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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2019 թ. օգոստոսի 30-ի թիվ 3 նիստում  

Գիտական խորհրդի նախագահ՝  

                                                                                                    _______________ Հ. Սահակյան 

 

 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 

1. Կուրսային աշխատանքը իրենից ներկայացնում է ուսումնահետազոտական 

աշխատանք: Կուրսային աշխատանքի կատարման անհրաժեշտությունը 

սահմանվում է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության 

ուսումնական   պլանով:                 

Կուրսային աշխատանքը լինում է` 

 Լրացական դասընթացներից  

 Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներից 

 Պարտադիր դասընթացներից 

 Կամընտրական դասընթացներից 

2. Կուրսային աշխատանքի կատարման նպատակն է` 

 ուսանողների գիտելիքների  և մասնագիտական կարողությունների  ամրագ-

րում, խորացում և կատարելագործում, 

 ինքնուրույն ուսումնական և գիտահետազոտական աշխատանքների կատար-

ման կարողությունների ձևավորում, 

 ժամանակակից տեխնոլոգիանների, տեղեկատվական նյութերի մշակման, վեր-

լուծության և կիրառման կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, 
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 հետազոտությունների արդյունքների վերլուծության, մեկնաբանման, ստացված 

արդյունքների հիման վրա հետևությունների և առաջարկների ձևակերպման 

կարողությունների ձևավորում: 

 

 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

1. Կուրսային աշխատանքի թեման պետք է համապատասխանի «Հաշվա-

պահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության պետական կրթական 

չափորոշչին և  առարկաների  զարգացման արդի մակարդակին: 

2. Կուրսային աշխատանքի թեմայի վերնագիրը պետք է ձևակերպել հստակ և 

հակիրճ: 

3. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ «Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսներ» ամբիոնը 

ուսանողներին ներկայացնում է իր կողմից հաստատված կուրսային աշխատանքի 

թեմաների ցանկը: Կուրսային աշխատանքի թեմաները կարող են փոփոխվել ամեն 

տարի՝ հաշվի առնելով համապատասխան առարկայյական ծրագրային 

փոփոխությունները: 

4. Ուսանողները ներկայացված ցանկից ընտրում են իրենց հետաքրքրող թեման` 

խորհրդակցելով կուրսային աշխատանքի ղեկավարի հետ, որից հետո կուրսային 

աշխատանքի թեման հաստատվում է «Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսներ» 

ամբիոնում: 

5. Կուրսային աշխատանքի թեմաները և գիտական ղեկավարները հաստատվում 

են «Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսներ» ամբիոնի  նիստով: 

6. Կուրսային աշխատանքի ընտրված թեմայի փոփոխությունը թույլատրվում է 

բացառիկ դեպքերում` ուսանողի հիմնավորված բացատրագրի հիման վրա` 

ղեկավարի և ամբիոնի վարիչի համաձայնությամբ` ամբիոնի  նիստի որոշմամբ:  
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ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

1. Ուսանողների կողմից կուրսային աշխատանքների կատարման վերահսկողու-

թյունն  իրականացվում է կուրսային աշխատանքի  ղեկավարների կողմից: Այդ նպա-

տակով  ամբիոնի վարիչի կողմից մշակվում է կուրսային աշխատանքի  կատարման 

ժամանակացույց, որը պարունակում է տեղեկություններ կատարող ուսանողների, 

կուրսային աշխատանքների թեմանների, դրանց հանձման և պաշտպանության ժամ-

կետների, ինչպես նաև  կուրսային աշխատանքների  ղեկավարների մասին: 

2. Կուրսային աշխատանքի կատարման ժամանակահատվածի համար մշակվում 

է ուսանողի աշխատանքի անհատական պլան` աշխատանքի կատարման փուլերի և 

ժամկետների նշմամբ: Պլանը հաստատվում է  կուրսային աշխատանքի ղեկավարի 

կողմից: 

3. Կուրսային աշխատանքի կատարման ընթացքում ուսանողը պարտավոր է ղե-

կավարի հետ համաձայնեցված ժամկետներում ներկայացնել նրան հաշվետվություն` 

աշխատանքի առանձին փուլերի կատարման և ստացված արդյունքների քննարկման 

նպատակով: 

