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1. Аннотация 

Մեր օրերի տեղեկատվական հագեցվածության պայմաններում գովազդը`որպես 

ամենատարբեր ոլորտների խթանման միջոց, հզոր գործոն է: Ժամանակակից 

կյանքի տեմպը և ռիթմը ներկայացնող գովազդն իր բոլոր դրսևորոմներով 

միջամտում  է մեր կյանքին` դրդելով կատարել այս կամ այն նախընտրությունը: 

ՈՒստի լավ գովազդ պատրաստելու համար պահանջվում է մտավոր, լեզվական, 

հոգեբանական, գեղագիտական հմտությունների տիրապետման մի ողջ համակարգ: 

Արժևորվում է հատկապես լեզվական հմտությունների ճիշտ օգտագործումը: 

Առարկան կարելի է դասավանդել այն ուսանողներին, ովքեր ուսումնասիրել են 

§Հայոց լեզու¦ առարկան և տիրապետում են հայերենին, նրա կառուցվածքային, 

քերականական հիմունքներին: Առարկայի նպատակն է` ուսանողներին սովորեցնել 

հայերեն արդյունավետ գովազդ պատրաստելու միջոցները և եղանակները: 

 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

Курс рассчитан на один семестр – 72 часов. Курс изучается в форме лекций (0,5 

час/нед) и практических занятий (0,5 час/нед).  

 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

36       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  36      

1.1.1. Лекции   18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары   18      

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  36      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 
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2.4. Содержание дисциплины 

 

Курс  рассчитан на один семестр. Практические занятия проводятся в аудитории. 

Дисциплина разделена на один модуль, которая представляет из себя письменные 

контрольные работу. 

 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия, 

ак. 

часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 
1 3=4+5+6

+7+8 
4 5 6 7 8 

Модуль 1. (Вписать название модуля) 
 

  
 

 
 

Введение       

Раздел 1. (Вписать название раздела)       

Тема 1.1. (Вписать название 

темы)Առարկայի նպատակները և 

խնդիրները, մատուցման ձևերը: 

Ծանոթացում առաջարկվող 

գրականությանը 

 

2  

 

 

 

Тема 1.2. (Вписать название 

темы)Գովազդի էությունը: Գովազդ 

ստեղծողներն ու իրականացնողները: 

Լավագույն հայկական գովազդների 

ցուցադրում: Հաջողության գրավականը: 

 

2  

 

 

 

Тема 1.3. (Вписать название темы) 

Ժամանակակից հայերենի 

հնարավորությունները գավազդ 

ստեղծելու համար. Բառապաշարի 

շերտերը, բառակազմական 

հնարավորությունները, 

նորաբանություններ, 

հնաբանություններ, 

օտարաբանություններ, պուրիզմ, 

 

2 2 

2 

 

 

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 зач

ет 
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դարձվածքներ 

Тема 1.4. (Вписать название 

темы)Բառարանագրություն: 

Ժամանակակից ամենաարժեքավոր 

բառարանների անհրաժեշտությունը 

գովազդ պատրստելիս  

1.6.Մի շարք ձևաբանական 

իրողություններ  

1.7.Հայերն նախադասության 

կառուցվածքը, 

առանձնահատկությունները, 

կապակցման միջոցները: Հոգեբանական 

ենթատեքստը 

1.8. Երկխոսությունը գովազդում 

1.9. Միջանկյալ, երկրորդական բառեր, 

բառակապակցություններ, 

նախադասություններ. 

Արժեքը,ներգործությունը, 

օգտակարութըունը նախադասության 

կառուցվածքում 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

Раздел 2. (Вписать название раздела) 
 

  
 

 
 

Тема 2.1. (Вписать название 

темы)Ոճական սխալներից խուսափելը 

գովազդ պատրաստելիս: Ժարգոնիզմ 

2.2 Բառախաղը և բառային 

կրկնությունները: Հումորի 

առկայությունը գովազդում 

2.3 Գովազդի տեքստուալ աշխարհը: 

Վատորակ,չկայացած գովազդների 

ցուցադրում. Պատճառները 

2.4  Գովազդի հիմնական տեսակները. 

Ճշգրիտ- գործնականը, 

ուղղվածությունը: 

Անհեթեթություններից խուսափելը 

2.5 Տեքստի հակիրճությունը համոզիչ 

լինելը, հակիրճությունը, նորաձև 

բառերի օգտագործումը 

2.6 Բանավոր և գրավոր գովազդ. 

