կանխարգելում(

2 կրեդիտ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առնվազն  

60 կրեդիտի 

կուտակում 

 

Ուստարիներ և ուսումնական մոդուլներ 

4-րդ ուստարի (7-8 կիսամյակներ) 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴԻ-

ՄՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 

 

Հրդեհային 

պաշտպանությ

ուն (2 կրեդիտ) 
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➢ 1005/Բ01 1. Կապի և ազդարարման համակարգեր (2 

կրեդիտ) 

➢ 1005/Բ10 2.Շինարարական նյութեր (3 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ05 3. Լեռնափրկարարական պատրաստություն (5 

կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ04 4. Դեսանտային պատրաստություն 

➢ 1004/Բ10 5. Վթարափրկարարական աշխատանքների 

ինժեներական ապահովում (4 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ15 7.  Տրանսպորտային վթարների դեպքում 

փրկարարական աշխատանքների տեխնալոգիաներ (4 

կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ01 8.  Քարտեզագրություն և դրա զարգացման 

միտումները(4 կրեդիտ) 

➢ 1004/Բ09 9.Վթարավերականգնողական 

աշխ.կազմակերպում(5 կրեդիտ) 

 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 

➢ Կուրսային աշխատանք-2  (2 կրեդիտ) 

➢ Հետազոտական պրակտիկա (4 կրեդիտ)  

➢ Ավարտական աշխատանք (22 կրեդիտ)  

 

ԱԻ 

հետևանքների 

գնահատում (2 

կրեդիտ) 

 

Ռազմական 

տեղագրություն

(2 կրեդիտ) 

Հրդեհային 

ավտոմատիկա 

(2 կրեդիտ) 

 

Հրդեհային 

հետաքննությու

ն (2 կրեդիտ) 

 

Աղետների 

ռիսկի 

գնահատում (2 

կրեդիտ)  

 

 

Ծրագրի 

ավարտին 

առնվազն 

240 կրեդիտի 

կուտակում: 

 

 

11. 2. Պրակտիկայի հնարավորությունները և պայմանները 

Պրակտիկան կազմակերպվում է նախապես կազմված և հաստատված ծրագրով: 

Պրակտիկան իրականացվում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

համակարգի տարբեր ստորաբաժանումներում: 

11.3. Ավարտական ատեստավորում 

Ուսումնական 

տարի 

Անվանումը 

4-րդ ուսումնական 

տարի 

1. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն  
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Հավելված 4. 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 
 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

1001/Բ01 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 1 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 10/20/0 

1-ն կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և 

բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները և 

նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատ-

կությունները: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ տիրապետել իր մասնագիտական բառապաշարին և տերմինաբանությանը: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ գրական հայերենով շարադրել մտքերը,  

➢ գործնականում կիրառել լեզվաոճական հնարները: 

Համառոտ բովանդակությունը 

 Հայոց լեզվի ծագումը և տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում: Նրա ցեղակից 

լեզուները: Տեղեկություններ հայոց լեզվի նախագրային շրջանի մասին: 

Հայերենի զարգացման փուլերը: Հայոց առաջին գրական լեզու` գրաբար 

Հայ գրականությունը որպես աշխարհի հնագույն գրականություններից մեկը: 

Հայ գրականության սկզբնավորումը: Մաշտոցը և գրերի գյուտը: Հինգերորդ դարի հայ 

մատենագրությունը: Բանահյուսական պատառիկները Մովսես Խորանացու Հայոց 

պատմության մեջ: Միջին հայերենի լեզվական հիմնական առանձնահատկությունները: 

Միջնադարյան քնարերգության առանձնահատկությունները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների 

արդյունքների հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

Ջահուկյան Գ.Բ.– Հայոց լեզվի պատմութուն: Եր., 1987: 

1.  Աբրահամյան Ա.– Հայերենի կետադրությունը: 

2.  Գարեգինյան Գ. – Հայոց լեզու: 

3.  Ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 1-ին, Եր., 1979: Հատոր 2-րդ, Եր., 1974: Հատոր 3-րդ, 
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Եր., 1976: 

5.  Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.– Հայոց լեզու, 9-10 դաս. համար: 

6.  Պողոսյան Պ.– Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ: Եր., 1990: 
 

1001/Բ02 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 2 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 10/20/0 

2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարա-

հյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական 

հասկացությունները, հայոց լեզվի կետադրությունը, բառարանների տեսակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա-

հատկությունները:  

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ճիշտ գործածել քերականական ձևերը:  

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ գործնականում կիրառել ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները, 

➢  վարել երկխոսություն և բանավեճ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

 Բառակապակցություն և նախադասություն: Նախադասության տեսակներն ըստ 

հաղորդակցական նպատակի: Դրանց հնչերանգները և կետադրությունը: 

Շարահյուսական հոմանիշներ` բարդ բառ և բառակապակցություն, հոլովաձև և կապական 

կառույց: Շարահյուսական հոմանիշների կիրառման ոճական նշանակությունը: 

Հայոց լեզվի կետադրությունը: Հայ նոր գրականության ձևավորումը: Բառարաններ: 

Բառարանների տեսակները: 

Հայերենի բառապաշարի շերտերը: Հայ նորագույն գրականության զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները: 

Հայրենի և սփյուռքահայ գրականություն: Վահան Տերյանի և Եղիշե Չարենցի 

ստեղծագործությունների ուսումնասիրություն, Ժամանակակից արձակի և բանաստեղ-

ծության միտումները: Հայերենի գործառական ոճերը:  

Խոսքի պատկերավորման միջոցներ:  

Տեքստ, նրա հատկանիշները: Տեքստի տեսակները և դրանց գործառույթները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

Ստուգարք` կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների 

հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Ջահուկյան Գ.Բ.– Հայոց լեզվի պատմութուն: Եր., 1987: 
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2. Աբրահամյան Ա.– Հայերենի կետադրությունը: 

3. Գարեգինյան Գ. – Հայոց լեզու: 

4. Ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 1-ին, Եր., 1979: Հատոր 2-րդ, Եր., 1974: Հատոր 3-րդ, 

Եր., 1976: 

5. Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.– Հայոց լեզու, 9-10 դաս. համար: 

6. Պողոսյան Պ.– Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ: Եր., 1990: 
 

  1001/Բ07 ՀԱՅՈՑ  ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ - 1   2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/0/12 

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայոց պատմությունը հնագույն ժամա-

նակներից մինչև Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումն ընկած ժամանակա-

հատվածը, ծանոթացնել հայոց հնագույն, հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային 

հիմնախնդիրներին, հայոց պետականության ժամանակափուլերին և հայ մշակույթի հիմնա-

հարցերին:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կունենա ընդհանուր պատկերացում Հայոց պատմության առանցքային հիմնախնդիրների, 

հայոց պետականության ժամանակափուլերի առանձնահատկությունների, ազատա-

գրական պայքարի հերոսական էջերի մասին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ գնահատել Հայոց պատմության դերը համաշխարհային պատմության հոլովույթում: 

➢ ինքնուրույն մտածել և անհրաժեշտ դատողություններ անել Հայոց պատմության տարբեր 

հարցերի վերաբերյալ: 

➢ անաչառ գնահատական տալ Հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին և ազգային-

պետական գործիչների գործունեությանը: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

➢ վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել: 

➢ զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Հայոց պատմության նշված ժամանակահատվածի սկզբնաղբյուրները և ուսում-

նասիրությունները: Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայերի բնօրրան: Հայ ժողովրդի ծագման 

հիմնահարցը: Վանի թագավորությունը: Երվանդականների թագավորությունները Ք.ա. 7-3 

դդ.: Արտաշեսյանների Հայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Մեծ Հայքի Արշակունիների թագավորությու-

նը 1-5-րդ դարի սկիզբ: Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանը 5-7 դդ.: Արաբական 

նվաճումները և Հայաստանը: Բագրատունյաց Հայաստանը 9-11-րդ դդ.: Հայ ժողովրդի 

ազգային-ազատագրական պայքարը օտար նվաճողների դեմ 11-12-րդ դդ.. Զաքարյանների 
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իշխանությունը: Կիլիկիան Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Հայկական մշակույթը հին և միջին 

դարերում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Հայ ժողովրդի պատմություն. խմբ. Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Եր., 1975: 

2. Հայ ժողովրդի պատմություն. խմբ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Եր., 2006: 

3. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հ.1, Եր., 2006: 

4. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հ. 2, Եր., 2011: 
 

1001/Բ08 ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ - 2   2 կրեդիտ 

2 ժամ 18/0/12 

2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայոց Հայրենիքը: Հայկական 

լեռնաշխարհում տեղի ունեցաց խոշորագույն բնական աղետները և նրանց թողած 

հետևանքները: Հայկական պետականությունները: Հայ ազգային-ազատագրական 

պայքարը XV-XX դարերում: Հայկական Հարցի պատմությունը: Հայոց մեծ եղեռնը: 

Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը 

(1918-1920թթ.): Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991թ. առ այսօր): 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

• Գիտելիքների հայկական քաղաքակրթության պատմական զարգացման ընթացքի 

հիմնական օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

• Հայեցակարգային մոտեցումների ինչպես հայոց պատմության, այնպես էլ 

աշխարհըմբռնման հանգուցային հարցերում: 

• ժամանակակից աշխարհի վերաբերյալ իմացությանը, հասարակական բազմաբնույթ 

հարաբերություններում կողմնորոշմանը: 

 ամբողջական պատկերացումների Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական 

և հոգևոր-մշակութային զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ գնահատել Հայոց պատմության դերը համաշխարհային պատմության հոլովույթում: 

➢ ինքնուրույն մտածել և անհրաժեշտ դատողություններ անել Հայոց պատմության 

տարբեր հարցերի վերաբերյալ: 

➢ անաչառ գնահատական տալ Հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին և 

ազգային-պետական գործիչների գործունեությանը: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

➢ վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել: 

➢ զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել: 

Համառոտ բովանդակությունը 
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    Ուսումնական առարկայի նպատակն է ուսումնառողներին ներկայացնել հայոց 

պատմության հիմնահարցերը: Հայի, որպես տեսակի շարունակականության ապահովման 

նպատակով ուսանողների մոտ ձևավորել ազգային ինքնագիտակցությունն ու 

մտածողությունը, խորացնել Հայկական լեռնաշխարհում տեղի ունեցաց խոշորագույն 

բնական աղետների վերաբերյալ նրանց իմացությունը: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Մեկ բանավոր ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Հայ ժողովրդի պատմություն. խմբ. Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Եր., 1975: 

2. Հայ ժողովրդի պատմություն. խմբ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Եր., 2006: 

3. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հ.1, Եր., 2006: 

4. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. հ. 2, Եր., 2011: 
 

 

1001/Բ03 ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - 1  4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0 

1-ն կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել և խորացնել սովորողի լեզվական գիտելիքները, 

ապահովել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման ունակությունները՝ տարբեր լեզվական 

ոլորտներում հաղորդակցվելու համար։ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա ծրագրով նախատեսված քերականական նյութը, 

➢ կունենա ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ բառապաշար, 

➢ կիմանա ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք, 

➢ վարել երկխոսություն, 

➢ ընկալել և վերարտադրել կարդացած և ունկնդրած նյութի բովանդակությունը, 

➢ թարգմանել հայերենից ռուսերեն միջին բարդության տեքստեր։ 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ընթերցել ռուս դասականների ստեղծագործությունները բնագրով, 

➢ պատկերացում կազմել ռուսերենի և հայերենի ընդհանրություւնների ու տարբերություն-

ների մասին։ 

Համառոտ բովանդակությունը 

Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանու-

թյան և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի 

մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Ձևաբանություն. ձևաբանության 

հիմնական միավորները, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: 

Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, պարզ 

նախադասություն), նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակները 

ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունք-
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ների հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Есаджанян Б.М., Кундратс А.А., -Учебные материалы к курсу практического русского языка. 

Ер., изд. ''Экран'', 2006-318с. 
 

1001/Բ04 ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - 2 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0 

2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ապահովել սովորողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման 

ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզ-

վական տարբեր ոլորտներում:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները, 

➢ կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ վերարտադրել կարդացած տեքստի բովանդակությունը, 

➢ վերլուծել և մեկնաբանել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստեր,  

➢ ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ ծրագրով նախատեսված թեմատիկայով։ 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ինքնուրույն կատարել ռուսերենի և ուսումնասիրված այլ լեզուների համակարգերի 

զուգադրական վերլուծություն։ 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ռուսերենի դարձվածները և դարձվածների դասակարգումը, փոխառությունները և 

նրանց գործածության ոլորտը: Բառի ձևաբանական կազմը։ Հիմնական բառակազմական 

միջոցները։ Բայի քերականական կարգերը, բայի խնդրարությունը, դերբայ և դերբայական 

դարձված։ Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը 

(զեղչված ենթակայով, անդեմ, անվանական նախադասություններ)։ Միակազմ նախա-

դասության սուբյեկտի արտահայտման հոլովական ձևերը։ Սուբյեկտիվ եղանակավորության 

արտահայտման միջոցները (միջանկյալ բառեր, միջանկյալ նախադասություններ)։ Ուղղա-

գրության սկզբունքները և կանոնները։ 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունք-

ների հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Есаджанян Б.М., Кундратс А.А., -Учебные материалы к курсу практического русского языка. 

Ер., изд. ''Экран'', 2006-318 с. 

 

1001/Բ05 ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ - 1 4 ԿՐԵԴԻՏ 
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4 ժամ 10/50/0 

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական 

հմտությունների զարգացում, 

➢ մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

➢ հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

ներմուծում և ուսուցում, 

➢ մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և թարգմանություն: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները, 

2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 

4. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից: 

Ունակ կլինի՝  

հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները: 

Համառոտ բովանդակություն 

Անգլերեն լեզվի դերն ու նշանակությունը որպես միջազգային  լեզու և հաղորդակցման միջոց: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և 

բանավոր ստուգմամբ: 

1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ): 

2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը): 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Torgomyan G. “English for  Elementary Students” Yerevan 2018. CMSA. 

2. Torgomyan G. “English for  Texbook ” Yerevan 2012. CMSA. 

3. Alexander L.G.,Practice and Progres. London grouplimited, London 2010. 

4. Murph R. “English Grammar in Use”, Practice Book For Elementary Students Cambridge 

University Press, 2011. 
 

1001/Բ05 ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ - 1 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0         

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
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Դասընթացի նպատակն է՝  

➢ տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

➢  ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի 

մասին, 

3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

5. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

6. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները: 

Ունակ կլինի՝  

հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 

Համառոտ բովանդակություն 

1.ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

2.կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 
 

1001/Բ05 ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ - 1 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0      

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է.  

➢ զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական 

հմտություններ, 
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➢ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողություններ, 

➢ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

1. մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,  

2. սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները: 

Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները, 

2. մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

3. թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր: 

Փոխանցելի կարողություններ 

1. թարգմանելու հմտություններ, 

2. բառարաններից օգտվելու կարողություններ: 

Ունակ կլինի  

տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում: 

Համառոտ բովանդակություն 

Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական 

հմտություններ, մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

a. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

b. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

c. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

d. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 

1001/Բ06 ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ -2 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0    

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

➢ լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին, 



 

 65 

➢ հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 

➢ մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների 

զարգացում, 

➢ մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

2. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ, 

3. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում և թարգմանություն, 

4. ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական 

թեմաների վերաբերյալ, 

5.արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան), 

6. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Ունակ կլինի  

տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ 

դրանց ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ: 

Համառոտ բովանդակություն 

Բայեր և դրանց կազմությունը,դասակարգումը, ուղղակի և անուղակի խոսք, որոշյալ և 

անորոշ հոդեր:Բառապաշարի  զարգացում՝  հոմանիշներ և հականիշներ: 

Ընթերցանություն` աշխատանք անծանոթ տեքստերով, ընթերցանություն, խմբակային 

աշխատանքով ամփոփում հարց ու պատասխանի միջոցով և պատմելով: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Երկու  միջանկյալ  և եզրափակիչ քննություն 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005 

2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002 

3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011 
 

1001/Բ06 ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ - 2 4 ԿՐԵԴԻՏ 



 

 66 

4 ժամ 10/50/0        

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

➢ ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

➢ ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման  

նպատակով, 

➢ ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

2. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

4. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

5. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

6. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

7. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

8. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

Ունակ կլինի  

պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին: 

Համառոտ բովանդակություն 

1.իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի 

մասին, 

3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին: 

4. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Երկու  միջանկյալ  և եզրափակիչ քննություն, բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի 

հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 
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1.Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 
 

1001/Բ06 ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ - 2 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0             

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

➢ Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

Կարողությունները: 

➢ Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

1. տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 

2. տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային 

բառաշերտերը 

3. բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ 

5. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր 

6. բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ: 

Ունակ կլինի՝  

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն: 

Համառոտ բովանդակություն 

Թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր:Սահմանելու 

մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Երկու  միջանկյալ  և եզրափակիչ քննություն 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Er., 2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 

intermédiaire, CLE internationale, Paris. 2009.-1704. 
 

1001/Բ21 
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 
2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 20/10/0      
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2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է.   

ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, 

բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխար-

հային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիք-

ներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ 

հասարակության համահունչ զարգացման մասին: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել 

տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները, 

2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը, 

3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների 

հիմնական էկոլոգիական խնդիրները, 

5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր 

սկզբունքները և օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

6. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

7. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական 

հասանելիության գնահատում, 

8. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի 

հաշվարկման ժամանակ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

9. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ, 

10. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ: 

Ունակ կլինի՝  

բնութագրել շրջակա միջավայրի և օրգանիզմների փոխհարաբերությունները: 

Համառոտ բովանդակություն  

Բնապահպանությունը որպես գիտություն: 

Մթնոլորտային օդը և դրան էկոլոգիական հիմնախնդիրը: Շրջակա միջավայրի 

ռադիոակտիվ աղտոտումը և երկրագործության համակարգը: Շրջակա միջավայրի 

աղտոտումը և մարդու առողջության հիմնախնդիրը: Բնական միջավայրի աղտոտումը և 

թափոնների հիմնախնդիրները: Էկոլոգիական վտանգ, էկոլոգիական հանցագործություն, 

էկոլոգիական անվտանգություն: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 
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Հիմնական գրականության ցանկ  

1.Ա. Թամոյան Ս.Ջ. Բնապահպանություն, դասախոսություններ/ ՃԿՊԱ, 2012: 
2.Գալստյան Մ.Հ., Մկրտչյան Լ., Թամոյան Ս.Ջ. Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և 
բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, Եր.-2009: 

 

0401/Բ34 ԱԶԳԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ընդհանրացնել, համակարգել և ճշգրտել սովորողի ձեռք 

բերած գիտելիքները և հաղորդել նոր տեղեկություններ ազգային տնտեսության վերաբերյալ, 

սովորողին ներկայացնել առանձին երկրի տնտեսական համակարգի գործունեությունը 

պայմանավորող տնտեսական երևույթները և գործընթացները, դրանց հետ կապված 

հիմնաhարցերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կունենա ազգային տնտեսության ձևավորման և զարգացման վրա ազդող գործոնները, 

ազգային տնտեսությունների դասակարգման վերաբերյալ գիտելիքներ:   

➢ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ընդհանրացնել և համակարգել ձեռք բերած ազգային տնտեսության վերաբերյալ  գիտե-

լիքները: 

➢ համադրել և մեկնաբանել դասընթացի ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքները:  

➢ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ հասկանալ ազգային տնտեսության համաշխարհային տնտեսական համակարգին 

ինտեգրման հիմնախնդիրները և դրանց փոխազդեցությունները տարբեր ոլորտներում: 

Համառոտ բովանդակություն 

«Ազգային տնտեսություն» դասընթացն ուսումնասիրում է առանձին երկրի տնտեսական 

համակարգի գործունեությունը պայմանավորող տնտեսական երևույթները և գործ-

ընթացները: Դրա շրջանակներում քննարկվում են աստիճանական զարգացման խնդիրները, 

ինչպես նաև երկրի տնտեսավարման համակարգի զարգացման հեռանկարները: 

Ազգային տնտեսության դիտարկվում է որպես բարձրագույն համակարգի՝ համաշ-

խարհային տնտեսական համակարգի բաղադրամաս: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն:  

Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին համապատասխան, 20 

բալանոց համակարգով:  

Քննություն` նախապես տրամադրված հարցաշարի 4 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.Ազգային տնտեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ/ Վ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան.- Եր.: 

ԵՊՀ, 2014. 
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2.Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира, учебник для вузов. М.,-

2003.  

2.Экономическая и социальная география, Основы науки, учебник для вузов. М.,- 2004.   

3.Скопин А.Ю. Введение в экономическую и социальную географию, учебник для вузов. М.,-

2001.  

4. Родионова И.А. Политическая карта мира, М.,- 2001. 
 

1001/Բ20 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

          Դասընթացի նպատակն է ընդհանրացնել, համակարգել և ճշգրտել սովորողի ձեռք 

բերած գիտելիքները և հաղորդել նոր տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության 

աշխարհագրության վերաբերյալ, սովորողին ներկայացնել Հայաստանի տարածքը, 

սահմանները, մակերևույթի առանձնահատկությունները, բնակլիմայական պայմանները և 

բնական ռեսուրսները,ինչպես նաև բնակչության աշխարհագրությունը, տնտեսության 

առանձնահատկությունները, դրանց հետ կապված հիմնաhարցերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կունենա Հայաստանի Հանրապետության բնության առանձնահատկությունների, 

բնակչության և բնական ու մեխանիկական շարժերի, հանրապետության տնտեսության 

վերաբերյալ գիտելիքներ:  

➢ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ընդհանրացնել և համակարգել ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության 

աշխարհագրության վերաբերյալ  գիտելիքները: 

➢ համադրել և մեկնաբանել դասընթացի ժամանակ ձեռք բերած գիտելիքները:  

➢ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ հասկանալ ՀՀ-ում բնօգտագործման և բնապահպանության, բնակչության տարաբնա-

կեցման և տնտեսության կազմակերպման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: 

Համառոտ բովանդակություն 

  «Հայաստանի ֆիզիկաաշխարհագրական ընդհանուր բնութագիրը» ուսումնասիրում է 

Հայկական լեռնաշխարհի ու Հայաստանի Հանրապետության բնության և շրջակա միջավայրի, 

հանրապետության բնակչության ու տնտեսական կապերի, դրանց զարգացման 

օրինաչափությունների ու օրենքների մասին ուսումնասիրություններն են:   

         Հայաստանի աշխարհագրության իմացությունը հնարավորություն է տալիս 

յուրաքանչյուր մասնագետին ճիշտ գնահատել հայրենի երկրի զարգացման հեռանկարներն ու 

իրական հնարավորությունները, ճկունորեն կողմնորոշվել համաշխարհային ու 

տարածաշրջանային նշանակության իրադարձություններում, հասկանալ ներկայացվող 

մարտահրավերները և պատկերացում ունենալ դրանց դիմակայելու ուղիների մասին: 
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Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն:  

Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին համապատասխան, 20 

բալանոց համակարգով:  

Քննություն` նախապես տրամադրված հարցաշարի 4 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Անանյան Լ.Զ.  Հայաստանի տնտեսական պատմության ուրվագծեր. Եր-2003: 

2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ.հունվար-մայիսին, ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայություն, Եր.-2018: 

3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Եր.- 

2018: 

4. Վալեսյան Լ., Մանասյան Մ., Հովսեփյան Ա., «Աշխարհագրություն. Հայաստան», 2009:. 

5. Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Աշխարհի բնակչությունը, 2003: 
 

1001/Բ23 
ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել ՀՀ  ժողովրդագրական իրավիճակի և 

տարաբնակեցման արդի հիմնախնդիրներին, հատկապես՝ բնակչության թվի շարժընթացի, 

բնական վերարտադրության և միգրացիոն տեղաշարժերի, բնակչության կառուցվածքի, 

ուրբանիզացման և տեղաբաշխման, աշխատանքային ռեսուրսների, քաղաքային և գյուղական 

տարաբնակեցման, տարաբնակեցման համկարգաստեղծ գործընթացների  վերաբերյալ 

անհրաժեշտ գիտելիքներով, դրանց տարածաշրջանային տարբերությունների և արտակարգ 

իրավիճակների հետ առնչությունների վերլուծության և գնահատման մեթոդներով ու 

մոտեցումներով: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝ Ժողովրդագրական գործընթացների և բնակչության 

տարաբնակեցման բնույթը, տարածաշրջանային առանձնահատկությունները, զարգացման 

արդի միտումներն ու խնդիրները, դրանց լուծման ուղիներն ու կարգավորման 

հիմնահարցերը ՀՀ-ում,  ինչպես նաև դրանց դերը ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 

հասարակության տարածքային կազմակերպման գործում: 
 

Ունակ կլինի  

➢ բնակչության և բնակավայրերի վերաբերյալ ձեռք բերված ամբողջական գիտելիքները 

գործնականում կիրառել ամենատարբեր բնական աղետների, ճգնաժամերի և արտակարգ 

իրավիճակների գնահատման, կողմնորոշման, լուծումներ գտնելու և որոշումներ 

ընդունելու ասպարեզներում 

➢ կտիրապետի անհրաժեշտ տեսամեթոդական և տեղեկատվական հիմքերի, հետազոտու-

թյան մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտությունների: 
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Համառոտ բովանդակություն 

Բնակչությունը և բնակավայրերը որպես հետազոտության համալիրային օբյեկկտներ, 

դրանց էությունն ու դերը հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային 

կազմակերպման գործում:  

ՀՀ բնակչության  թիվը,  տարածաժամանակային փոփոխությունները,  բնակչության  բնական 

վերարտադրությունը, նրա հիմնական ցուցանիշների` ծնելիության, մահացության և բնական 

աճի  փոփոխություններն ըստ ՀՀ մարզերի, դրանց  պատճառա-հետևանքային կապերը:  

ՀՀ բնակչության կազմը և կառուցվածքը, բնակչության սեռային կազմը և տարիքային 

կառուցվածքը, դրանց տարածքային տարբերությունները, բնակչության ազգային կազմը, 

բնակչության սոցիալական կառուցվածքը և աշխատանքային ռեսուրսները: Բնակչության 

զբաղվածության բնույթն ու կառուցվածքը: 

ՀՀ բնակչության միգրացիոն տեղաշարժերը, դրանց պատճառա-հետևանքային կապերը, 

միգրացիայի տեսակները, մասշտաբները. և ուղղությունները, տարածաշրջանային առանձ-

նահատկությունները, միգրացիայի կարգավորման ուղիները: 

ՀՀ ժողովրդագրական հիմնախնդիրները, դրանց բնույթն ու տարածաշրջանային 

դրսևորումները, լուծման ուղիները, ժողովրդագրական քաղաքականություն: Ժողովրդա-

գրական հիմնախնդիրների բնույթը, դրսևորման ձևերն ու լուծման ուղիները արտակարգ 

իրավիճակներում: 

Բնակչության տեղաբաշխումը, դրա վրա ազդող գործոնները, ՀՀ բնակչության խտության 

տարածքային տարբերությունները: Բնակչության տեղաբաշխումն ըստ քաղաքային և 

գյուզական բնակավայրերի: «Տարաբնակեցում» հասկացության էությւոնը և հիմնական ձևերը, 

քաղաքային նև գյուղական տարաբնակեցում: ՀՀ ուրբանիզացման առանձնա-

հատկությունները, քաղաքային ցանցի ձևավորումը, քաղաքների խմբավորումը և դասա-

կարգումը, Երևանի առանձնահատուկ դերը  և զարգացման հիմնախնդիրները, փոքր միագոր-

ծառութային քաղաքների զարգացման հիմնախնդիրները:Տարաբնակեցման համակարգեր:  

Տարաբնակեցման քաղաքականություն: Տարաբնակեցման,  տարբեր տիպի բնակավայրռերի 

զարգացման խնդիրները, դրանց դրսևորման ձևերը  և լուծման ուղիները արտակարգ 

իրավիճակներում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն:  

Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին համապատասխան, 20 

բալանոց համակարգով: Դասընթացի շրջանակում ուսանողները կատարում են ինքնուրույն  

ահատական աշխատանք՝ ռեֆերատի ձևով, որի կատարման ընթացքը ստուգվում է 

միջանկյալ քննությունների ընթացքում, իսկ երրափակիչ քննության ժամանակ այն քննական 

տոմսին հանդես է գալիս որպես 3-րդ հարց՝ ռեֆերատի ներկայացում:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Մանասյան Մ.Գ. Բնակչության աշխարհագրություն. Եր. -  2011, 296 էջ: 

2. Մանասյան Մ.Գ, ՀՀ տարաբնակեցման համակարգը  Եր. - 2005, 400 էջ: 

3. Ֆահրադյան Մ. Բնակչության կառուցվածքի և վերարտադրության տարածաշրջանային 
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հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր.- 2010: 

4, Թովմասյան Վ. Ժողովրդագրական մարտահրավերները և բնակչության հեռանկարները: 

Եր.- 2013, 216 էջ 

5. Խոջաբեկյան Վ. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաբաշխումը: 

19-20-րդ դարերում, 21-րդ դարի շեմին: Եր.-2001: 

 Լրացուցիչ գրականություն  

1. Մանասյան.Մ. Սայադյան Հ. Հայաստանի աշխարհագրություն, Եր.-2016: 

2. Մանասյան Մ. Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման կարգավորման 

հիմնահարցերը: Տարեգիրք,  2011, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ: 

3. Մանասյան Մ. ՀՀ բարձրլեռնային գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսա-կան 

զարգացման հիմնախնդիրները: Ագրոգիտություն,2012թ համ 1-2: 

4. Մանասյան Մ. ՀՀ բնակչության միգրացիան և տարաբնակեցման հիմնախնդիրները 

Տարեգիրք,  2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ: 

5. Մանասյան Մ., Մանասյան Հ. ՀՀ լեռնային տարածաշրջանների կայուն զարգացման 

հիմնահարցերը (Սյունիքի մարզի օրինակով): Տարեգիրք,  2013, ԵՊՀ Տնտեսագիտության 

ֆակուլտետ: 

