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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-031 – Հայոց լեզու և գրականություն 1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետի գրավոր և 
բանավոր խոսքի մշակումը, ապագա ուսուցչի, գիտնական-
հետազոտողի՝ գործնական, գիտական ոճերին ծանոթացումը՝ 
կիրառական հմտությունների ձեռք բերման 
անհրաժեշտությամբ: Այս նպատակին են ծառայում 
համապատասխան տարաբնույթ վարժությունները, 
թելադրությունները, թեստային աշխատանքները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● գործնական գրություններ (դիմում, զեկուցագիր, 

տեղեկանք, լիազորագիր) գրելու կանոններ, 
● ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների, հարադիր 

բարդությունների ուղղագրություն,  
● քերականական–ձևաբանական նորմով սահմանված 

օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և կատարվող 
շեղումներ,  

● թույլատրելի զուգաձևությունները ձևաբանական ու 
շարահյուսական մակարդակներում, 

● ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 
կրավորականի, ստորադաս նախադասություններինը՝ 
դերբայական դարձվածների, ուրիշի ուղղակի խոսքինը՝ 
անուղղակի խոսքի, խոսքի մասերի փոխանցումներ:    

Հմտություն 
● կտիրապետի ՀՀ պետական լեզվի գործառույթների, 

կիրառական առանձնահատկությունների նորմերին: 
Կարողունակություն 
● կկարողանա գործնականում կիրառել ժամանակակից 

հայերենի կառուցվածքային օրինաչափությունները, 
քերականական կանոնները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները: 
Պատմական-ավանդական ուղղագրության հիմունքները: 
Ողղագրության և ուղղախոսության հաղորդակցական արժեքը:  
Թեմա 2․ Ուղղագրության կանոնների և տեսակների 
մեկնաբանություն: Ուղղախոսության կանոնների 
կիրառություն: Ընթերցանություն: Թելադրություն:  
Թեմա 3․ Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը:  
Թեմա 4․ Գործնական գրություններ: Գործնական գրությունների 
կանոնների քննարկում: Դիմում, զեկուցագիր, տեղեկանք, 
լիազորագիր գրելու կանոնները: 



Թեմա 5․ Հարադրավոր բարդություններ: Բառերի միասին 
գծիկով, անջատ գրություն: 
Թեմա 6․ Տողադարձ: Թեստային աշխատանք: 
Թեմա 7․ Դարձվածքներ, առած-ասացվածքներ, թևավոր 
խոսքեր, դրանց գործածությունը խոսքում:  
Բառերի ձևաիմաստային խմբերի ոճական և հաղորդակցական 
արժեքը (հոմանիշ, հականիշ, նույնանաուն, հարանուն): 
Թեմա 8․ Խոսքի մասեր: Քերականական – ձևաբանական նորմով 
սահմանված օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և 
կատարվող շեղումները, թույլատրելի զուգաձևությունները 
ձևաբանական մակարդակում: 
Թեմա 9․ Նախադասության անդամների կետադրությունը: 
Թեմա 9․ Ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 
կրավորականի: 
Թեմա 10․ Բարդ նախադասությունների և դերբայական 
դարձվածի կետադրությունը: Ստորադաս 
նախադասությունների փոխակերպումը դերբայական 
դարձվածների: 
Թեմա 11․ Ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրությունը և  
փոխակերպումը անուղղակի խոսքի: 
Թեմա 12․ Խնդրառության և կապերի հոլովառության դերը 
բանավոր և գրավոր խոսքում: 
Թեմա 13․ Համաձայնության դերը բանավոր և գրավոր խոսքում: 
Թեմա 14․ Նախադասության  հարակից միավորներ: Ամփոփում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Հաճախումները դասերին                                                       
20 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                                                       
20միավոր 
Գործնական աշխատանք                                                       
20 միավոր 
Ստուգողականաշխատանք                                                             
20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                                                        
20 միավոր 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 
 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների 
հատկացմամբ: 



Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 
Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը`  
 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 
հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, 
գործնական –կիրառական ուղղվածություն ունեցող 
հանձնարարություններ, թեստային աշխատանք և այլն, 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

- փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն 
աշխատանքների փորձաքննական գնահատում, 
մասնակցություն խմբային նախագծերում և այլն,  
  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի 
ինքնուրույն և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / 
հասկացությունների ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999: 
2. Մ.Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 

ձևաբանություն, շարահյուսություն, Ե․, 1982: 
3. Հ. Բարսեղյան, Ուղղագրական-ուղղախոսական,  
4. տերմինաբանական բառարան, Ե․, 1982ֈ 
5. Դ․ Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, 
6. Միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե․, 2001ֈ 
7. Դ․ Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, Ե․, 2005ֈ 
8. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., Հայոց  լեզվի  

գործնական աշխատանքների  ձեռնարկ, Ե․, 1989ֈ 
9. Գ.Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1984ֈ  
10. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից  հայոց  լեզու. 

Բառագիտություն, 1990/1993ֈ 
11. Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության 

համակարգը, Ե․, 2004ֈ 
Լրացուցիչ- 
1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզու, Ե․, 2007: 
2. Ս․ Գալստյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական 

աշխատանքների ձեռնարկ, 2003ֈ 
3. Դ.Գյուրջինյան, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Ե․, 

2001ֈ 
4. Ռ. Նազարյան, Մայրենին բոլորի համար, Ե․, 2006ֈ  
5. Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, կետադրությանֈ 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-032- Հայոց լեզու և գրականություն 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է մի շարք մասնագիտությունների 
առաջին կուրսի ուսանողներին «Գրականությունե առարկային 
վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և ընդլայնել հայ 
գրականության մասին ուսանողների ունեցած ընդհանուր 
գիտելիքները: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին 
ծանոթացնել հայ գրականության պատմությանը: Առաջնային 
նպատակ է նաև ուսանողներին գաղափար տալ հիմնական 
գրական ուղղությունների մասին՝ մասնավորապես կլասիցիզմի, 
ռոմանտիզմի, ռեալիզմի, սոց. ռեալիզմի, հիմնարար 
պատկերացում ձևավորել գրականության զարգացման 
վերաբերյալ ըստ դարաշրջանների, ուսումնասիրել մի շարք 
գրողների ստեղծագործությունները, անդրադառնալ դրանց 
կառուցվածքային և բովանդակային հատկանիշներին, 
գաղափարին և վերլուծությանը: Նպատակները սահմանվում են 
հետևյալ սկզբունքներով. 
ա. գրականության` ըստ ժամանակաշրջանների պատկերացումը, 
բ. ժառանգորդական շղթայի օղակների ներկայացումը ակունք-
ավանդույթ-նորարարություն իրողության բացահայտմամբ, 
գ. ժանրաբանություն, գրական ուղղությունների, մեթոդների, 
տեսական հասկացություն պարունակող գիտելիքները տրվում են 
կոնկրետ հեղինակ կամ ստեղծագործություն անցնելիս:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է 
ունենա առարկայի վերաբերյալ համապատասխան թեմաներից 
մշակումներ, գրի առնվազն երկու ռեֆերատ, կարդացած լինի 
հանձնարարված գեղարվեստական գրականությունը, լիարժեք 
պատկերացում ունենա հայ գրականության ընթացքի և 
զարգացման վերաբերյալ, կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները 
կիրառել գործնականում: Միևնույն ժամանակ ուսանողը պետք է 
անգիր հատվածներ իմանա հանձնարարված չափածո գործերից, 
մասնակցած լինի բանավիճային քննարկումներին:  
Հմտություն 

Պետք է տիրապետի գրական-գեղարվեստական գործերի 
վերլուծության սկզբունքներին ու մեթոդներին, քննարման 
մասնակցելու կանոններին: 
Կարողունակություն 

● գրական վերլուծության ենթարկել անհրաժեշտ 
գեղարվեստական երկերը, 

● անգիր հատվածներ ասել պոեզիայից, 



● զանազանել գրական մեթոդների և ուղղությունների 
տարբերակիչ սկզբունքները, ժանրային կառուցվածքները, 

● գրական գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք 
հայտնել: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրերի գյուտի պատմամշակութային արժեքը, 5-րդ դարի 
հայ գրականության ընդհանուր բնութագիր: 
Թեմա 2. «Սասնա ծռերե էպոսը: Ստեղծման ժամանակը, 
կառուցվածքը, կերպարները, առանձնահատ-կությունները: 
Գեղարվեստական արժանիքները: 
Թեմա 3. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգությանե 
աղոթամատյանը: Ֆրիկ. կյանքը և քնարերգությունը: 
Թեմա 4. Միջնադարյան տաղերգություն, հայրեններ: Ժանրը, 
ժանրակազմ հատկանիշները, թեմատիկ 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5. Աբովյանը և լուսավորական շարժումը: Հայ նոր 
գրականություն:Մուրացանի արձակը: 
Թեմա 6. Հ. Պարոնյանի ստեղծագործությունը: Երգիծանքի 
տարատեսակները: «Մեծապատիվ մուրացկաններե վիպակը, 
կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Ռոմանտիզմը որպես գրական մեթոդ, հիմնական 
հատկանիշենրը: Րաֆֆու «Սամվելե վեպը: Կառուցվածքը, 
կերպարները, գաղափարը: 
Թեմա 7. Գր. Զոհրապը և հայ նորավիպագրությունը: Զոհրապի 
կյանքն ու ստեղծագործությունը: Նովելները: 
Թեմա 8. Շիրվանզադեն և հայ դասական ռեալիզմը: 
Շիրվանզադեի արձակի և դրամատուրգիայի 
առանձնահատկությունները: 
Թեմա 9. Հ. Թումանյան: Կյանքը և գործը: Քառյակները, 
պոեմները, արձակը: 
Թեմա 10. Ավ. Իսահակյան: Կյանքը և գործը: Քնարերգությունը: 
«Աբու-Լալա Մահարիե պոեմը, կառուցվածքը, գաղափարը: 
Թեմա 11. Վ. Տերյանի կյանքը և քնարերգությունը: «Մթնշաղի 
անուրջներե, «Երկիր Նաիրիե շարքերը: 
Թեմա 12. Բակունցի պատմվածքները: 
Թեմա 13. Գ. Մահարի, կյանքը և ստեղծագործությունը: «Ծաղկած 
փշալարերե վիպակը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

⮚ Ամփոփիչ գնահատում 
Ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց 

սանդղակով. 
● հաճախումների, 
● գործնական աշխատանքների բանավոր հարցումների, 
● երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
● երկու ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման հիման 

վրա: 
Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) չի  
կազմակերպվում: 
⮚ Ուսանողների միջանկյալ գնահատում 



Ուսանողների միջանկյալ գնահատումը կատարվում է 
ինքնուրույն կամ ստուգողական աշխատանքների միջոցով: 

Հանձնարարվում է երկու ինքնուրույն աշխատանք: 
Ինքնուրույն աշխատանքները հիմնականում ներկայացվում 

են ռեֆերատի ձևով: 
Ստուգողական աշխատանքները տրվում են դասընթացին 

հատկացված ժամերի սահմաններում: Դրանց կարող է 
հատկացվել 40-80 րոպե: 

Ստուգողական աշխատանքները կարող են կրկնել լսարանում 
քննված գեղարվեստական նյութերը` հարցադրման որոշ 
տարբերությամբ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Պ. Հակոբյան - Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ  
2. Ջրբաշյան Է.- Չորս գագաթ , Հայ նոր գրականության 

պատմություն (հատոր 1-5) 
3. Գաբրիելյան Վ.- Սփյուռքահայ գրականություն  
4. Ս. Աղաբաբյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմությունե   
5. Հր. Թամրազյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմությունե 
Լրացուցիչ 

1. Մովսես Խորենացի - «Հայոց պատմությունե 
2. Գրիգոր Նարեկացի - «Մատյան ողբերգությանե 
3. Խաչատուր Աբովյան - «Վերք Հայաստանիե 
4. Հովհ. Թումանյան - բանաստեղծություններ, «Անուշե 

պոեմը  
5. Ե. Չարենց - բանաստեղծություններ, «Գիրք ճանապարհիե 
6. Պ. Սևակ - «Անլռելի զանգակատունե, «Եղիցի լույսե, 

«Մարդը ափի մեջե, այլ  
7. Հրանտ Մաթևոսյան - «Աշնան արևե 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-048-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի 
նպատակը 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     
դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ 
տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 
պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 



վերջնարդյունքները վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
      Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 
պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից մինչև 
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 

Հմտություն 
  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք 

բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
Կարողունակություն 
 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր 

տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 
բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 2.  VІ-VІІ  դդ. ազատագրական պայքարը 
Թեմա 3.   VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 

տիրապետության դեմ 
Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.   Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության 
որոնումները XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին քառորդին 
Թեմա 6.   Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության նրա 
ծրագրերը 
Թեմա 7.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. II 
կեսին 
Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 
Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

  ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության   
աստիճան 

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն 
 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ 
 Հարզախույզ, ճեպահարցում 

 թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի ընտրությամբ 
կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերըե, Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի պատմություն, 

հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերըե, Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջե  Երևան, 



2018 
5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 
օրերըե, Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 
1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 

7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. « 
Հայ ժողովրդի պատմությունե, Երևան, 1876:  

8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2018 
Լրացուցիչ 

1. Աբրահամյան Ա.Գ., «Իսրայել Օրիե, 1978թ. 
2. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 
3. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 

Արևմտյան Հայաստանումե, Երևան, 1999: 
4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 

ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (ΙX դարի կես-
XVΙΙ դարի I տասնամյակ):  

5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 
ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-049-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի 
նպատակը 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     
դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ 
տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 
պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 
պատմությունը, հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքների 
ձևավորումից մինչև Հայսատանի անկախության հռչակագիրը. 
անկախ պետականության վերականգնումը 
Հմտություն 
 տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք 

բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   



 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու հմտություններ 

Կարողունակություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր 

տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 
բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 
Թեմա 2.  Արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումների 
վերելքը  XIXդ. 90ական թթ 
Թեմա 3.   Հայկական հարցի ծագումը և նրա միջազգայնացումը 
Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 
Թեմա 5.   Ֆիդայական շարժումը  
Թեմա 6.   Ազատագրական խմբակներն ու 
կազմակերպությունները 
 Թեմա 7.   Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  
Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 
Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 
Թեմա 10.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 
Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 
հանրապետության հռչակումը 
Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-1820 
թթ 
Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 
անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 
Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 
զինանշանը 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության   աս-
տիճան 

   ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
   սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն 

  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

   Հարզախույզ, ճեպահարցում 
  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի ընտրությամբ 

կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից 

մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի պատմություն, 

հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջը)  Երևան, 
2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմություն: 



Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը», Երևան, 2015 
6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 

1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս.  

« Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2018 
9. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-

1922 թթ.», Երևան, 2007: 
Լրացուցիչ 

1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 
աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 
Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 
ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (Ι X դարի կես- 
XVΙΙ դարի առաջին տասնամյակ):  

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և 
ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի երկրորդ կես -XΙX դարի վերջ): 

5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 1997 
6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 

1993 
7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, Երևան, 

1996: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 
ՕԼԳ/բ-002 Ռուսաց լեզու-2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56/56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56/56 

Ինքնուրույն 64/64 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական 
գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները 
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, 
գրել): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գիտի 
- կարդալու հիմնական կանոնները; 
- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 
իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու հաղորդակցության 
իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-մշակութային և կրթական և 



մասնագիտական գործունեության ոլորտներում. 
- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 
մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 
կառուցվածքները. 
- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 
Հմտություն 
- գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները կիրառելու 
հմտություններ; 
- կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 
ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման 
հմտություններ ձեռք բերելու տարրական տեխնիկա 
(ռազմավարություն և մարտավարություն;. 

- բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք 
բերելու հմտություն; 
-  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 
հմտություն; 
- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ 
աշխատելու հմտություն; 
- հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 
վիճաբանության հմտություններ. 
Կարողություն 
- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 
- որոշել տեքստի թեման; 
- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ հասկանալ 
տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 
- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 
- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և բազմիմաստ 
բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ 
տրված միջավայրին համապատասխան; 
- երկխոսություններ կառուցել; 
- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 
- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ պարունակվող 
հիմնական տեղեկատվությունը; 
 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության բովանդակությունը, 
նրա հաղորդակցական մտադրությունները. 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1 կիսամյակ 
Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու 
կյանքում 
Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 
Թեմա 3. Կյանքի ոճ 
Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 
Թեմա5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. Արվեստ 
Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 
Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 
Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 
 
2 կիսամյակ 
Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  
Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 
Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 
Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 
Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 



բացասական կողմերը 
Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 
Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 
հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, թեստ, 
սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական աշխատանք, 
ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

 Պարտադիր 
1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 
2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. Ч. 

1,2. М., 1979. 
3. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. 

Леканта. М., 1988. 
4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. М., 

1993 
5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 

язык. М., 2010. 
6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского языка. 

Учебное пособие. М., 2004. 
7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский язык и 

культура речи. М., 2003. 
8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности: 

практикум. М., 2011. 
9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовьե 

Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов и 
выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. 
Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Базовый уровень. Общее владение. Спб, 
2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее 
владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее 
владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение. 1-й 
уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. Книга 
+ 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 
1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 
Второй вариант. Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 
19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 
20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

 Լրացուցիչ  



 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-062-Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 20 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի 
նպատակը 

Փիլիսոփայություն առարկայի     դասավանդումը 
նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 
աշխարհայացքի, նրա տարատեսակների և ձևերի մասին, 
բացահայտել իրականության սկզբնապատճառը, զարգացման 
օրենքներն ու օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման 
մեխանիզմը, ձևերը և դրանց դերը զարգացման գործընթացում: 
Ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև հասարակության, 
նրա առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին: 
Դասընթացը ներկայացնում է փիլիսոփայյական գիտելիքների 
պատմականությունը, ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը  
գաղփար կունենա նորագույն շրջանի փիլիոփափայական 
տեսությունների և ուղղությունների, հայ փիլիսոփայական 
մտքի զարգացման շրջանների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 
կատարել ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր 
գաղափարական հոսանքների, տեսությունների և 
հիմնադրույթների վերաբերյալ:  

Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 
ուսանողը միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, 
մշակութաբանության, քաղաքագիտության և այլ 
գիտությունների հետ:  Փիլիսոփայություն առարկան 
նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար, 
որպեսզի ապագա  մասնագետի մոտ ձևավովի իրականության 
վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից եզրահանգումներ 
կատարելու հմտություն և կարողություն: 

1. Современный русский язык в трех частях / В.В. Бабайцева, 
Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 
единиц: В  2-х частях. – Часть II. Морфология. Синтаксис / 
под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 
современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 
современном русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, 
Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и 
актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1․ինքնուրույն վերլուծել  փիլիսոփայական հիմնախնդիրները  
2․տարբերել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 
գաղափարական հիմնավորումները  
3․տարբարակել փիլիսոփայության մտքի պատմության 
հիմնական էտապները, յուրաքանչյուրի հիմնական 
մոտեցումները  
4․ Ներկայացնել հասարակական գիտակցությունը ձևերը, դրանց 
ընդհանրությունն ու տարբերությունը   
5․ հասկանալ    փիլիսոփայական հասկացությունների, 
կատեգորիաների և օրենքների էությունը, կիրառման 
բնագավառը   
 
Հմտություն 
1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  
2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  
3․սովորելու ունակություն  
4․առաջնորդի հատկություններ  
5․որակի կարևորության գիտակցում 
6․Կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 

 
Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 
2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  
4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 
աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 
5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 
ունակություն  
6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 
Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական փուլերը 
Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 
Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/  պրոբլեմը 
փիլիսոփայության մեջ 
Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և 
կատեգորիաները/ 
Թեմա 6. Իմացության տեսությունֈ Գիտական իմացություն 
Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության 
սոցիալ-տնտեսկան համակարգը 
Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր համակարգը 
Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 
Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աս-
տիճան,  

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 
 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 



հմտություններ և կարողություններ, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ 
կարճ ազատ պատասխանով 
 ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 2005 
2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան 
2004 
3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 
4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 
5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 
6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան 
2005 
Լրացուցիչ  
1․Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ 
ակնարկ, Երևան, 1979 
2․էդ․ Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի զարգացման 
հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունում, Երևան, 
2005   
3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 
 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-042 //  ՕԼԳ/բ-043  // ՕԼԳ/բ-044 
Օտար լեզու(Անգլերեն) -1,2,3 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին, 2-րդ կիսամյակ 
 2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 168 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 168 

Գործնականաշխատանք  

Ինքնուրույն 192 

Ընդամենը 340 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 
ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ ձևավորել 
լեզվի հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք բերված 
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ: Այլ 
կերպ ասած, դասընթացի նպատակն է լուսաբանել անգլերեն 
լեզվի բառապաշարի և քերականականության հիմնահարցերը, 
սովորեցնել տեսական գիտելիքը գործնականում կիրառելու 
հմտություններ, ինչպես նաև. 

 ուսանողներին տալ գործնական գիտելիքներ անգլերեն 
լեզվի կառուցվածքի մասին, որն անհրաժեշտ է 
անգլերենի որպես օտար լեզվի հաղորդակցման համար: 

 մշակել անգլերեն լեզվի հաղորդակցական կայուն 
հմտություններ դրսևորման բանավոր և գրավոր ձևերում: 
Այսպիսի դասընթացի խնդիրներով է պայմանավորված 
ծրագրի ֆունկցիոնալ հաղորդակցական 
ուղղվածությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Անգլերեն լեզվի գործնական հմտությունների և 
կարողությունների ձևավորում 

 Անգլերեն լեզվի կաղապարի շրջանակներում մտածելու 
կարողություն 

 Մասնագիտական օտարալեզու գրականությունից 
օգտվելու հմտություններ 

 Անգլերեն լեզվի քերականական կայուն հմտություններ, 
մինիմալ բառապաշարի տիրապետում բանավոր և 
գրավոր ձևերում 

Հմտություն 
 կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց 
միջև 

  ցուցաբերել համապատասխան լեզվամտածողություն 
 ձեռք բերել ուսուցանվող լեզվով հաղորդակցվելու 

հմտություններ և կարողություններ 
Կարողունակություն 

 հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և 
ձեռքբերումների նկատմամբ 

 ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և 
տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու 



կարողություն 
 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն 
 ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու կարողություն 
 մասնագիտական կատարելագործման 

անհրաժեշտության գիտակցում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  
Unit 1.Work, rest and play. 
1A. Life stories.  
Vocabulary: day to day phrases, question words. 
Grammar: review of verb forms and questions 
1B. Super commuters. 
Vocabulary: work, questions about travel. 
Grammar: subject questions. 

