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Կա րա բե կյան Ս.Բ., Քո չա րյան Հ.Մ.

 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Ու սա նո ղա մետ կր թու թյուն. հիմ նա կան բնու թագ րե րը

 Բա րե փո խում նե րի ըն թաց քը բարձ րա գույն կր թու թյան հա-
մա կար գում բազ մաբ ևեռ գոր ծըն թաց է, որն առնչ վում է այս պես 
կոչ ված շա հե կից նե րին` բարձ րա գույն կր թու թյան խն դիր նե րում 
շա հագրգռ ված բազ մա թիվ խմ բե րին. դրան ցից թերևս առա վել 
մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն կր թա կան գոր ծըն թա ցում ան մի-
ջա կա նո րեն ներգ րավ ված կող մե րը՝ ու սա նող նե րը և դա սա խո սա-
կան կազ մը։

¸ժ վար է պատ կե րաց նել, որ առանց դա սա խո սա կան կազ մի 
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան և շա հագրգռ վա ծու թյան բա րե փո-
խում նե րի ըն թաց քը կա րող է հա ջո ղու թյամբ պսակ վել։ Սա կայն 
բա րե փո խում նե րի ըն թաց քի թերևս ամե նա կար ևոր շա հե կիցն 
առա ջին հեր թին ու սա նո ղու թյունն է՝ կր թա կան գոր ծըն թա ցի այն 
մաս նա կի ցը, որը և հան դի սա նում է իր կր թու թյան հիմ նա կան 
պատ վի րա տուն։

 Բարձ րա գույն կր թու թյան հայե ցա կար գը ժա մա նա կա կից աշ-
խար հում ել նում է այն սկզ բուն քից, որ կր թու թյունն այժմ ոչ միայն 
հա սա րա կա կան, ազ գային ար ժեք է, այլ նաև ան հա տի կր թա-
կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման աս պա րեզ։ Նո րաց ված 
հայե ցա կար գը նա խա տե սում է կր թու թյան ան հա տա կա նաց ված 
բնույթ, որը թույլ է տա լիս հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
մար դու հնա րա վո րու թյուն նե րը և նպաս տել վեր ջի նիս ինք նաի-
րաց մանն ու զար գաց մա նը։ ̧ ա կա րող է իրա կա նու թյուն դառ նալ 
սո վո րող նե րի և դա սա վան դող նե րի տար բեր ան հա տա կան հնա-
րա վո րու թյուն նե րը հաշ վի առ նող տա րաբ նույթ կր թա կան ծրագ-
րեր մշա կե լու մի ջո ցով։ 

Այդ իսկ պատ ճա ռով բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի ժա մա-
նա կա կից փու լում առա վել կար ևոր վում է ու սա նող նե րի դե րա-
կա տա րու թյու նը, և բարձ րա գույն կր թու թյունն աշ խար հում այժմ 
գտն վում է այս պես կոչ ված §դա սա խո սա կենտ րոն¦ մո դե լից դե-
պի §ու սա նո ղա կենտ րոն¦, կամ §ու սա նո ղա մետ¦ մո դել ան ցման 
ժա մա նա կաշր ջա նում։ 
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 Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց

Ո րո՞նք են ավան դա կան՝ §դա սա խո սա կենտ րոն¦ մո դե լի հիմ-
նա կան բնու թագ րա կան գծե րը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է 
առանձ նաց նել կր թու թյան այս մո դե լին հա տուկ հետ ևյալ կող մե-
րը. 
1. ¸ա սա խո սը կր թական գործընթացի գլ խա վոր և, ըստ էու-

թյան, միակ սուբյեկտն է, նա՛ է սահ մա նում ու սում նա ռու թյան 
ըն թաց քը, որո շում վեր ջի նիս կա ռուց ված քը, տեմ պը, փո-
խանց վող ու սում նա կան ին ֆոր մա ցիայի չափն ու ծա վալ նե-
րը, ինչ պես նաև հս կում ու սա նող նե րի մատ չու մը դե պի տե-
ղե կատ վու թյուն՝ նոր մա վո րե լով դրա քա նա կը և մա կար դա կը։

2.  Գի տե լի քի փո խան ցումն այս մո դե լում դի տարկ վում է որ պես 
մեկ ուղ ղու թյամբ ըն թա ցող գոր ծո ղու թյուն՝ ու սա նող նե րը դի-
տարկ վում են որ պես յու րօ րի նակ §դա տարկ անոթ ներ¦, իսկ 
ու սու ցու մը՝ սոսկ իբրև այդ §ա նոթ նե րը¦ սահ ման ված չա փով 
ու սում նա կան ին ֆոր մա ցիայով §լց նե լու¦ գոր ծո ղու թյուն։ Ու-
սա նո ղը դրա նով իսկ հան դես է գա լիս ըն դա մե նը իբրև դա սա-
վանդ ման պրո ցե սի օբյեկտ։

3.  Հաս կա նա լի է, որ այս պա րա գա յում դա սա վան դու մը, ինչ-
պես նաև փո խանց ված ու սում նա կան ին ֆոր մա ցիայի որա կի 
ստու գու մը (քն նու թյուն նե րի և ստու գարք նե րի, ստու գո ղա-
կան աշ խա տանք նե րի կամ ռե ֆե րատ նե րի տես քով) կողմ-
նո րոշ ված է դե պի այդ §մի ջին¦ չա փը, հա մա պա տաս խա նա-
բար, ու սա նո ղի առա ջա դի մե լու ձգ տու մը պայ մա նա վոր վում է 
այդ իսկ սահ ման ված չա փով։ 
Այս մո դե լում կր թական գործընթացը առա վե լա պես ըն կալ-

վում է իբրև դա սա վան դում, որ պես գի տե լի քի փո խան ցում, բայց 
ոչ նաև իբրև ու սում նա ռու թյուն, կամ գի տե լի քի յու րա ցում։ Կըր-
թու թյան որակն էլ, հա մա պա տաս խա նա բար, կա րող է դի տարկ-
վել միայն որ պես դա սա վանդ ման որակ, հետ ևա պես՝ ու սում-
նա ռու թյան որա կը դառ նում է դա սա վանդ ման, այն է՝ գի տե լի քի 
փո խանց ման որա կի ար դյունք, ուս տի կր թա կան վերջ նար դյունք-
նե րը գնա հա տե լիս իրա կա նում գնա հատ վում է ոչ թե գի տե լի-
քի յու րաց ման, այլ գի տե լի քի փո խանց ման որա կը, հետ ևա պես՝  
կր թա կան պրո ցե սի որա կը լիակա տար կեր պով չի չափ վում։ 
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Կա րա բե կյան Ս.Բ., Քո չա րյան Հ.Մ.

Մյուս կող մից՝ պետք է նկա տել, որ այդ պա րա գա յում իրա կա նում 
չի չափ վում նաև դա սա վանդ ման որա կը, քա նի որ դրա գնա հա-
տումն իրա կա նա նում է միջ նոր դա վոր ված կեր պով՝ դրա ար դյուն-
քում ու սա նող նե րի դրս ևո րած գի տե լիք նե րի մի ջո ցով։ Եվ վեր ջա-
պես, հաս կա նա լի է, որ այդ ամե նի ար դյուն քում ու սա նող նե րը 
իրա կա նում զրկ ված են լի նում մա տուց վող կր թա կան ին ֆոր մա-
ցիայի որա կի վրա նե րազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

Ու սա նո ղա մետ մո դե լին ան ցնե լու ան հրա ժեշ տու թյունն, ինչ-
պես նշ վել է, պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կր թու-
թյան պատ վի րա տու այլևս հան դի սա նում է ոչ միայն պե տու թյու-
նը, կամ հա սա րա կու թյու նը, այլ նաև ին քը՝ ու սա նո ղը, ով դրա-
նով իսկ բա վա րա րում է իր՝ բարձ րո րակ կր թու թյուն ստա նա լու 
պա հանջ մուն քը, որն էլ, իր հեր թին, պայ մա նա վոր ված է ու սա նո-
ղի՝ գի տա հենք հա սա րա կու թյու նում առա վել նպաս տա վոր դիրք 
զբա ղեց նե լու բնա կան նպա տա կադ րու թյամբ։ Հաս կա նա լի է, որ 
հան դես գա լով որ պես պատ վի րա տու, ու սա նո ղը չի կա րող չըս-
տանձ նել դրան հա մա պա տաս խա նող նոր` առա վել ակ տիվ դեր 
կր թա կան գոր ծըն թա ցում, այն է՝ կր թու թյան գոր ծըն թա ցի լիիրավ 
սուբյեկտ հան դի սա նալ։ Նման դիրք գրա վելն, իհար կե, ամեն ևին 
էլ չի նշա նա կում, որ այժմ ար դեն հենց ու սա նողն է դառ նում կըր-
թա կան գոր ծըն թա ցի միակ սուբյեկ տը, ինչ պի սին հան դի սա ցել 
է դա սա խո սը ավան դա կան՝ §դա սա խո սա կենտ րոն¦ մո դե լում, 
այ սինքն, ան ցու մը դե պի §ու սա նո ղա մետ¦ մո դել չի են թադ րում 
կր թա կան գոր ծըն թա ցում առա ջա ցած միաբ ևե ռու թյու նը դրա 
հա կա դիր տար բե րա կով փո խա րի նե լը՝ խոսքն ըն դա մե նը հա-
վա սա րակշռ ված, երկբ ևեռ հա մա կար գի ձևա վոր ման մա սին է, 
որում ու սա նողն ու դա սա խո սը հա մա գոր ծակ ցում են գի տե լի քի 
փո խանց ման և ձեռք բեր ման փոխ կա պակց ված գոր ծըն թա ցում։ 

Ու սում նա ռու թյունն այս տեղ ըն կալ վում է որ պես ան հատ ու-
սա նո ղի ու սում նա կան գոր ծու նեու թյուն՝ որն ուղղ ված ¿ գի տե լի-
քի յու րաց մա նը։ ¸րա նից բխում է նաև ու սում նա ռու թյան եղա-
նակ նե րի բազ մա զա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը, որը պայ մա-
նա վոր ված է ու սա նո ղի ան հա տա կան յու րա հա տուկ կր թա կան 
նպա տակ նե րով։ ¸ա սա խո սի դե րի փո փո խու թյունն այս մո դե լում 
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պայ մա նա վոր ված է հիմ նա կա նում ու սա նող նե րի ու սում նա կան 
գոր ծու նեու թյու նը առա վե լա գույն կեր պով խթա նե լու հա մար 
դա սա վան դու մը կազ մա կեր պե լու մեջ։ Պետք է հաշ վի առ նել, որ 
նման մո տեց ման պա րա գա յում ու սում նա ռու թյան զգա լի մա սը 
կա տար վում է լսա րա նից դուրս, հետ ևա պես՝ ու սա նող նե րը ակ-
տիվ ներգ րավ վում են իրենց իսկ ու սում նա ռու թյան պլա նա վոր-
ման և կազ մա կերպ ման գոր ծում և, հա մա պա տաս խա նա բար, 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրում այդ բա նի հա մար։

 Հաս կա նա լի է, որ քն նարկ վող կոն ցեպ տո ալ ան ցում նե րը չեն 
կա րող լի նել սոսկ մե խա նի կա կան փո փո խու թյուն ներ և ներ մուծ-
վել կր թա կան պրակ տի կա, այս պես ասած, գր չի մեկ հար վա ծով՝ 
վար չա կան որ ևէ որոշ ման հի ման վրա։ ¸րանք պա հան ջում են 
§ու սա նո ղա մետ¦ կր թա կան մշա կույ թի ձևա վո րում։ Այդ նպա տա-
կին հաս նե լու առաջ նային հիմ նա կան մի ջոց նե րից է դա սըն թա ցը 
պլա նա վո րե լու, մշա կե լու և վա րե լու նկատ մամբ հա մա պա տաս-
խան մո տե ցում նե րի ձևա վո րու մը։

Ս տորև ներ կա յաց վում է այդ պի սի մո տե ցում նե րի հի ման վրա 
դա սըն թա ցի ու սում նա կան փա թեթ կազ մե լու հա մար մի ու ղե-
ցույց, որը, նա խա տես ված լի նե լով ար ևե լա գի տու թյան ոլոր տում 
կազ մա կերպ վող կր թա կան դա սըն թաց նե րի հա մար, կա րող է օգ-
տա կար մե թո դա կան ձեռ նարկ հան դի սա նալ նաև հու մա նի տար 
այլ մաս նա գի տու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում իրա կա նաց վող դա-
սըն թաց ներ մշա կե լիս։
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Կա րա բե կյան Ս.Բ., Քո չա րյան Հ.Մ.