6. Մանասյան Հ., Մանասյան Մ. ՀՀ բնակչության միգրացիան և ժողովրդագրական 

իրավիճակի տարածաշրջանային առանձնահատկություննեը: Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 

համ.4, 2017.- էջ 118-123: 

 Ինտերնետ ռեսուրսներ                                      

https://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/ehkologicheskie/ 

http://ecology-of.ru/eko-razdel/problemy-prirody-obshchie-problemy-cheloveka-i-zemli/#i 

https://moluch.ru/archive/58/8206/ 

https://ecoportal.info/category/ecoproblem/ 
 

1001/Բ26 ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝  

նպաստել սովորողների իրավական գիտելիքների աճին, նրանց իրավագիտակցության 

զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ իրավական 

պատկերացումների և արժեքային համակարգի ձևավորմանը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Իրավունքի, ՀՀ իրավական համակարգի, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին: 

➢ Իրավունքի աղբյուրների և հիմնական դրույթների մասին: 

➢ Աշխատանքի ոլորտում սոցիալական գործնկերության մասին: 

Ունակ կլինի  
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✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Ներկայացնել օրենքի հատկանիշները, բնութագրել ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

ակտերը: 

➢ Ներկայացնել իրավահարաբերությունների մասնակիցներ: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Իրավունքի նորմերը ըստ կարգավորման առարկայի և ըստ իրավաբանական ուժի 

տարբերակելու հմտություններին: 

➢ րենսդրության կառուցվածքում արագ կողմնորոշվելու, տվյալ խնդրի կարգավորումը 

նախատեսող նորմը գտնելու հմտություններին: 

➢ Առաջադրված իրավական նորմը մեկնաբանելու ունակություններին: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ժամանակակից հիմնական իրավական համակարգերը: Իրավունքի ճյուղ և իրավական 

ինստիտուտ: Իրավունքի ճյուղերի ընդհանուր բնութագիրը: Իրավունքի համակարգի 

բաղկացուցիչ տարերրը (հանրային և մասնավոր իրավունք, նյութական և վարույթային 

իրավունք, միջազգային և ազգային իրավունք): Միջազգային իրավունքը որպես հատուկ 

իրավական համակարգ: 

Պետության հիմնական հատկանիշները: Պետության ձևերը /վարչատարածքային 

կառուցվածք, կառավարման ձև, քաղաքական ռեժիմ/: Պետության ներքին և արտաքին 

գործառույթները: Պետական իշխանության ճյուղերը/օրենսդիր, գործադիր, դատական/: 

Իրավունքի հասկացությունը և հատկանիշները: Իրավունքի աղբյուրները: Իրավական 

նորմի հասկացությունը և կառուցվածքը:  

Իրավական նորմի տարատեսակները: Իրավախախտումը և իրավական 

պատասխանատվությունը: Օրինականության և կարգուկանոնի տեղը ժամանա-կակից 

հասարակությունում: 

ՀՀ Սահմանադրության հասկացությունը և կառուցվածքը; Մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, 

նրանց պաշտպանության երաշխիքներ: Պետական իշխանության մարմինների համակարգը 

և տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Տարածքային 

կազմավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Քաղաքացիական իրավահարաբերություն հասկացությունը: Ֆիզիկական և իրավա-

բանական անձ: Սեփականության իրավունք: Պարտավորություն ները քաղաքացիական 

իրավունքի մեջ և պատասխանատվությունը դրանց խախտման դեպքում: 

Քաղաքացիական-իրավական պայմանագրեր: Ժառանգական իրավունք: Մտավոր 

սեփականության հիմնահարցեր: Ամուսնա-ընտանեկան հարաբերություններ: Ամուսին-

ների, ծնողների և երեխաների փոխադարձ իրավունքներն ու պարտավորությունները: 

Պատասխանատվությունը ըստ ընտանեկան իրավունքի: Քաղաքացիական կացության 

ակտեր: 

Աշխատանքային իրավահարաբերությունների սուբյեկտները; Աշխատանքային պայ-

մանագիր (կոնտրակտ): Աշխատանքային կարգապահությունը և պատասխանատվությունը 
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այն խախտելու դեպքում: Աշխատաժամանակ, հանգստի ժամանակ, աշխատավարձ: 

Աշխատանքային վեճեր: 

Հանցագործության հասկացությունը և տեսակները; Հանցակազմ; Արարքի 

հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ: Պատժի հասկացությունը և տեսակները; 

Պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքներ: 

Վարչական իրավախախտման հասկացությունը: Վարչական տույժերի տեսակները և 

դրանց նշանակման ընդհանուր կարգը: Վարչական տույժեր նշանակելու իրավասություն 

ունեցող մարմինները: Վարչական իրավախախտումներ քաղաքաշինության բնագավառում: 

Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը: 

Էկոլոգիական իրավունքի հասկացությունը, սուբյեկտները և օբյեկտները: Բնօգտա-

գործման իրավունք; Շրջակա միջավայրի պետական կառավարումը: 

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», «Քաղա-

քացիական պաշտպանության մասին», «Հրդեհային անվտանգության մասին», «Փրկարար 

ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների հիմնական դրույթները: 

Պետական և ծառայողական գաղտնիքի հասկացությունը: Գաղտնիության 

աստիճանները: Պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասելու ենթակա 

տեղեկությունները: Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենսդրության 

խախտման համար պատասխանատվությունը (քրեական, վարչական, կարգապահական): 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ 

Յուրաքանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական 

գնահատական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների 

հիման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, Եր.- 1995: 

2. ՀՀ օրենսգիրքեր Երևան:  

 

0401/Բ31 ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ  40/0/20 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկ-

նաբանությունների միջոցով աջակցել սովորողի և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ 

համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
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➢ կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայե-

ցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները:  

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշա-

նակությունը: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական, քաղաքական 

մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների հիմնախնդիրների մասին: 

Համառոտ բովանդակություն 

Փիլիսոփայությունը որպես մարդու և աշխարհի միջև մշակութային միջնորդ: Փիլիսո-

փայական մշակույթի առանձնահատկությունները: Պատմափիլիսոփայական ակնարկ: 

Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: 

Հոգեկանի ծագման վարկածները: Իմացության էությունը և կառուցվածքը: Ճշմարտություն, 

մոլորություն, հավատ: Գիտական ճանաչողության մեթոդները: Գիտություն և բարո-

յականություն: Մարդու և հասարակության ծագման վարկածները: Հասարակությունը որպես 

ինքնապարտադրող համակարգ: Պատմության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մշակույթ և 

քաղաքակրթություն: Հասարակական կյանքի ոլորտները: Սոցիալական առաջադիմությունը և 

մարդկության ապագան: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների 

արդյունքների հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М., -2003. 

2. Философия. под. Ред. В. Калашникова. М., -1999. 

3. Философия. под. Ред. В. Кахановского. М.,- 2000. 

4. Философия. под. Ред. В. Н. Лавриненко. М., -2001. 

5. Հարությունյան Է.Ա. Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, Եր., -2004: 

6. Հակոբյան Ս.Մ. Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր.,- 2007: 

7. Շաքարյան Հր. Գ. Փիլիսոփայություն,Եր.,-2005: 

8. Սարգսյան Ա., Փիլիսոփայություն, Եր.,-2011: 

 
 

0401/Բ04 ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  16/0/14 

2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել բարոյականության լայն և նեղ ըմբռնումները: 

կառուցվածքային բաղադրիչները, հիմնական սոցիալական գործառույթները, անձի 

բարոյական գործունեության տեսակները, բարոյական լուսավորության, բարոյական վարքի 

խթանման, ինքնադաստիարակության կազմակերպման առանցքային հիմնահարցերը և էթի-

կայի տեղը փիլիսոփայական ու հումանիտար գիտությունների համակարգում:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա 
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Գիտելիք և իմացություն 

➢ կծանոթանա բարոյականության, անձի բարոյական գործունեության տեսակների, 

աշխատանքային կոլեկտիվի բարոյական բնութագրի, էթիկայի` իբրև գիտության 

առանձնահատկություններին ու օրինաչափություններին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ավելի իրատեսորեն գնահատել բարոյական ինքնադաստիարակության կազմակերպումը և 

աշխատանքային կոլեկտիվի բարոյական բնութագիրը: 

➢ ճիշտ գնահատել բարոյականությունը որպես արժեքային-գործնական հարաբերություն: 

➢ ընկալել անձի բարոյական գործունեության տեսակները: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները, 

➢ վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել, 

➢ պատրաստել զեկուցումներ և վարել բանավեճեր: 

Համառոտ բովանդակություն 

Հասկացողություն բարոյականության մասին: Բարոյականության լայն և նեղ 

ըմբռնումները: Բարոյականությունը որպես արժեքային-գործնական հարաբերություն: Բարո-

յականության կառուցվածքային բաղադրիչները: Բարոյականության հիմնական սոցիալական 

գործառույթները: Բարոյականություն և կրոն: Բարոյականություն և արվեստ: 

Բարոյականություն և իրավունք: Բարոյականություն և գիտություն: Բարոյական գործու-

նեության կառուցվածքը. նպատակ-դրդապատճառներ-եղանակներ-միջոցներ-արդյունքներ: 

Անձի բարոյական գործունեության տեսակները, բարոյական լուսավորություն, բարոյական 

փորձի կազմակերպում, բարոյական վարքի խթանում, ինքնադաստիարակության 

կազմակերպում: Աշխատանքային կոլեկտիվի բարոյական բնութագիրը: Էթիկան` որպես 

գիտություն բարոյականության մասին: Էթիկայի տեղը փիլիսոփայական և հումանիտար 

գիտությունների համակարգում: Էթիկայի` իբրև գիտության առանձնահատկությունները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.- 2003. 
 

1003/Բ26 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - 1 0 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 4/26/0 

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է` Ֆիզիկական կուլտուրայի նպատակն է իրականացնել 

ուսանողների ֆիզիկական զարգացման համաչափ հնարավորությունը, յուրաքանչյուրի 

յուրահատուկ բազմակողմանի ֆիզիկական ընդունակությունների կատարելագործումը և 

դրանց հետ կապված հոգեկան և բարոյական որակների դաստիարակումը, որոնք 

բնութագրում են անհատի հասարակական ակտիվություն, այդ հիմքի վրա հասարակության 

յուրաքանչյուր անդամի համար ապահովել աշխատանքային և այլ հասարակության ձևերի 
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բեղմնավոր գործունեություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

➢  Գիտենա` անձի զարգացման և նրա մասնագիտաան գործունեության պատրաստման 

հարցում ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը: 

➢ Կարողանա` հանձնել նորմատիվներ` Կարճ տարածության վազքից, երկար 

տարածության վազքից, հեռացատկից, ձգում պտտաձողի վրա և հավասարակշռության 

վարժություններ: 

➢ Տիրապետի` այնպիսի անհրաժեշտ ֆիզիկական որակների, որոնք են` ուժ, 

արագաշարժություն, դիմացկունություն, ճկունություն և հավասարակշռություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա՝  

1. Ընդհանուր զարգացնող վարժությունների համակարգ: 

2.Արագաշարժությանը նպաստող վարժություններ: 

3.Ճկունությանն ու հավասարակշռությանը նպաստող վարժություններ: 

4.Ուժաին ուղղվածության վարժություններ: 

5.Դիմացկունության վարժություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ նախնական և ամփոփիչ։  

Նախնականի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաս-

տության մակարդակը: 

Ամփոփիչի ժամանակ հանձնում են նորմատիվներ 5 վարժաձևից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. изд-во ЕГУ, Ер.- 2004. 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. изд-во «Русский язык», М.- 

2005. 
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2-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է` Ֆիզիկական կուլտուրայի նպատակն է իրականացնել 

ուսանողների ֆիզիկական զարգացման համաչափ հնարավորությունը, յուրաքանչյուրի 

յուրահատուկ բազմակողմանի ֆիզիկական ընդունակությունների կատարելագործումը և 

դրանց հետ կապված հոգեկան և բարոյական որակների դաստիարակումը, որոնք 

բնութագրում են անհատի հասարակական ակտիվություն,այդ հիմքի վրա հասարակության 

յուրաքանչյուր անդամի համար ապահովել աշխատանքային և այլ հասարակության ձևերի 

բեղմնավոր գործունեություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

➢  Գիտենա` անձի զարգացման և նրա մասնագիտաան գործունեության պատրաստման 

հարցում ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը: 
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➢ Կարողանա` հանձնել նորմատիվներ` Կարճ տարածության վազքից, երկար տարածության 

վազքից, հեռացատկից, ձգում պտտաձողի վրա և հավասարակշռության վարժություններ: 

➢ Տիրապետի` այնպիսի անհրաժեշտ ֆիզիկական որակների, որոնք են` ուժ, 

արագաշարժություն, դիմացկունություն, ճկունություն և հավասարակշռություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա՝ 

1. Ընդհանուր զարգացնող վարժությունների համակարգ: 

2.Արագաշարժությանը նպաստող վարժություններ: 

3.Ճկունությանն ու հավասարակշռությանը նպաստող վարժություններ: 

4.Ուժային ուղղվածության վարժություններ: 

5.Դիմացկունության վարժություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ նախնական և ամփոփիչ։  

Նախնականի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության 

մակարդակը: 

Ամփոփիչի ժամանակ հանձնում են նորմատիվներ 5 վարժաձևից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. изд-во ЕГУ, Ер.-2004. 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. изд-во «Русский язык», М.- 

2005. 
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3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է` Ֆիզիկական կուլտուրայի նպատակն է իրականացնել 

ուսանողների ֆիզիկական զարգացման համաչափ հնարավորությունը, յուրաքանչյուրի 

յուրահատուկ բազմակողմանի ֆիզիկական ընդունակությունների կատարելագործումը և 

դրանց հետ կապված հոգեկան և բարոյական որակների դաստիարակումը, որոնք 

բնութագրում են անհատի հասարակական ակտիվություն, այդ հիմքի վրա հասարակության 

յուրաքանչյուր անդամի համար ապահովել աշխատանքային և այլ հասարակության ձևերի 

բեղմնավոր գործունեություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

➢  Գիտենա` անձի զարգացման և նրա մասնագիտաան գործունեության պատրաստման 

հարցում ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը: 

➢ Կարողանա` հանձնել նորմատիվներ` կարճ տարածության վազքից, երկար տարածության 

վազքից, հեռացատկից, ձգում պտտաձողի վրա և հավասարակշռության վարժություններ: 

➢ Տիրապետի` այնպիսի անհրաժեշտ ֆիզիկական որակների, որոնք են` ուժ, արագա-

շարժություն, դիմացկունություն, ճկունություն և հավասարակշռություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 
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Թեմա՝ 

1. Ընդհանուր զարգացնող վարժությունների համակարգ: 

2.Արագաշարժությանը նպաստող վարժություններ: 

3.Ճկունությանն ու հավասարակշռությանը նպաստող վարժություններ: 

4.Ուժային ուղղվածության վարժություններ: 

5.Դիմացկունության վարժություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ նախնական և ամփոփիչ։  

Նախնականի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության 

մակարդակը: 

Ամփոփիչի ժամանակ հանձնում են նորմատիվներ 5 վարժաձևից: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. изд-во ЕГУ, Ер.- 2004. 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. изд-во «Русский язык», 

М.- 2005. 
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4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է` Ֆիզիկական կուլտուրայի նպատակն է իրականացնել 

ուսանողների ֆիզիկական զարգացման համաչափ հնարավորությունը, յուրաքանչյուրի 

յուրահատուկ բազմակողմանի ֆիզիկական ընդունակությունների կատարելագործումը և 

դրանց հետ կապված հոգեկան և բարոյական որակների դաստիարակումը, որոնք 

բնութագրում են անհատի հասարակական ակտիվություն, այդ հիմքի վրա հասարակության 

յուրաքանչյուր անդամի համար ապահովել աշխատանքային և այլ հասարակության ձևերի 

բեղմնավոր գործունեություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

➢  Գիտենա` անձի զարգացման և նրա մասնագիտաան գործունեության պատրաստման 

հարցում ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը: 

➢ Կարողանա` հանձնել նորմատիվներ` Կարճ տարածության վազքից, երկար տարածության 

վազքից, հեռացատկից, ձգում պտտաձողի վրա և հավասարակշռության վարժություններ: 

➢ Տիրապետի` այնպիսի անհրաժեշտ ֆիզիկական որակների, որոնք են` ուժ, 

արագաշարժություն,դիմացկունություն, ճկունություն և հավասարակշռություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Թեմա՝ 

1. Ընդհանուր զարգացնող վարժությունների համակարգ: 

2.Արագաշարժությանը նպաստող վարժություններ: 

3.Ճկունությանն ու հավասարակշռությանը նպաստող վարժություններ: 

4.Ուժային ուղղվածության վարժություններ: 
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5.Դիմացկունության վարժություններ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ նախնական և ամփոփիչ։  

Նախնականի ժամանակ ստուգվում է ուսանողի ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության 

մակարդակը: 

Ամփոփիչի ժամանակ հանձնում են նորմատիվներ 5 վարժաձևից: 

 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. изд-во ЕГУ, Ер.- 2004. 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. изд-во «Русский язык», 

М.- 2005. 
 
 

 

1003/Բ22 ՇԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 0 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  6/24/0 

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

Ուսանողներին ուսուցանել շարային պատրաստության հիմքերը: 

Դասընթացի խնդիրները. Պատրաստել շարային կանոնագրքի դրույթները ճիշտ և 

հստակորեն իմացող անձ, որն ունենա օրինակելի արտաքին տեսք, բարձր շարային  

ձգվածություն, շարային վարժաձևերի կայուն ունակություններ, կարողանա վստահորեն 

ղեկավարել ստորաբաժանումների շարքերը: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Շարային կանոնադրության ընդհանուր դրույթները; 

➢ Շարային պատրաստության ստուգման և գնահատման կարգը; 

➢ ՈՒղեցույց  փաստաթղթերի պահանջները ուսանողի և պարտականությունները շարք 

կանգնելուց առաջ և շարքում: 

Ունակ կլինի  

➢ Խստորեն պահպանել ԱԻ համազգեստի կրման կանոնները, պարզ և հստակորեն տալ 

հրամանները և շարքի ղեկավարման ազդանշանները տեղում և շարժման ընթացքում:  

➢ Հստակորեն և   գեղեցիկ, կատարել վարժաձևերը տեղում և շարժման  ընթացքում: 

➢ Ճիշտ գործել ջոկի, դասակի և  վաշտի շարքում հետիոտն կարգով և մեքենաների վրա: 

Անձնակազմի մեջ դաստիարակել հարգանք դեպի շարքը, սեր դեպի շարային երգն ու 

հպարտություն ՀՀ ԱԻՆ  իր պատկանելիության համար: 

Համառոտ բովանդակություն 

➢ շարային կանոնագրքի դրույթները ճիշտ և հստակորեն իմացություն,  

➢ օրինակելի արտաքին տեսք, բարձր շարային  ձգվածություն, շարային վարժաձևերի կայուն 
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ունակություններ,  

➢ ստորաբաժանումների շարքերի վստահ ղեկավարելու կարողություն 

➢ հպարտություն ՀՀ ԱԻՆ  փրկարար ծառայությանն իր պատկանելիության համար: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական 

գնահատական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։ Ընթացիկ 

ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ ԶՈՒ Շարային պատրաստության  կանոնադրություն Եր. – 2001: 
  

0401/Բ32 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման 

տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտու-

թյան ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, սովորողների մոտ ձևավորել 

քաղաքական իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կունենա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական 

նշանակության հիմնահարցերի մասին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ հասկանալ քաղաքագիտության առարկայական տիրույթն ու մեթոդաբանությունը: 

➢ կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման 

հարցերում: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ կատարել քաղաքագիտական վերլուծություններ: 

Համառոտ բովանդակություն 

Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ 

Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Քաղաքական մտքի բնորոշ 

առանձնահատկությունները հին աշխարհում: Քաղաքական ուսմունքները միջնադարյան 

Եվրոպայում: Քաղաքականության հիմնական սուբյեկտները: Քաղաքականության հիմքերը 

(տնտեսական, սոցիալական, իրավաքաղաքական, հոգևոր-գաղափարախոսական): Քաղա-

քական գործունեություն և իշխանություն: Քաղաքական իշխանության ծագումն ու առանձ-
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նահատկությունները: Քաղաքական համակարգի կառուցվածքը, գործառույթները և 

հիմնական տեսակները: Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի բազային ինստի-

տուտ: Պետությունը և քաղաքացիական հասարակությունը: Քաղաքական կուսակցություն-

ների ըմբռնման էությունն ու գործառույթները, տեսակները: Քաղաքական լիդերություն: 

Միջազգային հարաբերությունները: Համաշխարհային քաղաքականության, համընդգրկուն 

(գլոբալ) խնդիրները և աշխարհաքաղաքական պատկերը: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Քաղաքագիտություն, ուսումնական ձեռնարկ, գլխ. խմբագիր` Հ. Մանուչարյան, ԵՊՀ 

հրատարակչություն, Եր., 2006,- 588 էջ: 

2. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. “Логос”, М., 2004.-488 

с.  

3. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник длв 

студентов вузов / А.И. Соловьев. “Аспект Пресс”, М., 2003, -559 с. 
 

 

0401/Բ24 ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/14/0      

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է  

 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և 

հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության 

առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, 

գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի 

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության 

առարկան, 

3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, 

ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական 

գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական 

կառուցվածքի փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ունակ կլինի  

օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու 
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հասարակական գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

Համառոտ բովանդակություն 

նկարագրել հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, 

ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական 

գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., Эдиториал УРСС, М.- 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. Изда-тельский Дом NOTA BENE, М.:  2001.-264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” Логос, М.: 2005.- 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 
 

0401/Բ30 ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

➢ տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն: 

➢ ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների ան-

հրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 
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գործողությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

6. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպա-

նելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավոր 

վածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից 

բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 

Ունակ կլինի  

1.իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների 

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում: 

Համառոտ բովանդակություն 

Հասկանալ մտքի կառուցվածքը, կարողանալ դրսևորել տրամաբանական 

մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով կանոնավոր մտածողության 

որոշակիության, անհակասականության,հիմնավորվածության և հետևողականության 

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 

 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ., Տրամաբանություն: Եր. - 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.- 2005. 

3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М.- 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.- 2002. 

5. Гетманова А.. Логика. 9-ое изд., M. - 2006. 
 

1001/Բ22 ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14     

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

➢ Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում բնագիտության ժամանակակից 

հիմնախնդիրների մասին: 

➢ Ձևավորել պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման 

ժամանակակից օրինաչափությունների և հեռանկարների մասին: 

➢ Ձևավորել որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող 

երևույթների բացատրության համար: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. բացատրելու բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի 

կոնցեպցիաները, 

2. նկարագրելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների 

օրինաչափությունները, 

3. հիմնավորելու ժամանակակից բնագիտության նվաճումների կիրառման 

կարևորությունը և անհրաժեշտությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. լուսաբանելու մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները, 

5. օգտագործելու գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները 

մեկնաբանելու և գնահատելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Ունակ  կլինի  

1. օգտագործելու ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

իրադրական տարբեր հարցեր լուծելու համար: 

Համառոտ բովանդակություն 

 Երկիր մոլորակը, աշխարհագրական թաղանթը: Կենսոլորտը որպես համամոլորակային 

էկոհամկարգ: Բնական միջավայրի և էկոլոգիական գործոնների ներգործության 

օրինաչափությունները: Տեղախումբ, համակեցություն, էկոհամակարգ: Բնական միջավայրի 

բաղադրիչները և էկոլոգիական լարվածության գործոններ: Հողածածկը և դրան 

պահպանության հիմնախնդիրը:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.Թամոյան Ս.Ջ. Բնապահպանություն, դասախոսություններ/ ՃԿՊԱ, 2012: 

2.Գալստյան Մ.Հ., Մկրտչյան Ա.Լ., Թամոյան Ս.Ջ. Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, Եր.-2009: 
 

1001/Բ25 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 
4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0   

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

➢ ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, 

➢ ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

2. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական 



 

 87 

աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների 

պատրաստում և այլն)։ 

Ունակ կլինի  

1.աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

Համառոտ բովանդակություն 

1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատանքներ և այլն): 

աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

2. կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

3. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական 

աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաս-

տում): 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի  հի-

ման վրա։ Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010. 

2. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И., Microsoft Office 2010, Питер, 2010. 

Office 2010, Питер, 2010. 

3.Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 
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3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել գիտական հետազոտական աշխատանք 

կատարելու համար անհրաժեշտ տեսությամբ ու մեթոդաբանությամբ, ինչպես նաև այդ 

տեսական գիտելիքը գործնականում կիրառելու կարողություններով ու հմտություններով։  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝  կիմանա ցանկացած տեսակի գիտական հետազոտություն 

կատարելու տրամաբանական շղթան, հետազոտության նպատակի սահմանման և դրանից 

բխող խնդիրների, օբյեկտի և առարկայի, տեսական և տեղեկատվական հիմքերի, 

հետազոտության մեթոդների և միջազգային փորձի ուսումնասիրման նպատակով 

համապատասխան երկրների ընտրության համար անհրաժեշտ մոտեցումներն ու դրանց 

ուսումնասիրությունների շրջանակը, գիտահետազոտական աշխատանքի կառուցվածքի 

որոշման և տեքստի շարադրման հիմնական պահանջները, սկզբունքներն ու օրենքները, 

հղումների տեսակներն ու ոճերը, գրականության ցանկի կազմման և աղբյուրների նշման 

առանձնահատկությունները։ 

Ունակ կլինի՝ ձևակերպել ցանկացած տեսակի հետազոտական աշխատանքի թեմայի 
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վերնագիրը, հիմնավորել դրա արդիականությունը, սահմանել հետազոտության նպատակն ու 

խնդիրները, օբյեկտն ու առարկան, ճշգրտորեն ընտրել տեսամեթոդական ու տեղեկատվական 

հիմքերը, ինչպես նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրման նպատակով համապատասխան 

երկրները, հետազոտության մեթոդները և կիրառել դրանք հետազոտության ընթացքում, 

մշակել  գիտահետազոտական աշխատանքի ճիշտ կառուցվածք և պահպանել 

հետազոտության իրականացման տրամաբանական շղթան, իրականացնել 

վերլուծություններ, համադրություններ և ընդհանրացումներ, կիրառել հղումների 

համապատասխան ոճերն ու տեսակները, պահպանել  տեքստի շարադրման օրենքներն ու 

սկզբունքները, կազմել գրականության ցանկը՝ հաշվի առնելով դրա կազմման նկատմամբ 

պահանջներն ու  աղբյուրների նշման առանձնահատկությունները։  

      Կտիրապետի՝ անհրաժեշտ տեսամեթոդական և տեղեկատվական հիմքերի, միջազգային 

փորձի ուսումնասիրման նպատակով համապատասխան երկրների, հետազոտության 

մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտությունների: 

Համառոտ բովանդակություն 

Գիտությունը և գիտական ճանաչողությունը: Գիտահետազոտական աշխատանքի 

ընդհանուր մեթոդաբանությունը: Գիտական հետազոտության ընդհանուր տրամաբանու-

թյունը: Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու ընդհանուր սկզբունքները: Գիտահե-

տազոտական աշխատանքների դասակարգումը և տարատեսակները: Գիտական հետա-

զոտության տրամաբանական շղթան: Գիտական հետազոտության մեթոդները: Գիտական 

հետազոտության գործընթացը: Հղումները գիտական հրապարակումներում: Գրագողություն: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց: 

Գրականության ցանկ 

 Նորմատիվ իրավական ակտեր 

1. ՀՀ օրենքը «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»: 

2. ՀՀ օրենքը «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին»: 

3. ՀՀ ԲՈԿ-ի «Գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ»: 

4. ՀՀ ԲՈԿ-ի «Պաշտպանության ուղեցույց»: 

  Հիմնական գրականություն 

1. Վալեսյան Լ., Հասարակական աշխարհագրության ներածություն, Եր., «Լույս» հրատ., 1999, 

228 էջ: 

2. Բրուտյան Գ., Տրամաբանություն, «Գիտություն» հրատ., Եր., 1998. - 213 էջ: 

3. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2007.- 296 էջ: 

4. Հովհաննիսյան Հ., Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից. մեթոդական 

հանձնարարականներ, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014.- 64 էջ: 

5. Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. մեթոդական 

ցուցումներ / Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ.; ԵՊՀ 

ուսանողական գիտական ընկերություն. ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014. - 72 էջ: 
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6. Кочергин А.Н. Методы и формы познания. Наука, 1990. Краевский В.В. Методология 

научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: 

СПб. ГУП, М.-2001. 

7. Кузин Ф. А., Дипломная работа. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты. Медочиские указания, изд. МПИ, М., 1990.- 50 с. 

8. Кузин Ф., Магистерская диссертация. Методика написания и правила оформления. 

Методическое пособие, “Мамармен”, М., 1993.- 45 с. 

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. (Рекомендовано 

Редакционно-издательским советом Российской академии образования к использованию в 

качестве учебно-методического пособия) Либроком. М., 2010.– 280 с. 

10. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. Пособие для вузов: ЮНИТИ-

ДАНА, М. - 1999. 

 Լրացուցիչ գրականություն 

1. Алексеев П.В., Панин А.В., Философия, 4-е изд., изд. МГУ “Проспект”, М., 2010, с. 370-421. 

2. Добреньков В.И., Осипова Н.Г., Методология и методы научной работы, 2-е изд., изд. «КДУ», 

М., 2012.- 274 с. 

3. Лебедев С. А., Рубочкин В., История и философия науки, изд. МГУ, М., 2010.- 200 с. 

4. Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследований. Курс лекций. МИНСК 

БГУ.- 2002. 
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oformlenie-obrazec/ 

6. https://www.youtube.com/watch?v=RFz5oOfPB-Y 

7. https://www.youtube.com/watch?v=8q9PrdwcNyQ 

8. https://www.msses.ru/students/kak-napisat-dissertatsiyu/ 

9. http://sciplore.org/docs/how_to_write_a_phd_thesis-ru.pdf 
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1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել ապագա ուսանողներին 

ծանոթանալ դիսկրետ մաթեմատիկայի մի քանի կարևոր բաժինների`բինար հարաբերու-

թյունների, կոմբինատորիկայի, բուլյան ֆունկցիաների և գրաֆների տեսության հիմնահար-

ցերին, կարևոր մեթոդներին, հայտնի սկզբունքներին և դրանց կիրառությամբ գործնական 

խնդիրների լուծման հնարներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Ունակ կլինի  

➢ կիրառել բուլյան ֆունկցիաների մոդելավորումն ու իրացումը,ինտեգրալ սխեմաների 

ավտոմատ նախագծման տրամաբանական փուլում  

➢ կիրառել ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատ նախագծման սխեմաների տարրերի 

խմբավորման, տարրերի և բլոկների տեղադրման և շղթաների միացությունների 

ուղեգծման փուլերում առաջացած խնդիրների գրաֆային մոդելներ ստեղծելու, այդ մո-

դելները վերլուծելու և համապատասխան արագագործ ալգորիթմներ մշակելու համար, 

➢ կիրառել կոմբինատոր խնդիրներում պահանջվող կոնֆիգուրացիաների քանակը 

գնահատելու կամ հաշվելու համար, 

➢ նախապատրաստել ուսանողներին տրամաբանական սխեմաների տարրերի նվազեցման 

գործընթացին: 

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ գործնական խնդիրներում դիսկրետ մաթեմատիկայի հայտնի մեթոդների և սկզբունքների 

կիրառման կարողություն, 

➢ գործնական խնդիրների մոդելավորման, վերլուծման և գնահատման հմտություն, 

➢ խնդիրների լուծման և գործնական կիրառման համար արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակման ունակություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Դասընթացում ուսումնասիրվում են բինար հարաբերությունների, կոմբինատորիկայի, 

բուլյան ֆունկցիաների և գրաֆների տեսության հիմնահարցեր:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։ 

Յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Տոնոյան Ռ. Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, 1999:   

2. Эвнин А. Задачник по дискретной математике, 2002. 
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1001/Բ12 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - 2 5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 10/50/0 

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել ապագա ուսանողներին 

ծանոթանալ դիսկրետ մաթեմատիկայի մի քանի կարևոր բաժինների`բինար հարաբերու-

թյունների, կոմբինատորիկայի, բուլյան ֆունկցիաների և գրաֆների տեսության հիմնա-

հարցերին, կարևոր մեթոդներին, հայտնի սկզբունքներին և դրանց կիրառությամբ գործնական 

խնդիրների լուծման հնարներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Ունակ կլինի  

➢ կիրառել բուլյան ֆունկցիաների մոդելավորումն ու իրացումը,ինտեգրալ սխեմաների 

ավտոմատ նախագծման տրամաբանական փուլում  

➢ կիրառել ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատ նախագծման սխեմաների տարրերի 

խմբավորման, տարրերի և բլոկների տեղադրման և շղթաների միացությունների 

ուղեգծման փուլերում առաջացած խնդիրների գրաֆային մոդելներ ստեղծելու, այդ 

մոդելները վերլուծելու և համապատասխան արագագործ ալգորիթմներ մշակելու 

համար, 

➢ կիրառել կոմբինատոր խնդիրներում պահանջվող կոնֆիգուրացիաների քանակը 

գնահատելու կամ հաշվելու համար, 

➢ նախապատրաստել ուսանողներին տրամաբանական սխեմաների տարրերի նվազեցման 

գործընթացին: 

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ գործնական խնդիրներում դիսկրետ մաթեմատիկայի հայտնի մեթոդների և սկզբունքների 

կիրառման կարողություն, 

➢ գործնական խնդիրների մոդելավորման, վերլուծման և գնահատման հմտություն, 

➢ խնդիրների լուծման և գործնական կիրառման համար արդյունավետ ալգորիթմների 

մշակման ունակություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Դասընթացում ուսումնասիրվում են բինար հարաբերությունների, կոմբինատորիկայի, 

բուլյան ֆունկցիաների և գրաֆների տեսության հիմնահարցեր:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Տոնոյան Ռ. Դիսկրետ մաթեմատիկայի դասընթաց, 1999:   
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2. Эвнин А. Задачник по дискретной математике, 2002. 
 

 

 

1001/Բ13 ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 10/20/0 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման  

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ տեսական և գործնական անհրաժեշտ 

մակարդակի գիտելիքներ, որպեսզի նրանք կարողանան մաթեմատիկորեն ճիշտ մոդելավորել 

խնդիրները, ինչպես նաև, ստույգ մեկնաբանել եղած վիճակագրական տվյալները և 

անհրաժեշտության դեպքում անցկացնել փորձարկումներ համապատասխան 

վիճակագրական տվյալներ ստանալու համար: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Բազմությունների և միացությունների տեսության հիմնական սկզբունքների,  

➢ Հավանականությունների տեսության գումարման և բազմապատկման հայտնի թեորեմների,  

➢ Պատահական մեծությունների մաթեմատիկական սպասումներ և դիսպերսիաների 

վերաբերյալ:  

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ հասկանալ և ինքնուրույն ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ որոշակի գործնական խնդրի 

շուրջ և արդյունավետ կիրառել մասնագիտական ուղղվածության գործողություններում, 

➢ տարբերել պատահույթների տեսակները և դրանց հավանականությունները: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ յուրացնել հավանականությունների տեսության մեթոդաբանությունը, կիրառվող սկզբունք-

ները, բանաձևերը, թեորեմները, լուծել մասնագիտական գործնական խնդիրներ: 

Համառոտ բովանդակություն 

Բազմությունների և միացությունների տեսություն: Հավանականությունների տեսու-

թյան հիմնական հասկացություններ: Հավանականությունների գումարման և բազմա-

պատկման թեորեմներ: Փորձերի կրկնում: Պատահական մեծություններ: Մաթեմատիկական 

սպասում: Դիսպերսիա: Մեծ թվերի օրենքը: Պատահական մեծության բաշխման ինտեգրալ 

ֆունկցիան: Պատահական մեծության բաշխման դիֆերենցիալ ֆունկցիան: Նորմալ, ցուցչային 

և Պուասոնի բաշխում:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 4 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Հարությունյան Ե. և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրութ., Եր.- 2000:  

2. Ահարոնյան Ն.Գ., Իսրայելյան Ե.Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ-

ի հրատ., - 2016: 

3. Գասպարյան Կ.Վ., Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Եր.- 2017:  
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1001/Բ15 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ 5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 20/40/0 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է. 

1. Ուսանողներին ծանոթացնել Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի էլեկտրաստատիկա, 

հոսանք և մագնիսականություն, տատանումներ և ալիքներ, քվանտային ֆիզիկա, օպտիկա, 

ատոմի և ատոմի միջուկի ֆիզիկա բաժիններում կիրառվող հիմնական 

հասկացություններին, սկզբունքներին, տեսություններին և օրենքներին:  

2. Խորացնել ուսանողի գիտելիքները ֆիզիկայի տվյալ բաժիններում կիրառվող հիմնական 

հասկացությունների, սկզբունքների, տեսությունների և օրենքների մասին:  

3. Ձևավորել հմտություններ՝ ձեռք բերված գիտելիքները ֆիզիկական երևույթների 

բացատրման համար կիրառելու նպատակով: 

4. Սերմանել համոզմունք՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական ժամանակակից տեխնո-

լոգիաների անհրաժեշտությունը արդի պայմաններում կարևորելու և դրանց կիրառմամբ 

ֆիզիկայից գիտելիքներ ձեռք բերելու վերաբերյալ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտեիք և իմացություն 

➢ Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի էլեկտրաստատիկա, հոսանք և մագնիսականություն, 

տատանումներ և ալիքներ, քվանտային ֆիզիկա, օպտիկա, ատոմի և ատոմի միջուկի 

ֆիզիկա բաժիններում կիրառվող հիմնական հասկացությունները, սկզբունքները, 

տեսությունները և հիմնական օրենքները, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձնական 

արդյունքները, խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները: 

➢ Տվյալ բաժիններում ուսումնասիրվող երևույթների, փորձերի և համապատասխան 

օրենքների փոխադարձ կապը դրանց կապը մյուս բնական գիտությունների հետ:  

➢ Ֆիզիկայի օրենքների համակարգի ամբողջականությունը և ներքին  

➢ տրամաբանությունը: 

➢ Ստացած գիտելիքների կիրառման ոլորտները: 

Ունակ լինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Կիրառելով ֆիզիկայի հիմնական օրենքներն ու խնդիրների լուծման եղանակները լուծել 

խնդիրներ ֆիզիկայի դասընթացի վերաբերյալ: 

➢ Աշխատել փորձնական սարքերով՝ տվյալ բաժիններում կիրառվող ֆիզիկական 

մեծությունների որոշման նպատակով: 

➢ Ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող մասնագիտական հարցերի 

վերլուծության և խնդիրների լուծման նպատակով: 

➢ Ինքնուրույն հասկանալ ֆիզիկային վերաբերող գիտական նոր արդյունքները: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր թեստային միջանկյալ քննություն, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր։ Թեստերը կազմված են 8 
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հարցերից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 0,5 միավոր: Գումարային անցողիկ 8 

միավոր ստանալու դեպքում համարվում է, որ ուսանողը ստուգարքը հանձնել է։  

 Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր քննություն, որը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր։ Հարցատոմսը կազմված է 8 հարցերից, որոնցից առաջին վեցից 

յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1, իսկ վերջին երկուսից յուրաքանչյուրը՝ 2-ական միավոր:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Սավելև Ի.Վ., Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց, 1 հատոր, Լույս, Եր.- 1970: 

 2. Գևորգյան Ռ.Գ., Շեպել Վ.Վ., Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց, ԵՊՀ, Եր.- 1979: 

Օժանդակ գրականության ցանկը 

3.Մելքոնյան Ա.Ս., Ֆիզիկայի ձեռնարկ բուհերի դիմորդների համար, Եր., 2007:  
 

1001/Բ14 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ 5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 20/20/0 

2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է. 

➢ ուսանողներին հաղորդել անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ ընդհանուր 

քիմիայի հիմնական հասկացությունների, քանակաչափական օրենքների, նյութի կառուց-

վածքի, քիմիական կապի տեսակների, լուծույթների տեսության, օքսիդա-վերականգնման 

գործընթացների էության, ատոմի կառուցվածքի, տարրերի հատկությունների պարբե-

րականության մասին,  

➢ ծանոթացնել քիմիայի կիրառության հիմնական բնագավառներին և տարբեր 

գիտությունների հետ ունեցած կապին, 

➢  օգնել հասկանալու այն կարևոր դերը, որ խաղալու է քիմիան ուսանողի անձնական 

կյանքում և մասնագիտական գործունեության մեջ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Կիմանա՝ քիմիայի հիմնական օրենքներն ու հասկացությունները, ատոմի կառուցվածքը, 

տարրերի հատկությունների պարբերականության մասին, անօրգանական միացությունների 

հիմնական դասերը, քիմիական ռեակցիայի տիպերը, մոլեկուլի կառուցվածքը, քիմիական 

կապի տեսակները, նյութերի բազմազանության պատճառները, նյութերի կառուցվածքի և 

հատկությունների միջև եղած կապը: Կհասկանա քիմիական երևույթների ներքին 

օրինաչափությունները: 

Կկարողանա՝ կիրառել ստացված տեսական գիտելիքներն ու ունակություններն առօրյա 

կյանքում և պրակտիկ գործունեությունում, աշխատել քիմիական նյութերի հետ հաշվի 

առնելով դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները՝ պահպանելով անվտանգ 

աշխատանքի կանոնները, օգտվել գրականությունից, համակարգիչից, ինտերնետի հնարա-

վորություններից քիմիական տեղեկատվությունը և տվյալները գնահատելու, բացատրելու, 

վերլուծելու և համադրելու, եզրահանգումներ իրականացնել, ցույց տալ քիմիայի որպես 
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գիտության լայն հնարավորությունները: Լուծել հաշվարկային խնդիրներ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ներածություն: Նյութ և երևույթ: Քիմիայի հիմնական հասկացություններն ու օրենքները: 

Ատոմի կառուցվածքը: Դ.Ի. Մենդելեևի պարբերական օրենքը և համակարգը: Մոլեկուլի 

կառուցվածքը: Քիմիական կապ: Քիմիական փոխարկումներ: Անօրգանական միացու-

թյունների հիմնական դասերը՝ օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր: Քիմիական կինետիկա և 

հավասարակշռություն: Լուծույթներ, ջուր: Էլեկտրոլիտային դիսոցում: Մետաղներ: Ոչ 

մետաղներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 Ընթացիկ քննություններ՝ 

Մասնակցությունը դասընթացին 2 միավոր (ընդհանուր գնահատականի 10%): 

Գնահատման չափանիշները ՝ ներկայությունը: 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց, երկու միջանկյալ քննություններով, յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր (ընդհանուր գնահատականի 20%): 

Ստուգման ձևերն են. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր թեստային առաջադրանք` 8 հարցով, 

յուրաքանչյուրը՝ 0.5 միավոր: 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր թեստային առաջադրանք՝ 8 

հարցով, յուրաքանչյուրը՝ 0.5 միավոր:  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով (ընդհանուր 

գնահատականի 50%): 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Խաչատրյան Ա., Քիմիայի հիմնական հասկացություններն ու օրենքները, Եր., 2010,-60 էջ: 

2. Սարգսյան Օ.Հ., Քիմիա: Ձեռնարկ բուհ ընդունվող արտասահմանցի դիմորդների և 

նախապատրաստական ֆակուլտետի ուսանողների համար, ՆՏ, Եր., 2016. -572: 

3.  Դասախոսությունների նյութեր:  
 

1001/Բ18 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/6/6 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մեխանիկայի գիտական 

հիմունքներին և դրանց կիրառմանը իրական տեխնիկական օբյեկտների, մեքենաների, 

մեխանիկական սարքերի, կառուցվածքների, մեխանիզմների վրա: Այս դասընթացը 

անհրաժեշտ է ապագա տեխնոլոգներին և շահագործող ճարտարագետներին, որոնք պետք է 

իմանան տեխնիկական օբյեկտների հիմնական տեսակները, հատկությունները և դրանց 

տարրերի հաշվարկման սկզբունքները, որպեսզի պարզ պատկերացնեն առանձին տարրերի 

գործողության սկզբունքները և դրանց փոփոխությունը տեխնիկական օբյեկտի կազմում, որը 

հնարավորություն կտա վերացնելու տեխնիկական օբյեկտի շահագործման ընթացքում նրա 

առանձին տարրերի շարժման ռեժիմի խախտման պատճառով առաջացող անսարքու-

թյունները։ 

Կիրառական մեխանիկան, որպես ֆիզիկա-մաթեմատիկական շարքի հիմնական առարկա, 
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զարգացնում է ոչ միայն ընդհանուր ճարտարագիտական, այլև ապագա մասնագետի 

ընդհանուր գիտական բազան։ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝ 

Կիմանա.  

Շարժման և հավասարակշռության պայմաններում մարմինների ընդհանուր օրինաչա-

փությունները։ 

Մեքենաների և մեխանիզմների հիմնական հատկությունների ուսումնասիրման և դրանց 

նոր սխեմաների նախագծման մեթոդները։ 

Կառուցվածքների, մեքենաների և այլ օբյեկտների բաղադրամասերի ամրության և 

կոշտության հաշվարկի հիմունքները։ 

Ուսումնասիրվող օբյեկտների մասերի և ընդհանուր նշանակություն ունեցող հավաքման 

միավորների հաշվարկի մեթոդները։ 

 Կկարողանա.  

Օգտվել տեխնիկական մեխանիկայի օրենքներից գործնական հաշվարկներ կատարելիս: 

Լուծել մեխանիկայի տարաբնույթ խնդիրներ: Կարող է թվարկել մեխանիզմի հիմնական 

տեսակները և ծանոթ է մեխանիզմի կառուցվածքի հիմնական հասկացություններին։ 

Կարողանում է բացատրել ստատիկայի հիմնական օրենքները և աքսիոմները: 

Կիրառում է մեխանիկայի օրենքները բեռնավորման հիմնական տեսակների (ձգում, սեղմում, 

ծռում, ոլորում) ուսումնասիրման համար։ ճարտարագիտական կառույցների և դրանց 

առանձին տարրերի ամրության, կոշտության ու կայունության խնդիրների յուրացում։ 

Ունակ կլինի. 

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ)  

Կտիրապետի  

Կիրառական մեխանիկայի հիմնական խնդիրների լուծման առանձնահատկություններին և 

եղանակներին։  

Նյութերի դիմադրությանը առնչվող մեխանիկական խնդիրների լուծման եղանակներին: 

Ամրության հաշվարկի հիմունքներին։ 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

Կկարողանա մեխանիկայի օրենքների կիրառմամբ կատարել գործնական հաշվարկներ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ուսումնասիրվող օբյեկտների և դրանց տարրերի մոդելները։ Բացարձակ և դեֆորմացվող 

պինդ մարմիններ։ Մեխանիզմի կառուցվածքի հիմնական հասկացությունները։ Կինեմատիկ 

զույգերի դասակարգումը։ Մեխանիզմի ընդհանրացված կոօրդինատները և ազատության 

աստիճանների թիվը։ 

Ստատիկայի հիմնական հասկացությունները։ Ստատիկայի աքսիոմները և դրանց հե-

տևանքները։ Ուժի մոմենտ կետի նկատմամբ։ Ուժազույգ և նրա մոմենտը։ Ուժազույգերի 

համարժեքությունը և գումարումը։ Ստատիկայի հիմնական թեորեմը։ Ուժահամակարգի 

գլխավոր վեկտոր և գլխավոր մոմենտ։ Ուժահամակարգերի հավասարակշռության պայման-
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ները։ Վարինյոնի թեորեմ։ Կապերը և նրանց հակազդումները։ Ամրության հաշվարկների 

տեսության նպատակը, խնդիրները և հիմնական հասկացությունները։ Առանցքային ձգում և 

սեղմում։ Լարումները, դեֆորմացիաները և Հուկի օրենքը ձգման դեպքում։ Սահքի 

դեֆորմացիա։ Լարումները, դեֆորմացիաները և Հուկի օրենքը սահքի դեպքում։ Ոլորման և 

ծռման դեֆորմացիաներ։ Զսպանակներ և առաձգական տարրեր։ Միացությունների 

դասակարգումը։ Մեքենաներում և սարքերում կիրառվող նյութերը։ Լիսեռներ, սռնիներ, 

առանցքակալներ և կցորդիչներ։ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Արզումանյան Կ., Հարությունյան Մ., Քառյան Ա.և ուրիշներ,  Կիրառական մեխանիկա: 

Դասախոսությունների տեքստեր: ՀՊՃՀ: Եր., 2006.-  287 էջ:  

2. Տարգ Ս.Մ. - Տեսական մեխանիկայի համառոտ դասընթաց, Լույս, Եր. - 1976: 
 

 
 

 

1001/Բ17 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/8/6 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է.  

Ոչ էլեկտրատեխնիկական մասնագիտություն ստացող ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտ-

րատեխնիկայի բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ. 

ուսանողն ունենա տեսական գիտելիք հաստատուն և փոփոխական հոսանքների, եռաֆազ 

փոփոխական հոսանքի շղթաների, էլեկտրամագնիսականության, հաստատուն հոսանքի, 

սինխրոն ու ասինխրոն մեքենաների, տրանսֆորմատորների ընդհանուր տեսության, 

փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների ժամանակ 

օգտագործվող էլեկտրական որոշ սարքավորումների ու գործիքների կառուցվածքի ու 

աշխատանքի սկզբունքի, կիրառման ոլորտների, դրանցով փրկարարական աշխատանքներ 

կատարելիս էլեկտրաանվտանգության ապահովմանը նվիրված հիմնական հարցերի 

ուղղությամբ և էլեկտրական շղթաների հաշվման, գործնական խնդիրների ու թեստերի 

լուծման գործնական կարողություն: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը՝  

 ԻՄԱՆԱ `  
 

➢ էլեկտրատեխնիկական հասկացություններն ու եզրույթները, էլեկտրական սխեմաներում 

կիրառվող պայմանական նշանները, էլեկտրատեխնիկայի հիմնական օրենքները, պար-

զագույն էլեկտրական շղթաների հաշվարկման մեթոդները, 

➢ էլեկտրական մեքենաների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքն ու կիրառման 
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բնագավառները, 

➢ որոշ փրկարարական էլեկտրական սարքավորումների ու գործիքների կառուցվածքն ու 

աշխատանքի սկզբունքը, դրանց նշանակությունը, կիրառման հնարավորությունները, 

➢ էլեկտրական սարքավորումների ու գործիքների կիրառման անվտանգության կանոն-

ների պահպանումը փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական և 

որոնողական աշխատանքների ժամանակ, 

➢ էլեկտրապաշտպանիչ միջոցները, էլեկտրական էներգիայից անվտանգ օգտվելու 

կանոններն ու պաշտպանության ձևերն էլեկտրական հոսանքի խոցումից, 

➢ հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներն էներգետիկական օբյեկտներում,  

➢ հրդեհների մարման աշխատանքներն էներգետիկական օբյեկտներում: 

ԿԱՐՈՂԱՆԱ՝ 

➢ կազմել և կարդալ էլեկտրական սխեմաներ, չափել էլեկտրական հոսանքի ուժը, լարումը, 

հզորությունը, դիմադրությունը և այլ ֆիզիկական մեծություններ չափիչ սարքերի 

միջոցով, 

➢ փորձնական ճանապարհով որոշել էլեկտրատեխնիկական տարրերի և սարքավորում-

ների պարամետրերն ու բնութագրերը, լուծել խնդիրներ և թեստեր, 

➢ իրականացնել էլեկտրական սարքերի, սարքավորումների, գործիքների և լուսավորման 

սարքերի կողմից ծախսվող էլեկտրաէներգիայի առավելագույն հզորության մոտավոր 

հաշվարկ, ընտրել շարժական էլեկտրակայանների համապատասխան հզորություն և 

որոշել դրանց քանակն ու ծախսվելիք վառելիքի չափը, 

➢ արդյունավետ օգտագործել էլեկտրական սարքավորումները, էլեկտրական գործիքները 

փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական և որոնողական աշխա-

տանքներ կատարելիս, 

➢ ապահովել լուսավորությունը և էլեկտրական սարքավորումների ու գործիքների 

անվտանգությունը փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական և 

որոնողական աշխատանքներ կատարելիս: 

ՏԻՐԱՊԵՏԻ՝ 
 

➢ «Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա» դասընթացի հիմնարար գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտությունների, 

➢ էլեկտրահարման դեպքում առաջին բուժօգնության հմտությունների: 

Համառոտ բովանդակություն 

 Էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացություններն ու օրենքները: Հաստատուն և 

փոփոխական, միաֆազ ու եռաֆազ հոսանքի շղթաներ: Պարզագույն էլեկտրական շղթաների 

հաշվարկման մեթոդները: Էլեկտրական շղթաների սխեմաները: Էլեկտրական և ոչ 

էլեկտրական մեծությունների չափումներ և չափման գործիքներ: Էլեկտրական մեքենաների և 

նրանց կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը: Էլեկտրական մեքենաների դերը, նշանա-

կությունն ու հիմնական տեսակները: Փրկարարական էլեկտրական սարքավորումների ու 

գործիքների կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը: 

Փրկարարական էլեկտրական սարքավորումների, մեքենաների ու գործիքների անվտան-



 

 99 

գության կանոնների պահպանումը վթարափրկարարական աշխատանքների կատարման 

ժամանակ: Առաջին բուժօգնության ցուցաբերումը էլեկտրահարման դեպքում: 

Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներն էներգետիկական օբյեկտներում: Հրդեհների 

մարման աշխատանքներն էներգետիկական օբյեկտներում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 
Ստուգարք: Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին 

համապատասխան: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Ղարիբյան Հ.Պ. Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա, Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղինակային 

հրատարակություն, «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ, Եր., 2018.- 354 էջ:  

2. Բալաբանյան Հ., Ընդհանուր էլեկտրոտեխնիկա, մաս 1, Եր., 2001, - 248 էջ: 

3. Գերասիմով Վ.Գ., Դանիլչենկո Վ.Պ. Էլեկտրատեխնիկա, «Լույս», Եր., 1979, - 685 էջ: 

4. Եվդոկիմով Ֆ.Ե., Էլեկտրոտեխնիկայի տեսական հիմունքներ, «Լույս», Եր., 1979,- 629 էջ: 

5. Կարապետյան Մ.Ա., Հակոբջանյան Գ.Դ., Տեսական էլեկտրատեխնիկա, Եր.,1997, - 566 էջ: 
 

 

 

1001/Բ16 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/10/4 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտակ դարձնել ջերմային պրոցեսների 

վերաբերյալ: Հաշվարկներ կատարել և գնահատել պրոցեսներում կատարված աշխատանքը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Թերմոդինամիկայի պրոցեսները: Ջեմափոխանակության ձևերը և նրանց կիրառման 

ոլորտները: 

Ջեմափոխանակության օրենքները՝ Ֆուրյեի, Նյուտոն-Ռիխմանի, Պլանկի, Ստեփան-

Բոլցմանի բանաևերը:  

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Թերմոդինամիկայի պրոցեսները: 

➢ Ճիշտ պատկերացնի P-V և T-S դիագրամներումև կարողանա կատարել որոշակի 

հաշվարկներ: 

➢ Իմանալ ջերմափոխանակության ձևերը և նրանց կիրառումը- կատարել հաշվարկներ 

ջերմային պրոցեսների ուսումնասիրության վերաբերյալ: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Թերմոդինամիկայի I, II օրենքներին: 

➢ I, II օրենքներին համապատասխանող հաշվարկային բանաձևերին: 

➢ Ջերմափոխանակության հասկացություններին և ձևերին: 

➢ Հաշվարկային բանաձևերի կիրառման ընդունակություններին: 

Համառոտ բովանդակությունը 



 

 100 

Թերմոդինամիկան որպես գիտություն: Թերմեդինամիկայի պրոցեսները բնութագրող 

վիճակի պարամետրերը: Վիճակի պարամետրերի միջև եղած կապերը, վիճակի 

հավասարումները: Թերմեդինամիկայի I և II օրենքները: Թերմոդինամիկայի պրոցեսները, 

աշխատանքի և ջերմության համարժեքությունը: 

Օգտակար գործողության գործակից: Ցիկլի կատարած աշխատանքը, օգտակար 

ջերմաքանակ: Էնթալպիա, նրա ֆիզիկական իմաստները: 

Ջերմափոխանակություն: Ջերմություն հաղորդելու ձևերը. 

