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(գիտելիք և իմացություն) 
 վերհիշել անգլերենի հնչյունները և երկհնչյունները, 

 ճանաչել ներկա անորոշ և ներկա շարունակական ժա-

մանակները, 

 ներկայացնել ներկա անորոշ և ներկա շարունակական 

ժամանակների կազմությունն ու գործածության կա-

նոնները, 

 բացատրել a/an/the հոդերի գործածությունը հաշվելի և 

անհաշվելի գոյականների հետ, 

 ներկայացնել անցյալ անորոշ ժամանակաձևի կազմու-

թյունը և գործածության կանոնները, 

 անգիր ասել անկանոն բայերի երեք հիմքերը, 

 բացատրել գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը, 

 բացատրել անգլերեն նախադասության ուղիղ և շրջուն 

շարադասության տարբերությունները, 

 ճանաչել և կիրառել գոյականի ստացական հոլովը, 

 ճանաչել դերանվան տեսակները տարբերակել ներկա 

վաղակատար և վաղակատար շարունակական ժամա-

նակները, 

 մեկնաբանել ներկա վաղակատար և վաղակատար 

շարունակական ժամանակների գործածության կա-

նոնները,  

 բացատրել ածականի համեմատական և գերադրական 

աստիճանների կազմությունը, 

 տարբերակել ներկա վաղակատար  ժամանակաձևի 

կիրառումն անցյալ անորոշ ժամանակաձևից, 

 խոնարհել There is, There are դարձվածքները ներկա, 

անցյալ և ապառնի անորոշ ժամանակներով, 

 ճանաչել տեղացույց, ժամանակացույց, ուղղություն և 

        այլ հարաբերություններ արտահայտող նախդիրները: 



(կարողություններ) 
 խոսել առօրյա թեմաներով՝ ընտանիք, ուսում, ապագա 

մասնագիտություն և այլն, 

 թարգմանել տեքստեր հայերենից անգլերեն և հակա-  

ռակը` գրավոր և բանավոր, 

 կազմել նախադասություններ կրավորական սեռով 

 կատարել ինքնուրույն գրավոր աշխատանք՝ գործածե    

լով տրված բայերի համապատասխան ձևերը, 

 կազմել տարբեր տեսակի հարցեր, 

 կիրառել There is,There are դարձվածքները թարգմանու- 

թյունների մեջ: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Անորոշ և շարունակական ժամանակների կազմու- 

թյունն ու գործածության կանոնները: 

 Անորոշ և որոշյալ հոդերի գործածությունը: 

 Գոյականի թիվը: 

 Անգլերեն նախադասության շարադասությունը: 

 Գոյականի հոլովը, թիվը, դասակարգումը և ֆունկցիա-

ները: 

 Դերանվան տեսակները: 

 Ներկա վաղակատար և վաղակատար շարունակական 

ժամանակների կազմությունը և գործածությունը: 

 Ածականի համեմատական և գերադրական աստի-

ճանների կազմությունը: 
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գրականության 

ցանկ 

 Մամելյան Ե., Սուջյան Զ., Ալեքսանյան Օ., Եղյան Ա., 

Պողոսյան Ն., Անգլերենի ձեռնարկ բուհերի ուսանող-

ների համար, Երևան, 2016: 

 Առաքելյան Ռ.Ա. Ուսումնաօժանդակ տեքստեր ճար-

տարապետությունից /անգլերեն լեզվով/, Երևան, 1988: 

 Պողոսյան Ն., Մասնագիտական բառանյութի ընտրու-

թյան և մեթոդական տիպականացման սկզբունքները 

(անգլերեն ճարտարապետաշինարարական նյութի 

հիման վրա), Երևան, 012: 
 Бонк Н. А., Котий Г. А., Н.А.Лукьянова, Учебник англий-

ского языка, Москва,  ДЕКОНТ - ГИС, 1998. 
 Синявская Е.В., Улановская Э.С., Пособие по 

английскому языку для II курса инженерно-строительных 

и автодорожных вузов, Москва,  Высшая школа, 1981. 
 

ՀՕԼ ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր՝                           ՄադոյանՎ. Վ. 



 

 

 