Ա. ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ՄԵՏ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ ՄՇԱ ԿԵ ԼՈՒ 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Դա սա վանդ ման, ու սում նա ռու թյան և գնա հատ ման մե-
թոդ նե րի պլա նա վո րու մը ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի 
ծրագ րում

 Ակն հայտ է, որ դա սըն թա ցի հա ջող ված լի նե լը կախ ված է 
ոչ միայն դա սա խո սի կող մից մա տուց վող նյու թի որա կից և ար-
դիակա նու թյու նից, այլ նաև դա սըն թա ցը ճիշտ կեր պով պլա նա-
վո րե լու, նյու թը դա սըն թա ցի վերջ նար դյունք նե րի տե սան կյու-
նից ճշգ րիտ բաշ խե լու և դա սըն թա ցի ըն թաց քում ու սա նող նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կազ մա կեր պե լու եղա նակ նե րից։ 
Այդ առու մով հաս կա նա լի է, որ որ քա՛ն շատ տե ղե կատ վու թյուն 
տր վի դա սա խո սի կող մից ու սա նող նե րին դա սըն թա ցի նպա տա-
կի, ու սա նող նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի և այն չա փա նիշ նե-
րի վե րա բե րյալ, որոնք նա խա տես վում է կի րա ռել ձեռք բեր ված 
վերջ նար դյունք նե րը գնա հա տե լու հա մար, այն քան ավե լի հս տակ 
կար տա հայտ վեն թե՛ դա սա խո սի, և թե՛ ու սա նող նե րի մաս նա գի-
տա կան ձեռք բե րում նե րը։ Բնա կան է, որ դա սըն թա ցի այդ պի սի 
կազ մա կեր պու մը դյու րին խն դիր չէ՝ այն մեծ ջան քեր է պա հան-
ջում դա սա խո սի կող մից, և հա ճախ ավե լի շատ աշ խա տանք, 
քան դա սո վո րա բար կա տար վում էր ան ցյա լում։

Առա ջին քայլն այդ ուղ ղու թյամբ պետք է լի նի ու սում նա ռու-
թյան նպա տակ նե րի, կամ կր թա կան վերջ նար դյունք նե րի հս տակ 
ցան կի մշա կու մը թե՛ դա սըն թա ցի, և թե՛ վեր ջի նիս յու րա քան չյուր 
բա ղադ րիչ միավո րի հա մար։ Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է հա մոզ-
վել, որ ու սա նող նե րի առա ջա դի մու թյու նը գնա հա տե լու հա մար 
կի րառ վող մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում են դա սըն թա ցի 
նա խանշ ված նպա տակ նե րին։ Բա ցի այդ, ու սա նող նե րը կա րիք 
ու նեն հաս կա նա լու և ըն կա լե լու այն չա փա նիշ նե րը, որոնք կի-
րառ վե լու են նրանց գնա հա տա կան նե րը դնե լու և առա ջադ րանք-
նե րի կա տա րու մը ար ժե վո րե լու հա մար։ Այդ ամե նը սահ մա նե-
լուց հե տո կա րե լի է ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը տե ղա փո խել 
այն ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, որոնք պի տի օգ նեն 
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նրանց հաս նե լու նպա տա կին։ 
Ա վա՜ղ, շատ դեպ քե րում ու սա նող նե րը սկ սում են դա սըն թա ցը 

առանց ու նե նա լու այն պի սի ու նա կու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ, 
որոնք ան հրա ժեշտ են ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծե լու հա մար 
ան գամ ամե նա հա րուստ և որա կյալ ին ֆոր մա ցիան։ Ու սա նող նե-
րին այ սօր պար զա պես դա սըն թա ցի ծրա գիր կամ ու սում նա կան 
ու ղե ցույց տրա մադ րե լը բա վա կան չէ։ Շատ կար ևոր է ներ կա յաց-
նել ու սում նա ռու թյան հայ տա րար ված նպա տակ նե րի կար ևո րու-
թյու նը, ցույց տալ ու սա նող նե րին, թե ինչ պե՛ս են այդ վերջ նար-
դյունք ներն ուղ ղա կիորեն կա պակց ված գնա հատ ման եղա նակ-
նե րի հետ։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, որ սո վո րե լու նոր հնա րա վո-
րու թյուն նե րը Ին տեր նե տի մի ջո ցով՝ նե րա ռյալ կայ քէ ջե րը (ի նչ-
պես, օրի նակ, MySpace կամ YouTube, էլ.փոս տը) կամ դա սըն թա-
ցի կա ռա վար ման հա մա կար գե րը (ի նչ պես, օրի նակ՝ Blackboard, 
Webcampus, Moodle և այլն), թույլ են տա լիս ու սում նա կան ին-
ֆոր մա ցիայի փո խա նա կում իրա կա նաց նել նաև պար բե րա-
կան լսա րա նային հան դի պում նե րից դուրս։ ¸ա, բնա կա նա բար, 
ան դրա դառ նում է տե ղե կատ վա կան դա րաշր ջա նում գի տե լի քի 
բնույ թի վրա և պայ մա նա վո րում բազ մա թիվ փո փո խու թյուն ներ 
դա սա վանդ ման պրո ցե սում։ 

Աշ խար հը շարժ վում է դե պի գի տե լի քի վրա հեն ված տն տե-
սու թյուն, ուս տի տե ղե կատ վա կան գրա գի տու թյու նը դառ նում 
է ու սա նող նե րին հա րատև կր թու թյա նը նա խա պատ րաս տե լու 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ՝ դա է պա հան ջում ներ կայի և ապա-
գայի աշ խա տա շու կան։ Ու սա նող նե րին այդ նպա տա կին նա խա-
պատ րաս տե լը խիստ պա հանջ ներ է ձևա վո րում դա սըն թա ցի 
ծրագ րի, կա ռուց ված քի, նյու թե րի և ու սում նա կան ռազ մա վա րու-
թյուն նե րի նկատ մամբ։ 

Ու սա նո ղա մետ (դե պի ու սա նող նե րի կր թա կան կա րիք նե րի 
բա վա րա րու մը շրջ ված) դա սըն թա ցի ծրա գի րը ըն թեր ցե լիս ու սա-
նող նե րը պետք է հս տակ պար զեն, թե ի՛նչ է պա հանջ վում իրեն ցից 
դա սըն թա ցի նպա տա կին հաս նե լու հա մար, և թե ի՛նչ գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա րող են նպաս տել նրանց առա ջա դի մու թյա նը։ Ու սա-
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նող նե րը բա ցի այդ տե ղե կա նում են, թե ի՛նչ հմտու թյուն ներ պի տի 
զար գաց նեն հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
հա մար։ Այս պես, օրի նակ, հռե տո րա կան հմ տու թյուն նե րի զար-
գա ցու մը ան հրա ժեշտ է բա նա վոր փաս տարկ ներ ար տա հայ տե-
լու հա մար, մի ջանձ նային հմ տու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ են փոքր 
խմ բե րում հա ջո ղու թյամբ աշ խա տե լու հա մար, հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րից օգտ վե լու հմ տու թյուն նե րը՝ ցու ցադ րու թյան մի ջո ցով 
հե տա զո տա կան նա խագ ծի ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լու հա-
մար։ Այդ ու նա կու թյուն նե րը, թե պետև առա ջին հա յաց քից ան մի-
ջա կա նո րեն չեն առնչ վում այս կամ այն կոնկ րետ առար կա յա կան 
ոլորտի դա սըն թաց նե րի մաս նա գի տա կան բո վան դա կու թյա նը, 
սա կայն ան հրա ժեշտ են ու սա նե լու գոր ծըն թա ցը հա ջո ղու թյամբ 
իրա կա նաց նե լու տե սան կյու նից, ուս տի դրանք նույն պես գի տե-
լիք ձևա վո րող ար դյունք ներ են։ 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցում թե՛ բո վան դա կու թյա նը, և թե՛ 
սո վո րե լու ըն թաց քին վե րա բե րող հմ տու թյուն նե րը պետք է նե-
րառ վեն որ պես կր թա կան վերջ նար դյունք ներ։ 

Ուս տի՝ ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րի բա ժին նե րը ներ-
կա յաց նում են ոչ միայն այն, ի՛նչ է անե լու դա սա խո սը օժան դա-
կե լու հա մար ու սա նող նե րին հաս նե լու դա սըն թա ցի նպա տակ-
նե րին, այլ նաև թե ի՛նչ պետք է անի ու սա նո ղը դրան հաս նե լու 
հա մար։

 Դա սըն թա ցի նպա տա կի ձևա կեր պու մը

 ̧ ա սըն թա ցի ընդ հա նուր նպա տակ նե րը նկա րագ րե լիս ծրագ-
րում ու շադ րու թյուն է սևեռ վում այն ու սում նա կան մի ջա վայ րի 
վրա, որ մտա դիր է ձևա վո րել դա սա խո սը։ Այս տեղ նա խընտ րե լի 
է նկա րագ րել ու սում նա կան պրո ցե սի իր ըն կա լու մը, պար զա բա-
նել այն, ինչը նա ար ժե վո րում է դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու-
թյան պրո ցես նե րում և ներ կա յաց նել, թե ինչ պե՛ս ու սա նող նե րը 
պետք է մաս նակ ցեն այդ գոր ծըն թա ցին։ Ծրա գի րը պետք է ցու-
ցադ րի ինչ պես դա սա խո սի` առար կա յա կան նյու թին տի րա պե-
տե լու վար պե տու թյու նը, այն պես էլ այդ նյու թը ու սա նող նե րին 
հա սու դարձ նե լու հմ տու թյու նը։ 
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 Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց

Ու սա նո ղա մետ մո տե ցու մը դա սա խո սի առջև առաջ է քա շում 
ու սա նող նե րին իրենց ու սում նա ռու թյու նը ինք նա կազ մա կեր պե-
լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նե լուն նպաս տե լու 
խն դիր։ Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցը պլա նա վո րե լիս ուս տի ան-
հրա ժեշտ է հաշ վար կել դա սա խո սի՝ դա սըն թա ցը վա րե լու և ու-
սա նո ղի՝ իր ու սում նա ռու թյու նը ինք նա կազ մա կեր պե լու միջև 
հա մա չա փու թյու նը։ Հաշ վի առ նե լով դա սըն թա ցի մա կար դա կը 
(բա կա լավ րիատ, մա գիստ րա տու րա), ինչ պես նաև դա սըն թա ցին 
մաս նակ ցող ու սա նող նե րի նախ նա կան հմ տու թյուն ներն ու գի-
տե լիք նե րը, ան հրա ժեշտ է ձգ տել՝
 • ն պաս տել դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ու սա նող նե րի մոտ 

սե փա կան նպա տակ նե րի ձևա վոր մա նը.
 •  սո վո րեց նել պլա նա վո րել այդ նպա տակ նե րին առնչ վող խըն-

դիր նե րը.
 •  սո վո րեց նել հետ ևել սե փա կան առա ջըն թա ցին և իրա տե սո-

րեն գնա հա տել ձեռք բե րում նե րը։
Ն պա տա կա հար մար է պլա նա վո րել նաև կր թա կան այլ գոր-

ծո ղու թյուն ներ, որոնք կդր դեն ու սա նող նե րին դա սըն թա ցի ըն-
թաց քում ստանձ նե լու առա վել մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն ու-
սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ։

 ̧ ա սըն թա ցի յու րա քան չյուր աս պեկտ պետք է առա վել ար-
դյու նա վե տո րեն աջակ ցի ու սա նո ղի սո վո րե լուն։ Այս տե ղից բխում 
է դա սա խո սի պա տաս խա նատ վու թյու նը ու սա նող նե րին օգ նե լու 
սո վո րել թե՛ բո վան դա կու թյու նը (տի րա պե տել առար կա յա կան 
գի տե լի քի), և թե՛ գոր ծըն թա ցը (տի րա պե տել գի տե լիք ձեռք բե-
րե լու հմ տու թյուն նե րին)։ Իրո ղու թյուն է, ցա վոք, որ ու սա նող նե րը 
եր բեմն  բա վա րար չա փով պատ րաստ ված չեն լի նում, երբ սկ սում 
են հա ճա խել այս կամ այն դա սըն թա ցը, ուս տի առա վել ան հրա-
ժեշտ է ձևա վո րել այն պի սի ու սում նա կան մի ջա վայր, որում ու-
սա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն կու նե նան լրաց նե լու դա սըն թա ցի 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար պա հանջ վող նախ նա կան գի տե-
լիք նե րը։