 Ջերմահաղորդականություն, ջերմատվություն, ճառագայթում, նրանց բնութագրիչ 

մեծությունները և ֆիզիկական իմաստները: Ֆուրյեի, Նյուտոն – Ռիխմանի օրենքները և 

նրանց կիրառությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։ 

Գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում 

ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ղուլոյան Լ.Տ., Բուբուշյան Մ.Բ., «Ընդհանուր ջերմատեխնիկա , մաս 1, 1998: 

2. Հովհաննիսյան Լ.Ս. «Ջերմազանգվածափոխանակություն , 2001: 
 

1001/Բ19 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  ԳՐԱՖԻԿԱ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 20/40/0 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

Ծանոթացնել ուսանողներին տարածության մեջ մարմնի դիրքին և ձևին։ Օգնում է 

տարածության մեջ ավելի արագ կողմնորոշվելու և արագ որոշումներ կայացնելու 

հարցում։(Տարածությունը դառնում է թափանցիկ և մատչելի՝ բարձրունքները, 

խորությունները, զառիթափները և այլն)։ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ տարածությունը գծերի և չափագրումների միջոցով հասկանալու 

Ունակ կլինի  

 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ պատկերացնելու առարկաների կառուցվածքը և տարածական ձևը (հիմնական 3 

պրոյեկցիանները և ընդհանուր տեսքը՝ աքսիոնոմետրիան) 

(ընդհանրական կարողություններ) 

➢ գծագրել առարկաների տարածության մեջ համապատասխան կանոնների պահպանմամբ՝ 

պրոեկցիանների գծանշմամբ, տարբեր տեսքերի դասավորվածության ներկայացմամբ և 
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վերջնական տեսքի (աքսիոնոմետրիան իզոմետրիայի և դիմետրիան առանցքների 

ներկայացմամբ) գծագրմամբ, գիտակից ընթերցմամբ։ 

Համառոտ բովանդակությունը 

«Ճարտարագիտական գրաֆիկա» առարկան նպատակ ունի անհրաժեշտ տեղեկու-

թյուններ տալ գծագրերի ընթերցման և կատարման կանոնների և եղանակների մասին, 

ակնառու օրինակներով բացատրելու գծագրերի էությունն ու նրա առանձնահատկու-

թյունները։ Այն ուսանողների մոտ զարգացնում է տարածական պատկերացում (տարա-

ծության մեջ մարմնի դիրքի և ձևի մասին) և օգնում տարածության մեջ ավելի արագ 

կողմնորոշվելու և արագ որոշումներ կայացնելու հարցերում (դա տեխնիկական կրթությամբ 

մասնագետի և նույնիսկ ցանկացած անհատի համար շատ կարևոր և անհրաժեշտ հատկանիշ 

է)։ 

Հետևյալ թեմաների շրջանակներում՝ 

➢ Տեխնիկական գծագրություն: Գծերի կատարման ընդհանուր կարգը: Գծերի 

ստանդարտները, գծերի տեսակները՝ ԳՈՍՏ- 2.305-68, գծագրի գրատեսակ (շրիֆտ), 

տառեր։ Ֆորմատներ, մասշտաբ, հիմնական մակագիր, նյութի գրաֆիկական 

կառուցվածքը կտրվածքում, մանրակի պատկերման ձևերը: 

➢ Պրոյեկցիոն գծագրություն: Մանրակի պրոյեկցիաների ստացման հաջորդականությունը, 

լրացուցիչ տեսք, կտրվածք, հատույթ, իրական և կեղծ կտրվածքներ 

➢ Լծորդումներ: Երկրաչափական կառուցվածքներ։ Կորագծերի գրաֆիկական կառուցման 

եղանակները: 

➢ Խնդիրներ կապված երկրաչափական կառուցումների հետ, երեք կետով շրջանագծի աղեղի 

գրաֆիկական կառուցումը։ Էլիպսի գրաֆիկական կառուցումը կառուցողական կետերի 

միջոցով, կորերի կառուցումը՝ էլիպս, պարաբոլ, սինուսոիդ, էվոլվենտ, ցիկլոիդ: 

➢ Լծորդումներ: Լծորդումներ, երկրաչափական կառուցվածքներ, երկու ուղիղների լծորդումը 

տրված շառավղի աղեղով, երկու ղուգահեռ ուղիղների լծորդումը տրվածշառավղի 

աղեղով, երկու շրջանագծերի լծորդումը ուղիղ գծով 

➢ Աքսիոնոմետրիկ (առանցքաչափական) պրոյեկցիաների կառուցումը։ Շինարարական 

գծագրեր: Առանցքների դիրքը, առարկաների աքսիոնոմետրիկ պատկերները։ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

 Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություններ, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Զիրաքյան Կ. Ճարտարագիտական գրաֆիկա,ուսումնակա Ձեռնարկ, Եր. - 2010: 

2. Դրուժինին Ն., Ցիկոլբով Պ. Գծագրության դասընթաց։ «Լույս»: Հրատարակչություն, Եր.- 

1975: 

3. Սողոմոնյան. Ճարտարագիտական գրաֆիկա: Եր.-1978: 
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0401/Բ01 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 40/0/20 

1-ին կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ուսուցանել արտակարգ իրավիճակների, 

դասակարգման, էության, բնակչության պաշտպանության տեսության մասին: Տալ 

գիտելիքներ բնական բնույթի արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության, 

կենսաբանական-սոցիալական բնույթի արտակարգ իրավիճակները և բնակչության 

պաշտպանության վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա ՀՀ տարածքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակների դասակարգման և ար-

տակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության պետական 

քաղաքականության առանձնահատկությունները: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ տիրապետել արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և պաշտպանության պետական 

քաղաքականության հարցերին:  

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ յուրացնել աղետների և համաաղետների կանխարգելման պետական քաղաքականության 

հիմնական ուղությունները: 

Համառոտ բովանդակություն 

 Ընդհանուր դրույթեր: Առարկայի դերը, նշանակությունը, կառուցվածքը: Պատմական 

աղետները երկրագնդում և ՀՀ տարածքում: Սպիտակի երկրաշարժի դասերը: Գլոբալ 

հիմնահարցերը, որպես արտակարգ իրավիճակների աղբյուր: Խոցման և պաշտպանության 

եղանակների դասակարգումը: Տերմիններ և հասկացողություններ: Արտակարգ 

իրավիճակներ և էությունը: Ընդահանուր հարցեր բնակչության պաշտպանության տեսության 

մասին: Տեսության անհրաժեշտության նախադրյալները: Տեսության գործառույթները, 

խնդիրները, բաժինները և նրանց կառուցվածքը: Արտակարգ իրավիճակների 

դասակարգումը: Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումների նպատակը, տեսակները: ՀՀ 

տարածքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակները` դասակարգված ըստ դրանց հիմքում 

ընկած երևույթի բնույթի: Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության 

պետական քաղաքականության հարցերը: Աղետների և համաաղետների կանխարգելման 

պետական քաղաքականության հիմնական ուղությունները և բովանդակությունը: Արտակարգ 

իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության հիմնական հարցերը 21-րդ դարի սկզբում: 

Բնական բնույթի արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանությունը: 

Օդերևութաբանական և ագրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթներ: Հիդրոլոգիական 

և հիդրոերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ: Տեխնածին բնույթի արտակարգ 

իրավիճակները և բնակչության պաշտպանությունը: Տրանսպորտային վթարներ: 
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Հիդրոդինամիկական վթարներ: Շենքերի, կառուցվածքների հանկարծակի փլուզում: Էկոլո-

գիական բնույթի արտակարգ իրավիճակները և բնակչության պաշտպանությունը: 

Կենսաբանական-սոցիալական բնույթի արտակարգ իրավիճակները և բնակչության 

պաշտպանությունը: Սոցիոծին բնույթի արտակարգ իրավիճակները և բնակչության 

պաշտպանությունը: Ահաբեկչություն: Զանգվածային ջարդ: Առևանգումներ և տրաֆինգ: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  Ալավերդյան Ռ.Հ. ՀՀ հնարավոր արտակարգ իրավիճակները: Մեթոդական մշակումներ, 

Եր. - 1997: 

2. Մաթևոսյան Հ.Շ. Աղետների կառավարման հիմնահարցեր: Գծապատկերային 

ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-  2002: 
 

 

1005/Բ02 ԱԻ ԵՎ ՔՊ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  20/0/10 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք պետության հասկացության, 

գործառույթների, ապարատի, իրավունքի նորմերի, օրենքի և օրենսդրական ակտերի, ՀՀ-ի 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության բնագավառներում միջազգային պայմանագրերի, բնագավառի 

գործունեությանն առնչվող այլ ոլորտների իրավական ակտերի, ՀՀ Սահմանադրության, ԱԻ-

ում բնակչության պաշտպանության և ՔՊ բնագավառների գործառույթների, Փրկարար 

ծառայության  մասին, ‹‹Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին›› ՀՀ օրենքների 

մասին:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա պետության հասկացության, գործառույթների, ՀՀ-ի արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում 

միջազգային պայմանագրերի, բնագավառի գործունեությանն առնչվող այլ ոլորտների 

իրավական ակտերի տեսական ու կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  տիրապետել ՀՀ-ի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և 
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քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում գործող միջազգային 

պայմանագրերը, բնագավառի գործունեությանն առնչվող այլ ոլորտների իրավական 

ակտերի առանձնահատկություններին: 

➢  ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներին, սկզբունքներին և ձևերին: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  իրականացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և 

քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում միջազգային պայմանագրերի, 

բնագավառի գործունեությանն առնչվող այլ ոլորտների իրավական ակտերի 

վերլուծություն: 

Համառոտ բովանդակություն 

Պետության հասկացությունը: Պետության գործառույթները, պետական ապարատը: 

Իրավունքի հասկացությունը, նորմերը: Օրենքը և օրենսդրական ակտերը: ՀՀ 

Սահմանադրությունը՝ որպես պետության և հասարակության հիմնական օրենք: Մարդու և 

քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները: ԱԻ-ում բնակչության 

պաշտպանության և ՔՊ բնագավառների գործառույթները անձի, հասարակության և 

պետության անվտանգության բնագավառում: 

ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրավական ապահովումը: 

Հիմնական հասկացությունները: ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության միջոցառումները, 

սկզբունքները և ձևերը:  

‹‹Քաղաքացիական պաշտպանության մասին›› ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկան: 

Հիմնական հասկացությունները: Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավական կարգավորումը:  

Փրկարար ծառայության  մասին ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկան:  

‹‹Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին›› ՀՀ օրենքի կարգավորման 

առարկան: ՀՀ-ում հրդեհային, տեխնիկական անվտանգության և սեյսմիկ պաշտպանության 

ապահովման իրավական, տնտեսական և կազմակերպական հիմքերը, կառուցվածքը, 

նպատակները և խնդիրները: 

ՀՀ-ի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական 

պաշտպանության բնագավառներում գործող միջազգային պայմանագրերը, բնագավառի 

գործունեությանն առնչվող այլ ոլորտների իրավական ակտերը: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի երկու տեսական, մեկ գործնական 

հարցի հիման վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ: Եր. - 

2001:  

2.  Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության և իրավունքի տեսություն: Դասախոսություններ /1,2 

մաս/ԵՊՀ: Եր. - 2011: 

3. ՀՀ կառավարության 2011թ. օգոստոսի 18-ի թիվ 1180-Ն որոշումը Վտանգավոր տարածքից 
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բնակչության տարհանման կարգը  հաստատելու մասին: 

4. ՀՀ կառավարության 2003թ. հունվարի 30-ի թիվ 134-Ն որոշումը ԱԻ և ՔՊ բնագավառներում 

ՀՀ պետական, ՏԻՄ և կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման 

կարգը սահմանելու մասին: 

5. ՀՀ կառավարության 2005թ. նոյեմբերի 3-ի թիվ 1925-Ն որոշումը ՀՀ տարածքում ԱԻ 

առաջացման մասին բնակչության ազդարարման կարգը  հաստատելու մասին: 
 

1005/Բ20 ՔՊ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 40/0/20 

3-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին բացատրել և ուսուցանել պատերազմի 

պայմաններում ՀՀ ՔՊ համակարգի դերի և նշանակության մասին: Ներկայացնել 

պատերազմի կամ ռազմական դրության ժամանակ կազմակերպվող և իրականացվող ՔՊ 

միջոցառումները, ինչպես նաև ինժենարատեխնիկական, բժշկական, հակաճառագայթային և 

հակաքիմիական, կապի, հակահրդեհային և այլ միջոցառումներ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա ՔՊ միջոցառումները պլանավորելու, կազմակերպելու և իրականացնելու 

առանձնահատկությունները: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  ձևավորել ՔՊ միջոցառումների պլանավորելու, կազմակերպելու և իրականացնելու 

ունակություն: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ յուրացնել ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքները և կիրառել պատերազմի 

ժամանակ բնակչության պաշտպանության գծով մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում: 

Համառոտ բովանդակություն 

ՔՊ տեղը, դերը, համակարգը, խնդիրներն ու գործառույթները: ՔՊ ծառայությունների 

ստեղծումը նախապատրաստումը և գործունեությունը: ՔՊ ուժերի ստեղծումը, պատրաս-

տումը և մշտական պատրաստականության ապահովումը: ՔՊ պլանների մշակումը: ՀՀ 

տարածքում ԱԻ առաջացման մասին բնակչության ազդարարման կարգը: ԱԻ և ՔՊ 

բնագավառներում ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կարգը: Հրամանա-

տարաշտաբային և շտաբային ուսումնավարժությունների անցկացման հաճախակա-

նությունը:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ընթացիկ քննություններ. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ընդունված 2003թ. մարտի 5-ին: 

2. Քաղաքացիական պաշպանության ոլորտին վերաբերվող ՀՀ կառավարության որոշումներ: 
 

1005/Բ08 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ  40/10/10 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք մանրէների բնութագրերի, 

կենսաբանական հատկությունների, դասակարգման մասին: Ծանոթացնել մանրէների դերին 

բնության մեջ, արդյունաբերության, առողջապահության, գյուղատնտեսության 

բնագավառներում և պայքարի կանխարգելիչ ու հակահամաճարակային, օդակաթիլայի խմբի 

հիվանդությունների ու դրանց կանխարգելման միջոցառումների հետ:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա բնակչության ճառագայթային պաշտպանություն հիմնական միջոցառումները: 

➢ կիմանա վարակված գոտու մուտքի սահմանափակման առանձնահատկությունները:  

➢ Ճառագայթային իրավիճակի գնահատման առաձնահատկությունները: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  Որոշել բնակչության ճառագայթային պաշտպանության ռեժիմ սահմանելու պյմանները: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  տիրապետել վթարային իրավիճակի դասակարգման հիման վրա իրականացվող 

հիմնական պաշտպանական միջոցառումներին:  

Համառոտ բովանդակություն 

Ռադիոակտիվություն: Ռադիոակտիվության չափման միավորները: Իոնացնող 

ճառագայթների կենսաբանական ազդեցությունը: Ճառագայթային վարակման աղբյուրներ: 

Ատոմային էներգետիկա: Ճառագայթային իրավիճակի գնահատում, անվտանգության նորմեր: 

Ռադիոակտիվ ամպերի շարժման արագության և ուղղության որոշում: Վարակված գոտու 

սահմանների ու մասշտաբների որոշում: Օդերևութաբանական դիտարկումներ: 

Ճառագայթային թույլատրելի դոզաի հսկում: Բնակչության ճառագայթային պաշտպանության 

ռեժիմ: Ազդարարման ընդհանուր կարգը: Յոդային արգելափակման իրականացում: 

Քիմիական ռադիոպրոտեկտորներ: Անհատական պաշտպանական միջոցներ: Ապաստա-

րանների և թաքստոցների օգտագործման կարգը: Ապաակտիվացում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 8-ի Ճառագայթային անվտանգության 

նորմերը հաստատելու մասին  N 1219-ն որոշումը:  

2. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 8-ի Անվտանգության կանոնները 

հաստատելու մասին  N 1489-ն որոշումը: 

3.  Հովհաննիսյան Ս. Ռադիոակտիվ ճառագայթները մեր շրջապատում, Մեթոդական 

ձեռնարկ, Եր.-2005: 
 

1005/Բ13 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ  40/10/10 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ուսուցանել քիմիական վտանգավոր 

ձեռնարկություններում անվտանգության մասին, քիմիական նյութերի դասակարգումն ըստ 

վտանգավորության, նրանց քանակական և որակական կազմը, քիմիական վթարների 

կամխարգելման սկզբունքները, քիմիական նյութերից անհատական պաշտպանության 

միջոցառումները և միջոցները, շրջակա միջավայրում քիմիական նյութերի որոշման 

մեթոդները և քիմիական հետախուզության սարքերը: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա քիմիական վտանգավոր օբյեկտների անվտանգ շահագործման սյզբունքները:  

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  իրականացնել քիմիական նյութերով տեղանքի վարակվածության ռիսկի գնահատում: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  տիրապետել շրջակա միջավայրում քիմիական նյութերի որոշման մեթոդները:  

➢ տիրապետել քիմիական հետախուզության սարքերը: 

Համառոտ բովանդակություն 

Անվտանգությունը քիմիական վտանգավոր ձեռնարկություններում: Քիմիական նյութերի 

դասակարգումն ըստ վտանգավորության, նրանց քանակական և որակական կազմը: 

Քիմիական վթարների կամխարգելման սկզբունքները: Քիմիական վթարների կանխարգելման 

բնագավառում պետական մարմինների ձեռնարկությունների ղեկավարների և 

անձնակազմերի գործառույթների ու պատասխանատվության բաշխման սկզբունքները: 

Քիմիական վտանգավոր օբյեկտների անվտանգ շահագործման սյզբունքները: Քիմիական 

վտանգավոր օբյեկտների անվտանգության բնութագրերն ու գնահատումը: Քիմիական 

վթարների դեպքում առաջնահերթ միջոցառումները: Քիմիական նյութերով տեղանքի 

վարակվածության ռիսկի գնահատումը: Քիմիական նյութերից անհատական պաշտպանու-

թյան միջոցառումները և միջոցները: Շրջակա միջավայրում քիմիական նյութերի որոշման 
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մեթոդները: Քիմիական հետախուզության սարքեր: 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՀ քիմիական օբյեկտների վթարի կամ 

քիմիական վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության պլանը և քիմիական 

վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում վթարավերականգնողական գործողությունները 

հաստատելու մասին  N 861-Ն որոշումը: ՀՀ քիմիական օբյեկտների վթարի կամ քիմիական 

վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության պլանը և քիմիական վտանգավոր 

օբյեկտում վթարի դեպքում վթարավերականգնողական գործողությունները:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի երեք տեսական հարցերի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՀ քիմիական օբյեկտների վթարի կամ 

քիմիական վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության պլանը և քիմիական 

վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում վթարավերականգնողական գործողությունները 

հաստատելու մասին  N 861-Ն որոշումը:  

2. Նազարյան Լ. Քիմիական վտանգավոր ձեռնարկությունները և բնակչության 

պաշտպանության հիմնահարցերը, Եր.-2008: 

3. Индустриальный риск, химические аварии, научные разработки и исследования, Париж, 

ООН,- 1993.  
 

1005/Բ07  ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/0/12 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք մանրէների բնութագրերի, 

կենսաբանական հատկությունների, դասակարգման մասին: Ծանոթացնել մանրէների դերին 

բնության մեջ, արդյունաբերության, առողջապահության, գյուղատնտեսության 

բնագավառներում և պայքարի կանխարգելիչ ու հակահամաճարակային, օդակաթիլայի խմբի 

հիվանդությունների ու դրանց կանխարգելման միջոցառումների հետ:  

 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա կենդանի օրգանիզմի վրա ախտածին մանրէների ազդեցության ընդհանուր 

կողմերը, 

➢  կիմանա արյունային խմբի հիվանդությունները և դրանց կանխարգելման միջոցառումները:  

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  իրականացնել կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցման ծրագիր:  

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  տիրապետել մանրէների դերը բնության, արդյունաբերության, առողջապահության, 

գյուղատնտեսության բնագավառներում անձին ուսումնասիրելու, ճանաչելու և 
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հասկանալու մեթոդներին, 

➢  գիտելիքները պրակտիկայում կիրառելու հմտություններին, 

➢  Նոր իրավիճակներին հարմարվելուն: 

Համառոտ բովանդակություն 

Արտակարգ իրավիճակների բնութագրումը և առաջացման աստիճանը: Բնական 

բնույթի արտակարգ իրավիճակներ: Մանրէների բնութագրումը, կենսաբանական 

հատկությունները, դասակարգումը: Մանրէների դերը բնության մեջ, արդյունաբերության, 

առողջապահության, գյուղատնտեսության բնագավառներում: Կենդանի օրգանիզմի վրա 

ախտածին մանրէների ազդեցության ընդհանուր կողմերը: Համաճարակաբանության 

բնութագրումը, խնդիրները: Կենսաբանական բնույթի արտակարգ իրավիճակների դեմ 

պայքարի մեթոդների դասակարգումն ըստ իրականացման ժամանակի և ծավալների: 

Պայքարի կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումները: Պետության կողմից 

իրականացվող կարևոր պայքարի մեթոդները: Վարակիչ հիվանդությունների դասակարգումն 

ըստ ախտածին մանրէի, ըստ առաջացման օբյեկտի և ըստ ախտածին մանրէի փոխանցման 

ուղիների: Աղիքային խմբի հիվանդություններ և դրանց կանխարգելման միջոցառումները: 

Օդակաթիլայի խմբի հիվանդություններ և դրանց կանխարգելման միջոցառումները: 

Արյունային խմբի հիվանդություններ և դրանց կանխարգելման միջոցառումները: 

Կենսաբանական անվտանգության բնագավառում միջազգային համագործակցության 

հարցերը: ՀՀ-ում Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցման ծրագիրը և դրա իրա-

կանացումը:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի երեք տեսական հարցերի հիման 

վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  Բագիյան Վ., Գասպարյան Ա. ՃՔԿ մոնիտորինգի հատուկ տեխնիկայկան ապահովումը, 

Ձեռնարկ, Եր.- 2012: 

2. Շատվորյան Է.Պ. Կենսաբանական բնույթի ահաբեկչություններ: Ուսումնական ձեռնարկ, 

Եր. -2008: 

3.  Շատվորյան Է.Պ. Ընդհանուր համաճարակաբանություն: Ուս. ձեռնարկ, Եր. - 2010: 
 

 

 

1005/Բ05 
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՏԱԿՏԻԿԱ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ  

ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԻՄՈւՆՔՆԵՐ  
2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  20/0/10 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ուսուցանել ՀՀ ազգային անվտանգության 

հայեցակարգի, ՀՀ ռազմական անվտանգության ժամանակակից հայեցակարգի հիմունքների, 

ժամանակակից պատերազմների և ռազմական կոնֆլիկտների բնույթի, դասակարգման, 

Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի (HATO) զինված ուժերի, նրանց կազմի ու նշանակության 
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վերաբերյալ:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի, ռազմական գիտության 

կառուցվածքի և նրա բաղկացուցիչ մասերի, էության, առարկյի ու խնդիրների, 

ռազմական արվեստի հիմնական սկզբունքների տեսական ու կիրառական 

նշանակության մասին: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  տիրապետել ժամանակակից պատերազմների ու ռազմական կոնֆլիկտների բնույթին, ԶՈւ 

և այլ զորքերի խնդիրների առանձնահատկություններին: 

➢  ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներին, սկզբունքներին և ձևերին: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  իրականացնել ռազմական կոնֆլիկտների ծագման և դրանց լուծման ձևերի վերլուծություն: 

Համառոտ բովանդակություն 

ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգը: ՀՀ ռազմական անվտանգության 

ժամանակակից հայեցակարգի հիմունքները: ՀՀ ռազմական դոկտրինան և ռազմական 

կազմակերպությունը: ՀՀ ռազմական կազմակերպության ղեկավարությունը: Ժամանակակից 

պատերազմների և ռազմական կոնֆլիկտների բնույթը: ԶՈւ և այլ զորքերի խնդիրները: 

Ռազմական գիտության կառուցվածքը և նրա բաղկացուցիչ մասերը: Ռազմական գիտության 

էությունը, առարկան և խնդիրները: Ռազմական արվեստի հիմնական սկզբունքները: ՀՀ ԶՈւ 

ռազմական գործողությունների տեսակները, ձևերը և եղանակները: Ժամանակակից 

պատերազմների և ռազմական կոնֆլիկտների դասակարգումը: Ռազմական կոնֆլիկտների 

ծագման ֆակտորը և դրանց լուծման ձևերը: Պատերազմների դասակարգումը և դրանց 

բնորոշող ուժերը ՌԴ ռազմաքաղաքական ղեկավարության տեսանկյունից: Պատերազմների 

դասակարգումն ԱՄՆ և Հյուսիս Ատլանտյան (HATO) դաշինքի ղեկավարության 

տեսանկյունից: ՀՀ զինված ուժերը (ԶՈւ) և նրա խնդիրները: ԱՄՆ և Հյուսիս Ատլանտյան 

դաշինքի ղեկավարության հայացքները ժամանակակից պատերազմների և զինված կոնֆ-

լիկտների նկատմամբ: Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի (HATO) զինված ուժերը, նրանց կազմը և 

նշանակությունը: Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը, նրանց կազմը և նշանակությունը: 

ԱՄՆ զինված ուժեր, խնդիրները, դերը և նշանակությունը: ՀՀ պետական 

քաղաքականությունը բնակչության պաշտպանության գործում: ՀՀ ՓԾ մարզային 

փրկարարական վարչության դերն ու խնդիրները բնակչության և նյութական արժեքների 

պաշտպանության գործում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգը: 

2.  Մաթևոսյան Հ. ՔՊ միջոցառումների և ուժերի գործողությունների ճարտարագիտական 

ապահովումը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր. - 2014: 

3.  Քաղաքացիական պաշտպանություն: Ձեռնարկ, Զվեզդա, Մ.- 1985: 

4.  Под общей редакцией ШОЙГУ С.К. Учебник Инженерное обеспечение мероприятий и 

действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. МЧС РФ, М., РФ-1998. 
 

1005/Բ04 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/0/12 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ բնակչության պաշտպանության 

հիմնական ձևերի, հիմնական հասկացությունների, տարհանման պլանի մշակման 

առանձնահատկությունների, մարդկային մեծ կուտակումներով օբյեկտներում տարհանման 

կազմակերպման, ինչպես նաև տարհանման միջոցառումների նյութատեխնիկական, 

տրանսպորտային և բժշկական ապահովման վերաբերյալ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կունենա համապատասխան գիտելիքներ բնակչության պաշտպանության հիմնական 

ձևերի ու հասկացությունների և տարհանման միջոցառումների մասին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  հասկանալ տարհանման պլանի մշակման առանձնահատկություններն ու տարհանման 

միջոցառումների ապահովման հիմնահարցերը 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ կատարել տարհանման միջոցառումների նյութատեխնիկական, տրանսպորտային և 

բժշկական ապահովման վերլուծություններ: 

 

Համառոտ բովանդակություն 

Բնակչության պաշտպանության հիմնական ձևեր: Տարհանում: Պատսպարում: Անհա-

տական պաշտպանություն: Հիմնական հասկացություններ: Տարհանման ձևերն ու սկզբունք-

ները: Տարհանման միջոցառումների պլանավորումը, կազմակերպումը և իրականացումը: 

Տարհանման պլան: Պլանի մշակման փուլերը: Տարհանման պլանի մշակման առանձնահատ-

կությունները: Տարհանման միջոցառումների կազմակերպումը պատերազմի սպառնալիքի և 

հակառակորդի հարձակման ժամանակ: Տարհանման միջոցառումների կազմակերպումը 

բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի կամ առաջացման 

ժամանակ: Տարհանման միջոցառումների հաշվարկը: Հիմնական պարամետրեր: Մարդկային 
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մեծ կուտակումներով օբյեկտներում տարհանման կազմակերպումը: Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում տարհանման միջոցառումների իրավական ապահովումը: 

Հայաստանի և արտասահմանյան երկրների փորձը արտակարգ իրավիճակներում և 

պատերազմի (սպառնալիքի) ժամանակ տարհանման միջոցառումների իրականացման գոր-

ծում: Տարհանման միջոցառումների ապահովումը: Տարհանման միջոցառումների նյութա-

տեխնիկական, տրանսպորտային և բժշկական ապահովումը: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը, 1998:  

2. ՀՀ Կառավարության 18.08.2011թ թ.1180-Ն «Վտանգավոր տարածքից բնակչության 

տարահանման կարգը հաստատելու մասին» որոշումը:  

3.Դիլբարյան Թ. Բնակչության տարհանման կազմակերպումը: Մեթոդական հանձնարա-

րականներ: ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ: 2008: 
 

1004/Բ02 ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ - 1 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/18/12 

3-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ամբողջական պատկերացում տալ առաջին բուժ 

օգնության (ԱԲՕ) խնդիրների և ծավալների, կյանքի և մահվան նշանների, ԱԲՕ ցուցաբերման 

եղանակների մասին էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայ-

թային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, վնասվածքներ և այլն): 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա էքստրեմալ պայմաններում առաջին բուժօգնության ցուցաբերելու գործո-

ղությունների շարքը: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ճիշտ կողմնորոշվել էքստրեմալ պայմաններում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու 

առումով: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ցույց տալ մինչբժշկական օգնություն: 

Համառոտ բովանդակություն 

Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: ԱԲՕ խնդիրները և 

ծավալները, ԱԲՕ ցուցաբերման միջոցները, կյանքի և մահվան նշանները: ԱԻ և նրանց 

յուրահատկությունները բժշկական տեսանկյունից (բնական և տեխնոգեն աղետներ, 

վնասվածքների առանձնահատկությունները, ԱԲՕ ցուցաբերման բարդությունները): 

Հիմնական վնասվածքներն ու բարդությունները վթարների և աղետների ժամանակ: Մարդու 

անատոմիա և ֆիզիոլոգիա: Հենաշարժիչ համակարգ (կառուցվածքը և ֆունկցիան): Կմաղք, 
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փափուկ հյուսվածքներ, նյարդային, շնչառական, սրտանոթային, ավշային, ծածկույթային, 

մարսողական, ներզատիչ, միզասեռական համակարգեր (կառուցվածքը և ֆունկցիան): 

Մարմնի հյուսվածքներ (լորձաթաղանթ, շարակցական հյուսվածք): Տուժածի հետ 

վարվելակերպի, զննման և ԱԲՕ սկզբունքները: Նյարդային համակարգի գործունեության 

խանգարումներ և ԱԲՕ դրանց առաջացման դեպքում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Инькова А. Справочник врача скорой и неотложной помощи, М. - 2014. 

2. Костюшенко М.В. Алгоритм оказания первой помощи в черезвычайных ситуациях Кафедра 

медицины катастроф.  2014.  
 

 

1004/Բ03 ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ - 2 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ  30/18/12 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել սովորողի նախորդ կիսամյակում 

ձեռք բերված գիտելիքները, ձևավորել էքստրեմալ պայմաններում առաջին բուժ օգնության 

ցուցաբերում գանգուղեղային, ողնաշարի վնասվածքների, շոկի, շնչառական համակարգի 

գործունեության խանգարումների, սրտանոթային համակարգի գործունեության 

խանգարումների ժամանակ:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա առաջին բուժօգնության ցուցաբերելու գործողությունների հերթականությունը 

գանգուղեղային, ողնաշարի վնասվածքների, շոկի, շնչառական համակարգի 

գործունեության խանգարումների, սրտանոթային համակարգի գործունեության 

խանգարումների ժամանակ: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  ճիշտ կողմնորոշվել համապատասխան բժշկական օգնություն ցուցաբերելու առումով: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները, գնահատել տուժածի վիճակը, ճիշտ դնել տարբեր 

վիրակապեր: 
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Համառոտ բովանդակություն 

Գանգուղեղային վնասվածքներ` տեսակները և ձևերը, նշանները (բաց, փակ, ցնցումներ, 

կոնտուզիա), զննումը, ջղաձգական համախտանիշ (ցնցումային նոպա, էպիլեպսիա, 

էպիլեպսանման նոպաներ «ապսենսե) կոմա, տեսակները, նշանները, վտանգը: Ողնաշարի 

վնասվածքներ և ԱԲՕ դրանց առաջացման դեպքում: Շոկ, տեսակները, առաջացման 

պատճառները և ԱԲՕ դրանց առաջացման դեպքում: Շնչառական համակարգի 

գործունեության խանգարումներ, ԱԲՕ դրանց առաջացման դեպքում: Շնչառության դադար, 

վերին շնչուղիների խցանման պատճառները և առանձնահատկությունները (ձյուն, սել, 

ատամի պրոտեզ, ատամ, վահանաճար), շնչառական կենտրոնի ախտահարում (սինխրոն 

շունչ): Ասֆիկսիա` առաջացման պատճառները, նշանները, զննման առանձահատ-

կությունները: Սրտանոթային համակարգի գործունեության խանգարումներ և դադար, ԱԲՕ 

դրանց առաջացման դեպքում (զարկերակային ճնշման չափում, ստետոսկոպի 

օգտագործումը): 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Инькова А. Справочник врача скорой и неотложной помощи, М.- 2014. 

2. Костюшенко М.В. Алгоритм оказания первой помощи в черезвычайных ситуациях Кафедра 

медицины катастроф. 2014. 