Word stress. 
1C.Time to relax. 
Vocabulary: free time activities; frequency adverbs and expressions. 
Reading: a newspaper article. 

Listening: a survey 
1D. Speed dating. 

Review and Progress Portfolio 
Թեմա 2.  
Unit 2.Beginnings. 
2A. Starting small 
Vocabulary: Irregular verbs: past time phrases 
Grammar: Past Simple. 
2 B. First meetings. 
Vocabulary; relationships. 
Grammar: Past Continuous. 
Week forms (1): was and were 
2 C. The 1001 Nights. 
Vocabulary: connecting words. 
Reading: A book cover. 
Reading and listening: a story. 
Weak forms (2). 
2D. Small talk. 
Reading and Writing: starting and ending conversations 
Review and Progress Portfolio 
Թեմա 3.  
Unit 3.  
The world of work 
3A. Getting qualified 
Vocabulary: employment 
Grammar: 
The Adjective (degrees of comparison) 
have to // had to 
HwL(Help with Listening): have to & have 
3B. Job Hunting 
Vocabulary: looking for a job 
Grammar: present continuous & present simple; activity and state 
verbs 
3C. Strange jobs 
Vocabulary: word building: noun endings 
Skills:  



Reading:  a magazine article 
Listening: a radio interview 
3D. I'm really sorry! 
Real world: apologies, reasons and promises 
3.D 

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a formal letter 
W: a curriculum vitae(CV) 
Թեմա 4.  
Unit 4.  
That's entertainment 
4A. The silver screen 
Vocabulary: types of film 
Grammar: 
Personal Pronouns 
present perfect for life experiences (1): positive and negative 
4B. The rhythm of life 
Vocabulary: music 
Grammar: present perfect for life experiences (2): positive and 
negative 
Do the Facts Support Your Educated Guess? (glossary) 
Psychological Methods of Collect data (glossary) 
4C. TV or not TV? 
Vocabulary: TV nouns and verbs; -ed and –ing adjectives 
Skills:  
Reading:  a newspaper article 
Reading & Listening: a magazine quiz 
4D. What do you think? 
Real world: agreeing, disagreeing and asking for  

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a film review 
W: describing a film 
Թեմա5.  
Unit 5 
Into the Future. 
5A. Man or Machine 
5B. Never Too Old 
5C. Out of this World 

5D. It is for Charity 

Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Future plans and Ambitions: be going to//be planning to, 
etc 
Թեմա 6.  
Unit 6 
Family and Friends 
6A. Life with Teenagers 
6B. Roles People Play 
6C. Family Business 
6D. Call Me Back 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Superlatives 



Թեմա7.  
Unit 7 
You Need a Holiday 
7A. 50 Places to Go 
7B. What are You Taking? 
7C. Wish You were here 
7D. I Have got a Problem 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Future Cont. for future arrangements 
Թեմա 8.  
Unit 8 
Different Cultures  
8A. Home Sweet Home 
8B. Meet the Parents 
8C. Cultural Differences 
8D. What is Edinburgh like? 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: should; should not; must 
Թեմա 9.  
Unit 9.  
Life isn't perfect 
9A. Problems, problems 
Vocabulary: everyday problems 
Grammar: first conditional; future time clauses with when, as soon 
as, before, after, until 
9B. Sleepless nights 
Vocabulary: adjectives to describe feelings 
Grammar: too, too much, too many, (not) enough 
9C. In the neighborhood 
Vocabulary: phrasal verbs 
Skills:  
Reading:  a letter to a newspaper  
Listening: a news report 
9D. Invitations 
Real world: invitations and making arrangements 

9. 
Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a personal email 
W: paragraphs; expressing sympathy and giving advice; an email(2) 
 
Թեմա 10.  
Unit 10.  
Shop till you drop 
10A. Going, going, gone 
Vocabulary: verbs often used in the passive 
Grammar: present simple passive; past simple passive 
10B. Changing trends 
Vocabulary: anything, someone, no one, everywhere, etc. 
Grammar: used to 
HwL: used to 
10C. Fashion victims 



Vocabulary: use of articles: a, an, the, no article 
Skills:  
Reading:  a magazine article 
Reading & Listening: a profile 
10D. Can I help you? 
Real world: in a shop 
Vocabulary: shopping 
HwL: what shop assistants say 

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a letter to a newspaper 
W: connecting words(3); giving your opinion 
Թեմա 11.  
Unit 11.  
Gossip and news 
11A. Guess what? 
Vocabulary: verb-noun collocations(3) 
Grammar: present perfect for giving news with just, yet, already 
11B. Murder mystery 
Vocabulary: crime 
Grammar: relative clauses with who, which, that, where 
11C. Here is today‘s news 
Vocabulary: guessing meaning from context 
Skills:  
Reading:  a newspaper article 
Listening: the news 
11D. Did you? 
Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: stories 
W: use of verb forms; a narrative 
Թեմա 12.  
Unit 12.  
Achieving your goals 
12A. A year off 
Vocabulary: money 
Grammar: reported speech 
12B. Taking chances 
Vocabulary: unusual activities 
Grammar: second conditional 
12C. Men of magic 
Vocabulary: connecting words (2): first, next, then, etc. 
Skills:  
Reading:  a magazine article 
Reading & Listening: a radio interview 
HwL: linking: review(2) 
**************************************** 
12. 
Review and Progress Portfolio 
End of Course Review 
R: an online diary; a posting on a website 
W: common mistakes; describing your goals in a posting 
 

Գնահատման Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում, հաճախելիության 



 
 

մեթոդները և 
չափանիշները 

ցուցանիշների հաշվառում, գործնական աշխատանքների 
գնահատում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Face2face, Pre-intermediate, Cambridge University Press 
(Student' s book & Workbook 
Լրացուցիչ- 
1.      Լ.Համբարձումյան, English in Use, Երևան, 2013 
2.      Լ.Համբարձումյան, English Step by Step, Երևան, 2014 
3.     Առցանց տեղեկություններ թեմաներին համապատասխան 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-064- Մշակութաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

 Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 
բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 
հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր 
գիտելիքների յուրացում: 

 աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 
 մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 

մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 
պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 

 մասնագիտական  գիտելիքների զարգացմանը նպաստող 
մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի 
ձևավորում 

 համաշխարհային և ազգային մշակույթի նվաճումներին 
հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության բարդ 
հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելը 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության 
ձևավորումը, հետազոտման մեթոդները:  
Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 
Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման 
հիմնական չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի 
բնութագիրը,  կրոն և մշակույթ, բարոյականություն,  արվեստ, 
գիտություն: 
Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 
կատեգորիա: Արժեք հասկացության  բնորոշումը, մշակույթի և 
արժեքների կապը, արժեքների  դասակարգումը: 
Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 



քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները; 
Հմտություն 
 մշակութային երևույթների օրինաչափությունները,  

կառուցվածքը, տիպաբանությունը, պատճառա-
հետևանքային կապերը հասկանալու ունակություն 

 մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 
աշխատելու ունակություն 

 ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր 
ձևերը օգտագործելու հմտություններ 

 մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների 
համակարգում և վերլուծություն 

 մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 
հմտություններ 

 տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 
ունակություն,  

 միջանձնային գործնական հմտություններ 
Կարողունակություն 

 Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 
 Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 
 Անկախ սովորելու ունակություն 
 Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 
 Համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվություն,  
 Հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության 

տեսությունների զարգացման մեթոդները 
 Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 

հետազոտությունների որակի իմացություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության առարկան, 
մեթոդները, գործառույթները 
Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 
Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 
Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 
Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և 
քաղաքակրթություն 
Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 
հետևյալ բաղադրիչներով`  
ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 
միջոցով,  
բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների 
հաշվառում և գնահատում,  
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 
առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 
նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և 
յուրացման ընթացիկ ստուգում ու գնահատում կիսամյակի 
ընթացքում,  
ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 
ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 
առաջադրանքների, գործնական աշխատանքներին ուսանողի 
ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ 058-Սոցիոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատորաշխատանք  

Գործնականաշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 
պատմական անհրաժեշտության, հասարակության 
ուսումնասիրության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 
աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 
կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, 
դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները և 
վերահսկողության մեխանիզմները: 
Հմտություն 
Սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնական ձևերին, 
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 
Կարողունակություն 
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն 
ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: 

գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային 
գնահատումների հիման վրա դասընթացի  արդյունարար 
գնահատականի ձևավորում  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 
2. Գուրևիչ Ս.,  Մշակութաբանություն,1996 
3. Բորև Յու.Բ.,  Գեղագիտություն, 1989 
4. Սարգսյան Ս.Ա.,  Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ- 
1. Հովհաննիսյան  Ս.,  Կուլտուրան և բնությունը,  Երևան, 

1984  
2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука,  

Ереван 1984 
3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 
4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 

1991 
5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 1995 
6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 
7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 
8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 
9. Философский словарь, Москва, 1983 
10. Փիլիսոփայական բառարան 



 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները. 
պատմական ակնարկ:ՈՒսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, 
ֆունկցիաները, կապն այլ գիտությունների հետ: 
Թեմա 2 Հասարակության կառուցվածքային տարրերը.անհատ, 
խումբ (տեսակները), կազմակերպություն, ինստիտուտ: 
Թեմա 3 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմներ. 
մշակույթ և սոցիալականացում: 
Թեմա 4 Հասարակության շերտավորում: 
Թեմա 5 Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները. 
Խմբային աշխատանք,  
անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 
պատասխան, հարցախույզ: 
Գնահատման չափանիշները 
Ուսանողի գիտելիքը՝ 
 Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական 

անհրաժեշտության, վերջինիս ուսումնասիրման օբյեկտի, 
առարկայի, գործառույթների, հիմնականխնդիրների, 
սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ 
կառուցվածքի վերաբերյալ, 

 հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման 
օրինաչափությունների, հիմնական ընդհանրությունների եւ 
տարբերությունների, համակարգային մոտեցման, 
հասարակության՝իբրեւ համակարգի՝բազմամակարդակ 
կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի 
(անհատը՝սոցիալական գործողություն կատարելու 
տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 
ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 

 հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, 
դրանց փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

 հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի 
(շերտավորման), այն մեկնաբանող մոտեցումների, 
հիմնական շերտերի բնութագրի,  մոբիլության, վերջինիս 
տեսակների,  ըստ մոբիլության «բացե եւ «փակե 
հասարակությունների մեկնաբանման վերաբերյալ 

 Սոցիոլոգիական հետազոտության առանձնահատ-
կությունների վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Կրավչենկո «Սոցիոլոգիաե Եր.2004 
2. Մկրտչյան Ե.Ռ.,Բալայան Ն.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 2002 
3. Социология, Учебник для студентов вузов, Батурин В.К., 

2012 
4.  Giddens, Anthony, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 

2007. Introduction to Sociology. Sixth Edition. New York: 
W.W. Norton and Company. Chapter  

Լրացուցիչ- 
1. Социология, Волков Ю.Е., 2012 
2. История теоретической социологии, Предыстория 

социологии, Учебное пособие для вузов, Давыдов Ю.Н., 
2010 

3. Социология, Курс лекций, Акимова И.А., Багдасарьян 
Н.Г., 2010 

4. Steven Loyal ‗‘The Sociology of Anthony Giddens‘‘, 2003 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ- 059 Կրթության սոցիոլոգիա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ  տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատորաշխատանք  

Գործնականաշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել լոկալ և գլոբալ 
կրթական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացների և 
դրանց սոցիոլոգիական` հնարավոր չափելիության 
վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Կրթության ինստիտուտի դերը հասարակության 
գործառնության սահմաններում` այլ ինստիտուտների հետ 
փոխկախվածության տեսանկյունից: 
Հմտություն 
Կրթության սոցիոլոգիական հետազոտման հիմնական 
մեթոդներ, գործիքների մշակման ձևեր, վերլուծության 
հիմնական եղանակներ: 
Կարողունակություն 
Կազմակերպել կրթական գործընթացի արդյունավետության 
գնահատմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Կրթության սոցիոլոգիայի էությունը: Կրթության 
հասարակայնացում: 
Թեմա 2 Կրթության հիմնական ձևերը, ֆունկցիաները: 
Թեմա 3 Դպրոցական կրթության սոցիոլոգիական 
հետազոտության փորձի քննություն: 
Թեմա 4 Բարձրագույն կրթության չափելիության խնդիրը: 
Թեմա 5 Կրթության սոցիոլոգիական հետազոտության 
առանձնահատկությունները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները  
Խմբային աշխատանք, անհատական ներկայացումներ, 
բանավեճ, հարց ու պատասխան, հարցախույզ: 
Գնահատման չափանիշները 
Ուսանողի գիտելիքը՝ 

 Կրթության սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտի, 
առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների 
վերաբերյալ: 

 Կրթության հիմնական ձևերի, դրանց հետազոտման 
վերաբերյալ: 

 Կրթության՝ իբրև համակարգի, բազմամակարդակ 
կառուցվածքում գործառնող և փոխկախված տարրերի 
վերբերյալ: 

 Մշակույթ-կրթություն-տնտեսություն կապի վերաբերյալ: 
 Կրթական համակարգում սոցիոլոգիական 



հետազոտության նախապատրաստման, անցկացման 
մշակման, ընդհանրացման ձևերի, հետազոտության 
հիմնական մեթոդների վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Батурин В.К. Социология образования: учебное 

пособие. Изд.Юнити-Дата, 2011г. 
2. В.Ярская и др. Социология образования: учебное 

пособие. Саратов, 2004г. 
3. Смирнова Е.Э. Социология образования. — СПб.: 

Интерсоцис, 2006.  
4. Jeanne H. Ballantine , Floyd M. Hammack, Jenny Stuber 

‗‘The Sociology of Education‘‘ , New York, 2017 
5. Sadovnik, Alan R.; Coughlan, Ryan W. Leaders in the 

Sociology of Education. SensePublishers, Rotterdam. 
2017  

Լրացուցիչ- 
1. Бурдьѐ Пьер, Пассрон Жан-Клод Воспроизводство: 

элементы теории системы образования. Пер. с франц. 
Н.А. Шматко. М. : Просвещение, 2007. 

2. Осипов А.М., Тумалев В.В. Современная социология 
образования.Изд.Феникс, 2005г. 

3. Gabbard, D and Saltman, Ken (eds) (2003) Education as 
Enforcement: The Militarization and Corporatization of 
Schooling. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԷԻԿ/բ-105 - Իրավագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության և 
դրա հետ կապված հարաբերություների մասին,  

 ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 
իրավագիտական աշխարհայացքը,  

 նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված 
նյութի գործնական կիրառմանը,  

 խորացնել ընդհանուր իրավագիտական 
գիտությունների առարկայաշարի ուսումնասիրությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Իրավունքի հիմնական ճյուղերի (մասնավորապես՝  
սահմանադրական իրավունքի, վարչական իրավունքի և 
վարչական դատավարության, քաղաքացիական 
իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության, 

http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija
http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija


աշխատանքային իրավունքի, քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության, էկոլոգիական իրավունքի, 
միջազգային հանրային իրավունքի, դրանց 
սկզբունքների, ինստիտուտների, նորմերի 
ծագումնաբանության և էության, այդ ինստիտուտների 
և նորմերի օրենսդրական ամրագրման և կիրառման 
գործընթացի վերաբերյալ հիմնարար և համակարգված 
գիտելիք:  

Հմտություն 
 Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն 
առավել հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների 
լուծման համարֈ 

Կարողունակություն 
 Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու 

օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, 
մասնագիտական գրականությունը և ինտեգրվելու 
հարափոփոխ բազմամշակութային աշխատանքային 
միջավայրինֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,   
Թեմա 2- Պետության էությունը և գործառույթները, 
Թեմա 3- Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում, 
Թեմա 4- Սոցիալական նորմերի հասկացությունն ու 
տեսակները,  
Թեմա 5- Իրավունք և     իրավագիտակցություն, 
Թեմա 6- Օրինականություն և  իրավակարգ, 
Թեմա 7- Իրավունքի համակարգը, Թեմա  
8- Իրավական պետություն, Թեմա  
9- Սահմանադրական իրավունք,  
Թեմա 10- Սահմանադրական կարգ հասկացությունը  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն ուղղորդված 
են կրթության վերջնարդյունքներին 
6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ կիսամյակում) 
6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 
տրված պատասխանի բովանդակությունը 

 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 
նյութի յուրացվածության աստիճանը 

 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 
4. Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 
ստուգում 
5. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

 անհատական աշխատանքների հանձնարարում 
 իրավաբանական խնդիրների լուծում 
6. Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 
 դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 
 ներկայություն 
 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 



6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 
6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 
միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 
2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի 

տեսությունե, 2001թ. 
3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության 

տեսությունե, 2001թ. 
4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի հիմնահարցերե, 

2003թ. 
5. Васильев А. В. «Теория государства и права, 1998 
6. Алексеев С Г« Теория государства и права.  2004 

Լրացուցիչ՝ 
1. www. yandex.ru. 
2. www.google.ru 
3. www.lib.ru 
4. www.books.ru 

 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-065-Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Քաղաքագիտություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ 
    ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ քաղաքական 
պատմության, գործընթացների և զարգացման փուլերի 
մասին: Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը 
պետք է գաղափար ունենա քաղաքական համակարգի, 
պետության կառավարման տիպերի և ձևերի, քաղաքական 
իշխանության, քաղաքական կուլտուրայի, քաղաքական 
կազմակերպությունների, իշխանության ձևավորման 
սկզբունքների, միջազգային քաղաքական 
կազմակերպությունների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 
պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային 
նվաճումների մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային 
արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 
ուսանողը միաժամանակ կշփվի համաշխարհային 
քաղաքական պատմության, մշակութաբանության, 
փիլիսոփայության և այլ գիտությունների հետ: 
Քաղաքագիտություն առարկան նախատեսված է 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


ներկայացնել ոչ մասնագիտական բաժիններին, որպեսզի 
ապագա  մանկավարժը գիտելիներ ունենա քաղաքական 
համակարգի և պետական կառավարման մասին 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1․ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական իրադարձությունները 
2․տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական սուբյեկտների 
գործառույթները 
 3․տարբարակել պետական կառավարման համակարգի 
տիպեը 
4․տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 
5․ հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու 
կառուցվածքը, լուծման ուղիները  
Հմտություն 
1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  
2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  
3․սովորելու ունակություն  
4․առաջնորդի հատկություններ  
5․որակի կարևորության գիտակցում 
 
Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 
2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  
4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 
աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 
5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 
ունակություն  
6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները,  
մեթոդները, կապը հասարակական այլ գիտություների հետ  
Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: Հասարակական 
քաղաքական համակարգ 
Թեմա 3․ Պետություն, տիպերը,   ձևերը 
Թեմա 4․ Քաղաքական իշխանություն 
Թեմա 5․ Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: 
Քաղաքական կուլտուրայի տիպերը 
Թեմա 6․ Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 
Թեմա 7․ Անցումային հասարակության քաղաքական 
համակարգը: Իրավական պետություն 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճան,  

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 

կամ կարճ ազատ պատասխանով 
 



Գրականություն 
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2․Քաղաքագիտության ներածություն,  1994թ. 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Էիկ/ բ 091  Տնտեսագիտության  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն  մի արտադրաեղանակի նպատակը 
հասարակության և նրա անդամների պահանջմունքների 
բավարարումն է: Հենց դրան է  ուղղված արտադրության 
գործընթացը, որտեղ լուծվում է տնտեսական երկու 
հիմնախնդրի  միչև առաջացող մշտական հակասությունը: 

Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում , 
հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 
շուկայական հարաբերությունների զարգացման 
օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 
են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 
պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց 
ունեցած վարքագիծը: 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 
 տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և 

գործառույթները տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
 առարկայի կարևորությունը հասարակական 

տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում 
 հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 

տնտեսական առանձնահատկությունները 
Հմտություն 

 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 
տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և 
խնդիրներին 

 շուկայական հարաբերությունների 
օրինաչափություններին 
այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են 
տնտեսական հավասարակշռություն  և 
համաչափություն պահպանելու համար 

Կարողունակություն 
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

գործընթացները, դրանց պատճառահետևանքային 
կապերը 

 կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 
 ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 
 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 

Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Տնտեսագիտության հիմնական ուղղությունները: 

Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և 
խնդիրները: 

Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական 
օրենքներ: 

Տնտեսագիտության տեսությունը որպես 
մեթոդոլոգիական գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 

Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա 
շերտային կառուցվածքը: 
Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: 

Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման 
պայմանները, սեփականության բազմաձևությունը: 

Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, 
գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը, 
ենթակառուցվածքները, օբյեկտները, սուբյեկտները: 

Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, 
տարածքային հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի 
սուբյեկտների տեսակների: 

Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական 
կողմերը: 
Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 

Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման 
հիմնական ձևերը: 

Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 
Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 

Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական 
եկամուտ և աշխատավարձ: 

Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և 
աղբյուրների մեկնաբանությունները: 

Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 
Շահույթի ֆունկցիաները: 
Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, 

տնտեսական, ընդհանուր հաշվեկշռային և այլն): 
Մոնոպոլ շահույթ: 
Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի 

տնտեսական հիմքերը: 
Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 
Անվանական և իրական աշխատավարձ: 
Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային 

համակարգի էությունը: 
Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 
փուլայնությունը: 

Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող 
հիմնական ցուցանիշները: 

Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 
Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և 

խառը): 
Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 

Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 
Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 

Առաջացման պատճառները և սոցիալ-տնտեսական 



հետևանքները: 
Տնտեսության պարբերական տատանումները և 

գործազրկությունը: 
Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող 

գործոնները: 
Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի 

տեմպերը: 
Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: 

 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 
Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: 
Տոկոսադրույքի ձևավորումը որպես փողի գին: 

Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար 
անհրաժեշտ փողի քանակության որոշումը: 

Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 
Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 
Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և 

ֆունկցիաները: 
Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

.  Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն 
ուղղորդված են կրթության վերջնարդյունքներին 
 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 