 ̧ ա սըն թա ցի ծրա գիրն այս պի սով դա սա խո սի և ու սա նող նե րի 
միջև փոխ գոր ծակ ցու թյան կար ևոր մի հանգր վան է ՝ թե՛ լսա րա-
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նում և թե՛ լսա րա նից դուրս, և՛ առե րես, և՛ առ ցանց։ Ավան դա կան 
ծրա գի րը առա ջին հեր թին տե ղե կու թյան աղ բյուր է, որը բա ժան-
վում է ու սա նող նե րին և հա ճախ, ինչ պես հայտ նի է, մի կողմ դըր-
վում առա ջին իսկ դա սից հե տո, մինչ դեռ ու սա նո ղա մետ ծրա գի րը 
կա րող է լի նել ու սում նա ռե լու կար ևոր գոր ծիք, ձևա վո րե լով՝
 (ա) խթա նող հա մա տեքստ՝ մենք սո վո րում ենք ավե լի լավ այն, 

ինչն իմա նա լու կա րիքն ու նենք,
(բ) սո վո րո ղի ակ տի վու թյուն՝ տե սա կան ու սում նա ռու թյու նը և 

գործ նա կան կի րա ռու մը հան դես են գա լիս զու գըն թաց,
(գ) հա մա գոր ծակ ցու թյուն մյուս նե րի հետ՝ հա մա տեղ խմ բային 

աշ խա տան քը լսա րա նում ձևա վո րում է ու սում նա ռու թյան 
այն պի սի չա փում, որը չի կա րող ապա հով վել լոկ դա սա խո-
սու թյուն ներ ունկնդ րե լով և գրա կա նու թյուն ըն թեր ցե լով։

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի պլա նա վոր ման  
գոր ծըն թա ցը 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ց ծրագ րե լիս պետք է նախ ևա ռաջ 
սահ մա նել, թե ի՛նչ հմ տու թյուն ներ, գի տե լիք ներ և մո տե ցում ներ 
են հա մար վում դա սա խո սի կող մից առա վել ար ժե քա վոր, ինչ պե՛ս 
դրանք կա րող են ձևա վոր վել դա սըն թա ցի ըն թաց քում և ինչ պե՛ս 
դրանք կա րող են պատ շաճ կեր պով գնա հատ վել։ Ուս տի ան հրա-
ժեշտ է կազ մել մի ծրա գիր, որը կի րա զե կի ու սա նող նե րին այդ 
ակն կա լիք նե րի ու մտադ րու թյուն նե րի մա սին։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, գոր ծըն թացն ընդ գր կում է երեք փուլ՝ 
(ա) հիմ նա կան և պար տա դիր յու րա ցում պա հան ջող խն դիր նե րի 
առանձ նա ցում՝ այն, ինչ ու սա նող նե րը պետք է ձեռք բե րեն դա-
սըն թա ցից, (բ) դրանց յու րաց ման աս տի ճա նը ար ձա նագ րե լու 
մե թոդ նե րի մշա կում (գ նա հատ ման և ար ժե վոր ման պրակ տի-
կան՝ ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ), (գ) հե տաքրք րու թյուն, շա հագրգըռ-
վա ծու թյուն առաջացնող և հետ ևա բար, յու րաց մա նը հան գեց նող 
ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի 
որո շում։

 ̧ ա սըն թա ցը պետք է պլա նա վոր վի նկա տի ու նե նա լով, թե՛ 
պրո ցե սը, թե՛ բո վան դա կու թյու նը, և թե՛ վերջ նար դյունք նե րը, քա-
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նի որ բա ցի տե սա կան գի տե լի քից և տեխ նի կա կան հմ տու թյուն-
նե րից, ու սա նող նե րը կա րիք են ու նե նա լու նաև գոր ծիք նե րի՝ 
հա սա րա կու թյան մեջ ար դյու նա վե տո րեն ապ րե լու և աշ խա տե-
լու հա մար, իսկ այդ պի սի կոմ պե տեն ցիանե րի աս տի ճա նա կան 
ձևա վո րու մը պետք է տե ղի ու նե նա կր թա կան ծրա գի րը կազ մող 
յու րա քան չյուր դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում։ Հենց այս տեղ է, որ 
ու սա նող նե րը սո վո րում են՝
 •  նա խա ձեռ նել, ըմբռ նել, գնա հա տել և ստանձ նել պա տաս խա-

նատ վու թյուն իրենց իսկ ու սում նա ռու թյան ըն թաց քի հա մար, 
 • ար դյու նա վե տո րեն գնա հա տել և օգ տա գոր ծել ու սում նա կան 

ռե սուրս նե րը, 
 • աշ խա տել առան ձին և հա մա գոր ծակ ցել մյուս նե րի հետ, 
 • ո րո շում ներ  կա յաց նել տար բեր իրա վի ճակ նե րում առա ջա ցող 

եր կընտ րանք նե րի վե րա բե րյալ,
 • ս տեղ ծա գոր ծա բար մտա ծել և հա ղոր դակց վել՝ ինչ պես, օրի-

նակ, հս տակ շա րադ րել մտ քե րը և ձևա կեր պել գա ղա փար նե-
րը (այդ թվում, օգ տա գոր ծե լով թվային ցու ցա նիշ ներ, գրա-
ֆիկ ներ, էլեկտ րո նային տեխ նո լո գիաներ), ըն թերց ված նյու-
թե րից ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցիա քա ղել, լսել այ լոց կար ծիք-
նե րը և հար գա լից ու ըմբռ նող մո տե ցում ցու ցա բե րել դրանց 
նկատ մամբ, ըն կա լել և պատ շաճ կեր պով կա տա րել առա-
ջադ րանք նե րը։ 
Ու սա նող նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը ու սում նա ռու թյան 

նկատ մամբ բարձ րաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է նրանց 
հա ղոր դել ինք նագ նա հատ ման հմ տու թյուն ներ։ ¸ա անե լու հա-
մար, կա րե լի է ներ մու ծել ստեղ ծա գոր ծա կան գնա հատ ման (ար-
ժե վոր ման) հա մա կարգ, որը հենց ըն թաց քում կա պա հո վի օգ-
տա կար ին ֆոր մա ցիա թե՛ դա սա խո սի, թե՛ ու սա նո ղի հա մար։ 
Այդ հա մա կար գը կա րող է նե րա ռել (ա) ար դյուն քի գնա հա տում 
(էս սե ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րանք ներ, հե տա զո տու թյան 
հաշ վետ վու թյուն ներ, նա խագ ծեր և այլն), (բ) կա տար ման գնա-
հա տում (ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րում ներ, գի տա գործ նա կան 
ցու ցադ րու թյուն ներ, բա նա վե ճեր, գի տա կան փոր ձեր և այլն), ինչ-
պես նաև (գ) ըն թա ցիկ գնա հա տում ներ (բա նա վոր հար ցում ներ, 
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հար ցա խույ զեր, դի տար կում ներ և այլն)։ Եթե գնա հատ ման չա-
փա նիշ նե րը հս տակ ըն կալ վում են ու սա նող նե րի կող մից, նրանք 
ավե լի հեշ տո րեն կար ժե վո րեն իրենց աշ խա տան քը և ավե լի հա-
մոզ ված կլի նեն ար դյուն քի ճշգր տու թյան մեջ։ Երբ ու սա նող նե րը 
մաս նակ ցում են այն չա փա նիշ նե րի սահ ման մա նը, որոն ցով գնա-
հատ վե լու է աշ խա տան քը, իսկ այ նու հետև նաև դե րա կա տա-
րու թյուն ու նեն իրենց կամ այլ ու սա նող նե րի աշ խա տան քի գնա-
հատ ման գոր ծում, նրանց սե փա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մը զգա լիորեն ավե լա նում է։

 ̧ ա սըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը ու սա նող նե րի ու սում նա կան 
ակ տի վու թյու նը խթա նե լու տե սան կյու նից կա րող է բաշխ վել երեք 
կար գե րով՝ (ա) բո վան դա կու թյուն, որի իմա ցու թյու նը պա հանջ-
վում է բո լոր ու սա նող նե րից, (բ) բո վան դա կու թյուն, որը կա րող 
է հաս ցեագր վել առան ձին ու սա նող նե րի այս կամ այն խմ բային 
նա խագ ծի կամ աշ խա տան քի կա տար ման շր ջա նակ նե րում և (գ) 
բո վան դա կու թյուն, որը կա րող է հե տաքրք րել միայն ու սա նող նե-
րի, ով քեր ցան կա նում են մաս նա գի տա նալ այդ նեղ ոլոր տում։ 

Այ նու հետև պետք է որո շել, թե ո՛ր թե մա նե րը ու սա նող նե րի 
ակ տի վու թյան և առա ջադ րանք նե րի ո՛ր տե սա կին են հա մա պա-
տաս խա նում։ Որ քա նո՞վ դա սըն թա ցի թե մա նե րը կողմ նո րոշ ված 
են ոչ միայն դե պի բո վան դա կու թյուն, այլ նաև դե պի ու սում նա-
ռու թյան ըն թացք (վե րը քն նարկ ված առու մով)։ Ինչ պի սի՞ ու սում-
նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա րող են նպաս տել ու սա նող նե րի 
ինք նու րույն և հա մա տեղ աշ խա տան քին, օգ նել տի րա պե տե լու 
մաս նա գի տա կան գոր ծի քա կազ մին։ Ինչ պե՞ս է ձևա վոր վե լու դա-
սըն թա ցի խթա նող և աջակ ցող մթ նո լոր տը՝ ու սա նող նե րի ար դյու-
նա վետ աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու, մի ջանձ նային և հա մա-
գոր ծակ ցային հմ տու թյուն ներ փո խան ցե լու և հե տա գա կր թու-
թյան (այդ թվում նաև՝ ինք նակր թու թյան) հա մար ու նա կու թյուն-
ներ սեր մա նե լու հա մար։ 

Այս պի սով, ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրա գի րը կա րող է ու-
նե նալ բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ, որոնք աջակ ցում և խթա նում 
են ու սա նող նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու դա սըն թա ցին.
ա) հաս տա տել առա ջին շփու մը դա սա խո սի և ու սա նո ղի միջև, 
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ուս տի նա խընտ րե լի է, որ այն պա րու նա կի առա վել ման րա-
մասն ին ֆոր մա ցիա դա սա խո սի մա սին, նրա դա սա վանդ ման 
մո տե ցում նե րի, դա սըն թա ցը վա րե լու եղա նակ նե րի մա սին.

բ)  ծա ռայել որ պես ու սում նա կան նյութ և ձեռ նարկ՝ ընդ գր կե լով 
դա սա վանդ ման նյու թե րը (handouts), ման րա մասն ին ֆոր մա-
ցիա առա ջադ րանք նե րի, դրանց գնա հատ ման ձևե րի վեր բե-
րյալ.

գ)  նկա րագ րել ու սա նող նե րի կր թա կան վար քագ ծի վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում նե րը.

դ)  օժան դա կել ու սա նող նե րին գնա հա տե լու իրենց պատ րաստ-
վա ծու թյու նը դա սըն թա ցին մաս նակ ցե լու հա մար՝ ներ կա յաց-
նե լով այն, ինչ ու սա նողն ար դեն պետք է նա խա պես իմա նա 
կամ կա րո ղա նա անել դա սըն թա ցին մաս նակ ցե լուց առաջ.

ե)   ցույց տալ դա սըն թա ցի տե ղը ամ բողջ ծրագ րում և մաս նա գի-
տա կան ոլոր տի շր ջա նակ նե րում.