 

1005/Բ01 ԿԱՊԻ ԵՎ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  20/0/10 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ կապի տեսակների, 

կազմակերպման, խնդիրների, պլանավորման, ԱԻ և ՔՊ կապի համակարգերի վերաբերյալ: 

Սովորեցնել ազդարարման համակարգի կազմակերպման, պլանավորման, միջոցների ու 

ազդարարման գործունեության կայունության ապահովման ուղղությունների և տեղեկատվու-

թյան հաղորդման ձևերի ու տեսակների մասին: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կիմանա կապի հիմնական խնդիրներն ու կապի տեսակների առանձնահատկությունները:  

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
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➢  Տիրապետել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ԱԻ և ՔՊ կապի կազմակերպման 

համակարգին:  

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  Ներկայացնել ԱԻ և ՔՊ ազդարարման գործունեության կայունության ապահովման 

ուղղությունները: 

Համառոտ բովանդակություն 

Կապի կազմակերպումը: Կապի հիմնական խնդիրները: Կապի պլանավորումը: ԱԻ և ՔՊ 

կապի համակարգը: Կապի տեսակները, իրենց առավելությունները և թերությունները: Գծային 

կապ: Ռադիոկապ: Արբանյակային կապ: Բջջային կապ: Փեյջինգային կապ: Իրենց 

առավելությունները և թերությունները: Ռադիոկապի համակարգերը: Հիմնական դրույթները: 

Ավանդական համակարգերը: Տրանկինգային համակարգերը: ԱԻ և ՔՊ կապի միջոցները: 

Լարային կապի միջոցները: Ռադիոկապի միջոցները: Կապի միջոցների բնութագիրը և 

դասակարգումը: Կապի միջոցների պատրաստումը աշխատանքի: ԱԻ և ՔՊ կապի 

կազմակերպման համակարգը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ԱԻ վարչության կապի համակարգը: Պետական կապի համակարգը: Առևտրային 

(կոմերցիոն) կազմակերպությունների կապի համակարգը: Համակարգերի հետ հա-

մագործակցության կազմակերպումը: ԱԻ վարչության կառավարման կետի դերը կապի 

կազմակերպման հարցերով: Բնակչության ազդարարման կազմակերպումը: Ազդարարման 

համակարգի կազմակերպումը: Ազդարարման պլանավորումը: Ազդարարման միջոցները: 

Ազդարարման լոկալ համակարգերը: Ազդարարման համակարգի վիճակը: ԱԻ և ՔՊ 

ազդարարման գործունեության կայունության ապահովման ուղղությունները: Բնակչության 

տեղեկատվությունը: ԱԻ-ի սպառնալիքի և ծագման ժամանակ բնակչության տեղեկացման 

նպատակը և խնդիրները: Տեղեկատվության հաղորդման ձևերը, հասցեատվությունը, 

հերթականությունը և ժամկետները կապված ԱԻ-ի մասշտաբներից և տեսակներից: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի երեք տեսական հարցերի հիման 

վրա:  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Հարոյան Հ., Մաթևոսյան Հ. ՔՊ կառավարման տեխնոլոգիական, գծապատկերային 

ուսումնական ձեռնարկ, Եր.- 2002: 

2. ԱԻՆ կապի կազմակերպման սխեմաներ և պլաններ: 

3. Носов М. Пути обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения ГО ЧС. 

Гражданская защита,-2003. 
 

0401/Բ02 ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 24/0/6 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ծանոթացնել աղետների հոգեբանություն առարկայի, 

արտակարգ իրավիճակներում առաջացող բացասական հոգեվիճակների բնութագրերի, 
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նրանց մոտ ի հայտ եկած խնդիրների, անձի կամային գծերի, հավասարակշռվածության դերի, 

ճանաչողության ու փորձի, ինչպես նաև հոգեբանական օգնության 

առանձնահատկությունների ու սկզբունքների հետ:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կյուրացնի աղետների հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, անձի կամային գծերը, հոգե-

կան վիճակների առանձնահատկությունները և հոգեբանական օգնության 

առանձնահատկություններն ու սկզբունքները:  

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ իրականացնել հոգեբանական վերլուծություններ: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական գործունեության մեջ: 

Համառոտ բովանդակություն 

Աղետների հոգեբանություն առարկան և հոգեբանական վերլուծություններ: Հոգեբա-

նական գործոնների ուսումնասիրումն արտակարգ իրավիճակներում: Արտակարգ իրավի-

ճակներում առաջացող բացասական հոգեվիճակների բնութագիրը: Նրանց մոտ ի հայտ եկած 

խնդիրները: Անձի հոգեբանական ճգնաժամի առանձնահատկություններն արտակարգ 

իրավիճակներում: Հույզերի և զգացմունքների արտահայտումը: Վախի դրսևորումները: 

Կամքի բնույթը և նրա կապը մյուս հոգեկան երևույթների հետ: Անձի կամային գծերը: 

Փրկարարի հոգեբանական պատրաստականությունը: Նպատակը: Գնահատման չափանիշ-

ները: Հրամանատարի դերը` փրկարարի ինքնավստահությունը բարձրացնելու գործում: 

Փրկարարի դիմադրողականությունը բարձրացնող վարժանքներ: Ենթագիտակցականի և 

գիտակցության դերը հոգեբանական պատրաստականության գործում: Կոնֆլիկտների հիմ-

նական հայեցակարգերը: Արտակարգ իրավիճակներում առաջացած սթրեսները, դրանց 

արտահայտման ձևերը, հաղթահարման ուղիները: Հոգեբանական կայունության համար 

անհրաժեշտ անձնային գործոնները: Անհապաղ հոգեբանական օգնության կազմակերպումը: 

Հոգեբանական կայունության անհրաժեշտ գործոնները: Հավասարակշռվածության դերը, 

ճանաչողությունը և փորձը: Հավատի դերը հոգեբանական կայունության գործում: Հո-

գեբանական օգնության առանձնահատկությունները և սկզբունքները: Անհապաղ 

հոգեբանական օգնության գործառույթները:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 
Ստուգարք` նախապես տրամադրված հարցաշարի 3 հարցի հիման վրա: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1.  Արզումանյան Ս.Ջ. Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում, Եր.,- 2002: 

2. Ավանեսյան Հ.Մ. և համահեղ. Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր): ԵՊՀ հրատ., 2010: 

3. Մատինյան Ա. Հոգեբանության անհրաժեշտությունն առօրյայում, Եր., 2013, -215 էջ: 

4. Նալչաջյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանություն, Եր.-1997: 
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0401/Բ15 ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  10/14/6  

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ սովորողին սովորեցնել ճգնաժամային կառավարման 

էությունը, ճգնաժամեր առաջացնող վտանգները և ճգնաժամային կառավարման 

ազդեցությունները, Ճգնաժամեր առաջացնող վտանգների ընդհանուր սահմանումները, 

վտանգների դասակարգումն ըստ կանխման աստիճանի, այդ վտանգների միջև եղած 

կապերը, ինչպես նաև ճգնաժամերի կառավարման պետական միասնական համակարգն ու 

ճգնաժամային կառավարման և պետության զարգացման գործընթացների միջև գոյություն 

ունեցող փոխադարձ կապերը:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա ճգնաժամերի կառավարման պետական միասնական համակարգի մասին:  

➢  կիմանա ճգնաժամային կառավարման գործընթացների դրական կամ բացասական 

ազդեցությունները պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացի վրա: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  տիրապետել պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի հնարավոր դրա-

կան և բացասական ազդեցություններն ապագա ճգնաժամերի վրա տեղեկույթին:  

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  ներկայացնել ճգնաժամային կառավարման պարզագույն մոդելը և վտանգների ընդհանուր 

նկարագրությունը: 

Համառոտ բովանդակություն 

Ճգնաժամային կառավարման էությունը: Ճգնաժամ հասկացության պարզաբանում: 

Ճգնաժամային կառավարման էության պարզաբանում: Ճգնաժամային կառավարման 

պարզագույն մոդելի ներկայացում: Ճգնաժամեր առաջացնող վտանգները և ճգնաժամային 

կառավարման ազդեցությունները: Ճգնաժամեր առաջացնող վտանգների ընդհանուր սահմա-

նումը: Վտանգների դասակարգումն ըստ կանխման աստիճանի: Կառավարման ազ-

դեցությունների բացահայտումը կանխվող, չկանխվող և մասնակի կանխվող վտանգների 

դեպքում: Այդ վտանգների միջև եղած կապերը: Հետևանքների տեսանկյունից բոլոր 

վտանգների ընդհանուր նկարագրության ներկայացում: Ճգնաժամերի կառավարման պետա-

կան միասնական համակարգ: Գործառույթային և տարածքային կառավարման 

ենթահամակարգերում կառավարման մակարդակներն ու մարմինները: Ճգնաժամային 

կառավարման և պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջև կապերը: Ճգնա-

ժամային կառավարման դերը պետության կառավարման գործընթացում: Ճգնաժամային 

կառավարման և պետության զարգացման գործընթացների միջև գոյություն ունեցող փո-

խադարձ կապերը: Ճգնաժամային կառավարման գործընթացների դրական կամ բացասական 

ազդեցությունները պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացի վրա: 

Պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի հնարավոր դրական և բացասական 
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ազդեցություններն ապագա ճգնաժամերի վրա:  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Քաղաքացիական պաշտպանության մասին  ՀՀ օրենք:  

2. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին  ՀՀ օրենք  

3. Մաթևոսյան Հ.Շ. Ճգնաժամային կառավարում: Մենագրություն. Հեղ. հրատ., Եր., 2012-240 

էջ: 

4. Մաթևոսյան Հ. Շ. Ճգնաժամային կառավարման խաղեր: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. 

Եր.: Հեղ. հրատ., 2013. - 208 էջ: 
 

1005/Բ06 ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ հարստացնել սովորողի գիտելիքները կենսագործունեության 

ապահովման հիմնական խնդիրների, բնակչության տեղահանման և տեղաբաշխման տեսակ-

ների ու ձևերի, ժամանակավոր ճամբարների, կացարանների, ԱԻ բնակչության կարիքների 

գնահատման մոտեցումների ու մեթոդների, աղետի գոտու հնարավոր իրավիճակի, 

բնակչության կենսապահովման համակարգերի արտադրողական հնարավորությունների, 

առաջնահերթ կենսապահովման պահանջարկների, բնակչության կենսապահովման համա-

կարգերի գնահատման ուղղությամբ:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կյուրացնի կենսագործունեության ապահովման հիմնական խնդիրները:  

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ իրականացնել ԱԻ բնակչության կարիքների գնահատման տարբեր մոտեցումներ ու 

մեթոդներ: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ կիրառել ստացած մասնագիտական գիտելիքները գործունեության ընթացքում: 

Համառոտ բովանդակություն 
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 Բնակչության կենսապահովումն արտակարգ իրավիճակներում: Կենսագործունեության 

ապահովման հիմնական խնդիրները: ԱԻ-ում բնակչության կենսապահովման համար 

անհրաժեշտ նյութական ռեզերվների ստեղծում: Նյութական ռեզերվների անվանացանկը և 

ծավալները: Սննդամթերքի չափաքանակները: Բնակչության տեղահանման և տեղաբաշխ-

ման տեսակներն ու ձևերը: Ժամանակավոր ճամբարների, կացարանների ստեղծումը: ԱԻ 

բնակչության կարիքների գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդները: Միջոցառումների 

պլանավորման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների պատրաստում: Աղետի գոտու 

հնարավոր իրավիճակի, բնակչության կենսապահովման համակարգերի արտադրողական 

հնարավորությունների, առաջնահերթ կենսապահովման պահանջարկների, բնակչության 

կենսապահովման համակարգերի գնահատումը: Միջոցառումների ընտրում և գնահատում: 

ԱԻ-ում բնակչության կենսապահովման պլանների մշակման մեթոդական ցուցումները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ Կառավարության 24 հունիսի 2010 թվականի «Տարահանված բնակչության 

տեղաբաշխման տեղամասերում կենսապահովման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 824-Ն 

որոշում: 

2.  Յու.Գյուրջյան ԱԻ-ում ժամանակավոր կացարանի կարիքի գնահատումը և տրամադրման 

եղանակները, /ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ/ Եր.-2013: 

 

1005/Բ10 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/0/12 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

ՈՒսանողին ծանոթացնել շինարարության մեջ օգտագործվող շինարարական 

ժամանակակից ամենաարդյունավետ նյութերի հետ։ Այդ պատճառով մեծ ուշադրություն է 

դառձվելու ջերմամեկուսիչ նյութերի վրա։ Պետք է նշել նաև, որ ջերմամեկուսիչ նյութերի 

կիրառումը նպաստում է որոշ սոցիալական խնդիրների լուծմանը՝ ինչպիսին է շենքերում 

բարենպաստ պայմանների ստեղծումը էներգակիրների նվազագույն ծախսով և այլն։ Բացի 

այդ, լուծվում են նաև էկոլոգիական խնդիրները, կապված այրման պրոցեսից 

արտանետումների կրճատման, ինչպես նաև թափոնների կրճատման հետ, որոնք 



 

 120 

առաջանում են հումքն արտահանելիս։ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Քարային նյութերի դասակագումը, կառուցվածքը հատկությունները և դրանց 

կախվածությունը կառուցվածքից։  

➢ Հանքային կապակցանյութերի դասակարգումը, հատկությունները և կիրառման 

բնագավառը։ Բետոնի դասակագումը, հատկությունները, կիրառման բնագավառը։  

➢ Ջերմամեկուսիչ և ակուստիկ նյութերի դասակագումը, հատկությունները, կիրառման 

բնագավառը։ Ժամանակաից օրգանական շինարարական նյութերը, դրանց կիրառման 

բնագավառը։ 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Ելնելով նյութի բնութագրից և վիզուալ տեսքից ընտրել ճիշտ կիրառման բնագավառը։ 

Գնահատի շենքի և կառույցի հրակայունության աստիճանը, կոնստրուկցիայի 

հրակայունության սահմանը։  

➢ Գնահատել ջերմամեկուսիչ և ակուստիկ նյութերի արդյունավետությունը՝ կախված 

խտությունից և կառուցվածքից։ 

➢ Համեմատել և գնահատել հանքային և օրգանական նյութերի հատկությունները։ 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Շինարարական նյութերի ու իրերի հատկություններին և դրանց պահպանմանը 

շահագործման ողջ ընթացքում։  

➢ Հրդեհի ժամանակ բետոնում կատարվող փոփոխությունների մասին։  

➢ Հատկությունների փոփոխության մասին շահագործման տարբեր պայմաններում։ Փայտի 

նեխումից և այրումից պաշտպանելու եղանակներին։ 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ցանկացած երկրում շինարարությունը կապված է լուրջ խնդիրների հետ, որոնց լուծման 

գլխավոր խնդիրներից է սոցիալական, էկոլոգիական, բարձր տեխնոլոգիական և տնտեսական 

հարցերի զուգակցումը: 

Դասընթացում դիտարկվում են՝ տարբեր կառուցվածքի շինարարական նյութերի 

հատկությունների, դրանց ստացման եղանակների, օգտագործման բնագավառների, 

շրջապատող միջավայրի ազդեցության, նաև այս կամ այն բեռնվածքների (որոնք նյութի մեջ 

առաջացնում են ներքին լարումներ ու դեֆորմացիաներ) երկարակեցության 

հիմնախնդիրները, որոնք վերաբերվում են շինարարության բնագավառին: 

Դասընթացի ժամանակ ուսանողը ծանոթանալու է ինչպես դասական, այնպես էլ 

ժամանակակից շինարարական նյութերի և իրերի հետ, ներկայացվելու է արտակարգ 

իրավիճակներում այդ նյութերի դրսևորման ունակությունները։ 

Թեմաներ 

➢ Շինարարական նյութերի հիմնական հատկությունները։ Լեռնային ապարներ։ 

➢ Անօրգանական կապակցող նութեր։ 
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➢ Բետոններ։ Մետաղական նյութեր։ Բետոնե իրեր և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ 

➢ Ջերմաեկուսիչ և ակուստիկ նյութեր։ Կերամիկական նյութեր և իրեր։ Ապակի և ապակե 

իրեր։ 

➢ Օրգանական կապակցող նյութեր։ Անտառանյութեր։ Ներկանյութեր։ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Տեր-Պետրոսյան Պ.Հ. և ուրիշներ «Նյութագիտություն շինարարների համար» Նաիրի, 2005: 

2. Բադալյան Մ.Մ. և ուրիշներ «Շինարարական նյութեր» լաբորատոր աշխատանքների 

ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, 2011։ 

3. Рыбьев И.А. Основы строительного материаловедения, М.- 2006. 
 

 

 

0401/Բ26 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

1-ին կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ներկայացնել տնտեսագիտության տեսական 

հիմնադրույթները և տնտեսական օրինաչափությունները: Սովորողների մոտ ձևավորել 

տնտեսագիտական մտածելակերպ և հետազոտական ունակություններ: Տնտեսագիտության 

տեսության խնդիրն է բացահայտել տնտեսական օրենքների էությունը: Այն կնպաստի նաև 

ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ հասկանալ տնտեսության տեսական հիմնադրույթները, հիմնական հասկացությունները, 

զարգացման օրինաչափություննեը:  

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ յուրացնել տնտեսագիտության տեսության և ուսումնասիրության սկզբունքներն ու 

մեթոդները:  

Համառոտ բովանդակություն 

Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Տնտեսագիտության տեսություն առարկան: 
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Տնտեսագիտության տեսության ու ուսումնասիրության սկզբունքները և մեթոդները: 

Տնտեսագիտության տեսության տարբեր դպրոցների հայեցակարգային հիմնահարցերը: 

Ընդհանուր պատկերացումներ տնտեսության մասին, տնտեսություն և տնտեսագիտություն: 

Մարդը, հասարակությունը և տնտեսությունը: Մարդու մոդելները տնտեսագիտության 

տեսության մեջ: 

Շուկայական տնտեսության էությունը և ձևավորման նախադրյալները: Արժեքի 

հիմնախնդիրը։ Շուկայի գործառույթները և գործողության սկզբունքները։ Շուկայի հիմնական 

տարրերը։   

Սպառողական վարքագծի էությունը և դերը պահանջարկի ձևավորման գործում: 

Սպառողական վարքագծի ձևավորման վրա ազդող գործոնները։ Պահանջարկ և օգտա-

կարություն։ Օգտակարություն: Ընդհանուր և սահմանային օգտակարություն։ Կատարյալ 

մրցակցությունը և դրա բնորոշ գծերը: Ոչ կատարյալ մրցակցության բնորոշ գծերը և 

եղանակները։ Մոնոպոլիայի էությունը և դրսևորման ձևերը։  

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե. Տնտեսագիտության տեսություն, Եր.- 2009: 

2. Աղաջանյան Հ.Ի. Տնտեսագիտության տեսություն, Ուսումնական ձեռնարկ, մաս 1, Եր.- 2009: 

3. Պոլ Հեյնե Տնտեսագիտական մտածելակերպ Եր.-2008: 
 

1003/Բ10 ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

3 ժամ 30/0/15 

4-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեսական և գործնական անհրաժեշտ 

մակարդակի մասնագիտական գիտելիքներով ապահովել: Ունենալով տեսական և 

գործնական գիտելիքներ նրանք կկարողանան մասնագիտորեն ճիշտ գնահատել 

հակահրդեհային պաշտպանության ապահովման անհրաժեշտության խնդիրները և 

գործնականում կիրառել անհրաժեշտ միջոցառումներ հրդեհներից ծագած խնդիրները 

վերացնելու համար: Ինչպես նաև ԱԻ դեպքերում արագ կողմնորոշմանը, գործողությունների 

ճիշտ և նպատակային աշխատանքների անթերի կատարմանը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
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➢ Կծանոթանա ծրագրով նախատեսված հրդեհային պաշտպանության նյութերին, 

➢ Կունենա ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ թեմաները, 

➢ Կիմանա հրդեհային պաշտպանության սկզբունքները և կանոնները, 

Ունակ կլինի՝  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն հրդեհային պաշտպանության խնդիրների 

մասին,  

➢ ընկալել և վերարտադրել կարդացած և ունկնդրած նյութի բովանդակությունը, 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ ուսանողը ունակ կլինի գործնականում կիրառել անհրաժեշտ միջոցառումներ հրդեհներից 

ծագած խնդիրները վերացնելու համար, ուսանողը կունենա հրդեհի սահմանների գնահատ-

ման հմտություն։  

Համառոտ բովանդակությունը 

Ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, կատարելագործել բարոյական 

որակները, բարձրացնել մտավոր մակարդակը, աշխատել տարբեր բնագավառներում: 

Տեսնել մասնագիտական դժվարությունները, մտածել ստեղծագործաբար, առաջադրել նոր 

գաղափարներ: 

 Մասնագիտական՝ ինքնուրույն ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկատվություն հրդեհային 

պաշտպանության խնդիրների շուրջ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ օրենքը Հրդեհային անվտանգության մասին, 2001թ. ապրիլի 18:  

2. Հրահանգ հրշեջ փրկարարների շահագործման և վերանորոգման մասին, 1999 թ. թիվ 153 

հրաման:  

3. Հրահանգ` պետական հրդեհային հսկողության մարմինների աշխատանքի կազմակերպման 

մասին, 1993թ. 537 որոշում: 

4. Հրահանգ Հայսատանի Հանրապետությունում հրդեհային անվտանգության կանոնների 

մասին, 1999: 
 

0401/Բ35 ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/10/20 
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2-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել հասարակությանն ու մարդու 

կենսագոյությանն սպառնացող մարդկության առջև ծառացած գլոբալ հիմնախնդիրների, 

հատկապես՝ էկոլոգիական արդի հիմնախնդիրների առաջացման բնական և մարդածին 

գործոնների, դրանց աղետալի հետևանքների, վերջիններիս դիմակայման, երկրահամակար-

գերի կայունության ապահովման և հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ անհրաժեշտ 

գիտելիքներով, երկրահամակարգերում ընթացող փոփոխությունների գնահատման մեթոդնե-

րով ու մոտեցումներով: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝ կիմանա հասարակության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

նախադրյալներն ու ասպեկտները, ինչպես նաև գիտատեխնիկական առաջընթացի և 

օպտիմալ բնօգտագործման դերն ու նշանակությունը մարդկության առջև ծառացած արդի 

գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման և գեոհամակարգերի կայուն զարգացման գործում: 

Ունակ կլինի՝ 

➢ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում կիրառել ամենատարբեր բնական աղետների, 

ճգնաժամերի և արտակարգ իրավիճակների գնահատման, կողմնորոշման, լուծումներ 

գտնելու և որոշումներ ընդունելու ասպարեզներում, 

➢կտիրապետի անհրաժեշտ տեսամեթոդական և տեղեկատվական հիմքերի, հետազո-

տության մեթոդների ճիշտ ընտրության և կիրառման հմտությունների: 

Համառոտ բովանդակություն 

«Հասարակության կայուն զարգացում» հասկացությունը, ընդհանուր բնութագիրը:  

«Բնություն» և «Հասարակություն» երկրահամակարգերը և դրանց փոխներգործությունը:  

Գլոբալ հիմնախնդիրները: Պարենային և անուշահամ ջրի հիմնախնդիրները: Ռեսուր-

սային հիմնախնդիրը: Ժողովրդագրական հիմնախնդիրը: Էկոլոգիական հիմնախնդիրը: 

Օզոնային թաղանթի քայքայման հիմնախնդիրը: Կլիմայի գլոբալ փոփոխության և 

անապատացման հիմնախնդիրները: Բնության նկատմամբ հասարակության վերաբերմունի 

բնապատմական ընթացքը և նոր տիպի քաղաքակրթության անցման անհրաժեշտությունը: 

Նոր տիպի քաղաքակրթության անցման հիմնական սկզբունքները: Հասարակության կայուն 

զարգացման հիմնական նախադրյալները  և քաղաքական ասպեկտը: Բնական աղետները և 

դրանց ազդեցությունը հասարակության կայուն զարգացման վրա: Օպտիմալ բնօգտագործում: 

Կայուն զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների 

դրսևորումները և կանխատեսումները ՀՀ-ում: Կայուն զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-

ում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն:  

Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին համապատասխան, 

20 բալանոց համակարգով: Դասընթացի շրջանակում ուսանողները կատարում են 

ինքնուրույն  ահատական աշխատանք՝ ռեֆերատի ձևով, որի կատարման ընթացքը ստուգ-

վում է միջանկյալ քննությունների ընթացքում, իսկ եզրափակիչ քննության ժամանակ այն 
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քննական տոմսին հանդես է գալիս որպես 3-րդ հարց՝ ռեֆերատի ներկայացում: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգային կոնֆերանսի 

նյութերի ժողովածու (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), Եր.- 1997: 

2. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների ժողովածու, Եր.- 1999: 

3. Անձի էկոլոգիական կուլտուրան: ԵԱՀԿ, ՕԿ, 2005: 

4. Կլիմայի փոփոխությունը (Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ԲՈՒՀ - 

երի ուսանողների համար): Եր.- 2007: 

5. Áóäûêî Ì.È. Àíòðîïîãåííûå èçìåíåíèÿ êëèìàòà.- Ë.- 1987. 

6. Ýêîëîãè÷åñêèé äîêëàä Àðìåíèè, Ìèí - âî îõðàíû ïðèðîäû. Åð. - 1993. 

7. Êàðèíå Äàíèåëÿí. Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ: Òåîðåÿ è ïðàêòèêà. Åð. - 1996. 

8. Ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ Àðìåíèè: Òîì 1. Îñíîâîïîëîãàþùèå ìàòåðèàëû è îïûò ðàçâèòûõ ñòðàí. Åð. - 1999. 

9. Ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ Àðìåíèè: Òîì 2. Îïûò è ïðîáëåìû ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé. Åð. - 1999. 

10. Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà âîäíûõ ðåñóðñîâ â èçìåíÿþùåéñÿ îêðóæàþùåé ñðåäå. /Âàðòàíÿí 

Ò.Ã. è Äæîíñ Ý., Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé Ìåæäóíàðîäíîìó Ãîäó Ïðåñíîé Âîäû 

-2003, “Åð. ãîñ. óí.- ò”. Åð. - 2004. 

Լրացուցիչ գրականության ցանկ 

1.  Վալեսյան Լ. Արդի հարափոփոխ աշխարհը և Կայուն հասարակական զարգացման 

հայեցակարգը: «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» առաջին ազգային 

կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), Եր.- 1997: 

2. Դանիելյան Կ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի «Անցում դեպի զարգացում» նախագծի 

բնապահպանական ոլորտը: «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» առաջին 

ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), 

Եր. - 1997: 

3. Դանիելյան Կ.Ս. «Հազարամյակի զարգացման նպատակների» 7-րդ նպատակի իրակա-

նացման նախադրյալներն ու հեռանկարները Հայաստանում: Â ñá. «Îñíîâíûå ïðîáëåìû ãåîãðàôèè 

Þæíîãî Êàâêàçà è ïðèëåãàþùèõ ðåãèîíîâ /Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 70 - ëåòèþ ãåîãðàôè÷åñêîãî 

ôàêóëüòåòà Åðåâàíñêîãî ãîñ. óíèâåðñèòåòà/». Åð.- 2004. 

4. Գսպոյան Գ.Մ., Արշակյան Լ.Բ. Բնության վրա հասարակության ներգործության հետևանք-

ների գիտական կանխատեսման պրոբլեմների շուրջ: «Հայաստանի ժողովրդական 

տնտեսություն», Nօ 3, 1982:  

5. Գսպոյան Գ. Բնօգտագործման հետևանքների գիտական կանխատեսման հիմնահարցերի 

շուրջ: «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» առաջին ազգային 

կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), Եր., 1997: 

6. Արշակյան Լ., Գսպոյան Գ. Բնօգտագործման օպտիմալացումը որպես էկոլոգիական 

հիմնահարցերի լուծման և էկոլոգիական կանխատեսման կարևորագույն պայման: 

«Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում /ներկան և ապագան» ժողովածու (ՀԱԸ 

հիմնադրման 70 - ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Եր.- 2006: 

7. Դանիելյան Կ., Սարգսյան Լ., Սարգսյան Տ. Կայուն զարգացման տեսությունն ու 
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պրակտիկան (Համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը), ԼՈՒՍԱԿՆ, Եր.- 2013: 

8. Гспоян Г.М., Аршакян Л.Б. Дефицит пресной воды - один из основных проблем человечества. 

В сб. “Рациональное использование и охрана ресурсов в изменяющейся окружающей среде”, 

(Материалы Международной научной конференции, посвященной Международному Году 

Пресной Воды -2003. Îрганизаторы: Комиссиÿ по Устойчивости Вод Международного 

Географического Союза, Ереванский государственный университет и НПО “Международный 

научно-исследовательский центр по водным, климатическим и рекреационным ресурсам”). 

Ер.-2004. 

9. Ãñïîÿí Ã.Ì. Îïòèìàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå - îñíîâà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Â ñá. ”Îñíîâíûå 

ïðîáëåìû ãåîãðàôèè Þæíîãî Êàâêàçà è ïðèëåãàþùèõ ðåãèîíîâ /Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 70 - 

ëåòèþ ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Åðåâàíñêîãî ãîñ. óíèâåðñèòåòà/. Åð.- 2004. 