տրված պատասխանի բովանդակությունը 
 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 
 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացվածության աստիճանը 
 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 
  

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 
ստուգում 
 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

 Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 
վերլուծություն 

 Հաճախելիություն 
Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 
Գնահատման չափանիշը 

 ներկայություն 
 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված 
չէ 

 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ 
ստուգարք 

 
 արդյունքների հանրագումար գնահատման 
հարյուրմիավորանոց սանդղակով: 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1.Գ. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն, 2009թ. 
2.Գևորգյան Մ.Ա.  „Տնտեսագիտության տեսություն― Երևան 
1998 



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-146 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ  տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Համակարգչից օգտվելու հմտություններե առարկայի 
դասավանդման նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից 
ծրագրային  և տեխնիկական ապահովման և դրանց 
կիրառության վերաբերյալ:  

Առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը 
պետք է ձեռք բերի գիտելիքներ Windows օպերացիոն 
թաղանթի, նրա հիմնական ֆունկցիաների ու ստանդարտ 
ծրագրերի,  MS Word, MS Excel և Power Point կիրառական 
ծրագրերի վերաբերյալ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
Համակարգչի ծրագրային և ապարատային միջոցների մասին 
տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ 
Հմտություն 

 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 
համագործակցային աշխատանքի հմտություններ 

 Աշխատել Windows-ի  ծրագրային  միջավայրում, 
աշխատել ֆայլային համակարգի հետ: 

Կարողունակություն 
 Մուտքագել, խմբագրել, ձևավորել տեքստը, 

փաստաթուղթը՝  MS Word ծրագրային փաթեթի 
հնարավորություններից օգտվելով: 

3.Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, 
4.Ա.Հ.Սթուդենմունդի, Ռասել Ս. 5.Սոբելի        
„Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և հասարակական 
ընտրություն:― Թարգմանություն` գլխ. խմբագիր պրո ֆ.Գ. 
Կիրակոսյան Երևան 1999 
6.Թովմասյան  Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն― 
Երևան 2006 

Լրացուցիչ- 
 1.Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն― 
Երևան 2007 
2.Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա― Երևան 1992 
3.Մարկոսյան Ա., Սա ֆարյան Ռ. „Շուկայական տեսության 
հիմնախնդիրները―  Երևան 2002 
4.―Մենեջմենթ― Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ.  Երևան  2002 



 Կազմել աղյուսակներ MS Excel  աղյուսակային ծրագրի 
օգնությամբ, կատարել պարզագույն հաշվարկներ, 
տեղադրել բանաձևեր, կիրառել ֆունկցիաներ, 
պատկերել համեմատական  գրաֆիկներ: 

 Կարողանա ստանալ պրեզենտացիոն աշխատանքներ 
Power Point ծրագրային փաթեթով 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի 
սկզբունքներըֈ Մայր հարթակ, միկրոպրոցեսորֈ Հիշողության 
տեսակներֈ Ծայրամասային սարքերֈ  
Թեմա 2.  Աշխատանք Windows օպերացիոն համակարգի հետֈ 
Windows ՕՀ-ի աշխատանքի ինտերֆեյսըֈ Աշխատանք 
ստանդարտ  ծրագրերի հետֈ ֆայլային համակարգ․ ֆայլերի 
պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 
վերանվանումֈ Control Panelֈ  
Թեմա 3․ MS Office ծրագրային փաթեթֈ MS Word տեքստային  
խմբագիր ծրագիրֈ  տեքստի մուտքադրման   և 
ֆորմատավորման կանոններըֈ Աշխատանք աղյուսակների 
հետֈ Drawing գործիքների տողը , WordArtֈ  Թեմա 4․ MS Office 
ծրագրային փաթեթֈ MS Excel աղյուսակային պրոցեսոր 
աշխատանքային գիրք, էջերի հեռացում ավելացում, 
վերանվանում , պատճենահանում, աշխատանքային դաշտ, 
բջիջներ, սյուներ, տողերֈ Մաթեմատիկական հաշվարկների 
կատարումը բջիջներում բանաձևերի տեղադրման 
կանոններըֈ Բացարձակ և հարաբերական հասցեավորում ֈ 
Ֆունկցիաներֈ Տվյալների տեսակավորում և զտումֈ  
Թեմա 5. MS Office ծրագրային փաթեթ MS Power Point 
պրեզենտացիոն կիրառական ծրագիրֈ Սլայդների ստեղծում, 
դրանց միավորում ցուցադրական պրոյեկտի մեջֈ Պրոյեկտի  
ներկայացումը պրեզենտացիոն ծրագրերի միջոցով 
Ձայնի, անիմացիաների տեղադրումֈ Տարբեր ոճերի 
սլայդների ձևավորում 
ծրագրի կիրառությունը մասնագիտական բնույթի նյութի 
ցուցադրության համար   

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-
ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների 
ստուգման, եվ հաշվառման կանոնակարգի: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1.Վ Հովսեփյան  MS Windows, MS Office (Word, Exel, Access…) 
ծրագրային համակարգեր 
Լրացուցիչ- 
2. В.С.Симонович Информатика базовый курс, учебник для 
ВУЗ-ов 
 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-051 - Քաղաքացիական պաշտպանության և 
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 
քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական 
խնդիրներին, ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում 
վարքի կանոններին և բնակչության պաշտպանության 
հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Ուսանողը պետք է իմանա 

 արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, 
բնութագիրը, կանխարգելման միջոցները, ինչպես 
նաև բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից 
պաշտպանվելու միջոցառումները: 

 զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, 
դրանց կիրառման ժամանակ առաջացած 
հետևանքների, պայքարի ու կանխարգելիչ 
խնդիրները 

 բնակչության պաշտպանության միջոցները 
արտադրական իրավիճակներում և պատերազմի 
ժամանակ 

 ապաստարանների, հակաճառագայթային 
թաքստոցների կառուցվածքները, տարհանման և 
ապակենտրոնացման կազմակերպման սկզբունքները 

 ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, 
ճգնաժամային կառավարման մի շարք հարցերի 
գաղախարները: 

Հմտություն 
 բնակչության պաշտպանությանը անհատական և 

կոլեկտիվ միջոցներով 
 հակագազից օգտվելու կանոններին 
 շնչառական օրգանների պաշտպանության 

պարզագույն միջոցներին 
 մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը 

արտակարգ իրավիճակներում: 
Կարողունակություն 

 դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին 
աղետներին 

 միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 
պաշտպանվել ապաստարաններում, 
հակաճառագայթային թաքստոցներում 

 ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 



 աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման 
պատճառները, զարգացման փուլերը և դասակարգումը:   
Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 
առաջացման պատճառները:  Տեխնածին աղետներ 
բնակչության պաշտպանության հրատապ միջոցները: 
Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի      տեսակները, 
բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 
Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 
արտակարգ        իրավիճակների և պատերազմի              
ժամանակ: 
Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը,         նրա 
նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական 
պաշտպանության պաշտպանական կառույցները: 
Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: 
Ռիսկի նվազեցման         համալիր ծրագիր: 
Թեմա 7. Փրկարար աշխատանքի                        
կազմակերպումը ԱԻ և պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 

2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 



- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1.Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 
քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերե, Երևան 
2014թ․ 
2.Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներե, Երևան 
2000 թ․ 
3.Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան 
Կ., «Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 
իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասինե, Երևան 
2001թ․ 
4.Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 
կազմակերպումըե, Գյումրի, Էլդորադո, 2000թ․ 
5.Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ «Ռազմական և 
արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների 
մասինե, Ձեռնարկ, Երևան  2001թ․ 
6.Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 
կրթությունե, Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 
7.Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 
քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, Տնտեսագետ 
2003 թ․ 
Լրացուցիչ-  
1.Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
մասինե1998 թ. 2-ը դեկտեմբերի 
2.Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասինե,2002 թ.5-ը մարտի 
3.ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին, Երևան, 
Նորք-ֆիրմա ՍՊԸ1996թ. 
4.ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին, Երևան
 2007թ․ 
5.ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության 
մասինե1998թ․ 
6. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին 
2002 թ․ 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-178. Բժշկագիտության հիմունքներ և 
առողջության պահպանում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

     «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանումե առարկայի հիմնական նպատակն է 
ուսանողների տալ գիտելիքներ բժշկագիտության 
հիմունքների, հիվանդությունների դասակարգման, 
առաջացման պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման 
մասին: Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ 
աղետների օջախում տուժածներին առաջին և 
մինչբժշկական օգնություն ցույց տալու համար, 
պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի բժշկական 
օգնություն ցուցաբերելու համար արտակարգ 
իրավիճակների պայմաններում:Ուսանողների մոտ 
արմատավորել հմտություններ և կարողություններ 
կատարելու վիրակապություն, դնել բեկակալ, չափել 
հիվանդի կամ տուժվածի զարկերակային ճնշումը, որոշել 
պուլսը, շնչառության հաճախականությունը, չափել մարմնի 
առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի 
վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի առաջացումը, 
կազմակերպել ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, 
կատարել ճիշտ տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ 
ապրելակերպի, սեռական դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 
գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 
կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 
են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  
 Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը 

և ախտորոշումը: 
 Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 

մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և 
վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ: 

 Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 
 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 

հոսքի նվազման պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 
հոսքի կանգի պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 



 Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, բուժումը: 

 Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  
 Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
 Խոցային հիվանդություն` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 

 Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 

 Վարակիչ հիվանդությունների 
(անվանախմբավորումները, պատճառները): 

 Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 

 Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Իմունիտետը: Պատվաստումը:  
 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց 

հնչյունալսիչով արյան ճնշման չափելը: 
 Շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափելը: 
 Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 



 Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 
 Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել: 
Հմտություն 

 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 
կիրառում: 

 անոթազարկի հաճախականություն չափել: 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափել: 
 շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափել: 
 դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 
 Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 
 Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 
 Մարմնի ջերմություն չափել: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել 
Կարողունակություն 

 Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 
բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

 անձնական  հիգիենայի կանոններին    
 հիվանդի  խնամքի  կազմակերպմանը 
 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ 
վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 
Թեմա  2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 
սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 
նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 
արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 
բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: 
Թեմա  3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 
բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 
(թոքաբորբ): 
Թեմա  4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 
ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 
էնդեմիկ խպիպ: Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի 
բորբոքում: Իմունիտետ: Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ 
պարոտիտ: 
Թեմա  5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, 
սիբիրախտ, դաբաղ: 
Թեմա  6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 



պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ 
վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և  ախտորոշումը: 
Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման 
չափումը: 
Թեմա  7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 
սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 
նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 
արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 
բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը 
դեղանոթից ներարկիչի մեջ, դեղանյութի ենթամաշկային 
ներարկումը, դեղանյութի ներմկանային ներարկումը, 
դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Թեմա  8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 
բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 
(թոքաբորբ): Շնչառության շարժումների 
հաճախականության չափումը: Հիվանդի անհատական 
հիգիենան և պահպանման կանոնները: 
Թեմա  9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 
ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 
էնդեմիկ խպիպ: Արյան տեղային արյունահորդում: 
Ստամոքսի լվացում: 
Թեմա  10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: 
Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: 
Ջրծաղիկ: Հոգնաների տեսակները և դրման տեխնիկան: 
Թեմա  11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, 
բծավոր տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 
Թեմա  12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 
արհեստական սնուցում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ 
Թեմա` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ 
Թեմա` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Առարկայի իմացությունը 



 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

  
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 
5 Եզրափակիչ ստուգում 

   
 Գնահատման մեթոդը` 
 Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Տնային աշխատանքների կատարում 
 Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
 Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

   
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

  կամ 30 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման մեթոդներ 
 Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի 
նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 
վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 
Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 
Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության 
մեթոդ, զուգակցված դաս, հիմնահարցային 
դասախոսություն, դրույթային դասախոսություն, 
դասախոսություն-ամփոփում, ակնադիտական 
դասախոսություն, դասախոսություն-երկխոսություն, 



դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-քննարկում,  
թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 
դասախոսություն-ամփոփում, գործնական 
պարապմունքներ, ընդհանրական դասախոսություններ, 
հակիրճ դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված 
դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, 
գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 
ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք 
պլանավորված սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, 
թեմատիկ սեմինար, սեմինար-կոլոկվիում, անհատական 
աշխատանքով սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, 
թեմատիկ սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, 
խմբային աշխատանքով սեմինար, որոնողական 
սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող սեմինար, 
համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 

 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, 
թատերային ներկայացում, տվյալների բազայի 
ստեղծում, մասնագիտական գործունեության հետևում և 
իրական վերարտադրություն, դասախոսություն-
խորհրդատվություն, խմբային աշխատանքով սեմինար, 
միջառարկայական սեմինար, ստեղծագործական 
սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, սեմինար-
էքսկուրսիա, կողմնորոշիչ սեմինար: 

  կամ 30 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

 
 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին          10 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք          20 միավոր 
Գործնական աշխատանք          20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում          20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում          20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                    10 միավոր 

 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                    100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականըը
ստ 5 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ100 
միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ կրեդիտային  
համակարգի 



"գերազանց" (5) 96-100 A+ 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A- 

"լավ"  (4) 81-58 B+ 

"լավ"  (4) 76-80 B 

"լավ"  (4) 71-75 B- 

"բավարար" (3) 66-70 C+ 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C- 

"անբավարար" 
(2)1 

40- 54 D 

"անբավարար" 
(2)2 

մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100 S 

"չստուգված"1 40-54 U 

"չստուգված"2 մինչև 40 U 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 
մարմանը  

   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  
Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 
միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 
կանոնակարգի համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 
 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
 մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
 եզրափակիչ քննություն  
 

 
 դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
   

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն. Ավետիսյան , "Ներքին հիվանդություններ", 2004 
2. Վ. Աստվածատրյան , "Կլինիկակակն 

մանկաբուժություն ", 2000 
3. В.И.Покровский. Популярная медицинская 

энциклопедия. 1989 
4. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 

медицинский сестер. 2001 
5. Ա. Ն. Մուրատով , Վիրաբուժություն և հիվանդների 

խնամքը ,  1989 
6. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  



2000 
7. Ս. Մինասյան, Առողջագիտություն , 2008 
8. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության 

անվտանգություն , 2005 
9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 
10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում 
առաջին բուժօգնություն առարկաների գործնական 
պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 
1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 
2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 
3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության  հիմունքներ առարկայից " , 2000 
4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 

2005 
5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 
6. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-184.Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 
բուժ. օգնություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

«Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն ե 
առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ 
գիտելիքներ արտակարգ և մարտական իրավիճակներում  
տուժվածի կամ հիվանդի վիճակի գնահատման, 
համակարգված և պրակտիկ թերապևտիկ օգնության 
ձևերի,պաթոլոգիկ պրոցեսների ուսումնասիրության, 
պրոֆիլակտիկայի և բուժման,մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում զարգացած հիվանդությունների 
(անբարենպաստ պայմաններ, տարբեր թունավոր 
գործոնների ազդեցություն և այլն)առաջացման 
պատճառների, կանխարգելման, բուժօգնության 
կազմակերպման նորմայից շեղվածքի վիճակների ծագման և 
զարգացման վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, 
հիվանդների և վիրավորների հետազոտության 
հաջորդականության, տարահանման տարբեր փուլերի, 
մարտի դաշտում և տարբեր տիպի զանգվածային 
բնաջնջման զենքի կիրառման ժամանակբարձր 
մասնագիտական թերապևտիկ օգնության վերաբերյալ: 



Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 
գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 
կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 
են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 
 Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 

հետազոտությունը, ախտորոշումը: 
 Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, պատճառը, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
 Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
 Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 

բուժօգնությունը: 
 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշում չափելը: 
 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում չափելը: 
 Գլխի վերքակապումը: 
 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
 Կրծքավանդակ վերքակապելը: 
 Որովայն վերքակապելը: 
 Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնելը: 
 Բազուկի վերքակապումը: 
 Նախաբազուկի վերքակապումը: 
 Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 



 Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 
 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 
 Ազդրի վերքակապումը: 
 Սրունքի վերքակապումը: 
 Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  
 Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 
 Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
 Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնելը: 
 Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 
 անոթազարկի հաճախականությունը չափել 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշումը չափել 
 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց 

հնչյունալսիչի արյան ճնշումը չափել 
 գլխի վնասվածք վերքակապել 
 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել 
 կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 
 որովայնի վնասվածք վերքակապել 
 արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնել 
 արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց 

դնել 
 բազուկի վնասվածք վերքակապել 
 նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 
 ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
 բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
 բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
 ազդրի վնասվածք վերքակապել 
 սրունքի վնասվածք վերքակապել 
 ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք 

վերքակապել 
 ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
 կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
 արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնել 
 արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի սեղմում 

կատարել 
 դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 
 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 
Կարողունակություն 
 Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) 

հետազոտության մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն 



ցուցաբերելուն 
 անձնական  հիգիենայի կանոններին    
 հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված)  խնամքի  

կազմակերպմանը 
 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 
բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Հիվանդի 
(վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը և 
ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առաջին  
բուժօգնությունը 
Թեմա  2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-
թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ) 
Թեմա  3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  4 . Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Որովայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 
բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Անոթազարկի 
հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման չափումը: 
Թեմա  7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, 
առաջին բուժօգնությունը: Արյան տեղային արյունահորդում: 
Դեղանյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ: 
Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: Դեղանյութի 
ներմկանային ներարկումը: Դեղանյութի ներանոթային 
ներարկումը: 
Թեմա  8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-
թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ): Բազուկի 
վերքակապումը: Նախաբազուկի վերքակապումը: 
Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
Թեմա  9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի 
վերքակապումը: Սրունքի վերքակապումը: Ոտնաթաթի 
վերքակապումը: 
Թեմա  10. Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Որովայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի 
վերքակապումը: Կրծքավանդակի վերքակապում: Որովայնի 



վերքակապումը:  
Թեմա  11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Կոնքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  12. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի 
վերքակապումը, բազուկ-նախաբազուկային հոդի 
վերքակապումը, նախաբազուկ-ձեռնաթաթային հոդի 
վերքակապումը: Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը,  
ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը, սրունք-
ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը, մարմնի 
ջերմաստիճանի չափում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ 
Թեմա` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
 Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ 
Թեմա` 20 միավոր ) 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Առարկայի իմացությունը 

 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

  
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 
5 Եզրափակիչ ստուգում 

   
 Գնահատման մեթոդը` 
 Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Տնային աշխատանքների կատարում 
 Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
 Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 



   
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

  կամ 30 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման մեթոդներ 
 Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ 
մասնակցություն), Կոնկրետ իրավիճակների 
վերլուծութ յուն, Նախագծերի մեթոդ, Հարցի 
նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 
վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 
Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 
Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության 
մեթոդ, զուգակցված դաս, հիմնահարցային 
դասախոսություն, դրույթային դասախոսություն, 
դասախոսություն-ամփոփում, ակնադիտական 
դասախոսություն, դասախոսություն-երկխոսություն, 
դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-քննարկում,  
թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 
դասախոսություն-ամփոփում, գործնական 
պարապմունքներ, ընդհանրական դասախոսություններ, 
հակիրճ դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված 
դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, 
գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 
ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք 
պլանավորված սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, 
թեմատիկ սեմինար, սեմինար-կոլոկվիում, անհատական 
աշխատանքով սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, 
թեմատիկ սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, 
խմբային աշխատանքով սեմինար, որոնողական 
սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող սեմինար, 
համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 

 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, 



թատերային ներկայացում, տվյալների բազայի 
ստեղծում, մասնագիտական գործունեության հետևում և 
իրական վերարտադրություն, դասախոսություն-
խորհրդատվություն, խմբային աշխատանքով սեմինար, 
միջառարկայական սեմինար, ստեղծագործական 
սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, սեմինար-
էքսկուրսիա, կողմնորոշիչ սեմինար: 

  կամ 30 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

 
 

 Գնահատման չափանիշները` 
Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 
ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին                      10 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                      20 միավոր 
Գործնական աշխատանք                      20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                        10 միավոր 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
              Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականը 
ըստ 5 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ100 
միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ կրեդիտային  
համակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A- 

"լավ"  (4) 81-58 B+ 

"լավ"  (4) 76-80 B 

"լավ"  (4) 71-75 B- 

"բավարար" (3) 66-70 C+ 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C- 

"անբավարար" 
(2)1 

40- 54 D 

"անբավարար" 
(2)2 

մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100 S 

"չստուգված"1 40-54 U 

"չստուգված"2 մինչև 40 U 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 
մարմանը  

   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  
Գնահատման կառուցվածքը 



Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 
միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 
կանոնակարգի համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 
 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
 մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
 եզրափակիչ քննություն  
 

 
 դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
    

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 
 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-156 Էկոլոգիա և բնապահպանության 
հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանայի
ն 

24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի,   
կենդանիների  և շրջակա միջավայրի 
փոխհարաբերությունների և օրինաչափությունների 
վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել էկոլոգիական 
գործոնների, բույսերի,կենդանիների  առանձին խմբերի 
յուրահատուկ վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և որոշ 
էկոլոգիական օրինաչափությունների, համակեցությունների 
հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 
կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների 
մասին, ներտեսակային և միջտեսակային 
փոխհարաբերությունների, սուկցեսիաների և բույսերի 
կյանքի ձևերի մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա 

և նրանց միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների 
մասին,  

 համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում ընթացող 
միջտեսակային և ներտեսակային 
փոխհարաբերությունների մասին: 

 համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 
հերթափոխության մասին: 

Հմտություն 
 էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  

ուսումնասիրման մեթոդներին, 
 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 
 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքների 

բնագավառում գործնական հմտություններին: 
Կարողունակություն 
 Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները 
իրականացնել բույսերի,կենդանիների  պահպանության 
միջոցառումներ 

 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ  առարկայի  
վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 
մեջ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ  