զ)   նկա րագ րել հա սա նե լի ու սում նա կան ռե սուրս նե րը.
է)  նե րա ռել նյու թեր, որոնք կա րող են աջակ ցել ար տալ սա րա-

նային աշ խա տան քում.
ը)   ծա ռայել որ պես դա սա խո սի և ու սա նող նե րի միջև հա մա ձայ-

նեց ված ու սում նա կան պայ մա նա գիր փո խա դարձ պար տա-
վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։
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Բ. ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ՄԵՏ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ԾՐԱԳ ՐԻ  
ԿԱԶ ՄՈՒ ՄԸ

 Ընդ հա նուր առ մամբ, ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րում 
պետք է ար տա ցոլ ված լի նեն հետ ևյալ կե տե րը.
 •  ̧ ա սըն թա ցի նկա րագ րու թյու նը, որը նե րա ռում է դա սըն թա ցի 

նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը,
 •  ̧ ա սըն թա ցի կա ռուց ված քը և տե ղը տվյալ կր թա կան ծրագ րի 

շր ջա նակ նե րում,
 •  ̧ ա սըն թա ցի ըն թաց քում նա խա տես վող ու սում նա կան գոր ծո-

ղու թյուն նե րի տե սակ նե րը, ինչ պես նաև ու սա նո ղի և դա սա-
խո սի պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի չա փի սահ մա նու մը,

 •  ̧ ա սըն թա ցի` գնա հատ ման և ստուգ ման չա փա նիշ նե րի 
պարզ, հաս կա նա լի և հս տակ սահ մա նու մը: 
Այ դու հան դերձ, ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րի կա ռուց-

ված քը մե ծա պես կախ ված է դա սըն թա ցի տե սա կից, բո վան դա-
կային տրա մա բա նու թյունից և ու սա նող նե րի պա հանջ նե րից, և 
այն կազ մե լու հա մար դա սա խո սը, պահ պա նե լով մե թո դա բա նա-
կան հիմ նա կան պա հանջ նե րը, պետք է ու նե նա պատ շաճ ինք-
նա վա րու թյուն։ Ստորև բեր վում են ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի 
ծրագ րի հիմ նա կան են թա բա ժին նե րը1:
 •  Բո վան դա կու թյուն
 •  ̧ ա սըն թա ցը վա րո ղի մա սին տվյալ ներ 
 • Ու սա նող նե րի մա սին տվյալ ներ 
 • ¸ա սըն թա ցի նպա տա կը
 •  ̧ ա սըն թա ցի նկա րա գի րը
 • Կր թա կան վերջ նար դյունք նե րը 
 • Գ րա կա նու թյան ցան կը
 •  ̧ ա սըն թա ցի օրա ցույ ցը
 •  ̧ ա սըն թա ցի պա հանջ նե րը
 • Ս տուգ ման և գնա հատ ման եղա նակ նե րը

1 Ավելի մանրամասն տե՛ս. ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթո-
դական ուղենիշներ, Երևան, 2010, էջ 10-12:
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 Բո վան դա կու թյուն 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրա գի րը պետք է պատ շաճ բո-
վան դա կային ծա վալ ներ և հս տակ կազ մա կերպ ված կա ռուց վածք 
ու նե նա, քա նի որ ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ու սա նող նե րը 
առնչ վե լու են ծրագ րին փուլ առ փուլ (ը ստ թե մա նե րի) և պետք է 
հեշտ կա րո ղա նան գտ նել հա մա պա տաս խան թե մայի հետ կապ-
ված առա ջադ րանք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Դա սըն թա ցը վա րո ղի մա սին տվյալ ներ 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրա գի րը պետք է պա րու նա կի 
ան հրա ժեշտ տվյալ ներ դա սըն թա ցը վա րո ղի մա սին, որ պես զի 
ու սա նո ղը դա սա խո սի հետ կապ հաս տա տե լու հիմ նա կան եղա-
նակ նե րի և կար գի վե րա բե րյալ պատ շաճ տե ղե կատ վու թյուն ու-
նե նա։ 

¸ա սըն թա ցի նկա րագ րի այս հատ վա ծում դա սա խո սը կա րող 
է հա մա ռոտ տե ղե կատ վու թյուն ներ կա յաց նել իր կր թա կան և հե-
տա զո տա կան փոր ձա ռու թյան, ինչ պես նաև մաս նա գի տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րի մա սին:

 Ու սա նող նե րի մա սին տվյալ ներ

 Փո խա դարձ շփու մը և հե տա դարձ կա պը ապա հո վե լու հա-
մար կա րե լի է ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րում նե րա ռել 
հա մա պա տաս խան մի հատ ված, որը հնա րա վո րու թյուն կտա 
հա վա քագ րել ու սա նող նե րի կոն տակ տային տվյալ ները (ան հա-
տա կան տվյալ ներ, էլ. փոս տի հաս ցե, հե ռա խո սա հա մար և ալն)։ 
Հնա րա վոր եղա նակ նե րից է՝ մշա կել տվյալ նե րի հա վա քագր ման 
հա մա պա տաս խան ձևա թուղթ և կցել այն դա սըն թա ցի ծրագ րին. 
ու սա նո ղը կկա րո ղա նա լրաց նել և վե րա դարձ նել այն հա ջոր դող 
դա սա խո սու թյուն նե րի ըն թաց քում:

 Դա սըն թա ցի նպա տա կը 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րի այս հատ վա ծում հար-
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կա վոր է բա ցատ րել, թե ին չո՛վ է պայ մա նա վոր ված տվյալ դա-
սըն թա ցի առ կա յու թյու նը կր թա կան ծրագ րում և ինչ պե՛ս է այն 
լրաց նում ընդ հա նուր կր թա կան ծրա գի րը: Հս տակ ներ կա յաց նե-
լով դա սըն թա ցի նպա տակ նե րը՝ ու սա նո ղին կա րե լի է ցույց տալ 
դա սըն թա ցի և իր ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան աճի միջև սերտ 
կա պը, ինչն, իր հեր թին, կա րող է խթա նել ու սա նող նե րի առա վել 
ակ տի վու թյու նը դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում: 

Կր թա կան վեր çա նար դյունք նե րը 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի կա ռուց ման հիմ նա կան սկըզ-
բունք նե րից է կր թա կան վերջ նար դյունք նե րի հս տակ ներ կա յա-
ցու մը: Ու սա նո ղին ան հրա ժեշտ է ցույց տալ այն կր թա կան վերջ-
նար դյունք նե րը, որոնց նա կհաս նի դա սըն թա ցի ավար տին։ ¸ա ս- 
ըն թա ցի կր թա կան վերջ նար դյունք նե րը պետք է սահմանվեն հնա-
րա վո րինս հս տակ և չա փե լի՝ ձևա կերպ ված լի նե լով ձեռք բեր վե-
լիք կոմ պե տեն ցիանե րի տեր մին նե րով, այսինքն՝ նկա րագ րե լով 
այն կոնկ րետ գի տե լիք նե րը, ու նա կու թյուն նե րը և հմ տու թյուն-
նե րը, որոնք պետք է կա րո ղա նա դրս ևո րել ու սա նո ղը դա սըն թա-
ցի ավար տին։ Այդ ձևա կեր պում նե րը պետք է դա սա կար գել ըստ 
տե սա կան գի տե լիք նե րի և գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի (բուն 
մաս նա գի տա կան և ընդ հան րա կան)2: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով դա սըն թա ցի մա կար դա կում՝ ի տար բե-
րու թյուն կր թա կան ամ բողջ ծրագ րի, հար կա վոր է խու սա փել ընդ-
հա նուր ար տա հայ տու թյուն նե րից (կի մա նա, կհաս կա նա, կծա նո-
թա նա)՝ նա խա պատ վու թյու նը տա լով կդրս ևո րի [...-ը լու ծե լու, 
ներ կա յաց նե լու և այլն] կա րո ղու թյուն, կցու ցա բե րի [...-ը վեր լու-
ծե լու, հա մադ րե լու և այլն] ու նա կու թյուն ձևա կեր պում նե րին։ 

 Դա սըն թա ցի նկա րա գի րը 

Ու սա նո ղա մետ դա սըն թա ցի ծրագ րի այս բաժ նում պետք է 
հնա րա վո րինս հս տակ նկա րագ րել դա սըն թա ցը` ներ կա յաց նե լով 

2 Ավելի մանրամասն տե՛ս. ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթո-
դական ուղենիշներ, Երևան, 2010, էջ 10-12:
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դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը, կազ մա կերպ ման ձևե րը (դա-
սա խո սու թյուն ներ, խմ բային քն նար կում ներ, գործ նա կան աշ խա-
տանք ներ և այլն), ինչ պես նաև դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու-
թյու նը: 

Գ րա կա նու թյան ցանկ 

Ու սա նո ղա մետ սկզ բուն քով կազմ ված դա սըն թա ցի հա մար 
կար ևոր նա խա պայ ման է հան դի սա նում ան հրա ժեշտ գրա կա-
նու թյան և լրա ցու ցիչ աղ բյուր ներ որո նե լու հնա րա վո րու թյուն նե-
րի մատ չե լիու թյու նը ու սա նո ղի հա մար: ¸ա սա վան դո ղը պետք է 
հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյու նը հայ թայ թե լու վե րա բե րյալ 
ու սա նո ղին ապա հո վի ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյամբ (առ-
կա յու թյու նը գրա դա րա նում, ամ բիոնում, վա ճառ քում և այ լուր), 
իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում տրա մադ րի հա մա պա տաս խան 
նյու թե րը և գրա կա նու թյու նը ու սա նող նե րին: Գրա կա նու թյունն ու 
ըն թեր ցա նու թյան նյու թե րը պետք է դա սա կարգ ված լի նեն ըստ 
ծրագ րի բո վան դա կու թյան մա սում նշ ված հա մա պա տաս խան 
թե մա նե րի:

 Դա սըն թա ցի օրա ցույց 

Ու սա նող նե րին մտա հո գող ամե նա կար ևոր հար ցե րից է՝ իմա-
նալ, թե ե՛րբ և ի՛նչ է նրան ցից պա հանջ վե լու: Այս հար ցե րը պար-
զա բա նե լու հա մար ծրագ րում բեր վում է դա սըն թաց նե րի բա ղադ-
րիչ նե րի (թե մա նե րի, սե մի նար նե րի, մի ջան կյալ և ավար տա կան 
քն նու թյուն նե րի, գրա վոր նյու թե րի հանձն ման և այլն) ժա մա նա-
կա ցույ ցը, որը պետք է ընդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նեց ված լի-
նի բու հում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման կար գի 
հետ։ ̧ ա սըն թա ցի առա ջադ րանք նե րի պլա նա վո րու մը պետք է լի-
նի իրա տե սա կան և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի ու սա նո ղին պատ-
շաճ կա տա րել դրանք:
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 Դա սըն թա ցի պա հանç նե րը 

Ու սա նո ղա մետ սկզ բուն քով դա սըն թաց կազ մե լու ըն թաց քում` 
դա սըն թա ցին վե րա բե րող պա հանջ նե րը կա րե լի է տե ղա բաշ խել 
ծրագ րի տար բեր բա ժին նե րում, օրի նակ՝ խն դիր ներն ու նպա-
տակ նե րը նկա րագ րող բա ժին նե րում, ինչ պես նաև գնա հատ ման 
սկզ բունք նե րը նկա րագ րող մա սում։ Կա րե լի է նաև դա սըն թա ցի 
պա հանջ նե րը ներ կա յաց նել առան ձին են թա բաժ նով։

Ս տուգ ման և գնա հատ ման եղա նակ նե րը 

Այս բաժ նում ան հրա ժեշտ է հան գա մա նո րեն նկա րագ րել 
գնա հատ ման և ստուգ ման մե խա նիզմ նե րը և գոր ծիք նե րը: Գնա-
հատ ման և ստուգ ման գոր ծիք նե րը պետք է լի նեն չա փե լի և զուրկ 
եր կա կի մեկ նա բա նու թյու նից, ինչ պես նաև եր կա կի կի րառ ման 
հնա րա վո րու թյու նից: Գնա հատ ման գոր ծիք նե րը պետք է հաս-
կա նա լի լի նեն ու սա նո ղի հա մար: Ու սա նո ղը պետք է իմա նա, թե 
ինչ պե՛ս է գնա հատ վում իր աշ խա տան քը, ի՛նչ բա ղադ րիչ նե րից է 
կազմ ված ավար տա կան միավո րը և ինչ պե՛ս և ի՛նչ գոր ծիք նե րով 
է ստուգ վում յու րա քան չյուր բա ղադ րիչ: Այս բաժ նի նկա րագ րու-
թյու նը նույն պես ան հրա ժեշտ է հա մա ձայ նեց նել բու հում գոր ծող 
գի տե լիք նե րի գնա հատ ման կար գի հետ։ 

Քա նի որ գնա հատ ման նոր հա մա կար գում վերջ նա կան 
միավո րի մաս է կազ մում ու սա նո ղի մաս նակ ցու թյու նը ու սում նա-
կան պա րապ մունք նե րին (ո րը, սո վո րա բար, պատ շաճ կեր պով չի 
հս տա կեց վում գի տե լիք ի գնա հատ ման բու հա կան կար գե րում), 
ապա այդ մաս նակ ցու թյա նը դա սա խո սի կող մից ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը պետք է ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վեն (օ րի նակ՝ 
ակ տի վու թյուն հար ցե րի տես քով, մաս նակ ցու թյուն քն նար կում-
նե րին, առա ջադ րանք նե րի կա տա րում սահ ման ված ժամ կետ նե-
րում և այլն) և հս տակ նշ վի, թե ի՛նչ սկզ բուն քով է կա տար վե լու 
գնա հատ ման այդ բա ղադ րի չի ձևա վո րու մը:

 Մի ջան կյալ կամ ըն թա ցիկ քն նու թյուն նե րի պա րա գա յում ան-
հրա ժեշտ է նկա րագ րել ըն թա ցա կար գը, ստուգ ման և գնա հատ-
ման մե խա նիզմն ու գոր ծիք նե րը (օ րի նակ` թես տի պա րա գա յում 



21

 Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց

պետք է նկա րագ րել նրա կա ռուց ված քը, տրա մադ րել նմու շօ րի-
նա կը, ներ կա յաց նել գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը և ան ցկաց ման 
ձևը: Եթե մի ջան կյալ կամ ըն թա ցիկ քն նու թյու նը թես տի մի ջո ցով 
չէ իրա կա նաց վում, այլ կազմ ված է տե սա կան հար ցե րից, ապա 
պետք է նշել դրանց քա նա կը, յու րա քան չյուր հար ցի ար ժե քը և 
գնա հատ ման սկզ բուն քը)։

Գ րա վոր նյու թի (էս սե, ռե ֆե րատ, կուր սային աշ խա տանք) 
պա րա գա յում պետք է պարզ և հս տակ նկա րագր վել բո լոր այն 
չա փա նիշ նե րը, որոն ցով առաջ նորդ վե լու է դա սա խո սը տվյալ 
նյու թը ստու գե լու և գնա հա տե լու ըն թաց քում:
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Գ. §Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԼՈ-
ԲԱ ԼԻ ԶԱ ՑԻԱ. ԱՐԵՎ ՄՈՒՏՔ ԵՎ ԻՍ ԼԱՄ¦  
ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ Ց Ի ԾՐԱԳ ՐԻ ՆՄՈՒ ՇՕ ՐԻ ՆԱԿ

ԵՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ

 Դա սըն թա ցի ծրա գիր

 Ֆա կուլ տետ Ար ևե լա գի տու թյան
 (ֆա կուլ տե տի ան վա նու մը)

 
Ամ բիոն Արա բա գի տու թյան 
 (ամ բիոնի ան վա նու մը)

 ̧ ա սըն թաց` 1802/M34, Մշա կու թային բազ մա զա նու թյուն 
 և գլո բա լի զա ցիա. Արև մուտք և իս լամ
 (¸ա սըն թա ցի դա սի չը և ան վա նու մը` 

 ըստ ու սում նա կան պլա նի)

 

Ո րա կա վոր ման 
աս տի ճան՝  մա գիստ րո սի կր թա կան ծրա գիր

 Հե ղի նակ՝   Հայկ Քո չա րյան, պ.գ.թ., ասիս տենտ 
 (ԱԱՀ, գի տա կան աս տի ճա նը, 

 գի տա կան կո չու մը, պաշ տո նը)



23

 Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց

1. Դա սըն թա ցը վա րո ղի մա սին տվյալ ներ 

 Դա սըն թա ցը վա րում ¿` պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 
ասիս տենտ Հայկ Քո չա րյա նը

 Փոս տային հաս ցեն` Եր ևան, 0025, Ալեք Մա նու կյան 1, Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րան, ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տետ, 
արա բա գի տու թյան ամ բիոն 

Էլ. փոս տի հաս ցեն ̀ hkocharyan@ysu.am

Կայ քը հա մա ցան ցում` http://yerevan.academia.edu/HaykKocharyan/ 

Աշ խա տան քային հե ռա խոս նե րը` 573330, 551674

 Խորհր դատ վու թյուն նե րի օրե րը` երեք շաբ թի և ուր բաթ, ժ. 13.00-
14.00 կամ նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ 

Ա կա դե միական կեն սագ րու թյու նը` 2002-2005` աս պի րան տու-
րա, ԵՊՀ արա բա գի տու թյան ամ բիոն, 20.11-10.12.2004` արա բե-
րեն լեզ վի դա սըն թաց ներր, Կա հի րեի հա մալ սա րա նի արա բե րեն 
լեզ վի կենտ րոն, 2000-2002` մա գիստ րա տու րա, ԵՊՀ արա բա գի-
տու թյան ամ բիոն, 1998-1999` արա բե րեն լեզ վի ու սուց ման ինս-
տի տուտ, ¸ա մաս կոս, Սի րիա, 1995-2000` բա կա լավ րիատ, ԵՊՀ  
արա բա գի տու թյան ամ բիոն: 

Աշ խա տան քային փոր ձը` 2005-ցայ սօր` ԵՊՀ արա բա գի տու թյան 
ամ բիոն, ասիս տենտ, 2006-ցայ սօր` ԵՊՀ Քա ղա քակր թա կան և 
մշա կու թային հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, ավագ փոր ձա-
գետ:

 Դա սա վանդ վող այլ առար կա ներ` 
 • Ա րա բիան նա խաիս լա մա կան շր ջա նում և Արա բա կան խա-

լի ֆա յու թյու նը (4-9-րդ դա րի առա ջին կես)` դա սա վանդ վում 
է ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի արա բա գի տու թյան ամ-
բիոնի բա կա լավ րիատի ու սա նող նե րին եր րորդ կի սա մյա կում 
և նե րառ ված է պար տա դիր առար կա յա ցան կի մեջ: 

 • Ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի ձևա վոր ման շր ջա նը (7-րդ դա-
րի վերջ - 13-րդ դա րի երկ րորդ կես)` դա սա վանդ վում է ար-
ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի արա բա գի տու թյան ամ բիոնի 
բա կա լավ րիատի ու սա նող նե րին չոր րորդ կի սա մյա կում և նե-
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րառ ված է պար տա դիր առար կա յա ցան կի մեջ: 
 • Իս լա մա կան հո սանք ներն ու շար ժում նե րը ար դի փու լում` 

դա սա վանդ վում է ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի արա-
բա գի տու թյան ամ բիոնի մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րին 
եր րորդ կի սա մյա կում և նե րառ ված է պար տա դիր առար կա-
յա ցան կի մեջ: 

 • Իս լամ և Արև մուտք. Մշա կույթ նե րի բազ մա զա նու թյուն, գլո-
բա լի զա ցիա և մու սուլ ման ներ` դա սա վանդ վում է ար ևե լա-
գի տու թյան ֆա կուլ տե տի արա բա գի տու թյան ամ բիոնի մա-
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րին երկ րորդ կի սա մյա կում և նե-
րառ ված է կա մընտ րա կան առար կա յա ցան կի մեջ: 

 • Իս լամ Եվ րո պա յում, Մի ջին Ասիայում և Հե ռա վոր Ար ևել քում`  
դա սա վանդ վում է ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի արա-
բա գի տու թյան ամ բիոնի մա գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րին 
երկ րորդ կի սա մյա կում և նե րառ ված է կա մընտ րա կան առար-
կա յա ցան կի մեջ:

  Հե տա զո տա կան ուղ ղու թյու նը՝  Ա դապ տա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում

 Գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր çա նա կը`
Ադապ տա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը Ում մա յում,
Ք րի տո նեամու սուլ մա նա կան վի ճա բա նա կան գրա կա նու թյու նը 
միջ նա դա րում:

2. Ու սա նող նե րի մա սին տվյալ ներ

 Հար գե լի ու սա նող, 
խնդ րում եմ ստորև բեր ված ձևաթղ թի օրի նա կով լրաց նել Ձեր 
տվյալ նե րը և ու ղար կել hkocharyan@ysu.am էլեկտ րո նային հաս-
ցեով: Այս տվյալ նե րը ան հրա ժեշտ են հե տա դարձ կա պը ապա-
հո վե լու և ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը ավե լի ար դյու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար։
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Ա .Ա .Հ                                                                                                    

Ամ բիոն                                             Կի սա մյակ                                    

Ուս. տոմ սի N                                                 

 Հեռ.                                                               

Էլ. փոստ                                                       

 3. Դա սըն թա ցի նպա տա կը

 ̧ ա սըն թա ցը նա խա տես ված է §Ա րա բա մու սուլ մա նա կան քա-
ղա քակր թու թյան պատ մու թյուն և իս լա մա գի տու թյուն¦ մա գիստ-
րո սա կան ծրագ րում ներգ րավ ված երկ րորդ կուր սի արա բա գետ 
(ար ևե լա գետ) ու սա նող նե րի հա մար։ ¸ա սըն թա ցի հիմ նա կան 
նպա տակն է՝ հա մալ րել իս լա մա գի տա կան դա սըն թաց նե րի շար-
քը և §Իս լա մի¦ և §Արև մուտ քի¦ օրի նա կով ու սա նող նե րին ծա նո-
թաց նել գլո բա լաց վող աշ խար հում մշա կու թային, կրո նա կան բազ-
մա զա նու թյան դրս ևոր ման ձևե րին, ինչ պես նաև քա ղա քակըր- 
 թա կան հո ղի վրա այդ հա մա տեքս տում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե-
րին: Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում տար բեր հա սա րա կու-
թյուն նե րի և ար ժե քային հա մա կար գե րի հա մա գոր ծակ ցու թյա նը 
գլո բա լաց վող և, միև նույն ժա մա նակ լո կա լաց վող աշ խար հում:

 ̧ ա սըն թա ցի խն դիր նե րից է հաս կա նալ քա ղա քակր թա կան 
տվյալ մա կար դա կում միջմ շա կու թային և միջկ րո նա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման հա վա նա կան վեկ տոր նե րը:

 ̧ ա սըն թա ցի շր ջա նա կում քն նարկ ված խն դիր նե րը կա րող են 
վե րա ճել հե տա զո տա կան թե մա նե րի կր թա կան հա ջորդ մա կար-
դա կում (աս պի րան տու րա յում):

4. Կր թա կան վերç նար դյունք նե րը

 ̧ ա սըն թա ցի հա ջող ավար տին ու սա նո ղը.
 • կ տի րա պե տի §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ փոխ հա րա բե րու թյուն-

նե րի զար գաց ման պատ մու թյա նը. 
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 • կդրս ևո րի գլո բալ գոր ծըն թաց նե րը՝ §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում.
 •  մաս նա գի տա կան լսա րա նի առջև ներ կա յաց նե լու կա րո-

ղու թյուն,
 •  մաս նա գի տա կան քն նար կում ներ և բա նա վե ճեր կազ մա-

կեր պե լու և վա րե լու հմ տու թյուն ներ.
 • կ ցու ցա բե րի 

 • §Արև մուտ քի¦ և §Իս լա մի¦ միջև ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե-
րին առնչ վող հիմ նախն դիր նե րը գի տա կա նո րեն վեր լու ծե-
լու կա րո ղու թյուն,

 • գ լո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը` §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ փոխ հա րա բե րու թյան հա-
մա տեքս տում հա մադ րե լու և հիմ նա վոր ված եզ րա կա ցու-
թյուն ներ ու երաշ խա վո րա կան ներ ձևա կեր պե լու ու նա-
կու թյուն։

5. Դա սըն թա ցի նկա րա գիր

Դա սիչ
Կ րե դիտ 

քա նակ

Լ սա րան. 

ժամ. 

Ընդհ. 

ժամ.

Ինքն.

 ժամ.

Շա բաթ. 

ժամ
Կի սամ.

1802/M34 3 32 90 58 2 3

5.1 Դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու թյան ձևե րը
 ̧ ա սըն թա ցի տևո ղու թյունն է 1 կի սա մյակ։ Այն բա ժան ված է 

2 ու սում նա կան հատ վա ծի (մաս 1 և մաս 2), որոն ցից յու րա քան-
չյուրն իր հեր թին բա ժան ված է եր կու ներ քին մո դուլ նե րի: Առա-
ջին ներ քին մո դու լի ըն թաց քում կմա տուց վի բուն առար կա յա կան 
նյու թը, որին կհա ջոր դի քն նար կում/ բա նա վեճ յու րա քան չյուր պա-
րապ մուն քի վեր ջին 15 րո պե նե րի ըն թաց քում: Երկ րորդ ներ քին 
մո դու լի ըն թաց քում կա յա նա լու են սե մի նար պա րապ մունք ներ` 
հիմն ված ան ցած նյու թի վրա, որոնց ըն թաց քում ու սա նո ղը պետք 
է ներ կա յաց նի ան հա տա կան ու սում նա հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք։

 Մա սե րից յու րա քան չյու րի ավար տին նա խա տես ված է 1 ըն-
թա ցիկ (մի ջան կյալ) քն նու թյա ն հանձ նում։ 
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Ու սա նո ղի վաս տա կած միավոր նե րի կա ռուց ված քը ներ կա-
յաց ված է 8.1 կե տում:

5.2 Դա սա բաշխ ման սանդ ղա կը ըստ թե մա նե րի և պա րապ-
մուն քի ձևե րի

Ա ռար կայի բա ժին ներ և 
թե մա ներ

միայն 

ակադ/ 

ժա մ

դա սախ. 