 Ինտերնետ ռեսուրսներ                                      

https://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html 

https://legkopolezno.ru/ekologiya/globalnye-problemy/ehkologicheskie/ 

http://ecology-of.ru/eko-razdel/problemy-prirody-obshchie-problemy-cheloveka-i-zemli/#i 

https://moluch.ru/archive/58/8206/ 

https://ecoportal.info/category/ecoproblem/ 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է քաղաքական զարգացումների ներկայիս փուլում ազգային 

անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է ցանկացած պետության ռազմավարական 

նշանակության կարևորագույն խնդիր, ինչի լուծման համար անհրաժեշտ են մասնագիտական 

համապատասխան որակավորում ունեցող ղեկավար մասնագետներ: 

«Պետական և ազգային անվտանգություն» դասընթացը պատրաստվել է հայրենական եվ 

արտասահմանյան գիտնականների հետազոտությունների արդյունքների ընդհանրացման 

հիման վրա: Դասընթացի ծրագիրը հիմնականում կրում է տեսական-հիմնախնդիրային 

բնույթ և ենթադրում է համաշխարհային քաղաքականության արդի խնդիրների կիրառական 

վերլուծություն: 

«Պետական և ազգային անվտանգության» դասընթացի նպատակն է ուսուցանել համաշ-

խարհային քաղաքականությունում ազգային անվտանգության ապահովման առանցքային 

հիմնախնդիրները, ինչպես նաև դրանց ապահովման հիմնական հայեցակարգերն ու 

մոտեցումները: Դասընթացը նախատեսված է անվտանգության բնագավառում գիտելիքների 

և տեսակետների կայուն համակարգի ձևավորման համար: 

Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրների ստեղծագործական յուրացումը հնարա-

վորություն է տալիս ազգային, տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում 
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անվտանգության առանձնահատուկ խնդիրների մասնագիտացված լուծման: 

Նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման 

պետական ակադեմիայի բակալավրիատում սովորում են հանրակրթական ամենատարբեր 

գիտելիքներ և նախասիրություններ ունեցող ուսանողներ, և քանի որ սույն դասընթացի 

շրջանակներում պետք է տիրապետեն ոչ միայն պետական և ազգային անվտանգության 

ապահովման տեսական հարցերին, արդի հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին և 

ուղղություններին, այլև ձեռք բերեն գործնական հմտություններ և կարողանան լուծել 

իրադրային խնդիրներ, ուստի, դասընթացը կազմելիս մեր առջև նպատակ ենք դրել 

դասընթացին վերաբերող տեսական հարցերն ամրապնդել ինտերակտիվ գործնական 

պարապմունքներով` ներառելով նաև իրադրային խնդիրների լուծումներ և դրանց շուրջ 

քննարկումներ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն  

➢  ազգային անվտանգության և նրա տարատեսակների տեսական հիմունքները, 

➢ ազգային շահերի ու սպառնալիքների /արտաքին և ներքին/ ձևավորման մեխանիզմները և 

բովանդակությունն, ինչպես նաև դրանց փոխհամագործակցության բնույթը, 

➢ ազգային անվտանգության ապահովման համակարգի կառուցվածքը, ֆունկցիաները, 

ուժերի և միջոցների կազմը, ինչպես նաև օրենսդրական ակտերը և իրավա-

նորմատիվային հիմքերը: 

Ունակ կլինի 

➢ վերլուծել և կանխատեսել համաշխարհային ռազմաքաղաքական զարգացումները, 

տարածաշրջանում  և հասարակությունում սոցիալ-քաղաքական գործընթացները, 

➢ կազմակերպել իրավիճակի մոնիտորինգ և ապակայունացնող գործոնների վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկությունների հավաքագրում ու համադրում, 

➢ բացահայտել և ձևավորել անհատի, հասարակության և պետության շահերը, առանձնացնել 

կենսունակության համար հույժ կարևոր շահերը և դասակարգել ըստ 

առաջնահերթության, 

➢ վերլուծել և կանխատեսել հավանական և իրական սպառնալիքների զարգացման 

դինամիկան: 

Համառոտ բովանդակություն 

➢ Բաժին 1. Ազգային անվտանգության ընդհանուր տեսության մեթոդաբանական հիմունք-

ները: 

➢ Բաժին 2. Ազգային անվտանգության համակարգը: 

➢ Բաժին 3. ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովումը: 

➢ Բաժին 4. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրների մեթոդաբանական վերլուծությունը: 

➢ Բաժին 5. ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման աշխարհաքաղաքական պայման-

ները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը՝ 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն:  
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Գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայում ընդունված կարգին համապատաս-

խան, 20 բալանոց համակարգով: Դասընթացի շրջանակում ուսանողներ կատարում են 

ինքնուրույն  ահատական աշխատանք՝ ռեֆերատի ձևով, որի կատարման ընթացքը 

ստուգվում է միջանկյալ քննությունների ընթացքում, իսկ եզրափակիչ քննության ժամանակ 

այն քննական տոմսին հանդես է գալիս որպես 3-րդ հարց՝ ռեֆերատի ներկայացում  

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ սահմանադրություն (փոփոխություններով), «Պաշտ. Տեղեկագիր , Եր.- 2006: 

2. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն. Հայկական 

բանակ, Եր.- 2007: 

3. Քոթանջյան Հ.Ս. ՀՀ ազգային անվտանգության ռազամավարության շուրջ: Հայկական 

բանակ (գիտավերլուծական ամսագիր), Nօ3, Եր.-2006:  

4. Քոթանջյան Հ.Ս. ՀՀ ազգային անվտանգության քաղաքակրթական հիմքերը: Հայկական 

բանակ (գիտավերլուծական ամսագիր), Nօ2, Եր.-2006: 

5. Շահգելդյան Մ. Ազգային անվտանգություն. հասկացությունը, էությունը, ձևավորումը, 

առաջնահերթությունները. «Նորավանք , Եր.- 2003: 

6. Մարգարյան Մ.Մ. Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական անցման 

հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Պետական ծառայություն Եր., 2006. 

– 391 էջ: 

7. Հարությունյան Գ. «Աջարական ճգնաժամըե տարածաշրջանային անվտանգության 

համատեքստում. 21-րդ դար. «Նորավանք , Nօ1, Եր.- 2004: 

8. Մարկոսյան Ա. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության 

հիմնախնդիրները. 21-րդ դար. «Նորավանք ,  Nօ3, Եր.- 2004:  

9. Քոթանջյան Հ.Ս. Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակման 

ուղեցույցները տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետության 

համատեքստում. ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ԱՌՀԻ, Եր.,  2008. – 604 էջ: 

10. Մարգարյան Մ. Համընդհանուր անվտանգության համակարգի արդիականացման 

հիմնախնդիրները և Հայկական աշխարհ, - Հայկական բանակ ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան 

ԱՌՀԻ ռազմագիտական հանդես, No1 - 2, 2011,  էջ 116 – 129: 

11. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Аспект Пресс, 

М.: 2003. - 559 с. 

12. Хейвуд Э. Политология: Учебнник для студентов вузов / Пер. с англ. под. ред. Г.Г. 

Водолазов, В.Ю. Бельского. ЮНИТИ – ДАНА, М., 2005. - 544 с. 

13. Современная политическая теория. (Автор - составитель Д. Хэлд) / Пер. с англ. под общ. ред. 

В.И. Даниленко. NOTA BENE,  М.: 2001. - 480 с. 

14. Мир политической науки. Учебник. В 2 - х кн. Кн 1. Категории / А.Ю.Мельвиль, 

М.Г.Миронюк, Т.В. Шмачкова и др.; Отв. ред. А.Ю. Мельвиль. Моск. Гос. ин-т междунар. 

отношений (МГИМО - Университет) МИД России. Просвещение, М.: 2004.- 796 с. 

15. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учебник для вузов. - 5-е иьд. Академический 

Проект, М.: 2008. – 544 с. 
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16. Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и Западе. Учебное пособие, М.-

1999. 

17. Арутюнян А.Э. Учебно-методическое пособие «Основы терии национальной безопасности». 

Изд-во РАУ, Ер.- 2015. 

18. Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности: Учебник. М.- 2002. 

Լրացուցիչ գրականություն 
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1004/Բ11 
ՎԹԱՐԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐ - 1 

5 ԿՐԵԴԻՏ 

5 ժամ 40/26/9 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել   

     Դասընթացի ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողների կայացման գործընթացում կարևորել 
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վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցների մասին տեղեկացվածությունը, դրանց 

հնարավորությունների հետ ծանոթացումը  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Վթարափրկարարական փոքր մեխանիզացիայի միջոցների, գործիքների և սարքավորումների 

տեսակների, դրանց աշխատանքի սկզբունքների, տեխնիկական ունակությունների մասին 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Վթարափրկարարական աշխատանքների իրականացմանն անհրաժեշտ փոքր 

մեխանիզացիայի միջոցների, գործիքների և սարքավորումների ներգրավման 

հաշվակներ կատարել: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցներ առարկայի շրջանակներում Փրկարար 

գործ մասնագիտության ուսանողները ծանոթանում են արտակարգ իրավիճակներում 

կիրառվող վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցներին, դրանց տեսակներին, 

կառուցվածքային առանձնահատկություններին, կիրառման սկզբունքներին և ոլորտներին: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Шойгу С.К., Фалеев М., Кирилов Г.Н., Сычев  В.И.Учебник спасателя, МЧС России,  2002. 

2. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Герокарис  А.В., Охрана труда спасателя, МЧС 

России  2002. 

3. Հ.Ղազարյան Վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցներ թեմատիկ դասախոսու-

թյուններ,  Եր.-2018: 

4. www.nikehydravlices.com 

5. http://www.spasenie-mchs.ru/ 

6. http://www.holmatro.com/en/  

 

1004/Բ12 
ՎԹԱՐԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

- 2 
5 ԿՐԵԴԻՏ 
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6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել՝   

     Դասընթացի ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողների կայացման գործընթացում կարևորել 

վթարափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ այդ աշխատանքներում 

անվտանգ ու արդյունավետ կիրառել վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցների 

տարբեր տեսակներ:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Վթարափրկարարական փոքր մեխանիզացիայի միջոցների, գործիքների և սարքավո-

րումների տեխնիկական սպասարկման կարգի և ժամկետների, կիրառման ոլորտների և դրանց 

առանձնահատկությունների մասին 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Վթարափրկարարական փոքր մեխանիզացիայի միջոցների, գործիքների և սարքավորում-

ների միջոցով կարճ ժամկետներում տեղաշարժել ծանր շինարարական  կոնստրուկցիաներ, 

սողանցքեր բացել, քանդել և կտրել երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցներ առարկայի շրջանակներում Փրկարար 

գործ մասնագիտության ուսանողներին ուսումնական նյութի ավելի խորը ուսումնասիրության 

համար տրվում են իրավիճակային առաջադրանքներ և հանձնարարվում են ստուգողական 

աշխատանքներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н., Сычев  В.И., Учебник спасателя, МЧС России  2002. 

2. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Герокарис  А.В., Охрана труда спасателя, МЧС 

России  2002. 

3. Ղազարյան Հ. Վթարափրկարարական տեխնիկական միջոցներ թեմատիկ դասախոսու-

թյուններ,  Եր.-2018: 

4. www.nikehydravlices.com 

5. http://www.spasenie-mchs.ru/ 

http://www.holmatro.com/en/  

 

1004/Բ06 ՀԱՆՔԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/18/12 

5-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տալ տեսական և գործնական անհրաժեշտ 
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գիտելիքներ ստորգետնյա հանքերում ճիշտ կողմնորոշվելու հանքափրկարարական 

աշխատանքներում, ճիշտ գնահատել ծագած երևույթներն ու խնդիրները, ինչպես նաև 

իրավիճակից ելնելով կարողանան կիրառել ստացված գիտելիքները: Առարկան նպաստում է 

ապագա մասնագետներին տիրապետել հանքափրկարարական աշխատանքների կազմա-

կերպմանը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Կիմանա բաց և ստորգետնյա հանքերում կատարվող աշխատանքների, հանքաքարի 

արտահանման, վերամշակման, վթարների հետևանքների վերացման ժամանակ 

հանքափրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության պահպանման 5 

պահանջները: 

Ունակ կլինի   

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

Կարողանա հասկանալ հանքափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կարգը և 

պահանջները, գործել անվտանգության պահանջների համապատասխան, հանքերում 

կազմակերպել և կատարել մարդկանց փրկման աշխատանքներ: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

Կտիրապետի հանքափրկարարական աշխատանքների կազմակերմանը ներկայացվող 

բազային գիտելիքների: 

Համառոտ բովանդակությունը 

«Հանքափրկարարական պատրաստություն» առարկան հանդիսանում է  գիտության մի 

բնագավառ, որն ուսումնասիրում է Երկիր մոլորակի մակերևույթի վրա և ընդերքում բնական 

հանածոների արտահանման ընթացքում հանքափրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպման և կատարման գործընթացը: 

Առարկայի ուսուցումը ուսանողներին հնարավորություն է տալիս իմանալ բաց և փակ 

հանքերում կատարվող աշխատանքների, հանքաքարի արտահանման, վերամշակման և 

անհրաժեշտ հանքափրկարարական աշխատանքների մասին: 

ՈՒսումնասիրելով առարկան ուսանողները պետք է կարողանան օգտվել 

հանքափրկարարական ապարատներից, ինքնափրկիչներից, ստուգել թունավոր գազերի 

առկայությունը, կանխատեսել հնարավոր վթարները և անհրաժեշտության դեպքում 

կարողանալ փրկել վթարի ենթարկված մարդկանց: Ինչպես նաև օգտվել վթարների վերացման 

պլանից: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ կառավարման 2009 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1083-Ն որոշում «Տեխնիկական 

կանոնակարգ ստորգետնյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

անվտանգ շահագործման» 

2. Հովակիմյան Գ.Պ. «Փրկարար գործ», Եր.-2010: 

3. «Լեռնափրկարար ջոկատների մարտական կանոնադրություն», Եր.-2009: 

4. Соболев Г.Г. «Организация и ведение горно-спасателных работ в шахтах», М.- 1988. 

5. Орлов Н.В. «Пособие по горноспосательному делу», М.- 1976. 
 

1004/Բ05 ԼԵՌՆԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/20/10 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ «Փրկարար գործ» մասնագիտության ուսանողներին 

լեռնափրկարարական աշխատանքների առանձնահատկությունների մասին տեսական և 

գործնական անհրաժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ զարգացնելն է: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն ինչպիսի 

վտանգներ կամ վտանգավոր երևույթներ կարող են առաջանալ լեռնային պայմաններում, 

բնորոշ վտագների և այդ պայմանների առաջացման դեպքում կենսաապահովման կազմա-

կերպման մասին: 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն լեռնա-

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կարգի, անվտանգության ապահովման 

պահանջների, լեռնային պայմաններին բնորոշ վտանգների, բնական արգելքների հաղթա-

հարման ձևերի և լեռնափրկարարական աշխատանքների կազմակերպմանը նպաստող 

իրավական փաստաթղթերի մասին: 

Ունակ կլինի  

➢ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

✓   Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի հասկանալ լեռնափրկարարական 

աշխատանքների կազմակերպման կարգն ու պահանջները և գործել անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև ճանաչել լեռնային պայմաններին բնորոշ 

վտանգներն ու անվտանգ կերպով հաղթահարել բնական արգելքները:    

➢ (ընդհանրական կարողություններ) 

✓ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա լեռնափրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպմանը ներկայացվող բազային գիտելիքներ: 

✓ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա լեռնային վտանգները գնահատելու 

հմտություն: 

✓ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա լեռնային տեղանքում գործելու որոշակի 

հմտություններ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

«Լեռնափրկարարական պատրաստություն»  առարկայի շրջանակներում «Փրկարար գործ» 

մասնագիտության ուսանողները ծանոթանում են Լեռների ընդհանուր նկարագրությանն ու 

դրանց բնորոշ վտանգներին, մարդու օրգանիզմի վրա ազդող վտանգավոր երևույթներին և 

դրանցից պաշտպանվելու ձևերին, լեռնային պայմաններում արտակարգ իրավիճակների 
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1004/Բ04 ԴԵՍԱՆՏԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/20/10 

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տեսական և գործնական անհրաժեշտ 

գիտելիքներ, բարձրությունների վրա  վթարափրկարարական աշխատանքներում կողմնորոշ-

վելու, ԱԻ ընթացքում ծագած երևույթներն ու խնդիրները գնահատելու և այդ աշխատանքները 

կազմակերպելու վերաբեյալ: 

Առարկան նպաստում է ապագա մասնագետներին արագ կողմնորոշման և բարձրու-

թյունների վրա փրկարարական աշխատանքներում կիրառվող տեխնիկական միջոցների 

տիրապետմանը:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Բարձրությունների վրա փրկարարական աշխատանքներում կիրառվող՝ պարանների 

սարքերի և անվտանգության համակարգերի տեսակները, հանգույցների ձևերը և նրանց 

օգտագործման ոլորտները: 

➢ Բարձրությունների վրա փրկարարական աշխատանքներում կիրառվող միջոցների 

առաջացման դեպքում որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացման 

առանձնահատկություններին, լեռնափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և 

իրականացման հիմնահարցերին, ձնահյուսերում հայտնված տուժածների որոնողա-

փրկարարական աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություններին և լեռնա-

փրկարարական աշխատանքներում կիրառվող հիմնական միջոցներին: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է գործնական և 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։ 

Դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը 

հանձնած։  

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար 

դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Захаров П.П. «Инструктору алпинизма». 3-е изд., перераб. и доп. М.: Спортакадемпресс, 2001. – 

280 с. Ил. 

2. «Որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կարգ», ՀՀ կառավարության 

12.07.2015 թ.-ին Nօ 855-Ն որոշմամբ հաստատված: 

3. «Փրկարարական աշխատանքների անվտանգության կանոններ» ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 

12.06.2015 թ.-ի N 576-Ն հրամանով հաստատված:   

4. «Լեռնափրկարարական աշխատանքների իրականացման կարգ», ՀՀ ԱԻ նախարարի կողմից 

12.08.2017 թ.-ին N 894-Ն հրամանով հաստատված: 

5. Туркевич  М. Поиского-спасательная работа в горах. МЧС  Россия. 2002 

6. .Шойгу С.К, Фалеев М.И., Кирилов Г.Н., Сычев   В.И.՛՛Учебник спасателя՛՛, МЧС России  2002. 

7. Ղազարյան Հ.Ս., «Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 

ուղեցույց», Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ.  Եր.: 2019.-275 էջ, 

8. Веденин С. Основы лавинной безопасности. Спасательные работы в лавинах, Федерация 

альпинизма России, Высшая горная школа. 
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տեխնիկական ունակությունները, պահպանման պայմաննեը:  

Ունակ կլինի   

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ համապատասխան գիտելիքները և հմտությունները կիրառել արտակարգ իրավիճակներում 

մարդկանց փրկելու և անվտանգության ապահովման ժամանակ 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Կկարողանա հասկանալ կենցաղում, սպորտում և տուրիզմի վոլորտում կիրառվող 

նմանատիպ սարքավորումների և դրանց կիրառման մեթոդներից որոնք, 

նպատակահարմար կլինի կիրառել վթարափրկարարական աշխատանքներում:  

Համառոտ բովանդակությունը 

Այս դասընթացը կոչված է արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտի ապագա 

մասնագետներին ծանոթացնել, արտակարգ իրավիճակներում բարձրությունների վրա 

փրկարարական աշխատանքների անվտանգ կազմակերպման մեթոդներին և դրա համար 

անհրաժեշտ միջոցներին: Բարձրությունների վրա փրկարարական աշխատանքներում 

կիրառվող տեխնիկական միջոցներին, դրանց տեսակներին, կառուցվածքային լուծումներին, 

կիրառման սկզբունքներին և ոլորտներին: Ուսումնական նյութի ավելի խորը ուսումնասի-

րության համար հանձնարարվում են իրավիճակային առաջադրանքներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է և գործնական գործողություններով՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Չատինյան Ա.Ա., Հարությունյան Ս., Երանոսյան  «Տուրիզմ  1976: 
2. Простой узел : Книга морских узлов Л.Н. Скрягин. 
3. Петко Недков  ՛՛Азбука одноверевочной техники՛՛. 
4. Шойгу С.Г. Учебник спасателя. МЧС  Россия - 2002. 
5. Туркевич М. Поиского-спасательная работа в горах. МЧС  Россия- 2002. 
6. Охрана труда спасателя. – МЧС  Россия – 1998. 
7. Гринин А.С.и Новиков В.Н.– Экономическая безопасность.  2002. 
8. Маслов Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. – Способы автономного выживания человека в 

природе  2004. 
9. Захаров П.П. Школа альпинизма.  СпортАкадемПрес  М- 2001. 
  

1004/Բ07 ՋՐԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 20/10/0 

6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատականով դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ջրափրկարարական , ջրասուզական 
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աշխատանքների իրականացման կարգն ու ձևերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Ջրափրկարարական, ջրասուզական աշխատանքներ: Ջրափրկարարության ջրասուզական 

աշխատանքների կատարումը բաց, սառցապատ ջրատարածքներում օրվա լուսավոր մութ 

ժամերին: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Կազմակերպել ջրափրկարարական աշխատանքները: 

➢ Կազմակերպել ջրափրկարարական ջրասուզական աշխատանքները: 

➢ Ղեկավարել ջրափրկարարական ջրասուզական աշխատանքները: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Ջրասուզական ջրափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման ու ղեկավարման 

ժամանակ խստագույնս պահպանել անվտանգության կանոնները: 

➢ Տիրապետել տուժածներին ԱԲՕ ցուցաբերմանը: 

➢ Իմանալ ինչպիսի ԱԲՕ պետք է ցուցաբերվի տուժած ջրասուզակին: 

Համառոտ բովանդակությունը 
 

Թերմոդինամիկան որպես գիտություն: Թերմեդինամիկայի պրոցեսները բնութագրող 

վիճակի պարամետրերը: Վիճակի պարամետրերի միջև եղած կապերը, վիճակի 

հավասարումները: Թերմեդինամիկայի I և II օրենքները: Թերմոդինամիկայի պրոցեսները, 

աշխատանքի և ջերմության համարժեքությունը: 

Օգտակար գործողության գործակից: Ցիկլի կատարած աշխատանքը, օգտակար 

ջերմաքանակ: Էնթալպիա, նրա ֆիզիկական իմաստները: 

Ջերմափոխանակություն: Ջերմություն հաղորդելու ձևերը. 

 Ջերմահաղորդականություն, ջերմատվություն, ճառագայթում, նրանց բնութագրիչ 

մեծությունները և ֆիզիկական իմաստները: Ֆուրյեի, Նյուտոն – Ռիխմանի օրենքները և նրանց 

կիրառությունը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 
 

Կիսամյակի վերջում նախատեսված է բանավոր քննոեւթյուն։ Գնահատվում է առավելագույնը 

20 միավոր։ Դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է 

քննությունը հանձնած։  

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Էլմասակյան  Ա.Ս. Ջրասուզական պատրաստության  ուսումնական ձեռնարկ, 2018: 

 

1004/Բ10 

 

ՎԹԱՐԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 18/6/6 

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
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Դասընթացի նպատակն է՝ «Փրկարար գործ» մասնագիտության ուսանողների կայացման 

գործընթացում կարևորել վթարափրկարարական աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող 

ինժեներական ապահովման միջոցների մասին տեղեկացվածությունը, դրանց հնարավորու-

թյունների հետ ծանոթացումը, որը թույլ կտա հետագա աշխատանքային գործունեությունում 

վթարափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ այդ աշխատանքներում 

ներառել նաև տարբեր ինժեներական ապահովման միջոցներ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն վթարափրկա-

րարական աշխատանքների ինժեներական ապահովման միջոցներին ներկայացվող ընդ-

հանուր տեխնիկական պահանջները 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն վթարափրկա-

րարական աշխատանքների ինժեներական ապահովման միջոցների տեսակներն ու դրանց 

հնարավորությունները: Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացու-

թյուն վթարափրկարարական աշխատանքներում օգտագործվող ժամանակակից ինժենե-

րական ապահովման միջոցների տեսակներն ու դրանց հնարավորությունները 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի վթարափրկարարական և որոնո-

ղափրկակարական աշխատանքերի կազմակերպման ժամանակ կատարել ինժեներական 

ապահովման միջոցների ճիշտ ընտրություն: 

➢    Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի տարբեր արտակարգ իրավի-

ճակների հետևանքների վերացման աշխատանքների համար այդ աշխատանքներում 

ներառել համապատասխան  անհրաժեշտ ինժեներական ապահովման միջոցներ: 

➢   Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի տարբերել ինժեներական ապա-

հովման միջոցների հնարավորություններն ու դրանցով կատարվող աշխատանքների 

առանձնահատկությունները: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա վթարափրկարարական և որոնողա-

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ ինժեներական ապահով-

ման միջոցների աշխատանքը կազմակերպելու հմտություն: 

➢ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա ինժեներական ապահովման միջոցների 

հնարավորությունները գնահատելու հմտություն: 

➢ Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա վթարափրկարարական աշխատանք-

ներում կիրառվող ժամանակակից ինժեներական ապահովման միջոցների ընտրելու 

հմտություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

«Վթարափրկարարական աշխատանքների ինժեներական ապահովում» առարկայի շրջա-

նակներում «Փրկարար գործ» մասնագիտության ուսանողները ծանոթանում են վթարա-

փրկարարական աշխատանքների կատարմանը օժանդակող տարբեր ինժեներական 

ապահովման միջոցների տեսակներին, դրանց հնարավորություններին ու աշխատանքի 

սկզբունքներին, ինչպես նաև դրանց ներկայացվող տարբեր պահանջներին, այդ թվում 

անվտանգության, ֆունկցիոնալ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
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Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Սարգսյան Մ., Կարապետյան Հ.   Վերամբարձ-տրանսպորտային, շինարարական, ճանա-

պարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, «Անտարես», Եր., 2012.-248 էջ: 

2. Ղազարյան  Հ.Ս. «Փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների ինժեներական տեխնիկական միջոցներ» Հեղ. Հրատ., Եր., 2019.- 183 էջ: 

3. Ղազարյան Հ.Ս. «Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 

ուղեցույց», Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. Հրատ.,  Եր., 2019.-275 էջ: 

4. Ղազարյան  Հ.ՎՓԱ ինժեներական ապահովում առարկայի դասախոսություններ: 

1004/Բ15 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 
4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 18/6/6  

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  տրանսպորտային տարբեր վթարների 

հիմնական պատճառներին, դրանց առանձնահատկոթյուններին, դրանց վտանգավոր 

գործոններին և երկրորդային վտանգներին, ինչպես նաև տրանսպորտային վթարների դեպքում 

փրկարարական աշխատանքների կատարման տարբեր տեխնոլոգիաներին ու սկզբունքներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Տարբեր տրանսպորտային վթարների առաջացման հիմնական պատճառների մասին: 

Տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում կիրառվող տեխնոլոգիաների մասին: 

Տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում կազմակերպվող փրկարարական 

աշխատանքների անվտանգության ապահովման սկզբունքների մասին: 

Ունակ կլինի  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ ունակ լինել հասկանալ տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում իրականացվող 

փրկարարական աշխատանքների առանձնահատկությունները 

➢ ունակ լինել տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում կազմակերպվող փրկա-

րարական աշխատանքներում ապահովել անվտանգության կանոններն ու պահանջերը 

➢ ունակ լինել տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում ընտրել անվտանգ և 

արդյունավետ տեխնոլոգիա: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ կունենա տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական աշխատանքների 

անտանգությունը ապահովելու հմտություն: 
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1004/Բ01 
ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 
4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 40/10/10 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողի քարտեզագրական գիտելիքները,  

պատկերացում ստանալ Երկրի կառուցվածքի և հորիզոնական մակերևույթի վրա նրա 

➢ կունենա տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպման հմտություն: 

➢ կունենա տարբեր տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական 

աշխատանքներում կիրառվող վթարափրկարարական գործիքների և սարքերի ճիշտ 

ընտրելու հմտություն: 

Համառոտ բովանդակությունը 

«Տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական աշխատանքների իրականացման 

տեխնոլոգիաներ»  առարկայի շրջանակներում «Փրկարար գործ» մասնագիտության 

ուսանողները ծանոթանում են տրանսպորտային տարբեր վթարների հիմնական պատճառ-

ներին, դրանց առանձնահատկոթյուններին, դրանց վտանգավոր գործոններին և երկրորդային 

վտանգներին, ինչպես նաև տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական 

աշխատանքների կատարման տարբեր տեխնոլոգիաներին ու սկզբունքներին: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենք, 16.12.2016: 

2. «Փրկարարական աշխատանքների անվտանգության կանոններ» ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 

12.06.2015 թ.-ի N 576-Ն հրամանով հաստատված:   

3. ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության կանոնադրություն, Հավելված Nօ2, ՀՀ կառավարության 

01.03.2012 թ.-ի N 279-Ն որոշմամբ հաստատված: 

4. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кириллов  Г.  Учебник спасателя, Цов. Кубань, Краснодар, 2002. 

5. Ղազարյան Հ.Ս., «Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 

ուղեցույց», Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ.,  Եր., 2019.-275 էջ, 

6. Одинцов Л.Г.  Технология и технические средства ведения поисков спасательных и аварийно-

спасательных работ , М.-2004. 

7. Ղազարյան  Հ. Տրանսպորտային վթարների դեպքում փրկարարական աշխատանքների 

իրականացման տեխնոլոգիաներ առարկայի թեմատիկ դասախոսություններ: 



 

 140 

արտաքին մակերևույքի արտապատկերման տարբեր ձևերի վերաբերյալ։ Ծանոթանալ 

ժամանակակից թվային քարտեզների կառուցման մեթոդներին և Երկրի մակերևույթի վրա 

կետի կոորդինատների տեղադրմանը, ինչպես նաև GPS համակարգերի միջոցով Երկրի 

մակերևույթի ուսումնասիրման եղանակներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Կիմանա ծրագրով նախատեսված քարտեզագրության և տեղեկատվական համակարգերով 

աշխատանքների կատարման նյութը: 

➢ Կունենա ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ գիտելիքներ Երկրի կառուցվածքի և 

հորիզոնական մակերևույթի վրա նրա արտաքին մակերևույքի արտապատկերման 

տարբեր ձևերի վերաբերյալ։ 1:1000000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կտրատման 

եղանակները տարբեր մաշտաբների և նրանց անվանակարգման կարգը: 

➢ Կիմանա ժամանակակից թվային քարտեզների կառուցման մեթոդները տեղեկատվական 

համակարգերի օգտագործմամբ և Երկրի մակերևույթի վրա կետի կոորդինատների 

տեղադրման եղանակները, ինչպես նաև GPS համակարգերի միջոցով Երկրի մակերևույթի 

ուսումնասիրման եղանակները: 

Ունակ կլինի   

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

Կկարողանա. 

➢ Որոնողափրկակարական աշխատանքերի կազմակերպման ժամանակ կատարել քարտեզի 

ճիշտ ընտրություն և տրված կետի կոորդինատի որոշում: Քարտեզի վրա որոնո-

ղափրկակարական աշխատանքերի կազմակերպման տարածքի մակերեսի հաշվում:  

➢ Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման աշխատանքներում ներառել և 

օգտագործել համապատասխան տեղեկատվություններ անհրաժեշտ խնդրի ապահովման 

համար:  

➢ GPS-ի միջոցներով որոշելու իր գտնվելու վայրը տեղանքում և քարտեզի վրա։ 

➢ Կախված տեղանքի ռելիեֆից կատարել տեղաշարժ անհրաժեշտ ուղղությամբ: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

      Կտիրապետի.  