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:  էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  առարկան« խնդիրները 
զարգացման տարբեր էտապներում: էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  զարգացման 
պատմությունը: Ժամանակակից  էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  առարկայի կառուցվածքն  
ու  խնդիրները, դիրքը  կենսաբանական  գիտությունների  
համակարգում:  էկոլոգիա  և  բնապահպանության 
հիմունքներ  որպես  բնության  պահպանության  և  
բնության  ռացիոնալ  օգտագործման  տեսական  հիմք:   
Թեմա2.Բույսերի, կենդանիների վրա արտաքին գործոնների 
ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները: 
Հասկացողություն էկոլոգիական գործոնների մասին: 
Աբիոտհկ« բիոտիկ« անթրոպոգեն, էդաֆիկ գործոններ: 
Սահմանափակող գործոններ: Գործոնի ազդեցության ուժ: 
Օպտիմում և պեսիմում: Կրիտիկական կետեր: Տեսակի 
էկոլոգիական վալենտականություն: Օրգանիզմների 
էկոլոգիական դասակարգման սկզբունքները: 
Թեմա 3.Լույսի դերը բույսերի, կենդանիների  կյանքում: 
Բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական խմբերը լույսի 
նկատմամբ և դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 
Լուսապարբերականություն: Բույսերի,կենդանիների 
հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության 
պայմաններին: 
Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի,կենդանիների  
էկոլոգիական վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի 
ազդեցությունը օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: 
Բույսերի,կենդանիների ջերմային ռեժիմի 
յուրահատկությունը:Բույսերի,կենդանիների  մոտ 
ջերմակարգավորման հիմնական 
ուղիները:Բույսերի,կենդանիների  ջերմային ռեժիմը և նրանց 
ոչնչացման պատճառները ցածր և բարձր ջերմաստիճանի 
դեպքում:   
Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային 
օրգանիզմների կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության 
ձևերը և աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե 
ելքի ուղիները: Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային 
հաշվեկշոի, հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: 
Ջրի տարբեր ձևերի ազդեցությունը բույսերի վրա: 
Թեմա 6.Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 
Բույսերի,կենդանիների  կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի 
կազմը և շարժումը: Քամու դերը տեսակների Էկոլոգիայում:  
Հողը որպես կյանքի միջավայր: Հողի յուրահատկությունը: 
Հողերի ջրային ռեժիմը: Հողի մեխանիկական կազմի 
էկոլոգիական նշանակությունը բույսերի,կենդանիների 
համար: 
Թեմա 7. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն 
բույսերի,կենդանիների  կյանքում: Կենսաբանական 
ժամացույց: Բույսերի,կենդանիների,կենդանիների  օրական 
և ցիրկադային ռիթմը: Բույսերի,կենդանիների էկոլոգիական 
խմբերն ըստ օրական ակտիվության: Հիմնական 
ադապտացիաները: Լուսնային ռիթմեր, դրանց 
յուրահատկությունը: Մակընթացության և տեղատվության 



ռիթմերը օվկիանոսում: Սեզոնային ռիթմեր: Դրանց 
ադապտիվ բնույթը: Բույսերի,կենդանիների 
հարմարվածությունը տարվա անբարենպաստ 
պայմաններին: Սեզոնային զարգացումը ղեկավարող 
գործոններ: Բույսերի,կենդանիների   մոտ պերիոդիզմի 
երևույթի էությունը: 
Թեմա 8. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց 
դրսևորման յուրահատկությունը միջտեսակային և 
ներտեսակային հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« 
մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի 
ընդհանուր գծերը և յուրահատկությունը:   
Թեմա9. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 
համակեցության մասին, համակեցության կառուցվածքը:  
Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ Հասկացողություն 
կենսացենոզի մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի 
կառուցվածքը: Սահմանային Էֆեկտ: Կենսացենոզի 
տարածական կառուցվածքը: Ջրային և ցամաքային 
կենսացենոզների տարբերությունը:  
Թեմա 10. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 
Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: 
Առաջնային և երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների 
յուրահատուկ տարբերակները: 
Թեմա 11. Բույսերի,կենդանիների վրա միջավայրի 
գործոնների ձևառաջացնող ազդեցությունը:  
Հասկացողություն բույսերի, կենդանիների կյանքի ձևերի 
մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման հարմարվողական 
նշանակությունը: Կյանքի ձևերի դասակարգումը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Հաճախումների հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 
2   

 
 Գնահատման մեթոդը` 
 Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Ներկայությունը 

  

   
 Գնահատման մեթոդը` 
 Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Տնային աշխատանքների կատարում 
 Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
 Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

  կամ 10 միավոր  
 Գնահատման մեթոդը` 
 Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 



պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
 Գնահատման չափանիշները` 
 Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
 Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
 Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
 Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

  կամ 30 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
 Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
 Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 
կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 
6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 
միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 
կանոնակարգի համաձայն. 

- մեկ եզրափակիչ քննություն 
-երկու ինքնուրույն աշխատանք 
-երկու ստուգողական աշխատանք 
-մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
-մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
-եզրափակիչ քննություն  
-գործնական և ստուգողական աշխատանք (մինչև 20 

միավոր ) 
-ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 10 միավոր ) 
-ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 

30 միավոր ) 
-դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

Գնահատականը 
ըստ 5 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ100 
միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատականը ըստ 
կրեդիտային  համակարգի 

―գերազանց‖ (5) 96-100 A+ 

―գերազանց‖ (5) 91-95  

―գերազանց‖ (5) 86-90 A- 

―լավ‖  (4) 81-58 B+ 

―լավ‖  (4) 76-80 B 

―լավ‖  (4) 71-75 B- 

―բավարար‖ (3) 66-70 C+ 

―բավարար‖ (3) 61-65 C 

―բավարար‖ (3) 55-60 C- 

―անբավարար‖ 
(2)1 

40- 54 D 

―անբավարար‖ 
(2)2 

մինչև 40 F 

―ստուգված‖ 55-100 S 

―չստուգված‖1 40-54 U 

―չստուգված‖2 մինչև 40 U 

Գնահատման սանդղակը 



    
    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Двороковский М. С.- Экология растений-1983 г. 
2. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 
3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология 

растений.2009г   
4. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009թ. 
5. В.А.Радкевич ―Экология‖ Минск. 
6. Н. М. Черпова, А.М.Былова ―Экология‖, М., 1980թ. 
7. А.А. Хван ―Экология‖ М., 2002թ. 
8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա,1998թ.  

Լրացուցիչ- 
1. Юджин, Одум ―Экология‖. В 2-х томах. 1986 
2. Чернова Н.И., Былова А.М.- ―Общая экология‖. 2004 
3. Бигон ―Экология‖ М., 1999. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-128- Հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

 2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 30 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի նպատակն է. 
1. Ուսանողներին զինել հոգեբանության  մասին 

գիտելիքներով:  
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, հոգեբանական և մեթոդական 
գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր 
հոգեբանության  օրինաչափությունների մասին: 

4. Ընդհանուր հոգեբանության բնագավառում ձեռք 
բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 
պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել  հոգեբանական 
գիտությունների շարքի առարկաների 
(սոցիալական հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, 
սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա 
առավել գիտական և լուրջ 
ուսումնասիրություններին: 

 

Դասընթացի Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 



վերջնարդյունքները վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 հոգեբանության սահմանումը,  
 հոգեբանության առարկան,  
 հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  
 հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական 

խնդիրները,  
 գործունեության կառուցվածքը: 
 իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 

ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, 
երևակայություն: 

 մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  
 ըստ խառնվածքի դասակարգումը, յուրաքանչյուր 

տիպի առանձնահատկությունները: 
Հմտություն 

 Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության 
առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

 Տիրապետում է անձի և գործունեության 
կառուցվածքի մասին գիտելիքներին: 

 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 
գործընթացների վերաբերյալ: 

 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային 
գործընթացների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 
 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները,որոշ գիտական հարցերի 
վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1  Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, 
մեթոդները: 
Թեմա 2  Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, ներկա 
վիճակը, ճյուղերը, կառուցվածքը: 
Թեմա 3  Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը:  
Թեմա 4 Անձնավորություն :  
Թեմա 5 Միջանձնային հարաբերությունների 
հոգեբանություն: 
Թեմա 6 Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը: 
Թեմա 7 Ուշադրություն:  
Թեմա 8 Հաղորդակցում և լեզու: 
Թեմա 9 Զգայություն: 
Թեմա 10 Ըմբռնում:  
Թեմա 11 Հիշողություն:  
Թեմա 12 Մտածողություն:  
Թեմա13 Երևակայություն: 
Թեմա 14 Հույզեր և զգացմունքներ  
Թեմա15 Խառնվածք,բնավորություն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
  ընթացիկ ստուգումների հաշվառում: 

Գնահատման չափանիշները` 
 երկու ընթացիկ ստուգումների` թեստային 

առաջադրանքների հաշվառում, 
 երկու ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում 



/ռեֆերատ, մշակում, զեկույց/, 
 հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 
 գործնական աշխատանքների հաշվառում: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր   
1. Նալչաջյան Ա.Ա. Հոգեբանության հիմունքներ, Ե.1997  
2. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., հովհաննիսյան Ս., 

Ասրիյան Է. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր/ 
Ուսումնական ձեռնարկ. Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,204 էջ 

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. 
М., 2005 3. Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007 

4. СтоляренкоЛ. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 
2005 

5. Блейхер, Вадим Моисеевич, and Инна Вадимовна Крук. 
"Толковый словарь психиатрических терминов 

Լրացուցիչ 
1. КАЗАКОВ Ю.Н, ЗОЛОТАРЁВА Г.К "ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗДЕЛ ―ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ‖ Конспект 
лекций." 

2. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. 
учеб. заведений: в 3 кн." М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС (2003). 

3. http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm 
4. http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/sc

hoolsthought.htm 
 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-132 -Մանկավարժություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 30 

Սեմինար 24 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական 
գիտելիքները արդյունավետ կիրառելու կարողություններով 
և հմտություններով, ընդարձակել նրանց մանկավարժական 
աշխարհայացքը զարգացնել մանկավարժական 
վերլուծական, համադրական և ստեղծագործական 
կարողությունները: Ձևավորել մանկավարժական  տարբեր 
իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 մանկավարժության առարկան, հիմնական 
հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  

 մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  

http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm


 մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  
 մանկավարժության գիտահետազոտական 

մեթոդները,  
 անձնավորության զարգացման և ձևավորման 

գործոնները,    
 անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  
 կրթության բովանդակության ընդհանուր 

բնութագիրը,  
 ուսուցման գործընթացի էությունը,  
 ուսուցման սկզբունքները,  
 ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  
 ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն 

զարգացումը,  
 դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական 

ձև,  
 ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
 ուսուցման գործընթացի կազմակերպման 

դիդակտիկական նոր համակարգերը,  
 ուսուցման գործընթացի  ախտորոշումն ու 

վերահսկումը,  
 ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 

տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցում,  
 ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 

մասնագիտական կոմպետենտություն,  
 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  
 դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

առանձնահատկությունները,  
 դաստիարակության օրինաչափությունները, 

սկզբունքները,  
 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման 

ձևերը,  
 դաստիարկության բաղադրամասերը:  

Հմտություն 
 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 

բնութագրմանը,  
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  
 ուսուցման  և  դաստիարակության 

 մեթոդների  ու  տեխնոլոգիաների 
իմաստավորմանը,  

 ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 
իմասատավորմանը,  

 տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-
դաստիարակի  կոմպետենցիաների 
գաղափարագրմանը  

 մանկավարժական վարպետությանը:  
  

Կարողունակություն 
 արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 

գիտահետազոտական մեթոդներից,  
 իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  
 իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային 

շրջափուլերը,  
 իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 

կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  



 բնութագրել ուսուցողական և միավորային 
մատյանները,  

 ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  
 ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները,  
 կարևորել ուսուցչին ներկայացվող 

կոմպետենցիաները,  
 տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 

ձեռքբերման պահանջները  
 արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ 

դաստիարակչական իրավիճակներում,  
 տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  
 տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,  
 տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, առարկան, 
հիմնական հասկացություններըֈ Դաստիարակության 
նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջֈ 
Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, 
տարիքային փուլերըֈ Անձնավորության ձևավորման խնդիրը 
մանկավարժության մեջֈ 
Թեմա 3․ Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական 
հասկացությունների բնութագիրըֈ Ուսուցման գործընթացի 
էությունը, օրինաչափությունները, սկզբունքներըֈ 
Ուսուցման մեթոդները, կազմակերպման ձևերըֈ 
Թեմա 4․ Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 
իմաստները, օրինաչափությունները, 
առանձնահատկություններըֈ Դաստիարակության 
սկզբունքներըֈ Դաստիարակության մեթոդները, դրանց 
դասակարգումը, դաստիարակության կազմակերպման 
ձևերըֈ 
Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումըֈ 
Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումըֈ 
Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերըֈ 
Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքներըֈ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Բանավոր, գրավոր հարցում, թեստ 
Ներկայություն, գիտականություն, ինքնուրույնություն, 
ակտիվություն, խոսքի հստակությունֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
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Ե.2004  
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Մանկավարժության ներածություն  
3.Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 2005  
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Լրացուցիչ- 
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2.Ա. Մակարենկո «Մանկավարժական ընտիր երկերե, Երևան, 
1950թ.  
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1963թ.  
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բարոյական  խրատներ  հայ մանուկներինե:  
7.Կրթության մասին ՀՀ օրենք, 2003  
8.Մանուկ Մկրտչյան ՀՀ կրթակարգը և պետական 
չափորոշիչները, 2004  
9.Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н., 
Педагогика, М., 2004 

 

Դասընթացի 
թվանիշը, անվանումը 

ԱՍ/բ-020 - Սոլֆեջիո  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

13 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 
2-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 160 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 160 

Ինքնուրույն 225 

Ընդամենը 390 

Ստուգման ձևը  Քննություն,ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Սոլֆեջիո առարկայի դասավանդման նպատակն է 
երաժշտական լսողության համակողմանի զարգացումը: Այն 
նպատակաուղղված է լսողության առանձին կողմերի՝ 
ձայնաբարձությունների հարաբերակցման մետրա-
ռիթմական, կառուցվածքային զգացողության, երաժշտական 
հիշողության խորացման խնդիրների հետևողական 
իրագործմանը: Միաժամանակ դասընթացի մեջ 
նախատեսվում է ուսանողներին տալ համապատասխան 
մանկավարժական գիտելիքներ երաժշտական դպրոցներում 
և ուսումնարաններում սոլֆեջիոն դասավանդելու համար, 
ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում աշխատելու 
համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Մաժոր և մինոր լադեր. մաժոր և մինոր լադերի բոլոր 
աստիճանների յուրացում: Բոլոր ինտերվալները 
եռահնչյունները իրենց շրջվածքներով, 
դոմինանտսեպտեակորդը  և 7-րդ և 2-րդ աստիճանի 
սեպտակորդն իր շրջվածքներով: Ռիթմական պատկերներ 
տասնվեցերորդականներով 2/4, 3/4, 4/4 չափերում: 



Ներտակտային սինկոպաներ (ութերորդական, քառորդ 
ութերորդական): Այլ տեսակի սինկոպաներ և օստինտային 
ռիթմապատկերների կատարումներ:  
Միջնադարյան լադեր: Թերթից ընթերցում 2/4, 4/3, 4/4, 3/8, 
6/8 չափերում, սինկոպաներ, պաուզաներ, տրիոլներ այլ 
բարդ ռիթմապատկերներ:  
Անցողիկ և օժանդակ ոչ ակորդային հնչյուններ: Անցողիկ և 
օժանդակ խրոմատիզմներ: Քրոմատիկ գամմաներ: 
Մոդուլյացիաներև շեղումներ: Կրկնակի դոմինանտներ և 
ալտերացված դոմինանտային ակորդներ:  
Հմտություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 Ինտոնացիոն  մաքուր երգեցողություն  թերթից` 

միաձայն և բազմաձայն 
 Միաձայն և երկձայն երաժշտական թելադրություններ 
 Լսողությամբ  լադահարմոնիկ վերլուծություն 
 Ինտերվալային և ակորդային 

հաջորդականությունների երգեցողություն 
 Տոնայնական շեղումներ և մոդուլյացիաներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Պարզ և բաղակազմ ինտերվալներ 
2. Ինտերվալների շրջումը 
3. Լադ, գամմա, տոնայնություն 
4. Եռատոներ 
5. Բնորոշ ինտերվալներ 
6. Մաժոր եռահնչյունն իր շրջվածքներով 
7. Մինոր եռահնչյունն իր շրջվածքներով 
8. Փոքրացրած և մեծացրած եռահնչյուններ 
9. Գլխավոր աստիճանների եռահնչյունները մաժորում 
10. Գլխավոր աստիճանների եռահնչյունները մինորում 
11. D7 և շրջվածքները մաժորում և հարմոնիկ մինորում 
12. VII7 / ձգտող /  հարմոնիկ մաժորում և մինորում 
13. Կրկնակի հարմոնիկ մաժոր 
14. Կրկնակի հարմոնիկ մինոր 
15. Քրոմատիկ մաժոր և մինոր 
16. Սեպտակորդների տարատեսակները 
17. VII –D- T  անցումներ 
18. S7 շրջվածքներով ,S- VII -D-T  անցումներ 
19. Միջնադարյան լադեր 
20. Նոնակորդներ, ունդեցիմակորդներ, 

դուոդեցիմակորդներ  
21. Ակորդային հոմոֆոն հաջորդականություններ 
22. Տոնայնությունների ազգակցություն 
23. Տոնայնական շեղումներ 
24. 1-ին կարգի ազգակից տոնայնությունների 

մոդուլիացիա 
25. 2-րդ կարգի ազգակից տոնայնությունների 



մոդուլիացիա 
     Երկձայն թելադրություն / 8-10 տակտ /  
     Երգեցողություն թերթից 
Ակորդային հաջորդականությունների ունկնդրում և 
վերլուծություն 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք  3-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 1-ին,2-րդ, 4-րդ կիսամյակներում(20 
միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունըֈ 



Գրականություն 

Պարտադիր – 
1.Ն. Կ. Լադուխին ,,Սոլֆեջիո,, Մ, 2007 
2.Բ. Կ. Ալեքսեև, ,,Հարմոնիկ սոլֆեջիո,, Մ, 1972 
3.Ի. Վ. Սպոսոբին, ,, Երկձայն սոլֆեջիո,, Մ, 2017 
4.Մ. Ռեզնիկ, ,,Երաժշտական թելադրություններ,, Մ, 2011 
5.Ա. Ռուբեց, ,,Միաձայն սոլֆեջիո,, Մ, 1966 
6.Ա. Լ. Օստրովսկի, Ս. Ն. Սոլովյով, Վ. Պ. Շոկին, ,,Սոլֆեջիո,, 
2-րդ թողարկում, Մ, 2012 
7.Ն. Կ. Լադուխին, ,,Երաժշտական թելադրություն,, 1000 
օրինակ, Մ, 2018 
7.Ն. Ա.  Դոլմատով, ,,Երաժշտական թելադրություն,, Մ, 1972 
Լրացուցիչ- 
1.Ա. Պիսարևսկի, ,,Սոլֆեջիո,, երաժշտական դպրոցների 
համար, Կ, 1963 
2.Ս. Սկրեբկով, Օ. Սկրեբկովա, ,,Հարմոնիկ վերլուծության 
քրեստոմատիա,, Մ, 2012 
3.Վ. Վ. Սոկոլով, ,,Բազմաձայն սոլֆեջիո,, Մ, 2001 
Աթայան, Տերյան - ,,Սոլֆեջիո,, Երևան 2000 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-021-Հարմոնիայի և պոլիֆոնիայի 
ներածություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 3 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին   տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի  նպատակն է   
 Կարողանալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

կիրառել գործնականում. 
 Տիրապետի ակորդներ կառուցելու և լուծելու 

տեխնոլոգիային՝ կատարելով գրավոր ու բանավոր 
(տնային, ներլսարանային և ստուգողական) 
առաջադրանքները. 