ակադ/ 

ժամ

սե մի ն.

ա կադ/ 

ժամ

աշխ. 

այլ ձևեր 

ակ/ ժամ

Մաս 1 16 12 2 2

Թե մա 1.1. §Մ շա կույթ¦, 
§կ րոն¦ և §քա ղա քարկ թու-
թյուն¦ եզ րե րի շուրջ: 4

Թե մա 1.2. §Իս լամ¦ և §Արև-
մուտք¦. հա սա րա կու թյան 
կազ մա կերպ ման տար բեր 
հա մա կար գեր:

4

Թե մա 1.3. Գլո բա լի զա ցիա 
և մշա կու թային բազ մա զա-
նու թյուն, ինք նու թյան ճգ նա-
ժամ:

4

Մաս 2 16 12 2 2

Թե մա 2.1. Մշա կու թային 
բազ մա զա նու թյուն և կրո նի 
քա ղա քա կա նա ցում, Ջի հա դի 
հայե ցա կար գը իս լա մում:

4

Թե մա 2.2. Իս լա մա կան §քա-
ղա քակր թու թյան¦ արևմ տա-
կա նա ցու մը և ջի հա դա կան 
ըմ բոս տու թյուն ընդ դեմ Արև-
մուտ քի:

4

Թե մա 2.3. Ադապ տա ցիոն 
գոր ծըն թաց նե րը և միջմ շա-
կու թային երկ խո սու թյու նը 
§Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ հա-
մա տեքս տում:

4

Ըն դա մե նը 32 24 4 4
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5.3 Բա ժին նե րի և առար կա յա կան թե մա նե րի բո վան դա կու-
թյու նը

 ՄԱՍ 1 
Թե մա 1.1. §Մ շա կույթ¦, §կ րոն¦ և §քա ղա քարկ թու թյուն¦ եզ-

րե րի շուրç
 Նե րա ծա կան դա սա խո սու թյուն՝ նվիր ված տեր մի նա բա նա-

կան գոր ծի քա կազ մի և հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի հս տա-
կեց մա նը։ Այն միտ ված է լի նե լու լսա րա նային հե տա գա քն նար-
կում նե րի հա մար միաս նա կան բա ռա րա նի ստեղծ մա նը:

Գ րա կա նու թյուն
1. Geertz C. (1973). The Interpretation of Cultures, New York. Basic 

Books. 
2. Culture and Social Reality: Islam as a Cultural System and its 

Diversity - Tibi B. (2001). Islam between Culture & Politics, New 
York: Palgrave, pp 28-52.

3. The introduction - Rundell J., Mennell S. (1998). Classical 
Reeding in Culture and Civilization, London: Routledge. 

 Թե մա 1.2. §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦. հա սա րա կու թյան կազ-
մա կերպ ման տար բեր հա մա կար գեր

 Թե մայի շր ջա նակ նե րում քն նարկ վում է §Իս լամ¦ և §Արև-
մուտք¦ հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կային սահ ման նե րը, իս-
լա մա կան և քրիս տո նեական ար ժե հա մա կար գե րի ու աշ խար-
հըն կալ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Քն նարկ վում է մշա-
կու թային բազ մա զա նու թյու նը Արև մուտ քի և Ար ևել քի (իս լա մի և 
քրիս տո նեու թյան) հա մա տեքս տում: Առան ձին ներ կա յաց վում են 
իս լա մա կան ար ժե հա մա կար գի վրա հիմն վող հա սա րա կու թյան 
կազ մա կերպ ման յու րա հա տուկ հա մա կար գը` ում ման և հա սար-
կու թյան կազ մա կերպ ման արևմ տյան մո դե լը։ ¸ի տարկ վում են 
նշ վող հա մա կար գե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դրանք գնա-
հատ վում §Իս լա մի¦ և §Արև մուտ քի¦ միջև ըն թա ցող գոր ծըն թաց-
նե րի ներ կա յաց ման հա մար։ 

Գ րա կա նու թյուն
1. Chapter “The Islamic Worldview“, Tibi B. (2001). Islam between 
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Culture & Politics, New York: Palgrave, pp. 53-61.
2. Hourani, A. (1991). Islam in European Thought, Cambridge.
3. Kepel G. (2004).The War for Muslim Minds: Islam and the West, 

Cambridge, MA: The Belknap Press. 
4. Esposito J. L. and Voll J. O. (2000). “Islam and the West: Muslim 

Voices of Dialogue“, Millennium - Journal of International Stud-
ies, 29, pp. 613-639.

5. Denny F.M. (1975). “The meaning of Ummah in the Qur’an“, His-
tory of Religions, xv, pp. 34-70.

6. Rahman F. (1984). “The principle of shura and the role of umma 
in Islam“, American Journal of Islamic Studies, I, pp.1-9. 

7. Քո չա րյան Հ. (2004). §Ում մա¦ հաս կա ցու թյան զար գա ցու մը 
Ղու րա նի տեքս տում¦, ORIENTALIA, հ. 2, էջ. 78-87:

8.  Քո չա րյան Հ. (2005). §Մե դի նայի հա մա ձայ նա գի րը¦, Բան բեր 
Եր ևա նի հա մալ սա րա նի, թիվ 1, էջ. 207-211: 

 Թե մա 1.3. Գլո բա լի զա ցիա և մշա կու թային բազ մա զա նու-
թյուն. ինք նու թյան ճգ նա ժամ

 Չորս ակա դե միական ժա մե րի ըն թաց քում նա խա տես վում 
է ներ կա յաց նել §մ շա կույ թի¦ ադապ տա ցիոն հնա րա վո րու թյան 
կար ևո րու թյու նը գլո բա լաց վող աշ խար հում, մաս նա վո րա պես, 
§Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ հա մա տեքս տում մշա կույթ նե րի ադապ-
տա ցիոն հնա րա վո րու թյուն նե րի դրս ևոր ման ձևե րը, ար դի քա-
ղա քակր թա կան մա կար դա կում գլո բա լի զա ցիոն հո սանք նե րի 
ազ դե ցու թյու նը ինք նու թյան վրա, ինք նու թյան ճգ նա ժա մի առա-
ջա ցու մը, նոր տե սա կի ին քու թյան /ինք նու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
հար ցե րը: 

Գ րա կա նու թյուն
1. Chapter 1 and 5 - Tibi B. (2002). The Challenge of Fundamental-

ism. Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: Uni-
versity of California Press, updated edition. 

2. Lieber R. J., Weisberg R. E. (Winter, 2002). “Globalization, Cul-
ture, and Identities in Crisis“, International Journal of Politics, 
Culture, and Society, vol. 16, No. 2 Springer, pp. 273-296.
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3. Arjomand S. A. (2004). “Islam, Political Change and Globaliza-
tion“, Thesis Eleven, 76, Sage, pp. 9-29.

4. Ramadan T. (1999). To be a European Muslim: a study of Islamic 
sources in the European context, Islamic Foundation. 

5. Ramadan T. (2005). Western Muslims and the future of Islam, 
Oxford University Press US. 

 Ø²ê 2 
Â» Ù³ 2.1. Øß³ Ïáõ Ã³ÛÇÝ µ³½ Ù³ ½³ Ýáõ ÃÛáõÝ ¢ Çë É³ ÙÇ ù³-

Õ³ ù³ Ï³ Ý³ óáõÙ. çÇ Ñ³ ¹Ç Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·Á Çë É³ ÙáõÙ:
 ̧ ³ ëÁÝ Ã³ óÇ ßñ ç³ Ý³ ÏáõÙ ³é³Ý ÓÇÝ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓ-

íáõÙ çÇ Ñ³ ¹Ç Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·ÇÝ Çë É³ ÙáõÙ` ·Éá µ³ ÉÇ ½³ óÇáÝ ·áñ ÍÁÝ-
Ã³ó Ý» ñÇÝ Çë É³ Ù³ Ï³Ý ³ñ Å» Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç Ñ³ Ï³½ ¹» óáõ ÃÛáõ ÝÁ 
Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ: øÝ Ý³ñÏ íáõÙ »Ý dāru-l-harb, dāru-l-islam, 
dāru-l-sulh, dāru-l-dimma ¢ ³ÛÉÝ Ñ³ë Ï³ óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ: Ü»ñ Ï³ Û³ó-
íáõÙ ¿ Ý³¢ ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý Çë É³ ÙÇ Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·» ñÁ ¢ Çë É³ ÙÇ ù³-
Õ³ ù³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ ³ñ ¹Ç ÷áõ ÉáõÙ:

¶ ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛáõÝ
1. Chapter 4, 5, 6 - Tibi B. (2001). Islam between Culture & Politics, 

New York: Palgrave
2. The Legasy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Mus-

lim, ed. by Andrew G. Boston, Prometheus Books, New-York, 
2005

3. Khadduri M. (1955). War and Peace in the Law of Islam, The 
John Hopkins Press, Baltimore.

4. Roy O. (2006). Globalized Islam: The Search for a New Ummah, 
trans. from the French. Columbia University Press, NY.

5. Ayoob M. (2008). The Many Faces of Political Islam, Ann Arbor, 
University of Michigan Press. 

6. Denoeux G. (2002). “The Forgotten Swamp: Navigating Political 
Islam“. Middle East Policy, 9(2), pp. 56-81. 

7. Feldman N. (2008). The Fall and Rise of the Islamic State, 
Princeton: Princeton UP. pp 105-151.

8. Esposito J.L. (1998). Islam: The Straight Path. N.Y. “Oxford: Ox-
ford Univ. Press, Third Edition.
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 Թե մա 2.2. Իս լա մա կան §քա ղա քակր թու թյան¦ արևմ տա կա-
նա ցու մը և çի հա դա կան ըմ բոս տու թյուն ընդ դեմ Արև մուտ քի

 Թե մայի շր ջա նա կում ներ կա յաց վում են արևմ տյան ար ժեք նե-
րի ներ թա փան ցու մը արևմ տյան մու սուլ մա նա կան հա մայնք նե րի 
մի ջա վայր, այդ գոր ծըն թա ցի հետ ևանք նե րը, մու սուլ մա նա կան 
հա մայնք նե րի կող մից նոր ար ժեք նե րի ադապ տաց ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րը: Առան ձին քն նարկ ման առար կա է §ջի հա դա կան 
ըմ բոս տու թյու նը¦՝ որ պես այս գոր ծըն թաց նե րին հա կազդ ման 
և պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ: Գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց վում է 
պատ մա կա նու թյան կտր ված քով:

Գ րա կա նու թյուն
1. Part One (chapter 1,2,3) and chapter 10 (pp.173-192) - Curtin 

Ph.D. (2000). The World and the West, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

2. The Revolt against the West - Bull H., Watson A. (1984). The 
Expansion of International Society, Clarendon Press

3. Chapter 1 and 2 - Tibi B. (1988). The Crisis of Modern Islam, Salt 
Lake City: Utah University Press. 

4. Chapter 4 and 7- Tibi B. (2002). The Challenge of Fundamental-
ism. Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: Uni-
versity of California Press, updated edition. 

5. Hamilton, A. (1994). Europe and the Arab World, London-Oxford.
6. Kepel G. (1997). Allah in the West: Islamic movements in Amer-

ica and Europe, Oxford, Polity.
7. Scruton R. (2005). The West and the rest: globalization and the 

terrorist threat, Continuum International Publishing Group, pp. 
85-124.

 Թե մա 2.3. Ադապ տա ցիոն գոր ծըն թաց ներ. միçմ շա կու թային 
երկ խո սու թյուն §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ հա մա տեքս տում:

 ̧ ա սըն թա ցի այս բաժ նում ներ կա յաց վում է ար դի փու լում 
միջմ շա կու թային երկ խո սու թյու նը՝ §Իս լամ¦ և §Արև մուտք¦ հա-
մա տեքս տում: Այ սօր վա ադապ տա ցիոն գոր ծըն թաց նե րը են թադ-
րում են երկ վեկ տո րային զար գա ցում, որոնք ամ բող ջա նում են 
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3. Arjomand S. A. (2004). “Islam, Political Change and Globaliza-
tion“, Thesis Eleven, 76, Sage, pp. 9-29.

