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English for Academic Purposes 

Անգլերեն ուսումնական նպատակների համար 

 

Անգլերեն՝ ակադեմիական նպատակների համար մշակված դասընթացները 

նախատեսված են բարելավելու և ստուգելու գրավոր և բանավոր խոսքի իմացության 

մակարդակը։ Հետևյալ դասընթացները ոչ միայն օգտակար են այն մարդկանց համար, 

որոնք ստանում են կրթություն անգլերենով, այլև գործնական ոլորտի մասնագետների 

համար, որոնք պետք է իմանան պատշաճ անգլերենով զեկույցներ կազմել, 

էլեկտրոնային հաղորդագրություններ կամ գրություններ ուղարկել։ 

Անգլերեն՝ ակադեմիական նպատակների համար դասընթացներ 

 Անգլերենի քերականության իմացության վկայական ALAP մակարդակ 3, 20 

ուսումնական ժամ 

 Գրավոր խոսքի իմացության վկայական (մակարդակ 2) ALAP, 20 ուսումնական 

ժամ 

 Գրավոր խոսքի իմացության վկայական (մակարդակ 4)  ALAP, 20 ուսումնական 

ժամ։ 

Համատեղելով անգլերենի քերականության իմացության դասընթացը գրավոր խոսքի 

իմացության ցանկացած դասընթացի հետ կստանաք անգլերենով՝ ուսումնական 

նպատակների համար դիպլոմ։ 

Certificate in English Grammar 

Անգլերենի քերականության իմացության վկայական 

Անգլերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակը 

Հետևյալ դասընթացը համապատասխանում է 3-րդ մակարդակի անգլերենին և 

նախատեսված է այն մարդկանց համար, որոնք առնվազն ունեն անգլերենի 

տարրական գիտելիքներ։                                       
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Դասընթացի տևողությունը- Դասընթացը բաղկացած է ուսումնական 20 ժամից։ 

Գնահատման մեթոդը/կարգը 

Դասընթացը բաղկացած է 12 գլխից։ Յուրաքանչյուր գլխի վերջում առկա են 

առաջադրանքներ, որոնք սովորողները պետք է լրացնեն և հանձնեն 

դասապատրաստողին։ Յուրաքանչյուր գլխի առաջադրանքները գնահատվում են։ 

Բոլոր տասներկու գլուխները ավարտելուց հետո հաշվարկվում է միջին 

գնահատականը, որն էլ համարվելու է վերջնական գնահատականը և նշվելու 

վկայականում։ 

Երաշխավորված է ALAP1-ի կողմից 

Հետևյալ դասընթացը, Մեծ Բրիտանիայում կրթական որակավորում շնորհող 

առաջատար  կազմակերպության՝ Awarding Language Acquisition for Professionals-ի 

կողմից ճանաչվել է անգլերենի իմացության 3-րդ մակարդակին համապատասխանող 

ուսուցման կուրս։ 

Դասընթացի բովանդակություն․ 

Գլուխ 1։ Ածական, մակբայ 

Գլուխ 2։  Հոդեր 

Գլուխ 3։  Մեծատառի կիրառություն 

Գլուխ 4։  Կետադրություն 

                                                             
1 Awarding Language Acquisition for Professionals Մասնագետների համար լեզվական 

հմտությունների ուսուցում և պարգևատրում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող 

կազմակերպություն, որը հիմնվելով մասնագիտական հատուկ ոլորտների վրա զբաղվում է 

երաշխավորված դասապատրաստմամբ և այնուհետև պարգևատրում համապատասխան 

կարգով։  
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Գլուխ 5։  Ապաթարց 

Գլուխ 6։  Հաշվելի, անհաշվելի գոյականներ 

Գլուխ 7։  Գերունդիում 

Գլուխ 8։  Նախդիրներ 

Գլուխ 9։  Արտասանության կանոններ 

Գլուխ 10։ Ժամանակաձևեր 

Գլուխ 11։ Բայ 

Գլուխ 12։ Դարձվածքային բայեր 

 

Certificate in Writing Skills Level 2 

Գրավոր խոսքի իմացության վկայական (մակարդակ 2) 

Անգլերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակը 

Հետևյալ դասընթացը համապատասխանում է 2-րդ մակարդակի անգլերենին և 

նախատեսված է այն մարդկանց համար, որոնք առնվազն ունեն անգլերենի 

տարրական գիտելիքներ։                                       

Դասընթացի տևողությունը- Դասընթացը բաղկացած է ուսումնական 20 ժամից։ 

Գնահատման մեթոդը/կարգը 

Դասընթացը բաղկացած է 9 գլխից։ Յուրաքանչյուր գլխի վերջում առկա են 

առաջադրանքներ, որոնք սովորողները պետք է լրացնեն և հանձնեն 

դասապատրաստողին։ Յուրաքանչյուր գլխի առաջադրանքները գնահատվում են։ 

Բոլոր ինը գլուխները ավարտելուց հետո հաշվարկվում է միջին գնահատականը, որն 

էլ համարվելու է վերջնական գնահատականը և նշվելու վկայականում։ 
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Երաշխավորված է ALAP-ի կողմից 