 Կարողանալ դաշնամուրի վրա նվագել առանձին 
ակորդներ և հարմոնիկ հաջորդականություններ: 

 Տիրապետի նյութի հարմոնիկ վերլուծության 
նախնական տեխնոլոգիային: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Մաժոր և մինոր լադերի ակորդային կազմերի 
ուսումնասիրություն 

 Լադային այլ կազմավորումների ակորդային 
բաղադրույթ 

 Կոնսոնանսի և դիսոնանասի տեսությունը 
 Երաժշտական հյուսվածքի տարբեր տեսակները 



 Լեզվանյութի զանազան շարադրաձևերը 
Հմտություն  

 Կառուցել և լուծել տարբեր ակորդներ 
 Կազմել և դաշնամուրի վրա կատարել ակորդային 

հաջորդականության շղթաների տարբեր լադերում 
 Զննել երաժշտական գրականությունից քաղված 

բնօրինակն ըստ հյսվածքային, հարմոնիկ, 
պոլիֆոքնիկ և ժանրային տեսակետավորման 

 Տիրապետել հարմոնիայ հայտնաբերելու և 
պատկերացնելու տեխնոլոգիային միաձայն 
շարադրված թեմայի մեջ 

Կարողունակություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
 
Թեմա 1 Ներածություն: 
Թեմա 2. Դասական երաժշտության ֆունկցիոնալ հարմոնիկ 
ձգողականության համակարգը: 
Թեմա 3. Երաժշտության ելևէջային բնույթը և 
արտահայտչամիջոցների համակարգը: 
Թեմա 4. Երաժշտական ռիթմի էությունը: 
Թեմա 5. Հարմոնիկ շարադրանքի տարատեսակները: 
Թեմա 6. Մաժոր լադերի համակենտրոնացված ակորդային 
համակարգը: 
Թեմա 7. Մինոր լադերի համակենտրոնացված լադա-
ֆունկցիոնալ համակարգը: 
Թեմա 8. Միջնադարյան լադերի ակորդային ֆունկցիոնալ 
կազմությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 2-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  



աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Բ.Վ. Ասաֆև <Երաժշտական ձևը որպես նյութի 

զարգացման ընթացք> /Ինտոնացիա/, Մ.1947 
2. Մ.Ս.Գրիգորև Հարմոնիայի տեսական դասընթաց, Մ.1981 
3. Ժ.Ն.Տյուլին Ուսմունք երաժշտական հյուսվածքի և 

մեղեդային ֆիգուրացիայի նմասին, Մ.1972 
Լրացուցիչ-  
1. Ժ.Ն.Խոլոպով Հարմոնիայի երեք արտասահմանյան 

համակարգերի մասին, Մ.1974 
2. Բ.Լ.Յավորռսկի Մեղեդու կառուցվածքը, Մ.2008 

 

Դասընթացի 
թվանիշը, անվանումը 

ԱՍ/բ-028 -Հարմոնիա  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

9 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի 1-2-րդ կիսամյակ 
3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 126 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 126 

Ինքնուրույն 150 

Ընդամենը 270 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք, քննություն 

Դասընթացի Առարկան նպատակ ունի ձևավորել բարձր որակավորում 



նպատակը ունեցող երաժշտության ուսուցիչների, որոնք տիրապետում 
են պրոֆեսիոնալ գործունեության համար անհրաժեշտ 
գիտելիքների և հմտությունների, նպաստել ուսանողների 
ընդհանուր երաժշտական զարգացմանը, երաժշտական 
ընդունակությունների ձևավորմանը և զարգացմանը, 
երաժշտական մտածողության և ստեղծագործական 
ընդունակությունների զարգացմանը: Այն նպատակ ունի 
նաև բարելավել ուսանողների երաժշտագեղագիտական 
գիտելիքները, ընդարձակել նրանց մտահորիզոնը, 
հնարավորություն տալ երաժշտական 
ստեղծագործությունները ¥հարմոնիկ կերտվածքը¤ 
հասկանալ և գնահատել գեղեցիկի չափանիշներով, 
ստեղծագործել այդ չափանիշներով: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 հարմոնիկ լեզվի զարգացման պատմական և 
ոճական ընթացքի մասին պատկերացումների և 
հարմոնիայի մասին տեսական գիտելիքների 
զարգացում: 

 երաժշտական ստեղծագործությունների 
հարմոնիկ վերլուծություն (ինչպես նոտաներով,  
այնպես էլ լսողությամբ) 

Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու  
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 տրված մեղեդու (երգի) ներդաշնակման 

կարողություններ, 
 տրված մեղեդուն (երգին) հարմոնիկ 

նվագակցություն ստեղծելու կարողություններ, 
              ստեղծագործելու (հորինելու) 
կարողություններ, 

 տարբեր դարաշրջանների հարմոնիկ ոճերի 
մասին անհրաժեշտ պատկերացումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

 Թեմաներ 
 Մեղեդու ներդաշնակումը լադի գլխավոր 

աստիճանների եռահնչյուններով 

 Բասի ներդաշնակումը լադի գլխավոր աստիճանների 
եռահնչյուններով 

 Կադանսների տարատեսակները, կադանսային 
կվարտսեքսակորդ 

 Գլխավոր աստիճանների սեքստակորդների 
միացումները 

 Կադանսների տարատեսակները, կադանսային 
կվարտսեքսակորդ 

 Անցողիկ և օժանդակ կվարտսեքստակորդներ 
 7-րդ աստիճանի սեքստակորդ 
 6-րդ աստիճանի   եռահնչյուն  և շրջվածքներ 



 Երկրորդ աստիճանի եռահնչյան և սեքստակորդի 
կիրառումը 

 Դոմինանտսեպտակորդի և իր շրջվածքների կիրառումը 
 Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդի և իր շրջվածքների 

կիրառումը 
 Vll աստիճանի ձգտող սեպտակորդի և իր շրջվածքների 

կիրառումը 

 Դոմինանտնոնակորդի (D9) 7 սուբդոմի նանտնոնաորդի 
(ll9) կիրառումը 

 Դիատոնիկ (տոնայնական) սեկվենցիաներ 
 Կրկնակի դոմինանտան կադենցիայում և կառուցվածքի 

ներսում 

 Քրոմատիկ սեկվենցիաներ 
 Տոնայնական անցում դեպի l կարգի ազգակից 

տոնայնությունները 
 Տոնայնական անցում դեպի lI կարգի ազգակից 

տոնայնությունները 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 3-4-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 5-րդ կիսամյակում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  



- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Բ.Վ. Ասաֆև Երաժշտական ձևը որպես նյութի 

զարգացման ընթացք (Ին¬տո¬նա-ցիա), Մ. 1947թ.: 
2. Տ.Ս. Բերշադսկայա Հարմոնիայի դասախոսություններ, 

Լ., 1978թ.: 
3. Ս.Ս. Գրիգորձև  Հարմոնիայի տեսական դասընթաց Մ., 

1981թ.: 
4. Ժ.Ն. Տյուլին Ուսմունք հարմոնիայի մասին3-րդ 

հրատարակություն, 1966թ.: 
5. Ժ.Ն. Տյուլին Բնական և ալտերացիոն լադեր, Մ. 1971թ.: 
6. Սպոսոբին , Եվսեև,Դուբովսկի, Սոկոլով -,,Հարմոնիա,,-

1985թ. 
7. Է. Փաշինյան - ,, Հարմոնիայի դասագիրք,, - Երևան 

1989թ. 
Լրացուցիչ-  
1.  Լ. Շևալյե  -,,Հարմոնիայի տեսական ուսմունքների 
զարգացման պատմությունը,, Մ., 1931թ.: 
2. Ն. Շերման  Հավասարաչափ - տեմպերացված լարվածքի 
ձայնաբարձրությունների 
համակարգված ամբողջացումը և կազմավորումը XVIII 
դարում, Մ., 1964թ.: 
3. Բ. Ժավորսկի ,,Երաժշտական լեզվի կառուցվածքը,, Մ., 

1972թ.: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-032 - Պոլիֆոնիա  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3- րդ տարի 2-րդ կիսամյակ 
4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 102 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 102 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք քննություն, 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է`  ուսանողներին տալ հստակ 
պատկերացում պոլիֆոնիկ բազմաձայնության հիմնական 
օրինաչափությունների մասին, որպես երաժշտության 



արտահայտչական և ձևակառուցողական միջոցի:  
Պոլիֆոնիայի ուսումնասիրման համար հիմք են 
հանդիսանում ժողովրդական, դասական և ժամանակակից 
երաժշտական ստեղծագործության լավագույն նմուշները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 պոլիֆոնիան, որպես բազմաձայն կերտվածքի տեսակ, 
պոլիֆոնիան, որպես բազմաձայն կերտվածքի տեսակ,  

 պոլիֆոնիայի ծագումն ու  պատմական զարգացումը 
երաժշտարվեստի գոյության տարբեր փուլերում, 

 պոլիֆոնիայի տեսակները, 
 պոլիֆոնիկ կերտվածքի առանձնահատկությունները,  
 պոլիֆոնիկ ձևերը և զարգացման միջոցները: 

Հմտություն 
 համակարգել և նպատակային կիրառել 

տեղեկատվությունը, 
 մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում 

բացահայտել դասական և արդի երաժշտությանը 
բնորոշ պոլիֆոնիկ ձևերը և միջոցները, 

 վերլուծել երաժշտական պոլիֆոնիկ ստեղծագործու-
թյուններ, 

 օգտվել ուսումնական տեղեկատվության տարբեր 
աղբյուրներից, 

 կապել պոլիֆոնիկ երաժշտության արտահայտչական 
և զարգացման միջոցները ստեղծագործության 
բովանդակության հետ: 

Կարողունակություն 
 ուսանողներին տալ պատկերացում 

բազմաձայնության հիմնական 
օրինաչափությունների մասին, որպես երաժշտության 
արտահայտչական և ձևակառուցողական միջոցի:  

 տալ պատկերացում պոլիֆոնիայի տարբեր 
տեսակների մասին: 

 նրանց մեջ զարգացնել հմտություններ` թեմայի 
պոլիֆոնիկ զարգացումն իրականացնելու: 

 Զարգացնել ուսանողների ընդունակությունները` 
պոլիֆոնիկ երաժշտության յուրահատկությունները 
լսել, ըմբռնել և կարողանալ կիրառել գործնական 
աշխատանքում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

VI  կիսամյակ 
1. Ներածություն/պոլիֆոնիկ բազմաձայնության 

տարատեսակները:  
2. Պոլիֆոնիկ երաժշտության զարգացման համառոտ 

ակնարկ:  
3. Խիստ և ազատ  ոճի մեղեդիների համեմատական 

բնութագիր  
4. Խիստ  ոճի մեղեդի: 
5. Ինտերվալների դասակարգումը խիստ ոճում: 
6. Պարզ կոնտրապունկտ: 
7. Դիսոնանսների կիրառումը տակտի թույլ մասում: 
8. Դիսոնանսների կիրառումը տակտի ուժեղ մասում: 
9.  Բարդ կոնտրապունկտ: 
10. Շարժական կոնտրապունկտ: 



11. Կրկնակի կոնտրապունկտ: 
12. Օկտավայի, դեցիմայի և դուոդեցիմայի  կրկնակի 

կոնըրապունկտ: 
13. Նոտային օրինակների վերլուծություն 

VII     կիսամյակ 
1. Ենթաձայնային պոլիֆոնիան պրոֆեսիոնալ 

երաժշտության մեջ: 
2. Նմանակման պոլիֆոնիա; 
3. Նմանակման տարատեսակները: 
4. Կանոնների տարատեսակները; 
5. ֆուգայի ընդհանուր բնութագիրը: 
6. Պարզ միաթեմ եռաձայն ֆուգա: 
7. Երկձայն քառաձայն ֆուգաներ: 
8. Ֆուգատո: Ֆուգետտա: 
9. Բարդ բազմաթեմ ֆուգա: 
10. Պասակալիա, Չակոնա: 
11. Նոտային օրինակների վերլուծություն 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 6-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  

 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 

 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 

2)   Քննություն 7-րդ կիսամյակում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 

- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 



6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի 
պաշտպանություն 

- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված 

հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր -  
1. Ս. Սկրեբկով, Պոլիֆոնիայի դասագիրք, Մ, 1982 
2. Ս. Գրիգորև, Մ. Մյուլեր, , Պոլիֆոնիայի դասագիրք, Մ, 

1969 
3. Տ. Մյուլեր, Պոլիֆոնիայի վերլուծություն, Մ, 1963 
4. Է. Փաշինյան, , Պոլիֆոնիայի դասագիրք, Մ, 1992 

Լրացուցիչ-  
1. Ս. Պավլուչենկո, Խիստ գրելաձևի պոլիֆոնիկ 

կոնտրպունկտի պրակտիկ ձեռնարկ, Լ, 1963 
2. Ս. Չուգաև, Ի. Ս. Բախի կլավիարային ֆուգաների 

կառուցվածքի առանձնահատկությունները, Մ, 1975 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-036 - Երաժշտական ստեղծագործությունների  
վերլուծություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 5 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի նպատակն է`   ձևավորել  ուսանողների  մոտ  
հմտւթյուն  դպրոցում  գրագետ  մատուցել  ներկայացվող  
երաժշտական  ստեղծագործության  տարրական  
հիմունքները, նրա կերպարային  բովանդակությունը, 
ժանրային  առանձնահատկությունները,դրանց  կարևոր  
կողմերի  ըմբռնումը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն 

առարկայի դերը և   նշանակությունը 
 ձև և բովանդակություն հասկացությունների 



փոխկապվածությունը փոխադարձ կապը 
 ժանր և ոճ հասկացությունները 
 բացահայտել երաժշտական ստեղծագործության ձևի և 

բովանդակության  կապը 
 բացահայտել երաժշտական արտահայտչամիջոցները 
 երաժշտական ձևերը և նրանց դասակարգման սկզբունքը 
 մասերի ֆունկցիաները երաժշտական ձևում 
 շարադրման տեսակները 
 զարգացման սկզբունքները երաժշտական ձևում և նրա 

ընդհանուր համակարգ 
Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 

նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու  
Կարողունակություն 
 վերլուծել երաժշտական ստեղծագործություններ 
 բացատրել և պատմականորեն հիմնավորել հնագույն 

երաժշտությունը երգը, պարը, քայլերգը և այլն 
 հասկանալ ստեղծագործության կերպարը` 

մատնանշելով երաժշտական արտահայտչամիջոցները 
 ճիշտ ընտրել դասի բովանդակությունն ու արտահայտող 

երաժշտական նյութը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
Թեմա 1.  Ներածություն, առարկայի նպատակը  
Թեմա 2. Երաժշտական լեզվի հիմնատարրերը և 
երաժշտական ձևերըե 
Թեմա 3. Պարբերությունը և իր տարատեսակները 
Թեմա 4. Երաժշտական նյութի ձևակազմավորման և 
զարգացման սկզբունքները, մասերի ֆունկցիան 
երաժշտական ձևում 
Թեմա 5. Պարզ ձևեր (պարզ մեկմաս, պարզ երկմաս և պարզ 
եռամաս ձևեր) 
Թեմա 6. Բարդ (բաղակազմ) ձևեր (բարդ եռամաս ձև, միջին 
մաս Trio, բարդ եռամաս ձև, միջին մաս էպիզոդ) 
Թեմա 7. Քառյակային և քառյակային տարբերակային ձևեր 
(երգի ժանրերում կիրառվող ձևերը) 
«Թեմա 8.  Վարիացիա (տարատեսակները) 
Թեմա 9. «Ռոնդոյի ձևե (տարատեսակները) 
Թեմա 10. Բազմամաս (ցիկլային) ձևեր 
Թեմա 11. Սոնատային և ռոնդո-սոնատային ձևեր 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 



- Առարկայի իմացությունը 
2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Լ. Մազել ―Երաժշտական ստեղծագործությունների 

կառուցվածքը‖ 1979թ.  
2. Ի. Սպոսոբին ―Երաժշտական ձև‖, Մ., 1974 թ. 
3. Յ. Տյուրին ―Երաժշտական ձև‖: 
Լրացուցիչ-  
1. Վ. Բոբրովսկիյ ―Երաժշտական ձևի ֆունկցիոնալ 

հիմունքները‖ Մ., 1978թ. 
2. Ե. Նազայկինսկիյ ―Երաժշտական կոմպոզիցիայի 

տրամաբանությունը‖Մ., 1982թ. 
3. Վ. Մեդուշևսկի ―Երաժշտական - գեղարվեստական 

ներգործության օրինաչափությունների և միջոցների 
մասին‖ Մ., 1976թ. 

4. Ս.Սոխորի և Յ. Խոլոպովի խմբագրությամբ /հոդվածների 
ժողովածու/ ―Երաժշտական ձևերի և ժանրերի տեսական 
պրոբլեմները‖ Մ., 1971թ.  

5. Հոդվածների ժողովածուն Վ. Պրոտոպովի 
խմբագրությամբ ―Երաժշտական ձևաբանության 
հարցերը‖: 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Աս/բ-000-Ժողովրդական երաժշտական 
ստեղծագործություններ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ   տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 38 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել 
պատմամշակութային այդ կարևոր ոլորտի հետ` դրանց 
լավագույն, բարձրարժեք օրինակների հիման վրա:  
Դասընթացն ուսանողներին պետք սովորեցնի վերլուծել 
ժողովրդական երգերի լեզվական ու ոճական 
առանձնահատկությունները, կարողանա բացահայտել 
դրանց գաղափարա-կերպարային բովանդակությունը: Այն 
ուսանողի մեջ պետք է սեր առաջացնի դեպի հայրենի 
ժողովրդական երգը, կարողանա ճիշտ գնահատել նրա դերը 
մասնագիտացված երաժշտարվեստի զարգացման գործում 
և, թերևս ամենակարևորը, այսօրվա ուսանողը, որը վաղվա 
մանկավարժն է, կարողանա այդ սերը փոխանցել իր 
սաներին` դրանով ապահովելով ժողովրդի կենսահաստատ 
ապագան:     

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողին 
ծանոթացնել պատմամշակութային այդ կարևոր 
ոլորտի հետ` դրանց լավագույն, բարձրարժեք 
օրինակների հիման վրա:  Դասընթացն 
ուսանողներին պետք սովորեցնի վերլուծել 
ժողովրդական երգերի լեզվական ու ոճական 
առանձնահատկությունները, կարողանա 
բացահայտել դրանց գաղափարա-կերպարային 
բովանդակությունը: Այն ուսանողի մեջ պետք է 
սեր առաջացնի դեպի հայրենի ժողովրդական 
երգը, կարողանա ճիշտ գնահատել նրա դերը 
մասնագիտացված երաժշտարվեստի զարգացման 
գործում և, թերևս ամենակարևորը, այսօրվա 
ուսանողը, որը վաղվա մանկավարժն է, 
կարողանա այդ սերը փոխանցել իր սաներին` 
դրանով ապահովելով ժողովրդի կենսահաստատ 
ապագան: 

Հմտություն  
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 



 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 
Կարողունակություն 

 ուսանողին տալ պատկերացում ազգային 
երաժշտության ճյուղերի, ժողովրդական 
երաժշտության ժանրերի մասին, 

 ձևավորել ուսանողների հմտությունները` 
կողմնորոշվելու ժողովրդական երաժշտության 
ժանրային բազմազանության մեջ, 

 զարգացնել ուսանողների ստեղծագործական, 
գեղարվեստական ունակությունները և      
երևակայությունը` ժողովրդական երգարվեստի 
ժանրերի դրանց երաժշտական լեզվի 
առանձնահատկությունների բնորոշման գործում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. «Ներածություն» (հայ ժողովրդի երաժշտական  

ստեղծագ.-ն բնագավառները) 
2. Տղամարդկաց աշխատանքային երգեր,հորովելներ    
3. Կանանց աշխատանքայն երգեր 
4. Ծիսական երգեր 
5. Ողբեր կամ մահերգեր 
6. Տարբեր ծեսերի և տոնակատարությունների երգեր 
7. Վիպերգեր (դյուցազներգեր) 
8. Պատմական երգեր 
9. «Պարերգեր» 
10. «Կատակերգեր, երգիծական երգեր» 
11. «Օրորներ» 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 5-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  



- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Մ.Բրուտյան „ Հայ ժողովրդական երաժշտական 
ստեղծագործություն‗‗ 
2. Կոմիտաս „ Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ‗‗  
3. Ք. Շուշնարյան „ Հայ  մոնոդիկ երաժշտության 
պատմության և տեսության հարցերը‗‗ 
Լրացուցիչ-  
1. Մ. Քուշնարյան, Մ. Մուրադյան,  Գ. Գյոդական „ Ակնարկ 

հայ զարգացման պատմություն‗‗   

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-022 - Հայ երաժշտության պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

8 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի 2-րդ  կիսամյակ 
3-րդ տարի,1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 82 Դասախսություն 36 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 46 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 240 

Ստուգման ձևը Քննություն , ստուգարք    

Դասընթացի նպատակը Հայ երաժշտության պատմություն դասընթացը  հաղորդում 
է երաժշտապատմական տեղեկություններ 
կոմպոզիտորների կյանքի ուղու,  ստեղծագործական 
գործունեության մասին և սինթեզում է տեսական 
հիմնախնդիրները` կապված տարբեր ժանրերի, ոճային 
ուղղությունների, ստեղծագործական երկերի, երաժշտական 
լեզվի, հարմոնիկ, մեղեդային և կառուցվածքային 
առանձնահատկություների բացահայտման  հետ:  
Գրականության, փիիսփայության հետ երաժշտության 
պատմության կապը թույլ է տալիս համակարգված 



հաղորդակցել ուսանողներին գեղարվեստական և 
փիլիսոփայական լայն ընդհանրացումներին, բացահայտել 
ռեալիստական երաժշտական ստեղծագործությունների 
բնությունը` արտահայտված ոչ միայն հեղինակային 
կոնկրետ սյուժետային ծրագրայնության մեջ, այլև 
դասականների և ժամանակակից կոմպոզիտորների ոչ 
ծրագրային ստեղծագործություններում:  
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ծանոթություն տարբեր ոճային և գեղարվեստական 
ուղղություններին 

 հանրաճանաչ ստեղծագործություների 
վերլուծություն 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում 
 ընդհանրացման կարողություններ 

 հայ երաժշտարվեստի ականավոր 
ներկայացուցիչների ստեղծագործական 
նվաճումների և պատմական դերի իմացություն 

 պատմական ընդհանրացումների կարողություն 
 երաժշտական վերլուծության և հետազոտության 

մեթոդների տիրապետում 

 գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն 
եզրահանգումների կատարում 

 
 Հմտություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառում 
 նախագիծ պլանավորել և իրականացնել 

 
Կարողունակություն 

 երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծում 
 գեղարվեստական ուղղությունների ոճային 

առանձնահատկությունների ընդհանրացում 

 երաժշտական նյութի իմացություն 
 տարբեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների 

համեմատական վերլուծություն 

 ինքնուրույն եզրզհանգումներ կատարելու 
կարողություն 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
2-րդ կիսամյակ 
Հայ երաժշտական մշակույթի զարգացումը մինչև 19-րդ 
դարը.  
2.Աշուղական արվեստի վերելքը, աշուղներ /Սայաթ-Նովա, 
Ջիվանի/, պանդխտության երգեր:  
3. Հայ երաժշտության մշակույթի զարգացումը XIXդ. 1-ին 
կեսին 
4․ Հայ երաժշտության մշակույթի զարգացումը XIXդ. 2-րդ 



կեսին 
5. Հայ երաժշտական մշակույթի զարգացումը XX դ. Սկզբին 
6․ Կոմպոզիտորական դպրոց /Տ․Չուխաջյան, Ք․Կարա-
Մուրզա, Մ․Եկմալյան, Ն․Տիգրանյան, Կոմիտաս, 
Ա․Սպենդիարյան, Ա․Տիգրանյան/ 
 1-ին  կիսամյակ 
1. Հայաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը XX դ. 
20-40թթ 
2.Արամ Խաչատրյան  
3. Հայաստանի երաժշտական մշակույթը XX դ. 40-60 թթ. 
Հայկական «Հզոր խմբակ-ի կոմպոզիտորները՝ 
Ալ.Հարությունյան, Էդ.Միրզոյան, Ա.Բաբաջանյան, 
Ղ.Սարյան, Ա.Խուդոյան; 
4.Հայաստանի երաժշտական մշակույթը XX դ. 60-70 թթ. 
5. Սփյուռքահայ երաժշտական մշակույթը  
6.Հայ երաժշտությունը արդի շրջանում 
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 2-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 3-րդ կիսամյակում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 



 
 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Շահվերդյան Ա. Հայ երաժշտության ակնարկներ 19-20-
րդ դ. 
2. Հարությունյան Մ. Բարսամյան Ա. Հայ երաժշտության 
պատմություն /հնագույն ժամանակներից մինչև ներ 
օրերը/, Երևան – 2000 
3. Բրուտյան Ց. Սփյուռքահայ երաժշտական մշակույթը, 
Երևան – 2001 

Լրացուցիչ – 
1. Կոմիտասական. 2 հատորով /ժողովածու/, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., Երևան, 1-ին` 1969, 2-րդ` 1981 
2. Թերլեմեզյան Ռ., Կոմիտաս, Հայաստանի ԳԱ հրատ, 

Երևան, 1991 
3. Мартынов И., Арам Хачатурян, Жизнь и творчество 

композитора, Музгиз, (М-А), 1947 
4. Хубов Г., Арам Хачатурян, Монография, Изд. ―Сов. 