➢ Քարտեզի էական առանձնահատկություններին: 

➢ Քարտեզագրական պրոյեկցիայի էությանը: 

➢ Կոորդինատային ցանցի գծերի թվագրմանը: 

➢ ԳՏՀ-ի առավելություններին: 

➢ ԳՏՀ-ի կիրառմանը տարբեր ոլորտներում: 

➢ GPS արբանյակների տեղադրվածությանը և նրանց ազդանշանների ճառագայթման 

միջակայքերին: 

➢ GPS ընդունիչների դիրքի որոշմանը: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Քարտեզի էական առանձնահատկությունները: Քարտեզի տեսակները: Քարտեզի վրա 

Երկրի մակերևույթի պատկերման երկրաչափական էությունը: 

Քարտեզագրական պրոյեկցիայի էությունը: Քարտեզագրական պրոյեկցիաների 

դասակարգումը ըստ շեղման բնույթի: 

Քարտեզի կտրատումը առանձին թերթերի: Քարտեզի թերթի շարքերի նշանակման 

կարգը: Կոորդինատային ցանցի գծերի թվագրումը: 
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Քարտեզով կոորդինատի որոշումը: ԳՏՀ-ի տեղը «տեղեկատվություն» գործընթացում: 

ԳՏՀ-ն և քարտեզը: ԳՏՀ-ում ստեղծված էլեկտրոնային քարտեզի առավելությունները: ԳՏՀ-ի 

կիրառումը տարբեր ոլորտներում: Գլոբալ դիրքորոշման համակարգը (GPS): 

Արբանյակների տեղադրվածությունը, նրանց ազդանշանների ճառագայթման 

միջակայքերը: Արբանյակից ստացած տեղեկության հիման վրա կոորդինատների ճիշտ 

որոշումը:  

ԳԴՀ ընդունիչների դիրքի որոշման ճշտությունն ու սխալանքի աղբյուրները: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկի դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Խաչատրյան Մ.Մ. Տոպոգրաֆիայի հիմունքներ, Եր.-1974: 

2. Салищев К.А. Картография. М.- 1982.  

3. Вахрамеева Л.А. Картография. М. -1981. 

4. ДеМерс, Мфйкл Н. Географические информационные системы. Основы.: Пер. с англ. - М.- 

1999. 

5. Navstar Global Positioning System.  

6. Առաքելյան Ս. Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը, որպես շրջակա միջավայ-

րի կառավարման միջոց, Եր.- 2004:  

7.  Համացանց:   

 

1004/Բ16 ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ   4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 40/10/10 

6-րդ  կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

Այս դասընթացը կոչված է արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտի ապագա 

մասնագետներին ծանոթացնել, արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանք-

ների կազմակերման և իրականացման իրավական հիմքերին, տարբեր իրավիճակներում 

փրկարարների գործողությունների համակարգերին, որոնողափրկարարական 

աշխատանքների իրականացման հիմնական փուլերին, անվտանգությանը:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների կատարման իրավական 

հիմքերն: 

➢ Որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացման հիմնական փուլերը: 
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➢ Փրկարարական աշխատանքների ժամանակ՝ 

✓ հետախուզության կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները, 

✓ տեղամասի անվտանգության ապահովման կանոնները, 

✓ տուժածների որոնման ձևերը, մեթոդները և միջոցները, 

✓ տուժածների ապաբլոկավորման ձևերն ու եղանակները, 

✓ տուժածներին առաջին օգնության ցուցաբերւմն ու վտանգավոր տարածքից անվտանգ 

տարածք տեղափոխման ձևերը, կարգն ու մեթոդները: 

➢ Փրկարարական աշխատանքների գոտում փրկարարների կենսաապահովման 

կազմակերպման առանձնահատկությունները: 

➢ Միջազգային հումանիտար՝ փրկարարական օգնության կազմակերպման մեխանիզմները: 

➢ Փրկարարական աշխատանքների ղեկավարումը: 

➢ Փրկարարական աշխատանքներում ներգրավվող ուժերն ու միջոցները, դրանց 

ներգրավման կարգը: 

➢ Փրկարարական ուժերի և կազմավորումների ստեղծման  կարգը: 

➢ Դասակարգել արտակարգ իրավիճակները և փրկարարական աշխատանքների 

տեսակները: 

➢ Աշխատել  ԶԼՄ-երի հետ: 

➢ Գնահատել իրավիճակը  և  կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական 

աշխատանքները տարբեր արտակարգ իրավիճակներում: 

➢ Ապահովել փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման անվտանգությանը: 

Ունակ կլինի. 

➢ Արտակարգ իրավիճակներում գործելու և գոյատևելու սկզբունքներին և հմտություններին: 

➢ Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ մեթոդներին և 

միջոցներին: 

Համառոտ բովանդակություն 

Դասընթացի ընթացքում ուսանողները տեսականորեն ծանոթանում են արտակարգ 

իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման իրականացման 

առանձնահատկություններին: Ուսումնական նյութի ավելի խորը ուսումնասիրության համար 

կազմակերպվում են գործնական պարապմունքներ վարժահրապարակում, բնական պայ-

մաններում և իրավիճակային առաջադրանքներ ու ստուգողական աշխատանքներ են 

հանձնարարվում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ օրենքը «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» 02.12.1998: 

2. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» 05.03.2002: 
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3. ՀՀ օրենքը «Փրկարար ուժերի եվ փրկարարի կարգավիճակի մասին»  25.05.2004: 

4. ՀՀ օրենքը «Փրկարար ծառայության մասին»  08.07.2005: 

5. «Փրկարար ծառայության կանոնագիրք» 2018: 

6. Հովակիմյան Գ.Պ. «Փրկարար գործ» 2010: 

Լրացուցիչ գրականության ցանկ 

1. Шойгу С.К., кудинов С.М., Неживой А.Ф., Герокарис  А.В. ՛՛Охрана труда спасателя՛՛ МЧС 

России  2002. 

2. www.nikehydravlices.com 

3. www.vetter.de 

4. www.tohatsu.co.jp 

5. www.sprut.com 

6. http://www.spasenie-mchs.ru/ 

7. http://www.holmatro.com/en/  

8. ՛՛Противопожарные и аварийно-спасательные средства՛՛ ամսագիր: 
 

1004/Բ09 
ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  
5 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 40/10/10  

7-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց  

Դասընթացի նպատակն է քաղաքային տնտեսության, մասնավորապես բնակարանային-

կոմունալ համակարգերի անվթար և հուսալի շահագործման ու պահպանման խնդիրների 

լուծումը մեր օրերում ավելի է կարևորվում: Այստեղ վթարներին, արտակարգ 

իրավիճակներին տեղիք տվող պատճառների ու գործոնների կանխարգելման կազմա-

կերպման, ինչպես նաև ցանկացած պարագայում ոլորտի ձեռնարկությունների ու 

ծառայությունների, լիարժեք աշխատունակությունը պահպանելու հետ կապված հարցերը 

մնում են որպես հրատապ, օրակարգային: 

Բնակչության սպասարկման ոլորտի ձեռնարկությունների կենսունակության ապահովման 

խնդիրների իրականացման գործընթացը ներ է առնում իրավական, կազմակերպական, 

ինժեներատեխնիկական, հակահրդեհային, հակահամաճարակային, բնապահպանական և 

այլ բնույթի միջոցառումների բավական ծավալուն համալիր: Ահա այս հիմնախնդիրների 

լուծման հաջողությունը էապես կախված է առօրյա պայմաններում ձեռնարկությունների 

աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման դրվածքից, յուրաքանչյուր համակարգում 

հնարավոր արտակարգ իրավիճակների համակարգումից և դասակարգումից: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Ինժեներական ցանցերի կառուցվածքները, դրանց անցկասման ձևերը և չափանիշները: 

Ինժեներական ցանցերի, ինժեներատեխնիկական սարքավորումների և կառուցվածքների 

աշխատանքային սկզբունքները: Յուրաքանչյուր համակարգում հնարավոր արտակարգ 

իրավիճակների դասակարգումը և տարբեր իրավիճակների դեպքում անհետաձգերի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման միջոցառումների կազմակերպման 

և իրականացման ձևերը: Տարաբնույթ աշխատանքների դեպքում անվտանգության 

http://www.sprut.com/
http://www.spasenie-mchs.ru/
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հրահանգները և կանոնները: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ դասակարգել և համակարգել այդ համակարգում հնարավոր արտակարգ իրավիճակները 

ըստ դրանց հիմքում ընկած երևույթների   

➢ տալ  ինժեներական ճիշտ գնահատական ստեղծված իրավիճակին և օպերատիվ կերպով  

կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքները: 

➢ ինքնուրույն ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ, դրանք հմտորեն 

օգտագործել վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ, կատա-

րելագործել գիտելիքները, բարձրացնել տեխնիկական իմացության մակարդակը, 

աշխատել տարբեր ոլորտներում, հաղթահարելով բոլոր տեսակի դժվարությունները: 

➢ կատարել վթարավերականգնողական աշխատանքներ տարբեր պայմաններում, հաղթա-

հարելով բոլոր տեսակի դժվարությունները: 

Համառոտ բովանդակությունը 

‹‹Վթարա-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը›› առարկան և նրա 

ուսումնասիրման առանձնահատկությունները բնակարանային-կոմունալ տնտեսության  

ոլորտում։ Ջրամատակարարման համակարգի կառուցվածքը: Հակահրդեհային ջրամատա-

կարարում: Ջրի որակին ներկայացվող պահանջները: Սանիտարական պահպանության 

գոտիներ: Ջրմուղ համակարգում հնարավոր վթարները և դրանց կանխարգելման հարցերը։ 

Ջրմուղ համակարգում վթարա-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը։ 

Ջրահեռացման  քաղաքային համակարգեր: Ջրահեռացման  քաղաքային համակարգերում 

հնարավոր վթարների դասակարգումը: Վթարավերականգնողական աշխատանքները 

ջրահեռացման համակարգում։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման 

անվտանգության միջոցառումները ջրահեռացման համակարգում։ Գազամատակարարման 

համակարգ: Գազային վառելիքների բնութագրերն ու հատկանիշները: Գազամուղների 

կառուցուման նորմերը: Բնակելի, հասարակական և կոմունալ կենցաղային շինությունների 

գազամատակարարման նորմերը: Գազամատակարարման համակարգում հնարավոր 

վթարները և դրանց կանխարգելման խնդիրները։ Վթարավերականգնողական աշխատանք-

ները գազամատակարարման համակարգում։ Անվտանգության միջոցառումները գազամա-

տակարարման համակարգում վթարավերականգնողական աշխատանքների ժամանակ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 



 

 145 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ամյան Է․ Բնակարանային-կոմունալ համակարգում հնարավոր վթարները, դրանց 

կանխարգելումը և վերացումը// Ձեռնարկ, ՀԳՄ հրատ․, Եր., - 2007, 160 էջ։ 

2. Ամրոյան Պ., Շամյան Վ. Շենքերի կառուցման տեխնոլոգիա և ինժեներական ցանցեր// 

Ուսումնական ձեռնարկ․, Նոյյան Տապան, Եր., 2008. -  255 էջ։ 

3. Փետևոտյան Ռ.Ա.: Ջրի մաքրումը, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության 

պետական համալսարան, Եր., 2009.- 160 էջ: 

4. Каммерер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах поражения: Учебное пособие/ 

Энергоатомиздат, М., 1990.- 288 с.  
 

1005/Բ18 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
5 ԿՐԵԴԻՏ 

5 ժամ 40/20/5 

6-րդ կիսամյակ Եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք ՔՊ ինժեներատեխնիկական 

միջոցառումների, ներկառուցված պաշտպանական կառույցների, գազապաստարանների, 

հակաճառագայթային թաքստոցների, արագ կառուցվող պաշտպանական կառույցների, 

պարզագույն թաքստոցների հարմարեցմանը հակաճառագայթային թաքստոցների, բնակ-

չության և տարածքների ինժեներական պաշտպանության կազմակերպման մասին:  

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  կիմանա ՔՊ ինժեներատեխնիկական միջոցառումների մասին: 

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢  որոշել պաշտպանության ձևերը արտակարգ իրավիճակներում:  

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  տիրապետել պաշտպանության ձևերին հակառակորդի հարձակման դեպքում:  

Համառոտ բովանդակություն 

ՔՊ ինժեներատեխնիկական միջոցառումներ: Տարածքի գոտիավորում: Օբյեկտների 

տեղավորում և քաղաքների պլանավորում (Ձեռնարկություններ և ինժեներական համա-

կարգեր, Էլեկտրամատակարարում և հիդրոտեխնիկական կառույցներ, էլեկտրակապ և 

գծային հեռարձակում, ռադիոհեռարձակում և հեռուստատեսություն, տրանսպորտային 

կառույցներ): Գյուղատնտեսական կենդանիների, կենդանաբուծական և բուսաբուծական 

արտադրանքի պաշտպանություն: Քաղաքային տրանսպորտի լուսային քողարկում: 

Երկաթուղային ճանապարհների, օդային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի քողարկման 

հարցեր: ՔՊ պաշտպանական կառույցներ: Ներկառուցված պաշտպանական կառույցներ: 

Գազապաստարաններ: Դասակարգումը և սարքավորումները: Հակաճառագայթային թա-

քստոցներ: ՀՃԹ-ի նշանակությունը: Կահավորումը սարքավորումներով: Պաշտպանության 

գործակիցը: Արագ կառուցվող պաշտպանական կառույցներ: ԱԿԿ-ին ներկայացվող պա-
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հանջները: Շինարարության կանոնները: ԱԿԿ-ի կահավորումը սարքավորումներով: Շինա-

րարության ժամկետները: Պարզագույն թաքստոցների կառուցման կարգը: Պարզագույն թա-

քստոցների հարմարեցումը հակաճառագայթային թաքստոցների: Քաղաքների ստորգետնյա 

տարածքների և լեռնային հանքախորշերի օգտագործումը բնակչության պատսպարման 

նպատակով: Բնակչության և տարածքների ինժեներական պաշտպանության կազմակեր-

պումը: Պաշտպանության ձևերը արտակարգ իրավիճակների դեպքում: Պաշտպանության 

ձևերը հակառակորդի հարձակման դեպքում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Քննության անցկացման ձևը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն. 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-

տոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ընդունված 2003թ. մարտի 5-ին: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումները 

(СНиП2.01.51-90): 

3. Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցները (СНиП II-II-77*): 
 

0401/Բ08 
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
4 ԿՐԵԴԻՏ 

4 ժամ 30/10/20 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝  

1. Մասնագետների կայացման գործընթացում բնաճանաչողական գիտելիքների և 

ակնադիտական ուսումնասիրությունների հմտությունների ձևավորում: 

2. Ծանոթացնել ուսանողներին երկրաբանության հիմունքների հետ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

✓ Երկրագնդի բնութագրերի, դրանց չափորոշիչների մասին 

✓ Երկր մոլորակի հիմնական հատկանիշների մասին 

✓ Երկրաբանական գործընթացների մասին  

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Երկրագնդի բնութագրերի, դրանց չափորոշիչների տարբերակում 

➢ Երկր մոլորակի հիմնական հատկանիշների նույնականացում 

➢ Երկրաբանական գործընթացների դիտարկում  
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✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Երկրագնդի բնութագրերի, դրանց չափորոշիչների հաշվարկում  

➢ Երկր մոլորակի հիմնական հատկանիշների նույնականացման վերլուծություն 

➢ Երկրաբանական գործընթացների դիտարկում, գնահատու և համեմատական 

վերլուծություն 

Համառոտ բովանդակությունը 

Երկրաբանությունը գիտություն է Երկրի մասին: Ժամանակակից երկրաբանությունը 

ուսումնասիրում է Երկրի կազմը, կառուցվածքր և պատմությունը, ինչպես նաև երկրակեղևի 

ձևավորման գործառույթների օրինաչափությունները, ուսումնասիրում է երկրակեղև 

կազմող ապարների միներալների և բյուրեղների առանձնահատկությունները ու հանքային 

օգտակար հանածոների հիմնական բնութագրերը, դրանց կիրառությունը:  

Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում երկրաբանության ճանաչողական հատ-

կանիշներին, իր թեմատիկ բազմազանության մեջ, նշելով երկրաբանական մի շարք 

գիտությունների փոխկապակցվածությոունը: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում 

արտածին և ներծին պրոցեսների վրա: Հետևյալ թեմաների շրջանակում՝  

➢ Երկրաբանության հիմնահարցեր: 

➢ Երկրագնդի առաջացումը, ձևը, չափսերը և տարիքը: 

➢ Երկրադինամիկական գործառույթներ և հրաբխականություն: 

➢ Արտածին երկրաբանական գործառույթներ: 

➢ Դաշտային երկրաբանական և երկրաֆիզիկական աշխատանքներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահա-

տական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հի-

ման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1.  Գյուրջինյան Ջ.Գ., Չատինյան Հ.Գ. Ճարտարագիտական երկրաբանության հիմունքներ 

Վան Արյան, Եր.- 2001: 

2.  Առաքելյան Ս.Ա. Ընդհանուր երկրաբանություն ՀՀ ԳԱԱ էկոնոսֆերային ՀԿ հրատարակ. 

Եր.- 2006: 

 

1003/Բ06 ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳ ՆՅՈՒԹԵՐ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 30/0/12 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

1.Նյութերի հրակայունության և հրդեհապայթյունավտանգավորության մասին գիտելիքներ: 

2. Սահմանել նյութերի տեսակներն ըստ այրելիության: 

3. Տարբերակել շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, սենքերի, շենքերի մասերի 

հրդեհատեխնիկական դասակարգումը: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

✓ Բացատրել արտադրական և պահեստային շենքերի ու սենքերի պայթյունային և 

հրդեհային վտանգավորությունը: 

✓ Բացատրել նյութերի հրակայունության և հրդեհապայթյունավտանգավորության 

առանձնահատկությունները: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Ընդհանուր տեղեկություններ նյութերի հրդեհապայթյունավտանգավորություն մասին: 

Նյութերի տեսակներն ըստ այրելիության: Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, 

սենքերի, շենքերի  հրդեհատեխնիկական դասակարգումը: Հակահրդեհային պատնեշների, 

սանդուղքների և սանդղավանդակների հրդեհատեխնիկական դասակարգումը:   

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահա-

տական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հի-

ման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 26 
հուլիսի 2012 թ. N 263-Ն հրաման  ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 27 հուլիսի 
2012 թ. Պետական գրանցման թիվ 32612298): 

  

 

1005/Բ26 ՔՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ  2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

Ծանոթանալ բնակչության պաշտպանության ձևերից մեկի` պատսպարմանը: Ծանոթանալ  

ՔՊ պաշտպանական կառույցներին,  որպես քաղաքացիական  պաշտպանության  ձևերից 

մեկի` պատսպարման կազմակերպման և իրականացման գործընթացի  գործնական 
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ապահովման հիմնական բաղկացուցիչ՝ բնակչության պաշտպանության արդյունավետ 

իրականացման նպատակով: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

Պաշտպանական կառույցների դասակարգումը: ՔՊ ապաստարաններ և 

հակաճառագայթային թաքստոցներ, կառուցապատման առանձնահատկություններն ու 

պաշտպանական բնութագրերը Ի՞նչ նպատակով են կառուցվում պաշտպանական 

կառույցները և որտեղ: Ո՞ր պաշտպանական կառույցը ինչ տեսակի խոցման միջոցներից 

կարող է պաշտպանել: Պատսպարվողների նորմատիվային պահանջները: ՊԿ տեսակներն ու 

առանձնահատկություններն ըստ ԶՈԶ–ից պաշտպանվելու հատկանիշների: ՊԿ 

պլանավորումն ու տարբերակված կազմը: Պաշտպանական կառույցների ծավալումը ՔՊ 

վարման ընթացքում ռազմական իրադրության պայմաններում: Պաշտպանական 

կառույցների օգտագործումը, որպես ՔՊ պահեստային կառավարման այլընտրանքային կետ: 

Ունակ կլինի՝  

    Տիրապետել պատսպարման ընթացքում բնակչության վարվելակերպի կանոններին, 

սարքավորումների աշխատանքի առանձնահատկություններին: Ապաստարանների 

շահագործման ՔՊ կազմավորման գործունեության  առանձնահատկություններին: 

Կկարողանա՝ 

     Իրականացնել պատսպարման հաշվարկ, հերմետիկության ստուգումներ, տարբերակել 

ՊԿ-ը ըստ նշանակության, ըստ տարողության և ըստ կառուցապատման սխեմայի: 

Օգտագործել օդափողման համակարգի ձեռքով (ЭРВ-72) աշխատանքի ռեժիմը: 

Համառոտ բովանդակություն. 

Առանձնակի կարևորվում է մասնագետի կողմից քաղաքացիական պաշտպանության 

բնագավառում հիմնախնդրի լուծման գործընթացում պաշտպանական կառույցների 

շահագործման միջոցառումների ապահովման կիրառումը, համաձայն հետևյալ ուսումնական 

թեմաների՝ 

➢ Պաշտպանական կառույցների դասակարգումը, դրանց դերը պատերազմական 

իրադրության պայմաններում բնակչության պաշտպանության գործընթացում,  

➢ Այդ  կառույցների պլանավորման ու կառուցապատման առանձնահատկությունները և 

դրանց օգտագործման, շահագործման և պահպանման կարգը: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահա-

տական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հի-

ման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 
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1. ՔՊ ինժեներատեխնիկական միջոցառումներ` СН и П 2.01.51-90: 

2. ՔՊ պաշտպանական կառույցներ`   СН и П 2.11-77*: 

3. Վթարային աշխատանքները աղետի գոտում` КАММЕРЕР и ХАРКЕВИЧ 2001: 
 

1005/Բ26 ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ  2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 20/0/10 

3-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

Պատրաստել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումների, 

հանրապետական գործադիր իշխանության կառավարման մարմինների համապատասխան 

ստորաբաժանումների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, փրկարարական աշխատանքների հետ առնչվող պետական և ոչ պետական 

կազմակերպությունների, դրանց ստորաբաժանումների, միջազգային և այլ 

կազմակերպությունների համար անվտանգության ծառայության մասնագետներ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

 Գիտելիքներ ԱԻՆ համակարգի կառուցվածքի մասին: Փրկարարական, բնակչության և 

տարածքների պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 

հիմունքներին, պատմությանը, ոլորտի զարգացման միտումներին և 

առանձնահատկություններին: 

Գիտելիք և իմացություն 

Փրկարարական աշխատանքների և բնակչության պաշտպանության ոլորտի հիմնական 

մասնագիտական հասկացություններին, տեսություններին, մոտեցումներին, եզրույթներին, 

իրավական ակտերին, ստանդարտներին և գրականությունը: Կտիրապետի փրկարարական 

աշխատանքների և բնակչության պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական գործունեու-

թյան հիմնական արժեքներին, էթիկայի կանոններին և սկզբունքներին: 

Ունակ կլինի 

Բացատրելու «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», 

«Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին», «Փրկարար ծառայության մասին» 

ՀՀ օրենքները և  «Փրկարար ծառայության կանոնագիրք»-ը: 

Կարողանա խմբի կազմում և ինքնուրույն մեկնաբանել ԱԻՆ ոլորտի օրենսդրական դաշտը և 

դրա հետ կապված գործառույթները: ՈՒնակ է համապատասխան մասնագիտական 

հետազոտությունների, եզրակացությունների հիման վրա ծևավորել 

առաջարկություններ և հիմնավորել դրանք: 

Համառոտ բովանդակություն 

ԱԻՆ համակարգի կառուցվածքի, ԱԻՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և 

ենթակա կազմակերպությունների, ԱԻՆ փրկարարական կազմավորումներումի, 

տնտեսության տարբեր ոլորտների և կազմակերպությունների, պետական կառավարման 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարման տարբեր մակարդակների և 

կազմակերպությունների ստորաբաժանումների հնարավոր աղետներից, տարերային 

աղետներից, վթարներից արտադրական անձնակազմի և բնակչության պաշտպանության 

մեթոդներից օգտվելու պատրաստականությունը: 
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Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահա-

տական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հի-

ման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. ՀՀ օրենքը «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին»: 

2. ՀՀ օրենքը «Փրկարար ուժերի եվ փրկարարի կարգավիճակի մասին»: 

3. ՀՀ օրենքը «Փրկարար ծառայության մասին»: 

4. «Փրկարար ծառայության կանոնագիրք»: 

5. «Որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կարգ», ՀՀ 

կառավարության 12.07.2015 թ.-ին Nօ 855-Ն որոշմամբ հաստատված: 

6. «Փրկարարական աշխատանքների անվտանգության կանոններ» ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 

12.06.2015 թ.-ի N 576-Ն հրամանով հաստատված:   

 
 

1004/Բ14 ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 18/8/4 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է գիտելիք և իմացություն տարածքի և տարածքում 

կողմնորոշման   մասին: Տիրապետել քարտեզագիտությանը,  կողմնորոշվել տարածքում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն՝  ուսանողներին ծանոթացնել և ուսուցանել քարտեզների  վրա նշված 

տեղագրական նշաններին և կարողանալ օգտվել քարտեզներից կողմնացույցով և առանց 

կողմնացույցի: 

  ՈՒսանողները կուսումնասիրեն տեղանքի տեղագրական նշանները, քարտեզների 

տեսակները, կարողանան կարդալ մասշտաբները և կողմնորոշվել տեղանքում:  

Ունակ կլինի  

 (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Ուսումնասիրել տեղանքի տեղագրական նշանները, քարտեզների տեսակները, կարողա-

նան կարդալ մասշտաբները և կողմնորոշվել տեղանքում:  

➢    Կարողանալ կառուցել տեղանքի քարտեզներ, կողմնորոշվել տեղում առանց քարտեզի և 

քարտեզով, որոշել շարժման ազիմուտը, գտնել շարժման ուղղությունը, ըստ ազիմուտների 

շարժվել օրվա ցանկացած ժանի, ինչպես նաև կատարել քարտեզով նպատականշում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 
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    Լսարանային և անտառային տարածքներում գործնական, տեսական հարցումների  

դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

    Գործնական  աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը  

1. Խաչատրյան Ս.Վ. Տեղագրության կիրառումը ծառայողական գործունեությունում,  

Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-2004: 

2. Չատինյան Ա.Ա. Փրկարարի որոնողատեղագրական պատրաստությունը, 

 Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-2006:                                                                                                         

3. Խաչատրյան Ս.Վ. Ռազմական տեղագրություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.-2008: 

 

1005/Բ09 ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 20/0/10 

4-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

ՈՒսանողին տալ որոշակի գիտելիքներ նյութերի ֆիզիկամեխանիկական և տեխնոլո-

գիական հատկությունների, բյուրեղային կառուցվածքի, համաձուլվածքների տեսության, 

թուջերի և պողպատների մասին, ինչպես նաև ծանոթացնել պողպատների ջերմային մշակ-

ման գործընթացին: Տալ գիտելիքներ լեգիրացված և հատուկ ֆիզիկաքիմիական հատկու-

թյուններ ունեցող պողպատների և համաձուլվածքների, ինչպես նաև գունավոր մետաղների 

և նրանց համաձուլվածքների մասին: Դասընթացը ուսանողներին տեղեկություններ է 

տալիս մետաղական (սև և գունավոր մետաղների հիմքով) և ոչ մետաղական (պլաստմասա-

ներ, ռետինյա նյութեր, ապակե և կերամիկական նյութեր), նյութերի ստացման և մշակման 

ժամանակակից մեթոդների մասին:  

Տվյալ դասընթացի յուրացումը ապահովում է ապագա մասնագետի տեխնոլոգիական 

պատրաստումը և հանդիսանում է հիմք մի խումբ մասնագիտական առարկաների յուրաց-

ման համար: Դասընթացի նպատակն է տալ ապագա մասնագետներին գիտելիքներ ճիշտ 

ընտրել տեխնոլոգիական մեթոդներ մեքենամասերի ստացման և մշակման գործում, որոնք 

պետք է ապահովեն բարձր որակ, հուսալիության, նյութերի տնտեսում և ապահովում, 

աշխատանքի բարձր արտադրողականություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Նյութերի մեխանիկական, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:  

➢ Համաձուլվածքները, բաղադրությունը և առանձնահատկությունները: 

➢ Պողպատների ջերմամշակման տեսությունը: 

➢ Գունավոր մետաղները և դրանց համաձուլվածքները: 

Ունակ կլինի   

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
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➢ Որոշել նյութերի հատկությունները և դրանց բաղադրությունները:  

➢ Որոշել մետաղական համաձուլվածքների պլաստիկ դեֆորմացիայի աստիճանը:  

➢ Որոշել մետաղական համաձուլվածքների կարծրությունը և ճլությունը: 

➢ Վերլուծել մետաղական համաձուլվածքների տեսականշումը և մակնիշավորումը:  

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Մետաղական համաձուլվածքների տեխնիկական հատկությունների բարձրացման 

մեթոդներին: 

➢ Պողպատների և համաձուլվածքների ջերմամշակման տեխնոլոգիական գործընթացների 

կիրառման հմտություններին: 

➢ Գունավոր մետաղների և նրա համաձուլվածքների օգտագործման բնագավառներին, 

մակնիշավորման հմտություններին: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Նյութագիտությունը կիրառական գիտություն է: Հիմնականում ուսումնասիրում է 

տեխնիկական նյութերի հատկությունները կախված իրենց կառուցվածքից և մշակման 

եղանակներից: Տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց ընդլայնվում է կիրառվող նյութերի 

ցանկը: Սովորական նյութերի հետ համատեղ, որոնք ապահովում են որոշակի մեխա-

նիկական և տեխնոլոգիական հատկությունների համալիր, ի հայտ են գալիս նոր նյութեր, 

որոնք օժտված են հատուկ ֆիզիկա-մեխանիկական և տեխնոլոգիական հատկություններով: 

