
 

 Հաստատում եմ  

______________  

Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր  

Մ. Մելիք-Բախշյան  

18.03.2019թ.  

 

2018-2019 ուստարվա Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի  

Իրավագիտություն (մանկավարժություն)  մասնագիտության 

 հեռակա բակալավրիատի ամփոփիչ ատեստավորման 

հարցաշար 
 

1. Իրավագիտության  ուսուցման  մեթոդիկայի  օբյեկտը, առարկան,  խնդիրները և 

գործառույթները: 

2. Իրավագիտության  ուսուցման  մեթոդիկայի մեթոդաբանական և տեսական 

հիմքերը: 

3. Իրավական կրթության զարգացման պատմատեսական նախադրյալները: 

4. Մանկավարժական բուհում իրավական կրթության նպատակը և խնդիրները: 

5. Իրավական կրթության բովանդակության արդիականացումը բուհում 

ժամանակակից կրթական մոտեցումների համատեքստում: 

6. Իրավական կրթության բովանդակությունն արտահայտող փաստաթղթերը 

(ուսումնական  պլան, առարկայական  ծրագրեր, դասագրքեր, ուսումնական 

ձեռնարկներ): 

7. Իրավագիտության ուսուցման մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը: 

8. Իրավագիտության ուսուցման ավանդական մեթոդներ: 

9. Իրավագիտության ուսուցման ժամանակակից փոխներգործուն մեթոդներ: 

10. Իրավագիտության ուսուցման միջոցները: 

11. Իրավագիտության ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ընդհանուր 

բնութագիրը: 

12. Ուսուցման մոդուլային տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, իրավագիտության 

դասընթացում դրա կիրառման օրինակ: 

13. Ուսուցման նախագծային տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, դրա  կիրառումն 

իրավագիտության դասընթացում: 

14. Իրավագիտության  կոլեկտիվ ուսուցման տեխնոլոգիա: 

15. Իրավագիտության ուսուցման  խաղային տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, 

դրա  կիրառումն իրավագիտության դասընթացում: 

16. Համագործակցային տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, դրա կիրառման 

հնարավորություններն իրավագիտության դասընթացում: 

17. Բազմաբնույթ մտածողության տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, դրա 

կիրառման հնարավորություններն իրավագիտության դասընթացում: 

18. Իրավագիտության պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիայի ընդհանուր 

բնութագիրը, դրա  կիրառումն իրավագիտության դասընթացում: 



19. Քեյս-սթադի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը և դրա կիրառման 

հնարավորություններն իրավագիտության  դասընթացում: 

20. Ուսուցման կազմակերպման ձևերի զարգացման պատմությունը: 

21. Իրավագիտության դասերի կառուցվածքը. ավանդական և ոչ ավանդական 

դասաձևեր: 

22. Համակցված դասի բնութագիրը, ներկայացնել իրավագիտության  դասընթացում 

դրա կիրառման օրինակ: 

23. Գործնական դասեր կամ գիտելիքների ամրապնդման  և կիրառման դասեր 

(նպատակը, կիրառումն իրավագիտության  դասընթացում): 

24. Ինտեգրված դասերն իրավագիտության  դասընթացում (հիմնավորել  որն է թեմայի 

օրինակով): 

25. Սովորողների ուսումնական գործունեության վերահսկողության մեթոդները: 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. Ասատրյան Լ.Թ., Հակոբյան Գ.Հ., Մանկավարժական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն: Ուս. ձեռնարկ .-Երևան, ̔Արտագերս՚. 2011,179 էջ: 

2. Ավազյան Ն.Ա. և ուրիշներ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության 

կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները /Մենագրություն/, 

ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, 

288 էջ: 

3. Արշակյան Ա.Պ., Արշակյան Գ.Ա.,  Իրավական և քաղաքական մտքի  պատմություն /Հին 

Արևելք և Անտիկ աշխարհ/, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2012, 140 էջ:  

4. Իրավագիտության ուսուցման մեթոդիկայի  փաթեթ, Երևան, 2015: 

5. Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս. և ուրիշներ, Հասարակագիտության ուսուցման արդի 

հիմնահարցեր, ՙԱՅՌԵՔՍ՚, Երևան, ՙՏիգրան Մեծ՚, 2005:Կրթության մասին ՀՀ 

օրենսդրություն: Եր.: Պաշտոնական տեղեկագիր ՖԲԸ. 2010,133 էջ. www.edu.am. 

http://armedu.am/arm/materials.php?sec=syllabus&cat _id=216/ 

6. Կոնստանտինով Ն. Ա., Մեդինսկի Ե. Ն., Շաբաևա Մ. Ն., Մանկավարժության 

պատմություն, Երևան, ̔Լույս՚, 1972,  572 էջ: 

http://www.edu.am/
http://armedu.am/arm/materials.php?sec=syllabus&cat%20_id=216/


7. Հարությունյան Գ.Գ., Ստեփանյան Վ.Վ., Հովհաննիսյան Վ.Հ., Սահմանադրական 

վերահսկողություն, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, 

1997, 65 էջ: 

8. Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի /Աշխատասիրությամբ` Խոսրով  Թորոսյանի/, 

Հայկական ՍՍՀ  ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 642 էջ:Певцова Е. А. Теория 

правосознания молодежи: современные правовые вопросы // Гражданин и право. – 2007. - N 3. - 

С. 9-21. 

9. Певцова Е.А., Манихин О.В., Важенин А.Г., Шелест Е.А. Государство и права: теория, история, 

современность. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 2001.-448с. 

10. Певцова Е. А. Актуальные вопросы методики преподавания юриспруденции: Учебное пособие. 

—М.: Издательство Международного юридического института, 2010.-272 с. 

 

 

 

 

 
 

 

Հաստատվել է 2019թ. հունվարի 29-ի Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի նիստում, արձանագրություն № 6: 

Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչ`պրոֆ. Վ.Հովհաննիսյան /                            / 

 

Հաստատվել է 2019թ. փետրվարի 28-ի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 

նիստում, արձանագրություն №7: 

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի 

դեկան ՝ պ.գ.թ., դոց. Է.Հովհաննիսյան /                              / 

 
 