комп.‖, москва, 1962  
5. Тигранов Г., Балеты Арама Хачатуряана, Изд., 

―Музыка‖, Ленинград, 1978 
6. Այլ աղբյուրներ`                                        
7.   www clasical net 
8. www lyricist com. 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-029 - Համաշխարհային   երաժշտության  
պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

13 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2- րդ տարի 1-ին, 2-րդ  կիսամյակ 
3-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 172 Դասախոսություն 82 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 90 

Ինքնուրույն 218 

Ընդամենը 390 

Ստուգման ձևը Քննություն, ստուգարք    

Դասընթացի նպատակը Համաշխարհային երաժշտության պատմություն 
դասընթացը  հաղորդում է երաժշտապատմական 



տեղեկություններ կոմպոզիտորների կյանքի ուղու,  
ստեղծագործական գործունեության մասին և սինթեզում է 
տեսական հիմնախնդիրները` կապված տարբեր ժանրերի, 
ոճային ուղղությունների, ստեղծագործական երկերի, 
երաժշտական լեզվի, հարմոնիկ, մեղեդային և 
կառուցվածքային առանձնահատկություների 
բացահայտման  հետ:  Գրականության, փիիսփայության 
հետ երաժշտության պատմության կապը թույլ է տալիս 
համակարգված հաղորդակցել ուսանողներին 
գեղարվեստական և փիլիսոփայական լայն 
ընդհանրացումներին, բացահայտել ռեալիստական 
երաժշտական ստեղծագործությունների բնությունը` 
արտահայտված ոչ միայն հեղինակային կոնկրետ 
սյուժետային ծրագրայնության մեջ, այլև դասականների և 
ժամանակակից կոմպոզիտորների ոչ ծրագրային 
ստեղծագործություններում:  
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ծանոթություն տարբեր ոճային և գեղարվեստական 
ուղղություններին 

 հանրաճանաչ ստեղծագործություների 
վերլուծություն 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում 
 ընդհանրացման կարողություններ 
 համաշխարհային երաժշտարվեստի ականավոր 

ներկայացուցիչների ստեղծագործական 
նվաճումների և պատմական դերի իմացություն 

 պատմական ընդհանրացումների կարողություն 
 Հմտություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառում 
 նախագիծ պլանավորել և իրականացնել 

 
Կարողունակություն 

 երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծում 
 գեղարվեստական ուղղությունների ոճային 

առանձնահատկությունների ընդհանրացում 

 երաժշտական նյութի իմացություն 
 տարբեր կոմպոզիտորների 

ստեղծագործությունների համեմատական 
վերլուծություն 

 ինքնուրույն եզրզհանգումներ կատարելու 
կարողություն 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
3-րդ կիսամյակ 

1.  Համաշխարհային երաժշտական մշակույթի 
զարգացումը մինչև 18-րդ դարը 



2.  Օպերայի ծագումն ու զարգացումը 17-18-րդ դդ.. 
3․  Նվագարանային երաժշտության զարգացումը 17-18-րդ 
դարերում 
4.  Պոլիֆոնիկ դպրոց / Գ․Հենդել, Յո․Բախ/ 
5․  Վիեննական դասական դպրոց /Յո․Հայդն, Վ․Մոցարտ, 
Լ․Բեթհովեն/ 
       4-րդ կիսամյակ 
1.  Ռոմանտիզմը երաժշտության մեջ /ակնառու 
ներկայացուցիչների ստեղծագործական ուղին/ 
2. Ֆրանսիայի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 19-
րդ դարում /Հ․Բերլիոզ, Շ․Գունո, Ժ/Բիզե/ 
3.  Իտալիայի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 19-րդ 
դարում /օպերային արվեստ՝ Ջ․Ռոսսինի, Ջ․Վերդի/ 
4.  Չեխիայի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 19-րդ 
դարում 
5.  Նորվեգիայի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 19-
րդ դարում 
         5-րդ կիսաամյակ 
1․  Ֆրանսիական երաժշտական իմպրեսիոնիզմ 
2․  Գերմանիայի և Ավստրիայի երաժշտական մշակույթի 
զարգացումը 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դ.սկզբին 
3. Հունգարիայի  երաժշտական մշակույթի զարգացումը 
19-րդ դարի վերջին 20-րդ դ.սկզբին 
4. Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 
մինչև 19-րդ դարը 
5. Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը  
19-րդ դար առաջին կեսին 
6. Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 19-
րդ դարի 60-70-ական թվակ-րին /Հզոր խմբակ/ 
7. Մոսկովյան կոմպոզիտորական դպրոցը /Պ․Չայկովսկի/ 
       6-րդ կիսամյակ 
1․  Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 
19-րդ դար 80-90-ական թվակ-րին 
2. Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 20-
րդ դարի սկզբին 
3. Ռուսաստանի երաժշտական մշակույթի զարգացումը 
խորհրդային շրջանում 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 3, 5, 6  կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 4-րդ կիսամյակներում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 



 
 
 
 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1.Գալացկայա Վ., Լևիկ Բ., Արևմտաեվրոպական երկրների 
երաժշտական գրականություն, պրակ, I,II,III,IV,V, Մոսկվա-
Երևան 
2.Гивенталь И., Гингольд Л., Музыкальная литература, 
М.,1976, 
3.Розеншильд Р., История зарубежной музыки, Вып. I, М., 
1978 
4.Левик Б., История зарубежной музыки, Вып. II, М., 1974. 
5.Конен В., История зарубежной музыки, Вып. III, М., 1976. 
6.  Келдыш О.  История русской музыки,  Вып,1,2,3, 1998 
Լրացուցիչ – 
Մենագրություններ կոմպոզիտորների մասին 
 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-034 - Նվագակցության  դասարան 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 9 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ  տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի  նպատակն է  ուսանողների մեջ 
կոնցերտմեյստրական ունակությունների  ձևավորումը 
(մենակատարին, երգչախմբին, համույթին նվագակցելը, 
թերթից ընթերցումը և փոխադրումը սեփական 
նվագակցությամբ աշակերտների երգը ղեկավարելը), 
երաժշտա-ստեղծագործական ընդունակությունների, 
երաժշտական մտածելակերպի, ընկալման և 
երևակայության զարգացում, դպրոցական երգերի, վոկալ, 
երգչախմբային, գործիքային, օպերային և սիմֆոնիկ 
երաժշտության ուսումնասիրումը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 կարողանալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 
կիրառել և ամրապնդել գործնականում, 

 կոնցերտմեյստրական մեթոդիկայի և տեսության 
հիմունքների տիրապետում, 

 կոնցերտմեյստրական ունակությունների 
ձևավորում ( մենակատարին, երգչախմբին 
նվագակցելու, սեփական նվագակցությամբ 
աշակերտների երգը ղեկավարելը) , 

 Ցանկացած ստեղծագործությունը վերլուծելու և 
մեկնաբանելու հմտություններ, դպրոցական երգերի 
վոկալ-երգչախմբային, օպերային երաժշտության 
ուսումնասիրում 

Հմտություն  
 մեկ արիա օպերայից, 
 մեկ ռոմանս կամ երգ, 
 երկու նվագակցություն` ինքնուրույն վոկալ 

կատարմամբ, 
 թերթից ընթերցում, փոխադրում և երգերի 

լսողությամբ վերարտադրում 
 
Կարողունակություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1-ին կիսամյակ 
Թեմա 1. 1արիա  օպերայից 
Թեմա 2.1 ռոմանս կամ երգ 
Թեմա 3. 2 նվագակցություն ինքնուրույն վոկալ 
կատարմամբ 
 
2-րդ կիսմայակ 
Թեմա 1. 1արիա  օպերայից 
Թեմա 2. 1 ռոմանս կամ երգ 
Թեմա 3. 2 նվագակցություն ինքնուրույն վոկալ 
կատարմամբ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 5-6-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 



- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Կոմիտաս  Կռունկ, 
2. Կոմիտաս  Չինար ես 
3. Կոմիտաս  Քելեր,ցոլեր 
4. Կոմիտաս  Գարուն ա 
5. Կոմիտաս Հայաստան 
6. Գլինկա    Ռոմանսներ 
7. Գուրիլյով Ռոմանսներ 
8. Դորգոմիրժսկի Ռոմանսներ 
9. Վերդի Ալֆրեդի արիան Տրավիատա օպերայից 
10. Տիգրանյան Սարոյի արիան (բարձր սարեր) Անուշ 

օպերայից 
11. Ջորդանի Սիրելիս 
12. Կուրտիս Լաց մի լինի  
13. Կապուա Օ, Մարի 
14. Պուչչինի Ռուդոլֆի արիան Բոհեմ օպերայից 
15. Գունո Ռոմեոյի  արիան Ռոմեո և Ջուլիետ օպերայից 
16. Պուչչինի Կավարադոսիի արիան Տոսկաե օպերայից 
17. Ֆալվո  Ասացեք աղջիկներ 
18. Կանիո Սիրահարված զինվորը 
19. Կուրտիս Վերադարձիր Սորենտո 
20. Պուչչինի Կալաֆի արիան Տուրանդոտ օպերայից 
21. Մելիքյան  Վարդ  

Լրացուցիչ-  
 

1. Սպենդիարով  Այ, վարդ 
2. Բաբաջանյան Երգ առաջին սիրո 
3. Բաբաջանյան Սերենադ  
4. Խարիտո    Ծաղկեցին քրիզանթեմները 
5. Աբրահամյան Մանուշակ 
6. Լեոնկովալլո Արլեկինի սերենադը Պայացներ 

օպերայից 
7. Լեոնկովալլո Լուսաբաց 
8. Ա.Վարլամով – Ռոմանսներ 
9. Ա.Վլասով-  Ռոմանսներ 
10. Մ.Գլինկա- Ռոմանսներ 
11. Ա.Դորգորմիրժսկի - Ռոմանսներ 
12. Վ.Մոցարտ -  Ռոմանսներ 
13. Ն.Ռիմսկի- Կորսակով- Ռոմանսներ 
14. Բ.Բրիտտեն- Արիա, ռոմանս 
15. Ն.Մայակովսկի- Ռոմանսներ 
16. Ս.Պրոկոֆև- Ռոմանսներ 
17. Մ.Ռավել- Ռոմանսներ 
18. Ս.Ռախմանինով- Ռոմանսներ 
19. Պ.Չայկովսկի -Ռոմանսներ 
20. Ռ.Մելիքյան – Ռոմանսներ 
21.  Ա.Բաբաջանյան-Երգեր 



22. Հայ կատարողների երգացանկից 
ստեղծագործություններ 

23. Ստեփան Ջրբաշյան- Երգեր 
24. Խաչատուր Ավետիսյան-Երգեր 
25. Ալեքսեյ Հեքիմյան- Երգեր 

Դպրոցական երգեր  

  
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-037 - Նվագախմբի նվագարաններ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 4 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 60 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 60 

Ինքնուրույն 60 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը 
 Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի նպատակն է ոչ միայն գիտելիքներ հաղորդել 
նվագախմբի նվագարանների մասին,այլև օգնել 
ուսանողներին ստեղծգործական մոտեցում ցուցաբերել 
ծրագրով նախատեսված  երգերի և պիեսների 
գործիքավորման գործում:Ծանոթացնել գործիքներին և 
նվագախմբի գործունեությանը,որպես երաժշտական 
դաստիարակության կարևոր գործոն:Ապագա 
երաժշտության դասատուի պրոֆեսիոնալ-
մանկավարժական պատրաստման գործում  նվագախմբի 
հետ աշխատելու հմտության ձեռքբերումը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 նվագախմբերին և նվագարաններին առնչվող 
տեսական և գործնական գիտելիքների անհրաժեշտ 
մակարդակ, 

 նվագախմբային  երաժշտության հնչողության 
ընկալման ճաշակ և տեմբրային 
առանձնահատկություններ, 

 նվագախմբային  պարտիտուրան վերլուծելու 
հմտություններ, 

 նվագախմբի նվագարանների կառուցվածքային, 
տեխնիկական և տեմբրային 
առանձնահատկությունները ճիշտ ներկայացնելու 
հմտություններ: 

Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգածություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 



 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու  
Կարողունակություն 

 մանկավարժական գործունեության ընթացքում 
կիրառել յուրացված գիտելիքները, 

 վերլուծել սիմֆոնիկ պարտիտուրան` 
առանձնացնելով նվագարանների խմբերը, 

 լսողությամբ տարբերակել բոլոր նվագարանները, 
 պրակտիկ աշխատանքի ժամանակ զարգացնել 

տեմբրային լսողությունը,օգտվել ուսումնական 
տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1-ին կիսմայակ 
Թեմա 1.  Ներածություն: Դասընթացի նպատակն ու 
խնդիրները:  
Թեմա 2. Պատմական ակնարկ: 
Թեմա 3. Երաժշտական լսողության զարգացումը 
երաժշտական գործիքների վրա նվագելու միջոցով:  
Թեմա 4. Տարբեր նվագախմբի կազմը: 
Թեմա 5. Լարային նվագարաններ: Ջութակ 
Թեմա 6. Լարային նվագարաններ:Ալտ 
Թեմա 7. Լարային նվագարաններ: Թավջութակ 
Թեմա 8. Լարային նվագարաններ: Կոտրաբաս 
Թեմա 9.Գործնական աշխատանք լարային նվագախմբի 
համար 
Թեմա 10.Հարվածային գործիքներ ունեցող հարվածային 
գործիքներ 
Թեմա 11. Ձայնի որոշակի բարձրություն չունեցող 
հարվածային գործիքներ: 
2-րդ կիսամյակ 
Թեմա 1. Փայտա-փողային նվագարաններ: 
Թեմա 2.Պղնձափողային նվագարաններ: 
Թեմա 3. Կամերային նվագախումբ: 
Թեմա 4. Սիմֆոնիկ նվագախումբ: 
Թեմա 5. Գործնական աշխատանք: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 

2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 



 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Ветлугина Н.А., Детский оркестр, М, 1976 
2.  Ветлугина Н.А., Музыкальное развитие ребенка, М, 1968 
3.  Лаптев И.Г., Использование ритмических инструментов 
на уроках музыки. Использование звуковысотных 
инструментов на уроках музыки, Начальная школа – 1978, 
#12, 1980, #8 
4.  Лаптев И.Г., Элементарные музыкальные инструменты в 
начальной школе, Астрахань 1983, Вып. 4 

Լրացուցիչ-  
1. Арцруни В.Б., Ударный оркестр в работе с детьми, Л. 1934 
2. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа, 

Л, 1970 
3. Амлинская Р. С., Музыкальные игрушки – инструменты в 

начальной школе, Киев, 1973 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-023 - Երգչախմբագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 4 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի  նպատակն է  ուսանողներին  զինել  կայուն  և  
բազմակողմանի երաժտա-տեսական  գիտելիքներով, 
ստեղծագործական-կազմակերպչական  ունակություններով  
և  խմբերգային  կոլեկտիվի  հետ  աշխատանքի  
մեթոդական  սկզբունքներով  և  բազմապիսի  հնարքներով: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 երգչախմբագիտության  տեսական  
հիմնադրույթները, երգեցիկ  և  խմբակային  ձայների  
դասակարգումը,  խմբավարական  սխեմաների 
գրաֆիկական  պատկերումը, մաժոր և մինոր 
ձայնակարգերի  աստիճանների  հնչյունավորման  
կանոնները,հիմնական  երաժշտական  
տերմինաբանությունը,   

Հմտություն 
 լադային  հիմքով  մաժորի   և  մինորի  

աստիճանների  ինտոնացիոն  
օրինաչափությունները  մեղեդային  և  հարմոնիկ  
շարադրանքով, երգչախմբային  լարվածքի  
տեսական  հիմքը, ներդաշնակության ստեղծման 
ուղիները երաժշտական երկի գեղարվեստական 
կերպարի ստեղծման հաղորդման համար, 

Կարողունակություն 
 վերլուծել խմբերգային պարտիտուրները, նրանց 

արտահայտչամիջոցները,  վոկալ-խմբերգային  և  
ինտոնացիոն  դժվարությունները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Խմբերգային  երգեցողությունը  և  նրա  դերը  
հասարակական  կյանքում 
2. Ժողովրդական  և  ակադեմիական  երգչախմբեր  
3. Երգչախմբի  ձայնային  կազմը 
4. Երգչախմբի  տիպերն  ու  տեսակները 
5. Խմբերգային պարտիան  և  այն  կազմող  ձայները   
6. Վոկալ  կուլտուրան  խմբերգային  երգեցողության  
մեջ   
7. Հնչյունակազմություն 
8. Առոգանություն 
9. Խմբերգային  լարվածք 
10. Ինտերվալների  ճիշտ  հնչյունավորման  կանոններ 
11. Մաժորի  և  մինորի  հնչյունավորման  
առանձնահատկությունները 
12. Երգչախմբին  տոն  տալու  կանոնները 
13. Լարվածքի  կայունության  պայմաններն  ու  
խմբավարի  աշխատանքը 
14. Ներդաշնակությունն  ու նրա  տիպերը (ինտոնացիոն, 
մետրառիթմիկ , դինամիկ, տեմբրային) 
15. Երաժշտական  երկի  ուսուցում  և  մեկնաբանություն 
16. Խմբերգային  պարտիտորի  վերլուծություն 
17. Հայ  խմբերգային  երաժշտության  զարգացման  
Պատմությունը  և  ականավոր  հայ  խմբավար – 
Կոմպոզիտորների  ներդրումը: 
 



Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1-ին կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Դերոյան  Ն.Վ.     Երաժշտական  ստեղծագործության  

վերլուծություն:Երևան, 1985թ. 
2. Մելիք-Վրթանեսյան  Կ.Ե.,Տոնյան  Մ.Ա.  

Երաժշտական  բացատրական  բառարան: 
3. Երևան  «Խորհրդային  գրողե,1989թ. 



4. Մազմանյան Մ.Ս.   Խմբավարական  
արվեստ:Երեվան, 1980թ. 

5. Մելիքյան Ս.Ա.  Երաժշտության  զարգացման  
խնդիրները  մեզանում:Թիֆլիս, 1909թ. 

6. Յուզբաշյան Յու.Վ. Դպրոցականների  երաժշտական  
մտածողության  զարգացման  ազգային  
համակարգի  տեսամեթոդական  
հիմունքները:Երեվան,,1996թ. 

7. Շեկունց Ա.  Երգչախմբային  արվեստ,«Սովետական  
գրողե,Երեվան 1981թ. 

Լրացուցիչ-  
1. Շեկունց Ա.  Հայ  խմբավար  կոմպոզիտորներ, 

Երևան,1986թ. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-038 - Երգչախմբային փոխադրում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի նպատակն է` պատրաստել ապագա ուսուցչին 
տարատեսակ երգչախմբերի հետ աշխատելու, ձևավորել 
ուսանողների մոտ խմբերգային արվեստի տեսական և 
գործնական գիտելիքների հիմունքները, ուսանողին տալ 
գործնական գիտելիքներ փոխադրման վոկալ-խմբերգային 
ստեղծագործությունների մի տեսակ երգչախմբից մյուսը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Խմբերգային փոխադրման (արանժիրովկա) 
հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները և դրանց 
ժանրային ոճական, ձևակառուցման, 
մետրոռիթմական, լեզվական սկզբունքներըֈ 
Մեղեդու բնույթի, կառուցվածքի, նախադասության 
ձևի պահպանումը խմբերգի փոխադրումների 
ժամանակֈ Ժողովրդական մեղեդիների ազատ 
մշակումֈ 

Հմտություն 
 Մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգածություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 



Կարողունակություն 
 Խմբերգային տեխնիկայի տարրեր՝ անսամբլ, 

լարվածք, առոգանությունֈ Երգչախմբերի 
տարատեսակները, գեղարվեստական 
արտահայտչական միջոցները երգչախմբումֈ 
Երաժշտության ուսուցչի դերը երեխաների 
երգչաձայնային-երգչախմբային մշակույթ 
ձևավորման գործումֈ   

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Երկձայն և եռաձայն միասեռ խմբերգերի փոխադրում 
խառը կազմի: 
2. Քառաձայն միասեռ խմբերգերի փոխադրումը խառը 
կազմի համար: 
3. Քառաձայն խառը խմբերգերի փոխադրումը 
քառաձայն միասեռ երգչախմբի համար: 
4. Քառաձայն խառը խմբերգերի փոխադրումը երկձայն 
միասեռ կազմի համար: 
5. Բազմաձայն  խառը խմբերգերի փոխադրումը 
քառաձայն խառը երգչախմբի համար: 
6. Վոկալ ստեղծագործությունների փոխադրումը a 
capella երգչախմբի համար: 
7. Վոկալ ստեղծագործությունների փոխադրումը 
երկձայն միասեռ երգչախմբի համար, գործիքային 
նվագակցությամբ: 
8. Վոկալ ստեղծագործությունների փոխադրումը 
եռաձայն և քառաձայն երգչախմբի համար, գործիքային 
նվագակցությամբ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 8-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 



- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Ивакин М.-  ―Хоравая аранжировка‖ М 1967 
2. Лицвенко И. - ― Практическое рукаводство по хоравой 
аранжировке‖ М 1962 
3. Շрлов А. – ― Хорoвые переложения‖ М 1960 
4. Մազմանյան Մ. Ա.- « Խմբավարական արվեստե Երևան 
« Հայաստանե 1980 

 
Լրացուցիչ-  

1. Шуман - Колыбелная 
2. Даромыческий – ― На севере диком‖ 
3. Менделсон – ―Прощание охотника‖ 
4. Чайковский – ―Уж как  ро мосту мосточку‖ из ―Евгений 

Онегин‖ ―Ельник мой ельник‖-обр. Римский- Корсаков 
5. ―Во поле берѐза стояла‖   обр. Р-Косакова 
6. Шостакович - Песня мира 
7. Хачатурян – Валс дружбы 
8. Ժող. երգ - Իմ չինարի յարը 
9. Բարտոկ - Պարային 
10. Մոցարտ - Ամռան երեկո 
11. Շոստակովիչ -  Հարազատ հող 
12. Գալիկյան - Հեյ աշուն 
13. «Արև, արևե - հայկ. ժող. երգ 
14. Մանուկյան - Աշուն 
15. Կոմիտաս - Փայտ ձիուկ 
16. «Հովվուհինե - ֆրանս. ժող. երգ 
17. Կկու- լեհ. ժող. երգ 
18. Ա. Լուսինյան -Երաժշտական այբուբեն 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-024 - Խմբավարություն և պարտիտուրայի 
ընթերցում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 16 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-4-րդ տարի, 1-2-րդ կիսամյակներ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 224 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 224 

Ինքնուրույն 264 

Ընդամենը 488 

Ստուգման ձևը  Ստուգարքկ, քննություն 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի նպատակն է` 
1. Զարգացնել ուսանողի երաժշտական 

մտահորիզոնը 
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողի 

երաժշտագիտական և տեսական գիտելիքները 

3. Ծանոթացնել ժողովրդական երաժշտության, հայ, 
ռուս, արևմտաեվրոպական և ժամանակակից 
կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հետ 

4. Տեսական գիտելիքները ճիշտ օգտագործել 
գործնականում 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Խմբերգային ստեղծագործության վերլուծություն 
 Խմբերգային երգեցողության գիտելքներ 

(շնճառություն, առոանություն, դինամիկա, 
ինտոնացիա) 

 Թերթից ընթերցելու կարողություններ, 
գեղարվեստական ստեղծագործությունները 
վերլուծելու և մեկնաբանելու հմտություն 

Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու, 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու, 
 որակի մասին հոգածություն, 
 թիմում աշխատելու, 
 գնահատման գործիքներ կիրառելու, 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու.  