4. Ramadan T. (1999). To be a European Muslim: a study of Islamic 
sources in the European context, Islamic Foundation. 

5. Ramadan T. (2005). Western Muslims and the future of Islam, 
Oxford University Press US. 

 Ø²ê 2 
Â» Ù³ 2.1. Øß³ Ïáõ Ã³ÛÇÝ µ³½ Ù³ ½³ Ýáõ ÃÛáõÝ ¢ Çë É³ ÙÇ ù³-

Õ³ ù³ Ï³ Ý³ óáõÙ. çÇ Ñ³ ¹Ç Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·Á Çë É³ ÙáõÙ:
 ̧ ³ ëÁÝ Ã³ óÇ ßñ ç³ Ý³ ÏáõÙ ³é³Ý ÓÇÝ áõ ß³¹ ñáõ ÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓ-

íáõÙ çÇ Ñ³ ¹Ç Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·ÇÝ Çë É³ ÙáõÙ` ·Éá µ³ ÉÇ ½³ óÇáÝ ·áñ ÍÁÝ-
Ã³ó Ý» ñÇÝ Çë É³ Ù³ Ï³Ý ³ñ Å» Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·Ç Ñ³ Ï³½ ¹» óáõ ÃÛáõ ÝÁ 
Ñ³ë Ï³ Ý³ Éáõ Ñ³ Ù³ñ: øÝ Ý³ñÏ íáõÙ »Ý dāru-l-harb, dāru-l-islam, 
dāru-l-sulh, dāru-l-dimma ¢ ³ÛÉÝ Ñ³ë Ï³ óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ: Ü»ñ Ï³ Û³ó-
íáõÙ ¿ Ý³¢ ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý Çë É³ ÙÇ Ñ³Û» ó³ Ï³ñ ·» ñÁ ¢ Çë É³ ÙÇ ù³-
Õ³ ù³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ ³ñ ¹Ç ÷áõ ÉáõÙ:

¶ ñ³ Ï³ Ýáõ ÃÛáõÝ
1. Chapter 4, 5, 6 - Tibi B. (2001). Islam between Culture & Politics, 

New York: Palgrave
2. The Legasy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Mus-

lim, ed. by Andrew G. Boston, Prometheus Books, New-York, 
2005

3. Khadduri M. (1955). War and Peace in the Law of Islam, The 
John Hopkins Press, Baltimore.

4. Roy O. (2006). Globalized Islam: The Search for a New Ummah, 
trans. from the French. Columbia University Press, NY.

5. Ayoob M. (2008). The Many Faces of Political Islam, Ann Arbor, 
University of Michigan Press. 

6. Denoeux G. (2002). “The Forgotten Swamp: Navigating Political 
Islam“. Middle East Policy, 9(2), pp. 56-81. 

7. Feldman N. (2008). The Fall and Rise of the Islamic State, 
Princeton: Princeton UP. pp 105-151.

8. Esposito J.L. (1998). Islam: The Straight Path. N.Y. “Oxford: Ox-
ford Univ. Press, Third Edition.
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եր կու` §իս լամն արև մուտ քում¦ և §արև մուտ քը իս լա մում¦, մո-
դել նե րով: Այս հա մա տեքս տում խոս վում է ին տեր նե տի, որ պես 
երկ խո սու թյա նը նպաս տող մի ջա վայ րի առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի և երկ խո սու թյան կա յաց ման գոր ծում Արև մուտ քում ապ րող 
և ստեղ ծա գոր ծող ժա մա նա կա կից մու սուլ ման մտա վո րա կան նե-
րի և հրա պա րա կա խոս նե րի դե րի մա սին։ 

Գ րա կա նու թյուն3

1. Chapter 10,- Tibi B. (2001). Islam between Culture & Politics, 
New York: Palgrave.

2. Ramadan T. (2005). Western Muslims and the future of Islam, 
Oxford University Press US. 

3. Mandaville P. (2007). “Globalization and the Politics of Religious 
Knowledge: Pluralizing Authority in the Muslim World“, Theory 
Culture Society, 24, Sage, pp. 101-115.

4. Blunt G. (2002).Virtually Islamic: Computer-mediated Commu-
nication and Cyber Islamic Environment, University of Wales 
Press.

3 Ըստ խնդիրների արդիականության՝ հավելյալ նյութերը կտրամադըր-
վեն դասախոսությունների ընթացքում։
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6. ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Գ րա կա նու թյունը հա սու է ԵՊՀ -ի, ՀՀ ԳԱԱ ֆուն դա մեն տալ 
և Ազ գային գրա դա րան նե րում, ինչ պես նաև արա բա գի տու թյան 
ամ բիոնի գրա դա րա նում և հա մա ցան ցում (www.archive.org, 
www.vsotlit.ru, www.uztranslation.com, www.turklib.com և այլն): 
Որոշ օրի նակ ներ կտ րա մադր վեն դա սըն թա ցը վա րո ղի կող մից:

 Հիմ նա կան գրա կա նու թյուն
1. Arjomand S. A. (2004). “Islam, Political Change and Globaliza-

tion“, Thesis Eleven, 76, Sage, pp. 9-29.
2. Ayoob M. (2008). The Many Faces of Political Islam, Ann Arbor, 

University of Michigan Press. 
3. Blunt G. (2002).Virtually Islamic: Computer-mediated Commu-

nication and Cyber Islamic Environment, University of Wales 
Press.

4. Bull H., Watson A. (1984). The Expansion of International Soci-
ety, Clarendon Press. 

5. Curtin Ph.D. (2000). The World and the West, Cambridge: Cam-
bridge University Press. 

6. Denny F.M. (1975). “The meaning of Ummah in the Qur’an”, His-
tory of Religions, xv, pp. 34-70.

7. Denoeux G. (2002). “The Forgotten Swamp: Navigating Political 
Islam.” Middle East Policy, 9(2), pp. 56-81. 

8. Esposito J. L. and Voll J. O. (2000). “Islam and the West: Muslim 
Voices of Dialogue”, Millennium - Journal of International Stud-
ies, 29, pp. 613-639.

9. Esposito J.L. (1998). Islam: The Straight Path. N.Y. ¨ Oxford: 
Oxford Univ. Press, Third Edition.

10. Feldman N. (2008). The Fall and Rise of the Islamic State, 
Princeton: Princeton UP. 

11. Geertz C. (1973). The Interpretation of Cultures, New York. Basic 
Books. 

12. Hamilton, A. (1994). Europe and the Arab World, London-Oxford.
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13. Hourani, A. (1991). Islam in European Thought, Cambridge.
14. Kepel G. (1997). Allah in the West: Islamic movements in Amer-

ica and Europe, Oxford, Polity.
15. Kepel G. (2004).The War for Muslim Minds: Islam and the West, 

Cambridge, MA: The Belknap Press. 
16. Khadduri M. (1955). War and Peace in the Law of Islam, The 

John Hopkins Press, Baltimore.
17. Lieber R. J., Weisberg R. E. (Winter, 2002). “Globalization, Cul-

ture, and Identities in Crisis”, International Journal of Politics, 
Culture, and Society, vol. 16, No. 2 Springer, pp. 273-296.

18. Mandaville P. (2007). “Globalization and the Politics of Religious 
Knowledge: Pluralizing Authority in the Muslim World”, Theory 
Culture Society, 24, Sage, pp. 101-115.

19. Rahman F. (1984). “The principle of shura and the role of umma 
in Islam”, American Journal of Islamic Studies, I, pp.1-9. 

20. Ramadan T. (1999). To be a European Muslim: a study of Islamic 
sources in the European context, Islamic Foundation. 

21. Ramadan T. (2005). Western Muslims and the future of Islam, 
Oxford University Press US. 

22. Roy O. (2006). Globalized Islam: The Search for a New Ummah, 
trans. from the French. Columbia University Press, NY.

23. Rundell J., Mennell S. (1998). Classical Reeding in Culture and 
Civilization, London: Routledge. 

24. Scruton R. (2005). The West and the rest: globalization and the 
terrorist threat, Continuum International Publishing Group.

25. The Legasy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Mus-
lim, ed. by Andrew G. Boston, Prometheus Books, New-York, 
2005

26. Tibi B. (1988). The Crisis of Modern Islam, Salt Lake City: Utah 
University Press. 

27. Tibi B. (2001). Islam between Culture & Politics, New York: Pal-
grave.

28. Tibi B. (2002). The Challenge of Fundamentalism. Political Islam 
and the New World Disorder, Berkeley: University of California 
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Press, updated edition. 
29. Քո չա րյան Հ. (2004). §Ում մա¦ հաս կա ցու թյան զար գա ցու մը 

Ղու րա նի տեքս տում¦, ORIENTALIA, հ. 2, էջ. 78-87:
30.  Քո չա րյան Հ. (2005). §Մե դի նայի հա մա ձայ նա գի րը¦, Բան բեր 

Եր ևա նի հա մալ սա րա նի, թիվ 1, էջ. 207-211:

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն
1. Montgomery Watt W. (1987). Islamic political Thought: the Basic 

Concepts, Edinburgh University Press. 
2. Levy R. (1962). The Social Structure of Islam, Cambridge Uni-

versity Press. 
3. Akbar, Ahmed S. (1994). Islam, Globalization and Post moder-

nity, Routledge and Kegan Paul, London. 
4. Burgat F., Esposito J.L. (2003). Modernizing Islam. Religion in 

the Public Sphere in Europe and the Middle East, Rutgers Uni-
versity Press. 

5. Webber M., Bezanson K. (2008). Rethinking Society in the 21st 
Century: Critical Readings in Sociology, Second Edition, Cana-
dian Scholars’ Press.

6. Моль А. (1973). Социодинамика культуры. перевод с франц. 
М. Прогресс.
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7. ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՕՐԱ ՑՈՒՅՑ

 ̧ ա սըն թա ցը նա խա տես ված է իրա կա նաց նել գար նա նային 
կի սա մյա կի ըն թաց քում, շա բա թա կան եր կու ակա դե միական ժա-
մով: ̧ ա սըն թա ցի օրա ցույ ցը հա մա ձայ նեց ված է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի կող մից ըն դուն ված ժա մա նա կա ցույ ցի հետ: 

 Գար նա նային կի սա մյակ

09 փետր վա րի 2011 թ. - 26 հու նի սի 2011 թ.

Ու սում նա ռու թյան սկիզբ 9 փետր վա րի

1 -ին փու լի ըն թա ցիկ քն նու թյուն ներ 23 մար տի-3 ապ րի լի

2-րդ փու լի ըն թա ցիկ քն նու թյուն ներ 18-29 մայի սի

Ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-

րի հանձ նում
1-5 հու նի սի

Ու սում նա ռու թյան ավարտ 5 հու նի սի

Քն նաշր ջան 8-26 հու նի սի
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8. ՍՏՈՒԳ ՄԱՆ և ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԵՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ

8.1 Ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի վերç նա կան գնա հատ-
ման ձևե րը4 

Ու սում նա կան այս մո դու լից ու սա նո ղի ստա ցած ար դյու նա-
րար (կի սա մյա կային) գնա հա տա կա նը/ միավո րը (Գարդ.) ձևա-
վոր վում է կի սա մյա կի ըն թաց քում՝ ըստ հետ ևյալ բա ղադ րա մա-
սե րի՝ 
ա)  դա սըն թա ցին ու սա նո ղի մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նից, որը 

լիար ժեք իրա կա նաց նե լու դեպ քում ու սա նո ղը վաս տա կում 
է 4 միավոր։ ¸ա սըն թա ցին մաս նակ ցու թյան միավո րը ձևա-
վոր վում է 1) ֆի զի կա կան ներ կա յու թյու նից (1 միավոր), 2)
քն նար կում նե րին ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նից (1 միավոր) և 
3) սե մի նա րին պա տաս խա նե լուց (2 միավոր)։ Յու րա քան չյուր 
բա ղադ րի չից ու սա նո ղի մաս նակ ցու թյան (Գ մաս.) միավո րը 
որոշ վում է աղյու սակ 1-ու մ բեր ված սանդ ղա կի չա փա նիշ նե-
րին հա մա պա տաս խան. 

Ա ղյու սակ 1.

Մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը (%) Հատ կաց վող միավո րը

81-100 1 (2*)

61-80 0.5 (1*)

60 0

* Մաս նակ ցու թյուն սե մի նար պա րա պուն քի

բ)  ու սու ցան վող նյու թի` ու սա նո ղի կող մից յու րաց ման աս տի-
ճա նի ստուգ ման նպա տա կով ան ցկաց վող 2 ըն թա ցիկ (մի-
ջան կյալ) քն նու թյուն նե րի (գ րա վոր աշ խա տանք և բա նա վոր 
ներ կա յա ցում) ար  դյունք   նե րից (Քընթ.), որոնց հատ կաց վող 
միավոր նե րի առա վե լա գույն քա նա կը սահ ման վում է 8: Առա-

4 ԵՊՀ-ում գործող գնահատման սկզբունքներին ավելի մանրամասն կա- 
րելի է ծանոթանալ` ԵՊՀ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 
ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 
Երևան, 2010



38

Կա րա բե կյան Ս.Բ., Քո չա րյան Հ.Մ.