Տարբերությունները, կազմման 

գաղտնիքները 

2.7 Աշխարհագրական եզրույթներ: 

Տեզանուններ. Գրությունը, 

արտասանությունը 

2.8 Գրականության և գովազդի իրական 

կապը. Կիրառելիությունը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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գովազդում. Գրական ըողի արժեքը 

2.9 Էլեկտրոնային գովազդ, վազող տող, 

վահանակներ 

2.10  Հայկական երգ- երաժշտությունը և 

գովազդը: Համերգային գովազդ 

2.11  Գովազդը մամուլում. 

Առանձնահատկությունները 

2.12  Զբոսաշրջության գովազդ. Լեզուն 

2.13  Քաղաքական գովազդ. Եզրույթներ 

2.14  Բժշկական եզրույթների ճիշտ 

օգտագործումը գովազդում 

2.15  Գործնական պարապմունքներ 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Введение 

 

Тема 1.1. Առարկայի նպատակները և խնդիրները, մատուցման ձևերը: Ծանոթացում 

առաջարկվող գրականությանը 

Тема 1.2. (Вписать название темы)Գովազդի էությունը: Գովազդ ստեղծողներն ու 

իրականացնողները: Լավագույն հայկական գովազդների ցուցադրում: Հաջողության 

գրավականը: 

Тема 1.3. (Вписать название темы) Ժամանակակից հայերենի հնարավորությունները 

գավազդ ստեղծելու համար. Բառապաշարի շերտերը, բառակազմական 

հնարավորությունները, նորաբանություններ, հնաբանություններ, 

օտարաբանություններ, պուրիզմ, դարձվածքներ: 

Тема 1.4. (Вписать название темы)Բառարանագրություն: Ժամանակակից 

ամենաարժեքավոր բառարանների անհրաժեշտությունը գովազդ պատրստելիս: 

1.6.Մի շարք ձևաբանական իրողություններ  

1.7.Հայերն նախադասության կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, կապակցման 

միջոցները: Հոգեբանական ենթատեքստը 

1.8. Երկխոսությունը գովազդում 

1.9. Միջանկյալ, երկրորդական բառեր, բառակապակցություններ, 

նախադասություններ. Արժեքը,ներգործությունը, օգտակարութըունը նախադասության 

կառուցվածքում 

Тема  

2.1. Ոճական սխալներից խուսափելը գովազդ պատրաստելիս: Ժարգոնիզմ 
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2.2 Բառախաղը և բառային կրկնությունները: Հումորի առկայությունը գովազդում 

2.3 Գովազդի տեքստուալ աշխարհը: Վատորակ,չկայացած գովազդների ցուցադրում. 

Պատճառները 

2.4  Գովազդի հիմնական տեսակները. Ճշգրիտ- գործնականը, ուղղվածությունը: 

Անհեթեթություններից խուսափելը 

2.5 Տեքստի հակիրճությունը համոզիչ լինելը, հակիրճությունը, նորաձև բառերի 

օգտագործումը 

2.6 Բանավոր և գրավոր գովազդ. Տարբերությունները, կազմման գաղտնիքները 

2.7 Աշխարհագրական եզրույթներ: Տեզանուններ. Գրությունը, արտասանությունը 

2.8 Գրականության և գովազդի իրական կապը. Կիրառելիությունը գովազդում. 

Գրական ըողի արժեքը 

2.9 Էլեկտրոնային գովազդ, վազող տող, վահանակներ 

 Հայկական երգ- երաժշտությունը և գովազդը: Համերգային գովազդ 

 Գովազդը մամուլում. Առանձնահատկությունները 

 Զբոսաշրջության գովազդ. Լեզուն 

 Քաղաքական գովազդ. Եզրույթներ 

 Բժշկական եզրույթների ճիշտ օգտագործումը գովազդում 

 Գործնական պարապմունքներ 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции проводится в аудитории совместно со студентами.  

 

2.6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа    0.5        

Устный опрос 1           

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Устный опрос            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

   0.5        

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

           

                                                
1 Учебный Модуль  
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промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен 

(оценка итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 0 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

2.7. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

 Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится два раза в течение 

учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрен зачет.  

 

3. Теоретический блок 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

a) Базовые учебники 

 

4. Методический блок 

4.1. Методика преподавания дисциплины  

 

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, семинарских и 

практических занятий, а также самостоятельной работы студентов.  

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции 

проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением 

«обратной связи» между преподавателем и студентами.  
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4.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа проводится с целью 

углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 

- подготовку к контрольным работам и тестам, 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям, 

- работу с Интернет-ресурсами, 

- подготовку к зачету. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в УМК. При самостоятельной 

работе следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 

 