Կարողունակություն 
 խմբերգային ստեղծագործությունների խմբավարում 
 պարտիտուրի դաշնամուրային կատարում 
 զարգացած երգչական ձայն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1-ին կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
2-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  



1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
3-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
5-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
6-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
7-րդ կիսամյակ 
պետական ավարտական ծրագիր. 
1ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella,  
2 ստեղծագործություն,  
1 մեծ կտավի  ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella, 
8-րդ կիսամյակ 
պետական ավարտական ծրագիր. 
1ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella,  
2 ստեղծագործություն,  
1 մեծ կտավի  ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella, 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1,2,4,6,8-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 3,5,7-րդ կիսամյակներում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 



 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-025 - Ձայնադրում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 9 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-4-րդ  տարի, 1-2-րդ կիսամյակներ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 134 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 134 

Ինքնուրույն 136 

Ընդամենը 270 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի  նպատակն է  ուսանողներին պետք է 
նախապատրաստել վոկալ  աշխատանքին՝  դպրոցում :Այս 
առումով  անհրաժեշտ է զարգացնել  վոկալ  լսողություն, 
դաստիարակել  գիտակցված մոտեցում  վոկալ-
տեխնիկական  և գեղարվեստական  խնդիրների 
կատարմանը,  օգնել հասկանալու  ձայնի երանգային և 
դինամիկ որակների  պատճառները, կարողանալ  բացատրել 
թե  ինչպիսին  պետք է լինի ճիշտ հնչողությունը և նրան  
հասնելու  ուղիները  սովորեցնել`  այն ցույց տալով  
սեփական  ձայնով: Մեթոդապես  խորացված 
նախապատրաստման համար  յուրաքանչյուր ուսանողին 
օգտակար  է ներկա գտնվելու իր ընկերներին դասերին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 միառեգիստր ձայնի կազմակերպում և հնչողության 
բարձր դիրք . 

 ձայնի տարբեր գրոհներ ( առավելապես փափուկ 
գրոհի օգտագործում) 

 ձայնի հենակետ  
 ձայնի հնչողության անհրաժեշտ դինամիկա, 

երաժշտական մտքի գեղարվեստական կատարման 
համար կապակցված( լեգատո) և ստակատո 
երգեցողություն  

 ճիշտ ինտոնացիա երգչային շնչառություն ( 
կոնքային-որովնային) անաղմուկ խոր շնչում և 
սահուն երկար արտաշնչում  

 երգչային արտաբերում և հստակ առոգանություն ( 
ձայնավորների հնչեղ և հարթ, բաղաձայների ակտիվ  
արտասանություն ) ուղղախոսություն . 

 կատարման բարեհնչողություն և ասերգային ոճ  
 երգչային շնչառություն ( կոնքային-որովնային) 

անաղմուկ խոր շնչում և սահուն երկար արտաշնչում  
 երգչային արտաբերում և հստակ առոգանություն ( 

ձայնավորների հնչեղ և հարթ, բաղաձայների ակտիվ  
արտասանություն ) ուղղախոսություն  

Հմտություն  
 Երկու վոկալիզ 
 Երկու մեներգային ստեղծագործություն /ռոմանս, 

մեներգ/  կոնցերտմայստերի հետ 
 Երկու երգ առանց նվագակցության  



 Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 
Կարողունակություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1-ին կիսամյակ 

1. Երկու վոկալիզ 
2. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ 
3. Երկու երգ առանց նվագակցության  
4. Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 

2-րս կիսամյակ 
1. Երկու վոկալիզ 
2. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ 
3. Երկու երգ առանց նվագակցության  
4. Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 
5. Երկու երգ դպրոցական ծրագրից (առաջին, երկրորդ 

դասարան) 
3-րդ կիսամյակ 

1. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ  
2. Մեկ վոկալիզ 
3. Մեկ ստեղծագործություն  առանց  նվագակցության 
4. Մեկ դպրոցական  երգ  ուսանողի  սեփական  

նվագակցությամբ 
4-րդ կիսամյակ 

1. Մեկ վոկալիզ 
 

2. Երկու ստեղծագործություն կոնցեյտմեյստերի հետ 
3. Մեկ երգ առանց նվագակցության  
4. Մեկ դպոցական երգ ուսանողի սեփական 

նվագակցությամբ յուրացված դասախոսի հետ. 
5-րդ կիսամյակ 

1. Երկու վոկալիզ 
2. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ 
3. Երկու երգ առանց նվագակցության  
4. Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 
5. Երկու երգ դպրոցական ծրագրից (երրորդ-չորրորդ  

դասարան) 
6-րդ կիսամյակ 

1. Երկու վոկալիզ 
2. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ 
3. Երկու երգ առանց նվագակցության  
4. Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 
5. Երկու երգ դպրոցական ծրագրից (առաջին, երկրորդ 

դասարան) 
7-րդ կիսամյակ 

1. Երկու վոկալիզ 
2. Երկու ստեղծագործություն  կոնցերտմեյստերի հետ 
3. Երկու երգ առանց նվագակցության  
4. Երկու դպրոցական երգ սեփական  նվագակցությամբ 
5. Երկու երգ դպրոցական ծրագրից (հինգերորդ-

յոթերորդ դասարան) 



8-րդ կիսամյակ 
1. Երեք ստեղծագործություն կոնցերտմեյստերի հետ 

(մեկը արիա) 
2. Մեկ երգ առանց նվագակցության  
3. Մեկ համույթ  նվագակցությամբ  
4. Երեք դպրոցական երգ սեփական  

նվագակցությամբ(մեկ ստեղծագործություն  
յուրացվում է ինքնուրույն ): 

 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1-8-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 



կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Վոկալ-մանկավարժական երկացանկ հայ 

կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, 
խմբագիր Մ.Բրուտյան, Երևան-1968 

2. Ա.Ավետիսյան, Վոկալիզներ 
3. Հայ կոմպոզիտորների երգեր, Երևան 1983 
4. Ալ.Հեքիմյան Երգերի ժողովածու, Երևան 1978 
5. Ռ.Ամիրխանյան Երգերի ժողովածու, Երևան, 2005 
6. Մանկական երգերի ժաղավածու, Երևան 2008 
7. Ա.Սաթյան Երգեր և ռոմանսներ, Երևան 2010 
8. Գրեչանինով, Բուլախով, Վարլամով, Ալյաբև, 

Վերստովսկի ռոմանսներ 
9. Ժամանակակից երգերի ժողովածու 
10. Հատվածներ սիրված օպերաներից և օպերետներից 

Լրացուցիչ-  
1. Երաժշտությաւն առարկայի դասագրքեր 1-ից - 7-րդ 

դասարաններ 
2. Հայկական ժողովրդական երգեր 
3. Հանրամատչելի երգերի ժողովածու 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-030 - Ռիթմիկա և պար 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 3 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի  նպատակն է ուսումնասսիրման արդյունքում 
ուսանողները ձեռք բերած գիտելջքները կիրառեն 
գործնականում, տիրապետեն պարարվեստի տեխնիկային 
և կարողանան ձեռք բերել ճկունություն նաև 
ուսանողներին տալ տարրական գիտելիքներ 
երաժշտական ուղղագրության վերաբերյալ, որն 
անհրաժետ է դպրոցում երաժշտական ուղեկցությամբ 
աշխատանքի տարբեր ձևեր անցկանցելու համար, 
ուսուցանել ուսանողներին ընկալել երաժշտությունը և 
շարժման միջոցով ցույց տալ նրա բովանդակությունը, 
ամրապնդել և կատարելագործել երաժշտական 
քերականության տարրերը և շարժողական 
հմտությունները, ուսուցանել ուսանողներին 
մանկավարժական պրոֆեսիոնալ հմտություններ՝ 
երաժշտական ստեղծագործությունների բովանդակության 
վերաբերյալ  վարժությունների և  կոմբինացիաների 



կազմակերպման համար: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Էքզեռսիզը կենտրոնում 
 Գաղափար ռիթմիկայի մասին 
 Պարային դիրքեր 
 Երաժշտությունը և թատրոնը պարարվեստի մեջ: 
 Տեղեկություններ հայկական պարարվեստի մասին 
 Էքզեռսիզը զուգափայտի մոտ 
 Հայ և ռուս ճանաչված պարողներ և 

բալետմայստերներ 
 Պարի բնույթը, տեսակը և ժանրերը 

Հմտություն 
 Էքզեռսիզը կենտրոնում 
 Էքզեռսիզը զուգափայտի մոտ 
 Գաղափար ռիթմիկայի մասին 
 Հատուկ վարժություններ երաժշտության 

ուղեկցությամբ 
 Տեխնիկայի և պլաստիկայի զարգացում 
 Պարային դրություններ և դիրքեր, քայլեր և 

թռիչքներ 
Կարողունակություն 
 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգածություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Գաղափար ռիթմիկայի մասին  
2. Տեղեկություն հայկական պարարվեստի մասին  
3. Դարասկզբի պարեր:  
4. Պարի բնույթը, տեսակը և ժանրերը: 
5. Էքզեռսիզը կենտրոնում:   
6. Էքզեռսիզը զուգափայտի մոտ:   
7. Հայ և ռուս ճանաչված պարողներ ու 

բալետմայստերներ: 
8. Տեսություն տարբեր ազգերի պարերի մասին, 

Արևմտյան - Եվրոպական խումբ, Լատինա-
Ամերիկյան խումբ,  Երաժշտությունը և թատրևոնը 
պարարվեստի մեջ):) 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1-ին կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 



- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 

6 կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Ագրեպինա Վագանովա, Շարժման գրառում, 

Արվեստների ինստիտուտ, ԳԱ, հրատարակչություն 
Երևան 1990 

Լրացուցիչ-  
1. Սրբուհի Լիսինցյան, Դասական պարի հիմունքներ, 

Արվեստների ինստիտուտ, ԳԱ, Հրատարակչություն 
Երևան, 1972  

 
 
 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

 ԱՍ/բ-042 - Դաշնամուրի դասավանդման 
մեթոդիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ   
 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք    

Դասընթացի նպատակը Դաշնամուրի դասավանդման մեթոդիկա առարկայի 
նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  

 երաժշտական դաստիարակության և ուսուցման 
մեթոդներին, ձևերին, հնարներին  

 դաշնամուրի դասավանդման նորագույն 
տեխնոլոգիաներին 

 կատարողական արվեստի 
առանձնահատկություններին,   

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական 
գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի երաժշտական վերլուծության և 
հետազոտության մեթոդներին, 

 կարողանա նկարագրել երաժշտության 
բովանդակությունը, թեմատիկան, 
կառուցվածքը, արտահայտչամիջոցները, 

 կարողանա որոշ գիտական հարցերի 
վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 
եզրահանգումներ 

 Հմտություն 
 կարողանա կատարել դպրոցական ծրագրով 

նախատեսված ստեղծագործությունները 
դաշնամուրով 

 կարողանա վերլուծել տարբեր դասարանների 
ծրագրային նյութը  

 կարողանա համեմատել ավանդականն ու 
նորարարականը  

 կարողանա համեմատել տարբեր երկրների 
կատարողական դպրոցների, անհատ 
կատարողների տարբեր 
ստեղծագործությունների 
մեկնաբանությունները: 

Կարողունակություն 
 կարողանա վարել դաշնամուրի դաս երաժշտական 

դպրոցում  
 ակտիվորեն կազմակերպի և մասնակցի 

տարաբնույթ արտադասարանային  
միջոցառումներին 

 կազմակերպել դպրոցականների 



գեղարվեստագեղագիտական 
դաստիարակությունը անհատական 
պարապմունքների միջոցով,  

 զարգացնել դպրոցականների գեղագիտական 
ճաշակն ու երաժշտական աշխարհայացքը,  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 
Ներածություն` կատարողական դպրոցի կազմավորումյը 
արտասահմանում և Հայաստանում 
Թեմա 2 
Դաշնամուրի դասի խնդիրն ու նպատակը 
Թեմա 3 
Ուսուցման պլանավորումն ու դասապրոցեսի մեթոդիկան 
Թեմա 4 
Աշխատանք երախծտական ստեղծագործության 
կատաևրողականության վրա 
Թեմա 5 
Ցածր դասարանների աշակերտների հետ աշխատանքի 
մեթոդիկան` պոլիֆոնիկ ոճի և խոշոր կտավի 
ստեղծագործություններ 
Թեմա 6 
Ցածր դասարանների աշակերտների հետ աշխատանքի 
մեթոդիկան` պիեսներ, էտյուդներ 
Թեմա 7 
Բարձր դասարանների աշակերտների հետ աշխատանքի 
մեթոդիկան` պոլիֆոնիկ ոճի և խոշոր կտավի 
ստեղծագործություններ 
Թեմա 8 
Բարձր դասարանների աշակերտների հետ աշխատանքի 
մեթոդիկան` պիեսներ, էտյուդներ 
Թեմա 9 
Համերգային ելույթների նախապատրաստում 
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 



 
 
 
 
 
 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 

միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի 
պաշտպանություն 

- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 

6 կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 

Գրականություն 

Պարտադիր - 
1. А.Алексеев Методика обучения игре на фортепиано, 

Москва 1998  
2. Г. Нейгауз Об искусстве фортепианной игры.,  

Москва 2002 
3. Я. Заргарьян. Пианизм, Ереван - 2012 
4. Գ. Վ. Սարաջյան, Վ.Վ. Ումր-Շատ Դաշնամուրի 

ձեռնարկ /հատոր 1-ին, հատոր 2-րդ/, Երևան 2009 
5. Ա.Սաթյան Մենք դաշնամուր ենք նվագում, Երևան 

2014 
Լրացուցիչ - 

1. Абдуллин  Э.Б.-Теория  и  практика  музыкального  
обучения  в  общеобразовательной  школе.Учебное  
пособие.М.,1983. 

2. Апраксина О.А.-Методика  музыкального  
воспитания  в  школе.М.,1983. 

3. Савшинский С. Пианист и его работа, М. 1998 
 



 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-039 - Ժամանակակից երաժշտական 
ուղղություններ  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 4 կեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի  նպատակն է     ուսանողներին 
ծանոթացնել արվեստում տեղ գտած ժամանակակից 
ուղղություններին և հոսանքներին, որոնք կարևոր տեղ 
ունեն արվեստի պատմության զարգացման 
ժամանակակից փուլում: Առարկայի խնդիրն է 
հաղորդակից դարձնել  տարբեր երկրների երաժշտական 
մշակույթի նորագույն ձեռքբերումներին, վերլուծել 
առանձին հեղինակների ստեղծագործություններ, որոնք 
մեծ հետք են թողել երաժշտական արվեստում և իրենց լ 
նորարարական թարմ շնչով հանդիսացել նոր 
ուղղության հիմնադիր:  

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 կարողանա ձեռք բերած տեսական 
գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետի երաժշտական վերլուծության և 
հետազոտության մեթոդներին, 

 կարողանա նկարագրել երաժշտության 
բովանդակությունը, թեմատիկան, 
կառուցվածքը, արտահայտչամիջոցները, 

 կարողանա որոշ գիտական հարցերի 
վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 
եզրահանգումներ 

 Հմտություն 
 կարողանա համեմատել ավանդականն ու 

նորարարականը  
 կարողանա համեմատել տարբեր երկրների 

կատարողական դպրոցների, անհատ 
կատարողների տարբեր 
ստեղծագործությունների 
մեկնաբանությունները: 

Կարողունակություն 
 կարողանա վարել դաշնամուրի դաս 

երաժշտական դպրոցում  
 ակտիվորեն կազմակերպի և մասնակցի 

տարաբնույթ արտադասարանային  
միջոցառումներին 

 կազմակերպել դպրոցականների 
գեղարվեստագեղագիտական 



դաստիարակությունը անհատական 
պարապմունքների միջոցով,  

 զարգացնել դպրոցականների գեղագիտական 
ճաշակն ու երաժշտական աշխարհայացքը, 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
Թեմա 1 
 XXդ. երաժշտական արվեստի ուղղություններն ու 
հոսանքները 
Էքսպրեսիոնիզմ- 
Նեոկլասիցիզմ 
 Ալեատորիկա  
Սոնորայնություն  
Կոնկրետ երաժշտություն  
Սերիալ տեխնիկա 
 Ֆուտուրիզմ 
Թեմա 2  
Ֆրանսիայի երաժշտական մշակույթը XX դարում 
Դարիուս Միյո - ստեղծագործության բնութագիրը 
Արթուր Հոնեգեր-  ստեղծագործության բնութագիրը 
Ֆրանսիս Պուլենկ-  ստեղծագործության բնութագիրը 
Պիեռ Բուլեզ -  ստեղծագործության բնութագիրը 
Թեմա 3 
Բելգիայի  երաժշտական մշակույթը 
էժեն Իզաի - ստեղծագործության բնութագիրը 
Պոլ ժիլսոն - ստեղծագործության բնութագիրը 
ժ. Աբսիլ -  ստեղծագործության բնութագիրը 
Ֆ. Պետերս - ստեղծագործության բնութագիրը 
ժ. ժոնգե - ստեղծագործության բնութագիրը 
Թեմա 4 
Գերմանիայի երաժշտական մշակույթը XXդ. 
Ռ. Շտրաուս  -ստեղծագործության բնութագիրը 
Պաուլ Հինդեմիտ  - ստեղծագործության բնութագիրը 
Կարլ Օրֆ  - ստեղծագործության բնութագիրը 
Թեմա 5 
Ավստրիայի երաժշտական մշակույթը 
Գ. Մալերի սիմֆոնիզմը 
Թեմա 6 
Նոր Վիեննական դպրոց 
Ա. Շյոնբերգը, որպես նոր Վիեննական դպրոցի հիմնադիր 
Անտոն Վեբերնը,  որպես նոր Վիեննական դպրոցի 
ներկայացուցիչ 
Ալբան Բերգը ,որպես նոր Վիեննական դպրոցի 
ներկայացուցիչ 
Թեմա 7 
ԻՏԱԼԻԱՅԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 
Վերիզմը, որպես  գեղարվեստական - գախափարական 
ուղղւթյուն 
Վերիստական ռեալիզմ  
Պեդրո Մասկանյի - ստեղծագործության բնութագիրը 
Ռուջերո Լեոնկովալլո -  ստեղծագործության բնութագիրը 
Ջակոմո Պուչչինի -  ստեղծագործության բնութագիրը 
Թեմա 8 
Սկանդինավյան   երկրների երաժշտական մշակույթը 



Դանիայի երաժշական մշակույթը 
Շվեդիա երաժշական մշակույթը 
Նորվեգիա երաժշական մշակույթը - Սևեռուդի , Կ.Էգգեն  
Թեմա 9 
ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 
Ֆելիպե Պեդրել- ստեղծագործության բնութագիրը 
 Իսահակ Ալբենիս - ստեղծագործության բնութագիրը 
Էնրիկե Գրանադոս  - ստեղծագործության բնութագիրը 
Մանուել դե Ֆալյա - ստեղծագործության բնութագիրը 
Թեմա 10 
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 
Լեհաստան  - Կարոլ Շիմանովսկու  ստեղծագործության 
բնութագիրը 
Չեխիա   
Բուլղարիա 
Հունգարիա  - Բելա Բարտոկի, Զոլտան Կոդայի 
ստեղծագործությունը 
Թեմա 11 
Ամն-ի երաժշտական մշակույթը 
Չարլզ Այվզ, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունը 
Ջազային երաշտություն բնութագիրը 
Թեմա 12 
 Լատինական Ամերիկայի երաժշտական մշակույթը 
Արգենտինա - Մաուրիսիո Կագելի  ստեղծագործությունը 
Բրազիլիա -Էյտոր Վիլա-Լոբոսի ստեղծագործությունը  
Մեքսիկա - Կ.Չավեսի ստեղծագործությունը 
Թեմա 13 
ԿԱՆԱԴԱՅԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 
Մաք Միլանի  ստեղծագործությունը 
Հիլլի Ուիլլենի  ստեղծագործությունը 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 6-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 



 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 

միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի 
պաշտպանություն 

- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 

6 կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-041 - Վոկալ – խմբերգային արվեստի 
պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ  
 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 58 Դասախսություն 28 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն 122 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Ստուգարք    

Դասընթացի 
նպատակը 

՞Վոկալ-խմբերգային արվեստի պատմություն՞  առարկայի 
նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 
երաժշտարվեստում տեղ գտած այս ժանրային ոլորտի 
զարգացման ուղիների, ժանրերի ձևավորման հիմնական 
ուղղություններ հետ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ծանոթություն վոկալ-խմբերգային արվեստի 
տարբեր ժանրերին և ոճային  ուղղություններին 

 հանրաճանաչ ստեղծագործությունների 
վերլուծություն 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում 
 ընդհանրացման կարողություններ 
 համաշխարհային վոկալ-խմբերգային արվեստի 

ականավոր ներկայացուցիչների ստեղծագործական 
նվաճումների և պատմական դերի իմացություն 

 պատմական ընդհանրացումների կարողություն 
 
 Հմտություն 

 վոկալ-խմբերգային ստեղծագործությունների 
պատմաոճական վերլուծության հմտություններին,  

 պատմաերաժշտական գործընթացի 
ժամանակագրությանը ,  

 վոկալ-խմբերգային արվեստի ստեղծագործական 
զարգացման գործընթացին:,  
 

Կարողունակություն 
 մանկավարժական տարբեր իրավիճակներում 

կիրառել յուրացված գիտելիքները , 
 սւսումնասիրվող կոմպոզիտորների 

ստեղծագործություններում որոշել երաժշտական 
ոճի, ուղղության հիմնական 
առանձնահատկությունները   

 իրականացնել ստեղծագործությունների 
կերպարային, կառուցվածքային և լադահարմոնիկ 
վերլուծություն, հասկանալ երաժշտական ձևերի, 
կառուցվածքի զարգացման 
առանձնահատկությունները,  

 տալ այդ ոլորտի անվանի կոմպոզիտորների 
ստեղծագործական բնութագիրը, որոշել վոկալ-



խմբերգային ժանրերի ոճային յուրօրինակությունը՝ 
կապված դարաշրջանի և ազգային ավանդույթների 
հետ,  

 օգտագործել երաժշտատեսական առարկաների 
ուսուցման ընթացքում ստացած,  

 վերլուծել առանձին վոկալ-խմբերգային ժանրի 
ստեղծագործություններ:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 
Վոկալ  արվեստի ժանրերը 
Թեմա 2 
Խմբերգային և վոկալ-խմբերգային արվեստի ժանրերը 
Թեմա 3 
Վոկալ-խմբերգային արվեստի կազմավորումը հին 
աշխարհի երկրներում 
Թեմա 4 
Վոկալ-խմբերգային արվեստի կազմավորումը  
միջնադարում և Վերածննդի շրջանում 
Թեմա 5 
Վոկալ-խմբերգային արվեստի զարգացումը 19-րդ դարում 
արտասահմանյան երկրներում  
Թեմա  6 
 Վոկալ-խմբերգային արվեստի զարգացումը 20-րդ դարում 
արտասահմանյան երկրներում  
Թեմա 7  
Վոկալ-խմբերգային արվեստի կազմավորումն ու 
զարգացումը Հայաստանում  
Թեմա 8 
Վոկալ-խմբերգային արվեստի զարգացումը արդի շրջանում 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 8-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 



 
 
 
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 

- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Зарубежная музыка, XX в., материалы и документы, 

М., 1975. 
2. Мартынов И., Очерки о зарубежной музыке первой 

половины XXв., изд. ―Музыка‖, М., 1970, 
3. Гаврилова Н. Зарубежная музыка. 20-й век, Москва, 

2006 г. 
4. Советская музыкальная литература (под ред. Е. 