ջին ըն թա ցիկ քն նու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու հար ցե րից: 
Յու րա քան չյուր առա ջադ րան քի ստուգ ման ար ժե քը գնա-
հատ վում 2 միավոր, իսկ գնա հատ ման քայլն 0,5 է: Երկ րորդ 
ըն թա ցիկ քն նու թյան ան ցկաց վում է բա նա վոր, որի ըն թաց-
քում ու սա նո ղը պետք է ներ կա յաց նի ան հա տա կան հե տա զո-
տա կան աշ խա տան քը: Գնա հատ ման քայլն 0,5 է:

գ)  եզ րա փա կիչ քն նու թյան ար դյուն քից (Քեզր.), որը գնա հատ-
վում է 8 միավոր և բաղ կա ցած է 4 առա ջադ րան քից` յու րա-
քան չյու րը 2 միավոր ար ժե քով հա մա պա տաս խա նա բար, իսկ 
գնա հատ ման քայլն 0,5 է:
 ̧ ա սըն թա ցի ար դյու նա րար գնա հա տա կա նը/ միավո րը հաշ-

վարկ վում է որ պես գնա հատ ման առան ձին բա ղադ րա մա սե րով 
վաս տա կած միավոր նե րի գու մար`

 Գ
արդ. 

= Գ
մաս. 

+ ΣՔ
ընթ.

 + Ք
եզր. 

:

Ըստ այդմ, դա սըն թացն ու նի գնա հատ ման հետև յալ սխե ման, 
որ տեղ տր ված են գնա հատ ման առան ձին բա ղադ րա մա սե րի հա-
մար սահ ման ված հնա րա վոր առա վե լա գույն միավոր նե րը (բո լոր 
բա ղա դրա  մա սե րը գնա հատ վում են ամ բողջ միավոր նե րով).

Աղյու սակ 2.

Գ նա հատ ման բա ղադ րա մա սը Գ 
մաս.

Ք
ընթ.1

Ք
ընթ.2

Ք
եզր.

Գ
արդ.

Միավո րը 4 8 8 20

8.2 Գնա հատ ման սանդ ղա կը և նշագ րու մը 

Ըստ ԵՊՀ -ո մ ըն դուն ված կար գի` ու սա նո ղի ու սում նա ռու-
թյան ար դյունք նե րի գնա հատ ման հա մար կի րառ վում է գնա հա-
տա կան նե րի 20 միավո րա նոց սանդ ղա կը, որը ներ կա յաց ված է 
ստորև.
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Ա ղյու սակ 3.

Գ նա հատ ման ար դյու նա րար միավո րը Գ նա հա տա կա նը

18-20 §Գե րա զանց¦

13-17 §Լավ¦

8-12 §Բա վա րար¦

0-7 §Ան բա վա րար¦

0 §Չ ներ կա յա ցած¦

- §Ս տուգ ված¦/§Չս տուգ ված¦

8 -ից ցածր ար դյու նա րար միավոր ստա ցած կամ §Չս տուգ-
ված¦ գնա հատ ված ու սա նո ղին, կրե դիտ ներ չեն տր վում: 

8.3 Ինք նու րույն աշ խա տանք նե րի պատ րաստ ման ու ղե-
ցույց5 

Այս բա ժի նը կոչ ված է օգ նե լու ու սա նող նե րին ան հա տա կան 
հե տա զո տա կան աշ խա տան քի շա րադր ման և ձևա վոր ման հար-
ցում։ Ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տան քի պար տաս-
տու մը պա հան ջում է շա րադ րան քի, մեջ բե րում նե րի, հղում նե րի և 
այլ նի ձևա վոր ման որո շա կի ակա դե միական ավան դույ թի պահ-
պա նում։

8.3.1 Կա ռուց ված քային պա հանç ներ 
Ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանքն ան հրա ժեշտ է 

և՛ մե քե նա գիր (1 օրի նակ), և՛ MSWord կամ PDF ձևա չա փի նիշ քե-
րի տես քով ներ կա յաց նել ամ բիոն, ըստ ժա մա նա կա ցույ ցի՝ հետ-
ևյալ ձևա վոր մամբ.
 • է ջա չափ՝ DIN-A4,

5 8.3 կետում ներկայացված պահանջները բերված են ըստ արաբագի-
տության ամբիոնում մշակված չափորոշիչների: Ավելի մանրամասն 
տե՛ս Յավրումյան Մ., Ուսումնական և հետազոտական աշխա-
տանքների կատարման ուղեցույց, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, ԵՊՀ 
հրատարակչություն, Երևան, 2008:
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 •  տա ռա տե սակ՝ ArianAMU, Sylfaen, (հայե րե նի դեպ քում ցան-
կա լի է Unicode այ լագր մամբ), Times New Roman (ռու սե րե-
նի և եվ րո պա կան այլ լե զու նե րի դեպ քում), Traditional Arabic 
(ա րա բե րե նի դեպ քում),

 •  տա ռա չափ՝ 12 միավոր,
 •  քայլք՝ 1.5 տո ղա նի էջեր, 
 • է ջադր ման չա փեր՝ ձա խից 3 սմ, աջից 1,5 սմ, վեր ևից և ներքե-

վից 2-ա կան սմ, 
 • է ջե րը հա մա րա կա լել ներք ևի աջ ան կյու նում -1- տես քով։

 Բուն շա րադ րան քի հատ վա ծը աշ խա տան քում (բա ցա ռու-
թյամբ տիտ ղո սա թեր թի, գրա կա նու թյան, բո վան դա կու թյան ցան-
կե րի, հա վել ված նե րի և այլն) չպի տի գե րա զան ցի 10-15 DIN-A4 
մե քե նա գիր էջը։ Էջային նման սահ մա նա փակ ման գե րա զան ցու-
մը հան գեց նե լու է գնա հա տա կա նի իջեց մա նը, քան զի նման սահ-
մա նա փա կու մը միտ ված է գնա հա տե լու հե ղի նա կի կող մից մըտ-
քե րի հս տակ ու սեղմ շա րադր ման ու նա կու թյուն նե րը: Այս ամե նը 
դի տարկ վե լու է որ պես գի տա կան աշ խա տան քի բաղ կա ցու ցիչ 
մաս։

8.3.2 Աշ խա տան քի կա ռուց ված քը 
Ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տան քի պատ րաստ-

ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է հեն վել հետ ևյալ ընդ հան րա կան 
կազ մա տի պի վրա՝
 •  տիտ ղո սա թերթ,
 •  բո վան դա կու թյան ցանկ, 
 • օգ տա գործ ված պատ կե րան շան նե րի, տա ռա դար ձում նե րի, 

աղյու սակ նե րի, քար տեզ նե րի ցանկ,
 •  բուն շա րադ րանք, 
 • օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան ցանկ,
 •  հա վել ված ներ (բա ռա ցան կեր և այլն)։

 Բո լոր ցան կե րը նպա տա կա հար մար է սկ սել առան ձին էջից 
և տե ղադ րել մինչ գրա կա նու թյան ցան կը, կամ էլ դրա նից հե տո։
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8.3.2.1 Տիտ ղո սա թերթ6 
Ան հա տա կան հե տա զո տա կան աշ խա տան քի տիտ ղո սա թեր-

թե րը կազ մել տվյալ նե րի տե ղա կայ ման հետ ևյալ հեր թա գա յու-
թյամբ՝
 •  ԲՈՒՀ -ի և ֆա կուլ տետ ամ բող ջա կան ան վա նու մը,
 •  դա սըն թա ցի ան վա նու մը,
 •  դա սա խո սի անուն, ազ գա նու նը և գի տա կան կո չու մը,
 •  §Աշ խա տան քի թե ման¦, 
 • ազ գա նուն, անուն, կուրս, էլ.-փոս տի հաս ցե։

6  îիտղոսաթերթի նմուշը տես հավելված 1-ում
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 Հա վել ված 1
 îիտ ղո սա թեր թե րի ձևա վոր ման օրի նակ.

Եր ևա նի պե տա կան ամալ սա րան 
Ար ևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տետ 
Ա րա բա գի տու թյան ամ բիոն

 ̧ ա սըն թաց`   Մշա կու թային բազ մա զա նու թյուն և գլո բա լի-
զա ցիա. Արև մուտք և Իս լամ

 ̧ ա սա խոս`    պ.գ.թ. Հ. Քո չա րյան

Գ րա վոր աշ խա տանք

 Թե մա՝

Գ լո բալ տեն դեց նե րը իս լա մա կան Ար ևել քում

 Ներ կա յաց ված՝

 Հով հան նես Հով հան նի սյան
 Մա գիստ րա տու րա 1-ին կուրս 
Էլ.փոստ՝ hovhannes@hovhannes.am

 Հանձն վել է.
3 մայի սի 2011 թ., Եր ևան
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 
1. Բու դա ղյան Ա. Ս., Կա րա բե կյան Ս. Բ., Կոմ պե տեն ցիանե-

րի ձևա վոր մանն ուղղ ված կր թա կան ծրագ րե րի կա ռու ցում 
և իրա կա նա ցում. Մե թո դա կան ու ղե ցույց, Բարձ րա գույն կր-
թու թյան ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ազ գային 
կենտ րոն, Եր ևան, §Թասկ¦ ՍՊԸ, 2010:

2. ԵՊՀ կրե դի տային հա մա կար գով ու սում նա ռու թյան ու ղե ցույց 
և դա սըն թաց նե րի տե ղե կա գիրք, ԵՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, 
Եր ևան, 2010:

3. ԵՊՀ կր թա կան ծրագ րե րի մշակ ման մե թո դա կան ու ղե նիշ ներ, 
Եր ևան, 2010:

4. Յամ րու մյան Մ.Մ., Ու սում նա կան և հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման ու ղե ցույց, ու սում նաօ ժան դակ ձեռ-
նարկ, ԵՊՀ հրա տա րակ չու թյուն, Եր ևան, 2008:

5. Նպաստենք Բոլոնիայի գործընթացին Հայաստանում, խմբ. 
Գ. Ղուկասյան, Էդիթպրինտ, Երևան 2011:

6. Judith Grunert O’Brien, Barbara J. Millis, Margaret W. Cohen, 
The Course Syllabus: A Learning-Centered Approach, 2nd 
Edition, Jossey-Bass: A Wiley Imprint, 2008

7.  Burnard, P. (1999). Carl Rogers and postmodernism: Challenged 
in nursing and health sciences. Nursing and Health Sciences 1, 
241-247.

8. Harden, R. M. and J. Crosby (2000). AMEE Guide No 20: The 
good teacher is more than a lecturer-the twelve roles of the 
teacher. Medical Teacher 22(4), 334-347.

9. Lea, S. J., D. Stephenson, and J. Troy (2003). Higher Education 
Students’ Attitudes to Student Centred Learning: Beyond 
educational bulimia’. Studies in Higher Education 28(3), 321-334.

10. Geraldine O’Neill and Tim McMahon. Student-centred learning: 
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HOW TO PREPARE AND DELIVER A STUDENT-
CENTERED COURSE: METHODOLOGICAL GUIDELINES 
FOR PROFESSORS

The process of reforms in higher education is multi-polar by its 
nature and concerns the co-beneficiaries, i.e. numerous groups in-
terested in the issues of higher education. Among those the most 
important role is played by that of the students and professors, who 
are the parties directly involved in the process of education.     

In the modern world, the concept of higher education is based 
on the principle of education being not only a public and national 
value, but also a dimension where the educational needs of an in-
dividual are being satisfied. The renewed concept supposes an in-
dividualized approach to education, which takes into consideration 
the abilities of each person and assists his/her self-actualization and 
development. This may be achieved through development of vari-
ous educational programs that correspond to individual abilities of 
teachers and students.

Consequently, at the current stage of reforms the most impor-
tant role is attributed to students, causing a shift from “teacher cen-
tered” to “student-centered” or “student oriented” higher education. 

These are in no way mechanical transformations. Instead, they 
require a “student-centered” learning culture. In order to reach this 
end, methods for planning, design and teaching of the courses 
should be revisited and developed. 

The publication under consideration is a manual aimed at help-
ing the educators to design the course packages. Although, being 
intended for educational courses in Oriental Studies, this handbook 
may as well be methodologically useful for designing courses in 
other fields of Humanities. It provides the reader with the contents 
of the educational package of a learner-centered course, as well as 
with one example of a learner-oriented course.         

The handbook is intended for professors, aspirants (PhD stu-
dents), students, and specialists involved in reforms of higher edu-
cation. 
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