Հետևյալ դասընթացը, Մեծ Բրիտանիայում կրթական որակավորում շնորհող 

առաջատար  կազմակերպության՝ Awarding Language Acquisition for Professionals-ի 

կողմից ճանաչվել է անգլերենի իմացության 2-րդ մակարդակին համապատասխանող 

ուսուցման կուրս։ 

Դասընթացի բովանդակություն․  

Գլուխ 1։ Գրելը փորձություն է 

Գլուխ 2։  Շարադրելու գործընթացը 

Գլուխ 3։  Գրվածքի տիպերը 

Գլուխ 4։  Գլխավոր նախադասություններ 

Գլուխ 5։  Շարադրանք օրվա մասին 

Գլուխ 6։  Կաղապարներ/ Սխեմաներ 

Գլուխ 7։  Աշխատանքի նկարագրում 

Գլուխ 8։  Նշանակալի իրադարձություն 

Գլուխ 9։  Ավելի շատ կաղապարներ 

Certificate in Writing Skills Level 4 

Գրավոր խոսքի իմացության վկայական (մակարդակ 4) 

Անգլերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակը 

Հետևյալ դասընթացը համապատասխանում է 4-րդ մակարդակի անգլերենին և 

նախատեսված է այն մարդկանց համար, որոնք առնվազն ունեն անգլերենի 

տարրական գիտելիքներ։                                       

Դասընթացի տևողությունը- Դասընթացը բաղկացած է ուսումնական 20 ժամից։ 
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Գնահատման մեթոդը/կարգը 

Դասընթացը բաղկացած է 5 գլխից։ Յուրաքանչյուր գլխի վերջում առկա են 

առաջադրանքներ, որոնք սովորողները պետք է լրացնեն և հանձնեն 

դասապատրաստողին։ Յուրաքանչյուր գլխի առաջադրանքները գնահատվում են։ 

Բոլոր հինգ գլուխները ավարտելուց հետո հաշվարկվում է միջին գնահատականը, որն 

էլ համարվելու է վերջնական գնահատականը և նշվելու վկայականում։ 

Երաշխավորված է ALAP-ի կողմից 

Հետևյալ դասընթացը, Մեծ Բրիտանիայում կրթական որակավորում շնորհող 

առաջատար  կազմակերպության՝ Awarding Language Acquisition for Professionals-ի 

կողմից ճանաչվել է անգլերենի իմացության 4-րդ մակարդակին համապատասխանող 

ուսուցման կուրս։ 

Դասընթացի բովանդակություն․ 

Գլուխ 1։  Գրավոր խոսքի ներածություն։ Ժամանակակից տեսակետ։ Հաճելի 

դարձնեˊնք շարադրելու գործընթացը 

Գլուխ 2։  Առաջադրանքների կատարում 

Գլուխ 3։  Կոհեզիա և կոհերենտություն 

Գլուխ 4։  Համապատասխան ոճ, ռեգիստր2, ժանր 

Գլուխ 5։  Ուսումնասիրում և մեջբերում։ 

                                                             
2 Սոցիոլեզվաբանության մեջ «ռեգիստր»-ը լեզվաոճ է, որն օգտագործվում է որոշակի 

նպատակով կամ որոշակի հաղորդակցական իրավիճակում: Օրինակ, հասարակական 

միջավայրում անգլախոսը կընտրի այնպիսի բառեր, որոնք համարվում են ավելի 

պաշտոնական կամ գրական։ Վառ օրինակ կարող են հանդիսանալ ( father/ dad, child/ kid) 

բառերը։ 
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English for Legal Purposes 

Անգլերեն բառապաշար իրավական նպատակների համար 

Հետևյալ դասընթացը նախատեսված է իրավական ոլորտի մասնագետների 

համար, որոնք տիրապետում են անգլերենին որպես երկրորդ լեզու։ Անգլերենը 

միջազգային իրավաբանական հանրության համար համարվում է lingua franca3, ինչը 

նշանակում է, որ հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է անգլերենով 

տիրապետել աշխատանքին առնչվող իրավական տերմինաբանությանը։  

Անգլերենի իմացության անհրաժեշտ մակարդակը 

Հետևյալ դասընթացը համապատասխանում է 5-րդ մակարդակի անգլերենին և 

նախատեսված է այն մարդկանց համար, որոնք ունեն անգլերենի իմացության բարձր 

մակարդակ։                                      

Դասընթացի տևողությունը- Դասընթացը բաղկացած է ուսումնական 50 ժամից։ 

Գնահատման մեթոդը/կարգը 

Դասընթացը բաղկացած է 8 գլխից։ Յուրաքանչյուր գլխի վերջում առկա են 

առաջադրանքներ, որոնք սովորողները պետք է լրացնեն և հանձնեն 

դասապատրաստողին։ Յուրաքանչյուր գլխի առաջադրանքները գնահատվում են։ 

Բոլոր ութ գլուխները ավարտելուց հետո հաշվարկվում է միջին գնահատականը, որն 

էլ համարվելու է վերջնական գնահատականը և նշվելու վկայականում։ 

Երաշխավորված է ALAP-ի կողմից 

Հետևյալ դասընթացը, Մեծ Բրիտանիայում կրթական որակավորում շնորհող 

առաջատար  կազմակերպության՝ Awarding Language Acquisition for Professionals-ի 

                                                             
3 Ընդհանուր լեզու կամ երրորդ լեզու՝մարդկանց շփումը հնարավոր և հեշտ դարձնելու համար։ 
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կողմից ճանաչվել է անգլերենի իմացության 5-րդ մակարդակին համապատասխանող 

ուսուցման կուրս։ 

Դասընթացի բովանդակություն․ 

Գլուխ 1։  Օրենք և կարգ 

Գլուխ 2։  Դատարանի դահլիճ 

Գլուխ 3։  Դատական գործընթաց 

Գլուխ 4։  Քաղաքացիակական իրավախախտումներ 

Գլուխ 5։  Իրական սեփականություն 

Գլուխ 6։  Մտավոր սեփականություն 

Գլուխ 7։  Պայմանագրեր 

Գլուխ 8։  Լատիներեն՝ փաստաբանների համար։ 

 

 

 

 

 

 

 