Այս նութերի թվին են պատկանում ջերմակայուն, չժանգոտվող, մագնիսական, հրամուր և 

դժվարահալ, ատոմային տեխնիկայի նյութեր, փոշեհամաձուլվածքներ, բարձր հաճախա-

կանության պոլիմերային մեկուսիչներ և այլն: Ինչպես մետաղական, այնպես էլ ոչ 

մետաղական նյութերը հիմնականում բյուրեղային են: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս նույն 

դիրքից դիտարկել բյուրեղային կառուցվածքի ձևավորման օրինաչափությունները և 

հատկությունները, որոնք բնութագրվում են միջատոմային կապերի տեսակներով:  

Հատկությունների կախվածությունը բաղադրությունից, բյուրեղային կառուցվածքից 

թույլ է տալիս ոչ միայն լավացնել նյութերի հատկությունները` օգտագործելով ջերմությունը, 

արտաքին ուժերը և միջավայրը, այլև ստեղծել հատկություններով նոր նյութեր:  

Թեմաները 

➢ Նյութագիտություն առարկան և նրա խնդիրները: Մեխանիկական, ֆիզիկական և    

քիմիական հատկությունները: Նյութերի կսռուցվածքը, ամորֆ և բյուրեղային նյութեր: 

Բյուրեղագիտության տարրերը` բյուրեղային ցանց:   

➢  Մետաղների բյուրեղացումը: Իրական բյուրեղային նյութերի կառուցվածքը: Մետաղների    

պլաստիկ դեֆորմացում, կոփում և վերաբյուրեղացում: 

➢  Բարդ նյութեր-համաձուլվածքներ: Կոմպոնենտների փոխազդեցությունը տարբեր 

ագրեգատային վիճակներում: Գիպսի ֆազերի կանոնը: 

➢  Երկաթ-ածխածին համակարգը: Երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքների վիճակի  

դիագրամը: Թուջեր, նրանց տեսակները, մակնիշումը: 

➢  Ջերմամշակման հիմունքները: Պողպատների և համաձուլվածքների ջերմամշակումը, 

կառուցվածքային փոխակերպումները: Պողպատների մխումը, մխամեղմումը և 

թրծաթողումը:   

➢ Պղինձը և նրա համաձուլվածքները` արույրներ և բրոնզներ: Կառուցվածքները,  
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հատկությունները, մակնիշները և օգտագործման բնագավառները:  

➢  Ալյումինը, մագնեզիումը, տիտանը և նրանց համաձուլվածքները, ստացման  

եղանակները, մակնիշավորումը և կիրառման բնագավառը: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Սալտիկով Ս. Ա., Մամյան Ս. Գ. Նյութագիտություն, «Լույս», Եր. - 1976:  

2. Մեթոդական ձեռնարկ, կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա, մաս 1, Եր. -1976:  

 

1003/Բ15 ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ  2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 30/14/12 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է  

ուսանողներին ծանոթացնել՝   

➢ Հրդեհների կանխարգելիչ միջոցներին և ինքնաշխատ  սարքավորումների տեսակներին, 

դրանց գործառնական  նշանակությանը, ինչը խիստ կարևոր է հրդեհի նախնական փուլում 

հրդեհի կանխումը ապահովելու համար: Ծանոթացնել ուսանողին հրդեհաշիջման 

ինքնաշխատ կայանքների տեսակներին: 

➢ Ծանոթացնել հրդեհաշիջման ու հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերի 

աշխատանքի սկզբունքին: 

➢ Ծանոթանալ հրդեհների կանխարգելման ագիտացիոն մոտեցումներին: 

➢ Ծանոթացնել արտաքին և ներքին ջրամատակարարման համակարգում, հրդեհաշիջման 

ինքնաշխատ կայանքներում օգտագործվող հրդեհաշեջ  նյութերին: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

ՈՒսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն հրդեհների  կանխարգելման խնդիրների 

մասին և ունակ լինի գործնականում կիրառել անհրաժեշտ  միջոցառումներ հրդեհների 

ծագման առաջնային փուլում  հրդեհի հետագա զարգացումը վերացնելու համար: 
Ունակ կլինի ՈՒսանողը ունակ կլինի գործնականում կիրառել անհրաժեշտ  

միջոցառումներ հրդեհների ծագած խնդիրները վերացնելու համար: 

Համառոտ բովանդակություն 

 Հրդեհների կանխարգելումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների ստացումը՝ 

ՀՀ  օրենքը   Հրդեհային  անվտանգության  մասին, Հրահանգ` պետական հրդեհային 

հսկողության մարմինների աշխատանքի կազմակերպման մասին, 1993թ. 537 որոշում: 

Հրահանգ Հայսատանի Հանրապետությունում հրդեհային անվտանգության կանոնների 
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մասին, 1999թ.: 

 ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարի 2 մայիսի 2005 թ.-ի Nօ75-Ն հրամանով հաստատված 

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» Շինարարական 

նորմեր: 

ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված ՀՀՇՆ «Հասարակական 

շենքեր և շինություններ» Շինարարական նորմեր, 31.03.2018: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ  
 

1. ՀՀ  օրենքը   Հրդեհային  անվտանգության  մասին , 2001թ. ապրիլի 18:  
2. ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարի 2 մայիսի 2005 թ.-ի Nօ75-Ն հրամանով հաստատված 

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» 

Շինարարական նորմեր: 

3. ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված ՀՀՇՆ «Հասա-

րակական շենքեր և շինություններ» Շինարարական նորմեր, 31.03.2018: 

4. Հ.Ս.Ղազարյան «Նավթամթերքների պահեստարանների հրդեհային անվտանգության 

ապահովման և հրդեհաշիջման ռոբոտատեխնիկական սարքավորումներ ու համակար-

գեր», Nо 13, Գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.-Եր.: ՀՀ ԱԻՆ 

«Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ, 2018.- 209 էջ: 

5. ՀՀ ԱԻՆ, ԱԻ Հանրագիտարան, Մասնագետի անկյուն, ՊՀ և ՏԱՏ ՀՀՎՀՔ բաժնի պետ Ս. 

Հայրապետյանի նյութերը: 

6. Հրահանգ հրշեջ փրկարարների շահագործման և վերանորոգման մասին, 1999 թ. թիվ 153 
հրաման:  

7. Հրահանգ` պետական հրդեհային հսկողության մարմինների աշխատանքի 
կազմակերպման մասին, 1993թ. 537 որոշում: 

8. Հրահանգ Հայսատանի Հանրապետությունում հրդեհային անվտանգության կանոնների 
մասին, 1999թ.: 

9. Ã.Ã. Îðëîâ Îõðàíà òðóäà â ñòðîèòåëüñòâå äêÿ âóçîâ.  1984 ã. 
10.  

11. Áóáûðü Í.Ô., Èâàíîâ À.Ô., Áàáóðîâ Â.Ï., Ìàíãàñàðîâ Â.È.,Óñòàíîâêè àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé çàùèòû. 
12. Äàíèëîâ Ì.Â., Äîâëèøåâ Ï.Ï., Åâòþøêèí Í.Ì., Êèèìñòà÷ È. Ïîæàðíàÿ òàêòèêà, ÷. 1. 
13. Áàðàòîâ À.Í., Áàðìàêîâ À.À. è äð. Ïîæàðíàÿ ïðîôèëàêòèêà. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. 
14. Áàðàòîâ À.Í., Èâàíîâ Å.Í. è äð. Ïîæàðíàÿ áåçîïàñòíîñòü. Âçðûâîáåçîïàñòíîñòü. Ñïðàâî÷íèê. 

Համացանց: 

 

1003/Բ08 ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ  ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ 3 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/10/4 
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7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել՝   

➢ Հակահրդեհային ինքնաշխատ  սարքավորումների տեսակներին, դրանց գործառնական  

նշանակությանը, քանի որ նման սարքերը թույլ են տալիս ստեղծել հակահրդեհային 

պաշտպանության դինամիկ ղեկավարման համակարգ և ապահովել անվտանգ 

տարահանում, ինչը խիստ կարևոր է հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգությունն 

ապահովելու համար: 

Հրդեհային ավտոմատիկա դասընթացի հիմնական խնդիրներն են` 

➢ Ծանոթացնել ուսանողին հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքների տեսակների հետ: 

➢ Ծանոթացնել հակահրդեհային ինքնաշխատ  սարքավորումների կառուցվածքի հետ: 

➢ Սովորեցնել հրդեհաշիջման ու հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերի 

աշխատանքի սկզբունքին: 

➢ Ծանոթացնել հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերի տեսակների հետ: 

➢ Ծանոթացնել հրդեհաշիջման ինքնաշխատ կայանքներում օգտագործվող հրդեհաշեջ 

նյութերի հետ: 

➢ Ծանոթացնել հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման, հակածխային պաշտպանության 

համակարգերի կայանքների պահպանության առանձնահատկություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ հակահրդեհային ինքնաշխատ  սարքավորումների տեսակների, դրանց բնութագրերի 

մասին, 

➢ հրդեհի ազդասարքերին ներկայացվող հիմնական պահանջներից, 

➢  ընդունիչ-վերահսկիչ և կառավարման հրդեհային սարքերից, 

➢ հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգի առանձնա-

հատկությունների մասին, 

➢ ջրային, փրփրային, գազային և փոշե հրդեհաշիջման համակարգերի աշխատանքի 

սկզբունքների մասին, 

➢ հրդեհի ազդանշանման տվիչներով պահպանվող սենքերի բնութագրերի մասին, 

➢ ցայտաջրմուղային (սպրինկլերային) և դրենչերային ոռոգիչների կառուցվածքի և 

աշխատանքի սկզբունքի մասին: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ տարանջատել հակահրդեհային ինքնաշխատ  սարքավորումներն ըստ  գործառնական  

նշանակության և գործարկման, 

➢ գնահատել դրանց առավել բնութագրական հատկանիշները,  

➢ կանխատեսել դրանց աշխատանքը հրդեհների ժամանակ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Հակահրդեհային ինքնաշխատ  սարքավորումներն  ըստ  գործառնական  նշանակության  

բաժանվում են երկու խմբի` 

1. Հրդեհաշիջման  ինքնաշխատ  կայանքներ. 

2. Հրդեհի  ազդանշանման  ինքնաշխատ  համակարգեր: 

Հրդեհի  ազդանշանման  ինքնաշխատ  համակարգերը նախատեսված են հրդեհի 

սկզբնական փուլի բացահայտման, դրա առաջացման տեղի և ժամանակի մասին ազդա-

րարման և անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման և ծխի վերացման ինքնաշխատ 
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համակարգերի միացման համար:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

15. ՀՀ ԱԻ Նախարարի  18 հունիսի 2015 թ.-ի N 595-Ն հրամանով  (Հրդեհային անվտանգության 

կանոնները հաստատելու և Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի No 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին) հաստատված «Հրդեհային անվտանգության կանոններ»: 

16. ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարի 2 մայիսի 2005 թ.-ի Nօ75-Ն հրամանով հաստատված 

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» 

Շինարարական նորմեր: 

17. ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված ՀՀՇՆ «Հասա-

րակական շենքեր և շինություններ» Շինարարական նորմեր, 31.03.2018: 

18. Հ.Ս.Ղազարյան «Նավթամթերքների պահեստարանների հրդեհային անվտանգության 

ապահովման և հրդեհաշիջման ռոբոտատեխնիկական սարքավորումներ ու համակար-

գեր», Nо 13, Գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.-Եր.: ՀՀ ԱԻՆ 

«Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ, 2018.- 209 էջ: 

19. ՀՀ ԱԻՆ, ԱԻ Հանրագիտարան, Մասնագետի անկյուն, ՊՀ և ՏԱՏ ՀՀՎՀՔ բաժնի պետ Ս. 

Հայրապետյանի նյութերը: 

20. Áóáûðü Í.Ô., Èâàíîâ À.Ô., Áàáóðîâ Â.Ï., Ìàíãàñàðîâ Â.È.,Óñòàíîâêè àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé çàùèòû. 
21.  Èâííèêîâ Â.Ï., Êëþñ Ï.À., Ñïðàâî÷íèê ðóêîâîäèòåëÿ òóøåíèÿ ïîæàðà. 
22. Èâàíîâ À.Ô., Àëåêñååâ Ï.Ï., Áîçäîðîäêî Ì.Ä., Ìàêñèìîâ Á.À., Ìèíàåâ Í.À., Ñòåïàíîâ Ê.Í. Ïîæàðíàÿ òåõíèêà. 

Ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. 
23. Äàíèëîâ Ì.Â., Äîâëèøåâ Ï.Ï., Åâòþøêèí Í.Ì., Êèèìñòà÷ È. Ïîæàðíàÿ òàêòèêà, ÷. 1. 
24. Áàðàòîâ À.Í., Áàðìàêîâ À.À. è äð. Ïîæàðíàÿ ïðîôèëàêòèêà. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. 
25. Áàðàòîâ À.Í., Èâàíîâ Å.Í. è äð. Ïîæàðíàÿ áåçîïàñòíîñòü. Âçðûâîáåçîïàñòíîñòü. Ñïðàâî÷íèê. 

26. Համացանց: 

 

1003/Բ09 ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 30/20/10 

7-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  հրդեհների հետաքննության ժամանակ հաճախ ի հայտ 

են գալիս որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ են հատուկ 

գիտելիքներ: Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել հրդեհի հետաքննության, հրդեհի 

վայրի հետազոտման առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 
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Ուսանողը պետք է իմանա հետաքննության մասնակիցների դատավարական վիճակը, 

պարտականությունները, իրավունքներն ու պատասխանատվությունը: 

Ուսանողը պետք է իմանա հրդեհի վայրի հետազոտության նպատակը և գլխավոր 

խնդիրները, հրդեհի վայրի հետազոտության փուլերը: 

Ուսանողը պետք է իմանա հրդեհների ուսումնասիրությունը, վիճակագրական 

հաշվառումն ու վերլուծությունը: 

Ունակ կլինի. 

➢ Հետաքննության դատավարական հիմքերը: 

➢ Հետաքննության մասնակիցների դատավարական վիճակը: 

➢ Նրանց պարտականությունները, իրավունքներն ու պատասխանատվությունը: 

➢  Գնահատել հրդեհի վայրը՝ որպես հետաքննչական հետազոտման հիմնական 

օբյեկտ: 

➢ Հրդեհի վայրի հետազոտության փուլերին: 

Համառոտ բովանդակությունը 

Հրդեհը չվերահսկվող այրում է, որը բարոյական, ֆիզիկական, գույքային վնաս է 

հասցնում անձին, հասարակության և պետության շահերին, վտանգում է մարդու 

առողջությունը և կյանքը: Յուրաքանչյուր հրդեհի դեպքի առթիվ  ՊՀ և ՏԱ տեսչության 

աշխատակիցները` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան իրականացնում են մանրակրկիտ ստուգում և հետաքննություն, 

նպատակ ունենալով պարզելու պատճառները և պատասխանատու անձանց, 

հանցագործության հատկանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը: 

Փորձաքննությունը կատարվում է հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, 

դատախազի որոշման հիման վրա, երբ քրեական գործով նշանակություն ունեցող 

հանգամանքները պարզելու համար անհրաժեշտ են գիտության, տեխնիկայի, 

արվեստի կամ արհեստի, այդ թվում՝ համապատասխան հետազոտությունների 

մեթոդիկայի, բնագավառներում հատուկ գիտելիքներ:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք: 

2. ՀՀ քրեական դատավարության  օրենսգիրք: 

3. Ôåäîòîâ À.È., Ëèâ÷èêîâ À.Ï., Óëüÿíîâ Ë.Í. Ïîæàðíî-òåõíè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà. 

4. Áàðàòîâ À.Í., Áàðìàêîâ À.À. è äð. Ïîæàðíàÿ ïðîôèëàêòèêà. Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ.  
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1005/Բ11 ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 16/0/14 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝  

 «Ռազմական տեղագրություն» առարկան նպատակ է հետապնդում սովորեցնել ուսա-

նողներին ԱԻ իրավիճակներում մարտական գործողություններից առաջ և գործողու-

թյունների ժամանակ տեղանքի ուսումնասիրման, նրանում կողնորոշման, նշանակետերի 

որոշման և չափումների կատարման եղանակները: Այս բոլոր տեղեկությունները ստանալու 

համար օգտագործում են տեղագրական քարտեզներ, պլաններ, գծագրեր, աերոհանույթներ, 

տեղանքի նկարագրումներ և այլն:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Տեղանքի տեղագրական էլեմենտները, դասակարգումը ըստ տեղանքի յուրաքանչյուր 

հատկությունների, հիմնական տեսակները, ուսումնասիրման մեթոդները:  

➢ Տեղանքի քարտեզը և նրա կողմնորոշման էությունը և եղանակները:  

➢ Ռազմական քարտեզների նշանակությունը: Քարտեզի մասշտաբը: Պայմանական նշաններ: 

Կոորդինատային և աստիճանային ցանց: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Ռելիեֆ կարդալը հորիզոնականներով: Ռելիեֆի պիտանի ձևերը նրանց փոխադրության 

որոշումը: Լանջերի թեքությունների բացարձակ բարձրությունների կետերի փոխադարձ 

որոշումը: 

➢ Դիրեկցիոն անկյունների, արգումենտների, հեռավորությունների և տարածքների չափում-

ները քարտեզի վրա:  

➢ Տեղանքի ուսումնասիրման ընդհանուր կանոնները դիտարկման և քողարկման պայման-

ների ուսումնասիրությունը: 

✓ (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Կրակի վարման պայմանների ուսումնասիրումը: Տեղանքի պաշտպանողական պայմաննե-

րի և երթուղիների ուսումնասիրություն:  

➢ Քարտեզների կարդալը, հաշվարկն ըստ շարժման երթուղու մասշտաբների օգնությամբ: 

Երթուղային խոչընդոտներ, հաղթահարման ճիշտ կողմնորոշում: 

➢ Շարժվել ազիմուտներով: Նպատականշանումը քարտեզով: 

➢ Պայմանական նշանների համակարգումը տեղագրական քարտեզների վրա: 

Համառոտ բովանդակությունը. 

 Առարկայի խնդիրներն են իմանալ տեղագրական քարտեզների բովանդակությունը և 

նշանակությունը, տեղանքի ուսումնասիրման ձևերը, տեղանքում ցերեկով և գիշերով կողմ-

նորոշվելը` օգտագործելով կորդինատների համակարգը, նպատականշանակման ձևերը:  

 Ուսուցման նպատակն է` կարողանալ կարդալ տեղագրական քարտեզները, կողմ-
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նորոշվել տեղանքում առանց քարտեզի և քարտեզով շարժվել ըստ ազիմուտների: Ռազմա-

կան գործողությունների և ծառայական գործողությունների ժամանակ, կարողանալ քար-

տեզների վրա կատարել ճիշտ նշումներ և գրանցել շարժման ուղղությունների ազիմուտները: 

Տեղանքի քարտեզը և նրա կողմնորոշման եղանակները: Քարտեզի մասշտաբը: 

Պայմանական նշաններ: Կոորդինատային և աստիճանային ցանց: Քարտեզի շրջանակը և 

արտաշրջանակային ձևավորումը: Ռելիեֆի պատկերման եղանակը: Տեղանքի հիմնական տե-

սակները: Տեղանքի ուսումնասիրման մեթոդներ: Կողմնորոշում արևով: Կողմնորոշում 

արևով ժամացույցի օգնությամբ: Կողմնորոշում գիշերը: Կողմնորոշում տեղական նշան-

ներով: Կողմնորոշում կողմնացույցով: Կողմնորոշում ազիմուտով: Ինչպե՞ս շարժվել ազիմու-

տով: Կողմնորոշում կողմնանիշերով: 

Տեղագրական քարտեզի ընթերցելը: Քարտեզի կողմնորոշումը: Քարտեզի կողմնորոշումը 

կողմնացույցով: Կանգնած կետի որոշումը քարտեզով, որևէ տեղական առարկայով, աչքի 

չափով: Կետի որոշումը հեռավորությունը չափելով: Քարտեզի մասշտաբի որոշելը: Տեղանքի 

կետի բարձրությունների որոշումը քարտեզով: Ինչպես որոշել լանջի թեքությունը: 

Ազիմուտով շարժվելու համար քարտեզով տվյալների պատրաստմանը և մարշուտի սխեմայի 

կազմելը: 

Հեռավորության չափումը քայլերով: Գետի լայնության չափելը եռանկյունիների կառուց-

ման միջոցով: Ինչպես չափել ծառի բարձրությունը: 

Կողմնորոշումը անտառային պայմաններում: Կողմնորոշումը լեռներում: Կողմնորոշումը 

անապատային և տափաստանային տեղանքում: Կողմնորոշումը խոշոր բնակեցված վայրե-

րում: Կողմնորոշումը փլված տեղանքում: Կողմնորոշումը գիշերը: 

Քարտեզի վրա գտնվելու տեղի գրաֆիկական որոշումը: Գտնվելու տեղի գծային կողմ-

նորոշումը: 

ՈՒսումնական հարցերը շոշափվում են հետևյալ թեմաների շրջանակում՝  

➢ Ռազմական տեղագրության դերը և նշանակությունը: 

➢ Ռազմական նշանակության հատուկ տեղագրական քարտեզները: 

➢ Տեղագրական քարտեզների կարդալը: 

➢ Զորքերում օգտագործելով կոորդինատների համակարգը: 

➢ Ստորաբաժանման գործողություն շրջանի ուսումնասիրումը քարտեզով: 

➢ Քարտեզներ, տեսակները, մասշտաբ: 

➢ Տեղանքը: Կողմնորոշումը տեղանքում առանց քարտեզի և քարտեզով: 

➢ Տեղագրական նշաններ, տեղագրություն: 

➢ Չափումներ քարտեզի վրա: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրա-

քանչյուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահա-

տական ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների 
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հիման վրա: 

Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1.   Սարգսյան Գ.Ն. Տեղագրություն, «Հայաստան» հրատարակչություն, Եր. - 1996: 

2.  Խաչատրյան Ս.Վ., Ռազմական տեղագրություն, «Զանգակ» հրատարակչություն, Եր.-2002:  

3.  Псарев А.А. и др. Ваенная топография. Ваенное издательство. М.- 1986. 
 

1003/Բ25 ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ 20/0/10 

5-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է տեսական և գործնական գիտելիքներ հակահրդեհայի պաշտ-

պանության  ապահովման անհրաժեշտության  խնդիրների և անհրաժեշտ  միջոցառումներ 

հրդեհներից  ծագած խնդիրները վերացնելու համար:    

       Առարկան նպաստում է ԱԻ դեպքում ապագա մասնագետների արագ կողմնորոշման, 

հրդեհի   սահմանների գնահատման և հետագա որոշումների ընդունման գործընթացին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

        Գործնական անհրաժեշտ  գիտելիքներով: Գործնականում կիրառել անհրաժեշտ  միջո-

ցառումներ հրդեհներից ծագած խնդիրները վերացնելու համար: 

      Տեսական  և  գործնական  գիտելիքներ  ԱԻ դեպքերում մասնագիտական խնդիրների 

արագ  կողմնորոշմանը,  գործողությունների  ճիշտ  և  նպատակային  հրդեհաշիջման  աշխա-

տանքների   անթերի  կատարմանը: 

Ունակ կլինի  

✓  (բուն մասնագիտական կարողություններ)  

➢ ՈՒսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն հրդեհային  պաշտպանության  խնդիրների, 

հրդեհաշիջման  մարտավարության  և առաջադրանքների  կատարման մասին: 

✓ Գործնականում կիրառել անհրաժեշտ  միջոցառումներ հրդեհներից ծագած խնդիրները 

վերացնելու համար 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Տեսնել մասնագիտական դժվարությունները, մտածել ստեղծագործաբար, առաջադրել նոր 

գաղափարներ: 

հրդեհի սահմանների գնահատման հմտություն: 

➢ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն հրդեհային  պաշտպանության  անհրաժեշտության  

խնդիրների շուրջ: 

Համառոտ բովանդակությունը 

1. Հրդեհային  պաշտպանություն առարկայի ուսումնասիրությունը  և պահանջները: 

2. ՀՀ  օրենքը «Հրդեհային  անվտանգության  մասին :                                                                        

3. Տարբեր իրավիճակներում հրդեհների հետախուզման կարգը, հրդեհաշիջման գործողություն-

ների կազմակերպումը:    
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4. Հրշեջ մեքենաների  տեխզինվածություն: Հրշեջ  ձեռքի  հրշեջ  սանդուղքներ: 

5. Մարտական հաշվարկ, մարտական  բացազատում:  

6. Հրդեհաշիջման   կազմակերպման  հիմունքները  և  մարտավարության առանձնահատ-

կությունները:   

7. Հատուկ մեքենաների միջոցով, պարաններով և փողակներով գործողություններ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ  օրենքը   Հրդեհային  անվտանգության  մասին, 2001թ. ապրիլի 18:  

2. Հրահանգ հրշեջ փրկարարների շահագործման և վերանորոգման մասին, 1999 թ. թիվ 153 

հրաման:  

3. Հրահանգ` պետական հրդեհային հսկողության մարմինների աշխատանքի կազմակերպման 

մասին, 1993թ. 537 որոշում: 

4. Հրահանգ Հայսատանի Հանրապետությունում հրդեհային անվտանգության կանոնների 

մասին, 1999: 

5. Îðëîâ Ã.Ã. Îõðàíà òðóäà â ñòðîèòåëüñòâå äêÿ âóçîâ. 1984. 

6. Àëåêñååâ Ì.Â. Ïîäãîòîâêè êàäðîâ ïîæàðíîé îõðàíû äëÿ âóçîâ.  
 

  

0401/Բ03  ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  18/12/0 

6-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիք աղետների ռիսկի գնահատման 

հիմնական հասկացությունների, վտանգի և խոցելիության գնահատման, վտանգների 

կանխատեսման, աղետների զարգացման փուլերի ու հետևանքների գնահատման, 

վտանգների քարտեզագրման ու դասակարգման մասին: Ծանոթացնել ռիսկի գնահատման և 

ռիսկի մակարդակի նվազեցման ուղղությունների հետ: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢  Կիմանա աղետների ռիսկի գնահատման հիմնական հասկացությունների և ռիսկի 

մակարդակի նվազեցման ուղղությունների հետ:  

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Ներկայացնել աղետների զարգացման փուլերն ու հետևանքների գնահատման ուղղություն-
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ները: 

✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢  Տիրապետել ռիսկի մակարդակի նվազեցման ուղղություններին:  

Համառոտ բովանդակություն 

Աղետների ռիսկի գնահատման հիմնական հասկացությունները: Վտանգի և խոցելիու-

թյան գնահատում: Վտանգների կանխատեսում: Աղետների զարգացման փուլերը: Աղետների 

հետևանքների գնահատում: Վտանգների քարտեզագրում: Վտանգների դասակարգում: 

Վտանգների զարգացման սցենարների մշակում: Ռիսկի և խոցելիության վերլուծություն: 

Ռիսկի գնահատում: Ռիսկի մակարդակի նվազեցում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Մաթևոսյան Հ.Շ. Աղետների կառավարման հիմնահարցեր: Գծապատկերային 

ուսումնական ձեռնարկ, Եր. - 2002: 
 

0401/Բ38 ԱԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2 ԿՐԵԴԻՏ 

2 ժամ  16/14/0 

8-րդ կիսամյակ Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է սովորողին ուսուցանել արտակարգ իրավիճակների հե-

տևանքների մասին, որոնք բնորոշ են Հայաստանի Հանրապետության համար̔ բնակչության, 

տնտեսական օբյեկտների և շրջակա միջավայրի խոցելիության վերաբերյալ: Տարբեր իրավի-

ճակներում կազմակերպել և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների հետևանքների 

կանխատեսման և գնահատման աշխատանքներ, կիրառելով համապատասխան մեթոդաբա-

նությունը և նրա գործնական կիրառման հնարավորությունները: 

Դասընթացի ավարտին սովորողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն 

➢ Կիմանա պետության կողմից կարճաժամկետ միջոցառումների իրականացման համար 

անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրման և պլանների, ծրագրերի կազմման ձևերը:  

Ունակ կլինի.  

✓ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

➢ Տիրապետել հետևանքների գնահատման տեքստային, գրաֆիկական փաստաթղթերի 

մշակման ձևերին: 

➢ կիրառել ստացված մասնագիտական գիտելիքները տարբեր իրավիճակներում: 
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✓  (ընդհանրական կարողություններ) 

➢ Ձևավորել ԱԻ հետևանքների գնահատման, տվյալների բազայի ստեղծման, միջոցառում-

ների իրականացման ունակություն: 

➢ Ձևավորել ԱԻ հետևանքների գնահատման միջոցառումների իրականացմանը ուղղված 

համալիր տեղեկատվական դաշտի կառուցման, վերլուծելու, սինթեզելու, այդ ուղղությամբ 

գիտելիքների գործնականում կիրառելու ունակություն: 

➢ Ձևավորել ԱԻ գնահատման ժամանակ թիմային աշխատանքի, տեղեկատվության կառա-

վարման ունակություն: 

Համառոտ բովանդակություն 

Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների գնահատման հիմնական հասկացություն-

ները: Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների գնահատման հիմնական ցուցանիշները: 

Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների փորձագիտական գնահատման մեթոդաբանու-

թյունը: Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վրա ազդող հիմնական գործոնները: 

Կանխատեսվող վնասների գնահատում: Աղետների հետևանքների գնահատման վերլուծու-

թյուն: Հետևանքների գնահատում աղետի գոտում: Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների 

կանխատեսում: Հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների անձնագրերի դերը ԱԻ 

հետևանքների գնահատման օպերատիվության գործընթացում: Հետևանքների գնահատման 

տարբեր գործառույթային ենթահամակարգերի համագործունեության պլանների մշակում: 

Երկրաշարժ, պատվարի վթար, ջրհեղեղ, սելավ: Հնարավոր հետևանքների գնահատման 

միջոցառումների պլանավորում: 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 ստուգում՝ ընթացիկ և ամփոփիչ։ Յուրաքանչ-

յուրը գնահատվում է ստուգված կամ չստուգված։ Ցանկացած մեկից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ընթացիկ ստուգումն իրականացվում է անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքների հիման 

վրա: Ամփոփիչ ստուգման պարագայում ուսանողների համար դասընթացի ավարտին 

կազմակերպվում է բանավոր կամ գրավոր հարցում։ 
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