4. Ղեկավարը պարտավոր է ստուգել կուրսային աշխատանքը, գրախոսել այն` 

ներկայացնելով աշխատանքը  պաշտպանության երաշխավորելու (կամ չերաշխավո-

րելու) իր որոշումը: Գրախոսականը պետք է պարունակի դիտողություններ և  առա-

ջարկներ` նկատված թերությունները վերացնելու ուղղությամբ և պաշտպանությանը 

թույլատրելու հակիրճ հիմնավորմամբ: 

5. Ուսանողին ելույթի համար տրվում է 10-15 րոպե ժամանակ: Ուսանողի ելույթը 

պետք է պարունակի տեղեկություններ` աշխատանքի թեմայի, դրա արդիականության 

հիմնավորման, ստացած արդյունքների և եզրակացությունների մասին:  

6. Կուրսային աշխատանքը գնահատվում է 100 միավորանոց սանդղակով` հաշվի 

առնելով ներկայացված չափանիշները` 

 կուրսային աշխատանքի կատարման ինքնուրույնությունը, ուսանողի կատա-

րած դատողությունների, եզրակացությունների հիմնավորումը  և փաստարկումը, 
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 աշխատանքի թեմային վերաբերող տեսական և գործնական նյութերի օգտա-

գործման և մշակման մակարդակը,  

 կուրսային աշխատանքի բովանդակության համապատասխանությունը 

թեմային, 

 ղեկավարի կարծիքը, 

 ուսանողի կողմից աշխատանքը ներկայացնելու հմտությունը և միջոցների կի-

րառությունը (գրաֆիկներ, ցուցադրական միջոցներ, սլայդեր, խնդրի լուծման իրակա-

նացում ծրագրավորման որևէ լեզվով), 

 ուսանողի կողմից աշխատանքի ներկայացման մակարդակը և խոսքի կուլտու-

րան: 

7. Վերջնական գնահատականը գրանցվում է քննական տեղեկագրում, ուսանողի 

ինչպես նաև կուրսային աշխատանքի տիտղոսաթերթի վրա, և հաստատվում է ղեկա-

վարի ստորագրությամբ: 

8. Կուրսային աշխատանքների  գնահատականները գրանցվում են դիպլոմի 

հավելվածում: 

9. Պաշտպանության չերաշխավորված կամ բացասական գնահատականի արժա-

նացած կուրսային աշխատանքը համարվում է ակադեմիական պարտք: Վերա-

հանձնելու համար ուսանողը պարտավոր է հաստատված ժամկետում ներկայացնել 

կուրսային աշխատանքը ղեկավարին և պաշտպանել: 

 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

Ղեկավարի պարտականություններն  են` 

 օգնության ցուցաբերում ուսանողներին` կուրսային աշխատանքի թեմայի 

ընտրության և պլանի մշակման գործում, 

 աշխատանքի  նպատակի, խնդիրների, հետազոտության մեթոդների գրագետ և 

հստակ ձևակերպում, 

 օգնություն` գրականության և մեթոդական նյութերի ընտրության գործում, 

 սիստեմատիկ վերահսկողություն` կուրսային աշխատանքի կատարման 

ընթացքում, 
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 կուրսային աշխատանքի գրախոսություն և գնահատում` համաձայն 

ներկայացվող պահանջների:  

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Կուրսային աշխատանքը կատարելիս ուսանողը  պարտավոր է` 

 պահպանել աշխատանքի տարբեր փուլերի կատարման ժամկետները` 

համաձայն անհատական պլանում նշված  ժամկետների, 

 ներկայացնել հաշվետվություն` կատարած աշխատանքի մասին, 

 ցուցաբերել  ինքնուրույնություն և ակտիվություն կուրսային աշխատանքի 

կատարման ընթացքում 

 աշխատանքը ժամանակին ներկայացնել պաշտպանության:  

 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

1. Կուրսային աշխատանքը պետք է ունենա հստակ կառուցվածք ` 

 ծավալը` 20-30 էջ,  

 պարունակի տեսական և գործնական մասեր 

2. Կուրսային աշխատանքը պետք է պարունակի` 

 տիտղոսաթերթ, 

 բովանդակություն, 

 ներածություն,  

 հիմնական մաս (գլուխ, բաժին, ենթաբաժին), 

 գործնական մասի նկարագրումը` հաշվարկները, ալգորիթմները,   

 ամփոփում, 

 գրականության ցանկ, 

 հավելվածներ, 

3. Կուրսային աշխատանքի բովանդակությունում նշվում է նրա կառուցվածքը` 

 ներածություն,  
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 հիմնական մաս (բաղկացած բաժիններից և ենթաբաժիններից, 

եզրակացություն, գրականության ցանկ, հավելվածներ)` յուրաքանչյուր մասի 

էջերի նշմամբ: 

    Ներածությունը պետք է պարունակի` 

 աշխատանքի թեմայի ներկայացումը, 

 աշխատանքի նպատակը և խնդիրները (ուսումնասիրման ենթակա 

հիմնահարցերը), 

 հետազոտության մեթոդների և առարկայի նկարագրությունը, 

 տեղեկություններ աշխատանքի կառուցվածքի մասին: 

 

Աշխատանքի հիմնական մասը, որպես կանոն, բաժանվում է գլուխների, որոնք,   իրենց 

հերթին, կարող են պարունակել ենթաբաժիններ: Գլուխները կարելի է խմբավորել ըստ 

հիմնական բաժինների`  տեսական և   գործնական-կիրառական: 

4. Տեսական հետազոտությունները պարունակում են նշված թեմայով 

գրականության ուսումնասիրություն, թեմային վերաբերվող խնդիրների լուծման 

համար տեսական մեթոդների ուսունասիրությունը և ընտրությունը: 

5. Գործնական մասի ենթաբաժնում շարադրվում է խնդիրների լուծման 

ալգորիթմները, հաշվարկները, խնդրի գրաֆիկական մասը, ծրագրային մասի 

իրականացման ուղիները, տվյալների բազայի մոդելները և այլն: 

6.  Գործնական մասի երկրորդ ենթաբաժնում շարադրվում է ստացված 

արդյունքները: 

7. Կուրսային աշխատանքի վերջին բաժնում պետք է ամփոփել անցկացված 

հետազոտությունների արդյունքները և դրանց հիման վրա կատարել   

եզրակացություններ: 

8. Կուրսային աշխատանքի յուրաքանչյուր բաժին  սկսվում է նոր էջից, 

համարակալումը` 3–րդ էջից: Տիտղոսաթերթը չի համարակալվում: Կուրսային 

աշխատանքը պետք է ներկայացնել  էլեկտրոնային տեսքով, յունիկոդով, Arial 

Armenian  կամ  Sylfaen տառատեսակներով, 12  տառաչափով,  տողերի միջև 

հեռավորությունը  1.5, էջերի  լուսանցքները պետք է լինեն (ձախից`3 սմ, վերևից` 2 սմ, 

աջից` 1.5 սմ, ներքևից`  2 սմ): Վերնագիրը գրվում է մուգ տառատեսակով: 
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9. Գրականության ցանկը պետք է ներկայացնել համարակալված, աղբյուրների 

բնօրինակի լեզվով` 

 գրքերի դեպքում նշել  հեղինակի ազգանունը, անվան, հայրանվան առաջին 

տառերը, գրքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, տարին, 

էջերը, 

 հոդվածների դեպքում նշել  հոդվածի հեղինակի ազգանունը, անվան, 

հայրանվան առաջին տառերը, հոդվածի և ժողովածուի (ամսագրի, թերթի) 

անվանումը, հատորի կամ պարբերության համարը, էջերը: 

 ինտերնետային աղբյուրների դեպքում նշել նյութի հեղինակի ազգանունը, 

անվան, հայրանվան առաջին տառերը, գրքի վերնագիրը և ինտերնետ հասցեն: 

10. Ուսանողի կողմից աշխատանքը պետք է  ներկայացնել շնորհանդեսի (սլայդի) 

միջոցով:  
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«ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

 

«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ» ԱՄԲԻՈՆ 

 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

___________________________________________________________________առարկայից 

 

_____________________________________________________________________ թեմայով 

 

Կատարող`______________________________________________կուրսի   ուսանող(ուհի) 

 

___________________________________________                                   __________________ 

 (ուսանողի անուն, ազգանուն)                                                                            (ստորագրություն) 

 

Ղեկավար`________________________________________________________________ 

                      (ազգանուն, անուն, հայրանուն, գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն) 

 

 

Թույլատրված է պաշտպանության               §_____¦   §_____¦  2019թ. 

 

 

 Կուրսային աշխատանքի պաշտպանության գնահատականը   __________________ 

                                                                                                                 (թվերով և տառերով) 

 

  §_____¦   §_____¦  2019թ.                                                 ________________________________ 

                                                                                                     (ղեկավարի ստորագրությունը) 

 

«Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսներ» ամբիոնի վարիչ`                   Ա. Ճուղուրյան  

 

 

Երևան 2019 թ. 