Бокшанина, М. 1983, вып. 2). 
5. Բարսամյան Ա., Հարությունյան Մ., Հայ 

երաժշտության պատմություն .հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը/, Երևան - 2000 

Լրացուցիչ  - 
1. Мартынов И., Д.Д. Шостакович, М. 1970. 
2. Лихачева И. Музыкальный театр Родиона Щедрина, 

М. 1977. 
3. История зарубежной музыки. ХХ век, отв. 

ред.Н.А.Гаврилова, Музыка, Москва 2005 
4. Куницкая р. Французские композиторы ХХ века, М. 

1990 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-038- Հայ մշակույթի պատմություն 
 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 
 

Ընդամենը 90 
 

Ստուգման ձևը ստուգարք 
 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողին գիտելիքներ տալ հայոց պատմության հին, 
միջին և նոր շրջանների մշակութային ժառանգության 
վերաբերյալ, ցույց տալ մշակութային արժեքների 
անհրաժեշտությունը արդի ժամանակաշրջանում: 
 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Հայ մշակույթի տեսակները, ոճերի ձևավորման ու 
զարգացման նախադրյալները ու գործոնները, դրանց 
ազդեցությունը մշակութային արժեքների ստեղծման, 
բազմացման, պահպանման ու փոխանցման գործում, 
արվեստների ծագումն ու զարգացումը, ստեղծման 
շամանակաշրջանները, դրանց օրինաչափություններև ու 
տարբերությունները: 
Հմտություն 

Հայ մշակույթի զարգացման պատմական հիմնական 
շրջանները, տարբեր ժամանակների հայտնի գործիչների 
ստեղծագորխությունները, նրանց թողած մշակութային 
ժառանգությունը ընկալելու, մեկնաբանելու և 
քննադատական մոտեցում ցուցաբերելու ունակություն: 

Կարողունակություն 
  Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն 
 Հայ արդի սոցիալ-մշակութային գործընթացների ու 

միտումների վերաբերյալ վերլուծություններ կատարելու 
կարողություն 

 մշակութային արժեքների բազմացման, պահպանման 
ու փոխանցման գործընթացի հետ կապված սեփական 
հետազոտությունները կատարելու կարողություն  

 Մարդկության պատմության ձևավորման տարբեր 
ժամանակաշրջանների օրինաչափությունները 
բացահայտելու կարողություն 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրման առարկան, 
խնդիրները: 
 Թեմա 2. Ուրարտուի (Վանի թագավորության մշակույթ): 
 Թեմա 3. Հայաստանի նախահելլենիստական և 
հելլենիստական   շրջանների մշակույթ:  
 Թեմա 4. Հին Հայաստանի քրիստոնեական մշակույթ 
 Թեմա 5. Հայաստանի քրիստոնեական մշակույթ: 
 Թեմա 6.  Հայաստանի վաղ միջնադարյան մշակույթ:  
 Թեմա 7.  Զարգացած միջնադարյան մշակույթ:  
 Թեմա 8. Ուշ միջնադարյան Հայաստանի մշակույթ:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Թեմա 9.  19-րդ դարի հայ մշակույթը, մակարդակը,   
երկփեղկվածությունը: Գիտության զարգացումը 19-րդ 
դարի առաջին կեսին:  
Թեմա 10. Հայ նոր գրականության, թատրոնի, 
երաժշտության, արվեստի ծնունդը:  
Թեմա 11. Հայ մշակույթը 1920-1945 թթ.:  
Թեմա 12. Հայկական մշակույթը 1945-1991թթ:  
Թեմա 13. Հայաստանի Երրորդ հանրապետության 
մշակույթը:  
Թեմա 14. Սփյուռքահայ մշակույթը: 

 Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 
    ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճան,  
    ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
    սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 
 թեստային առաջադրանք պատասխանի 

ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով 
 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1.   Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. հատ 1-7, 
1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 
2.  Մելքումյան Գ. Մշակութաբանություն, Երևան, 2001: 
3.  Գյուլմիսարյան Ե., Արվեստի պատմություն, 
ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2003 թ.: 
4.   Հայկական հանրագիտարանի «Արվեստի տեսակները» 
բաժինը: 
Լրացուցիչ 
1.  Արվեստի լույսը. Հակոբյան, Երևան 
2. Գեղագիտություն, համառոտ բառարան, ռուսերեն: 
3. Յու. Բորև, Գեղագիտություն, «Հայաստան», Ե., 1982 թ. 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-050 - Համաշխարհային մշակույթի 
պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 4 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ   տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի  նպատակն է  
  գրականության, փիլիսոփայության հետ 
կերպարվեստի պատմությանկապը թույլ է տալիս 
համակարգված հաղորդակցել ուսանողներին գրական 
գեղարվեստական և խոհափիլիսոփայական լայն 
ընդհանևացումներին, 

  բացահայտել կերպարվեստի դասական 
ստեղծագործությունների էությունը` ուսանողներին 
ներշնչելով բարձր գաղափարների հոգեբանությամբ, 

  տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների 
ուղղությունների, ոճերի ուսումնասիրություն, 

  արվեստագետների դերի և պատմական էության 
վերլուծություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ծանոթություն տարբեր ոճային և գեղարվեստական 
ուղղություններին, 

 հանրահռչակ ստեղծագործությունների 
վերլուծություն, 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում,  
 ընդհանրացման կարողություններ, 

 պատմական ժամանակաշրջանների 
ընդհանրացումների կարողություն: 

Հմտություն  

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

վերլուծություն, 

 գեղարվեստական ուղղությունների, ոճերի 
առանձնահատկությունների ընդհանրացում, 

 տարբեր դարաշրջանների արվեստի գործերի և 
արվեստագետների ստեղծագործությունների 
համեմատական վերլուծություն, 



 ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելու 
կարողություն: 

  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Համաշխարհային կերպարվեստի զարգացումը մինչև 

10-րդ դարը  
2. Միջնադարի մշակույթը Եվրոպայում 
3. Կերպարվեստի զարգացումը եվրոպական երկրներում 

17-18-րդ դարերում  
4. Գեղարվեստական հոսանքները և ուղղություննեը  17-

18-րդ դարերում 
5. Եվրոպական մշակույթը 19-րդ դարում 
6. Եվրոպական մշակույթը 20-րդ դարի սկզբին 
7. Արդի մշակույթի զարգացման հիմնական միտումները

  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 5-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 



- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Любимов Л. <<Искусство древнего  мира>> 

Լրացուցիչ-  
1. Дмитрева Н. - <<Краткая  история  искусствия >> - 
2001г. 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-026 - Խմբերգային դասարան և երգչախմբի 
հետ աշխատանք                                              

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 16 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-4-րդ տարի, 1-2-րդ կիսամյակներ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 232 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 232 

Ինքնուրույն 248 

Ընդամենը 480 

Ստուգման ձևը  Ստուգարքկ, քննություն 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
պրակտիկ գործունեության մեջ: Տիրապետել սեփական 
խմբավարական ապարատին, երգչային ձայնի 
զարգացմանը, գեղարվեստական ստեղծագործությունների 
կատարման և վերլուծման մեթոդներին, ինքնուրույն 
յուրացնել դպրոցական երգեր, վերլուծել նրանց վոկալ-
տեխնիկական գեղարվեստական կողմերը, կատարել 
դպրոցական երգեր՝ սեփական նվագակցությամբ և  A-
Kappella. 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 առարկան, նպատակը, խնդիրները,  
 երգչախումբի հետ աշխատելու մեթոդները,  
 խմբերգային ստեղծագործության մեկնաբանման և 

յուրացման մեթոդները,  
 երգացանկի կազմմանը ներկայացվող պահանջները:  

Հմտություն 
 երգչախումբի ղեկավարմանը,  
 խմբավարական ունակություններին, 

հմտություններին և տեխնիկային,  
 կատարողական հմտություններին: 

Կարողունակություն 



 ստեղծագործաբար իրականացնել հանրակրթական 
դպրոցներում վոկալ-երգչախմբային աշխատանքը,  

  հարգանք ներշնչել երաժշտության, 
մասնավորապես` ազգային երաժշտական արվեստի 
դասական ավանդույթների, ժամանակակից 
ստեղծագործության, ժողովրդական երգարվեստի 
նկատմամբ, ցույց տալ դրանց տեղը 
համաշխարհային մշակույթի համակարգում,  

 զարգացնել սովորողների երաժշտական, 
ստեղծագործական ընդունակությունները, 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1-ին կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
2-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
3-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
5-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
6-րդ կիսամյակ 
4 ստեղծագործություն նվագակցությունով,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության/ acapella/, 
1պարտ. ընթերցում, 
1 դաշնամուրի նվգակցություն ուսանողի երգեցողությամբ 
2 դպրոցական երգ 
7-րդ կիսամյակ 
պետական ավարտական ծրագիր. 
1ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella,  
2 ստեղծագործություն,  
1 մեծ կտավի  ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella, 
8-րդ կիսամյակ 
պետական ավարտական ծրագիր. 
1ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  
1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella,  
2 ստեղծագործություն,  
1 մեծ կտավի  ստեղծագործություն   նվագակցությամբ,  



1 ստեղծագործություն առանց նվագակցության` acapella, 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1,3,5,7-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 2,4,6,8-րդ կիսամյակներում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 
Պարտադիր –  

1. И. Полтавцев,М. Светозарова, Курс чтения 
хорових партитур, 1965 



2. Б. Красотина,К.Рюмина,Ю.Левит,1980 
3. Гембшукая, Хори зарубежных композиторов 

классиков,1974 
4. Հայ  երգահանների խմբերգերի 

ընտրանի,«Կոմիտաս»,  
5. Մ.Զեյթաղյան,Դ.Ղազարյան,Խմբավարության 

դասավանդման ձեռնարկ,1999, 
6. Խմբերգեր- Կարա-Մուրզա 

Լրացուցիչ- 
1. С.В. Попов,Русская хоровая литература,1961 
2. Կոմիտաս, Երկերի ժողովածու, Խմբերգեր, 

«Հայաստանե,  
3. Կարո Զաքարյան, «Հայաստան, Երևան.,1973 
4. Նիկոլ Գալանդէրեան, Խմբերգեր,  
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-040 - Երգչախմբի հետ աշխատանքի 
դասավանդման մեթոդիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ   տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Դասընթացի  նպատակն է առարկայի 
ուսումնասիրությունը նպատակ ունի ուսանողներին 
ծանոթացնել երաժշտարվեստում տեղ գտած նոր 
մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին:Առարկայի խնդիրն է 
ուսանողներին հաղոդակից դարձնել խմբավարական 
արվեստի ձեռքբերումներին պատմական տարբեր 
շրջաններում և տարբեր մշակույթային միջավայրում, 
վերլուծել առանձին ժանրերի առանձնահատկությունները 
տարբեր ոճերի, գեղարվեստական ուղղությունների 
շրջանակներում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 ծանոթությունխմբավարականարվեստիտեխնիկայի
տարբերեղանականերին 

 լսողականվերահսկողությանապահավումկատարող
ականությանժամանակ 

 տեսականգիտելիքներիգործնականկիրառում 
 խմբավարական հմտությունների զարգացման 

ուղիներին 
Հմտություն  

 երաժշտականստեղծագործություններիվերլուծում 



 գեղարվեստականուղղություններիոճայինառանձնա
հատկություններիբացահայտում 

 երաժշտականնյութիիմացություն 
 երգչախմբայինևանսամբլայինպարտիտուներիընթե

րցումևմեկնաբանություն 
Կարողունակություն 

 մասնագիտականգիտելիքներըխորացնելու և 
փոխանցելու 

 նորգաղափարներառաջքաշելու 
 որակիմասինհոգացություն 
 թիմումաշխատելու 
 գնահատմանգործիքներիկիրառելու 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
Թեմա 1. Ժամանակակից խմբավարական տեխնիկայի 
զարգացման հիմնական փուլերը 
Թեմա 2. Խմբավարական կատարողական արվեստի առանձ 
նահատկությունները 
Թեմա 3. Խմբավարական ոճն որպես գեղագիտական 
կատեգորիա 
Թեմա 4. Խմբավարական ապարատի ձևավորման ուղիները 
Թեմա 5. Խմբավարի ձեռքերի դիրքը, դիմախաղն ու 
հայացք 
Թեմա 6. Խմբավարական ժեստի տարատեսակներն ու 
նրանց դերը 
Թեմա 7. Խմբերգային ստեղծագործության կատարողական 
վերլու ծություն 
Թեմա 8. Խմբավարական սխեմաներ 
Թեմա 9. Խմբավարական արտիկուլյացիա 
Թեմա 10. Խմբավարի և նվագակցողի 
համագործակցությունը 
Թեմա 11. Երևակայական և իրական 
կատարողականության տարբե րությունը 
Թեմա 12. Երաժշտական ստեղծագործության կատարման 
ինքնուրույն նախապատրաստում 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 8-րդ կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  



աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

 
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 
6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր –  
1. Колесникова, Н. А.  Основы теориии методики 
обучения дирижированию:  учеб. метод. пособие /. 2002 
2. Алиев Ю. Пение на уроках музыки: Методическое 

посовие для учителя, -М., 1978 
3. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. В помощь 

педагогу-музыканту.- Л, 1967 
4. Մազմանյան Մ. Ս. Խմբավարական արվեստ: Երևան-

1980 
5. Շահնազարյան Ա. Մ., Խնկի ծառ (երգարան), Երևան-

1988 Արևիկ 
Լրացուցիչ-  

1. Հայ կոմպոզիտորների խմբերգեր, 2015թ, Երևան 
2. Ռ. ՊետրոսյանՄանկական խմբերգեր․2012․ Երևան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-027 - Հիմնական նվագարան և դպրոցական 
ստեղծագործությունների պրակտիկա 



Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

16 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

1-4 տարի, 1-8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 216 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 216 

Ինքնուրույն 280 

Ընդամենը 480 

Ստուգման ձևը Քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է. 
1. Զարգացնել ուսանողի երաժշտական մտահորիզոնը, 

կատարողական հմտությունները: 
2. Խորացնել  և ընդլայնել ուսանողի 

երաժշտագիտական  և  տեսական  գիտելիքները: 
3. Ծանոթացնել ժողովրդական երաժշտության,  հայ, 

ռուս, արևմատաեվրոպական և ժամանակակից 
առաջադեմ կոմպոզիտորների 
ստեղծագործությունների հետ, 

4. տեսական գիտելիքները ճիշտ օգտագործել 
գործնականում 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Նախընտրած երաժշտական նվագարանների 
առանձնահատկությունները, դրանց վրա 
աշխատելու մասնագիտական սկզբունքները և 
նվագելու տեխնիկան կատարելագործելու 
մեթոդները: 

Հմտություն 
 Երաժիշտ մանկավարժին անհրաժեշտ անձնային ու 

մասնագիտական որակներին: Դպրոցական 
տարիքի նվագացանկին` երաժշտության դասերին 
պատշաճ մակարդակով ներկայացնելու համար: 
Երաժշտական անհրաժեշտ գիտելիքների և դրանք 
գործնականում կիրառելու հմտությունների: 
Երաժշտական մասնագիտական 
տերմինաբանությանը: Երաժշտական կրթության 
ժամանակակից ձեռքբերումներին: 

Կարողունակություն 
 Մասնագիտական համապատասխան մակարդակով 

օգտվել նվագային անհրաժեշտ հնարներից / վարժ 
նվագել տարբեր տեսակի գամմաներ և 
վարժություններ/, գրագետ, ճիշտ մեկնաբանել 
երաժշտական ստեղծագործությունը: 
Կազմակերպել տնային աշխատանքը` հենվելով 
անհատական դասի ընթացքում ստացած 
գիտելիքների վրա: Երաժշտության կատարողական 
բնագավառում ինքնուրույն ձեռք բերել 
տարատեսակ գիտելիքներ: 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. էտյուդ 
Թեմա 2. Պիես 



Թեմա 3. Պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն  
Թեմա 4. Մեծ կտավի ստեղծագործություն  
Թեմա 5. Երկու ստեղծագործություն դպրոցական ծրագրից 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք 1, 3 5,7 կիսամյակներում,(դասընթացի 
վերջում) (20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 2, 4, 6, 8 կիսամյակներում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 

միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 10   կամ 10 միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 

6 կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 



Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. էտյուդներ Ալեքսանդրով Ա.,Արենսկի Ա.,  

Բուրգմյուլլեր Գ,Բերենս Գ.,Բերտինի Ա,Զիրինգ Վ., 
Լեշգորն Ա., Լիստ Ֆ.,                Կլեմենտի Մ, Կրամեր 
Ի. ,Մայկապար Ս., Նեյպերտ Է., Մոշելես Մ., 
Մոշկովսկի Մ., Չերնի Կ ,Շմիդտ Գ.,                         

2. Պիեսներ Արենսկի Ա. Ստ. 25 թ.   1 - Էքսպրոմտ, Ստ. 
36, թ. 10 -  «Անմոռուկե, Ստ. 24, –  « Դաշտում ե,              
Ստ. 42, թ 2 – Ռոմանս, Ստ. 46, թ1 - « Շատրվանի 
մոտ ե, Ստ. 53, թ 3 – Ռոմանս, Ստ. 63, թ 1 –Պրելուդ, 
« Սփոփանք ե 

3. Անդրեասյան Ռ. , Պիեսներ Բարխուդարյան Ս. 
Պիեսներ, Բաղդասարյան Է. -  Պրելուդներ, 
Բաբաջանյան Ա.- Էքսպրոմտ                « Էլեգիա 
ե,Անդանտե Պրելուդ, «Հումորեսկե,«Վաղարշապատի 
պարե,Բեթհովեն Լ. -Բագատելներ,Էկոսեզներ, « 
Էլիզեյին ե,Սկրյաբին Ա. - Պրելուդներ, Մազուրկա 
Էքսպրոմտ, Մազուրկայի նման, Սկուլտե Ա. - 
Պրելուդներ, Արիետտա, Սպենդիարյան Ա.- 
«Օրորոցայինե,   

4. Սարաջյան  Գ.- Պիեսներ, Սամվելյան Ս.- Մանկական 
ալբոմ, Հարությունյան Ա.- Պար, Նաղդյան Ս.- 
Դաշնամուրային մանրապատումներ, Կոմիտաս - 
Պարեր, Խաչատուրյան Ա.- Տոկկատ, 
«Ժողովրդականի նմանե,Էտյուդ Սոնատին, 
Երաժշտական պատկեր ,Պար, Տիգրանյան Ն.- 
Մանկական պիեսներ, Հայկական ժողովրդական 
պարեր, Մելիք-Մուրադյան Գ.- Մանկական պիեսների 
ալբոմ, Ջրբաշյան Ս.- Պիեսներ, Չթչյան Գ.- 
Հումորեսկ, Չայկովսկի Պ.- Ռոմանս, Նոկտյուրն,« 
Հումորեսկե,«Տարվա եղանակներե, Սկերցո, Վալս, 
Շոպեն Ֆ.- Պրելուդներ, Նոկտյուրներ, Մազուրկաներ, 
Էկոսեզներ, Վալսեր, Շոստակովիչ Դ.- Պրելուդներ, 
«Երեք ֆանտաստիկ պար  ե, Շուբերտ Ֆ.- 
Էքսպրոմտներ, Երգեր, Շուման Ռ.- « Թերթեր 
ալբոմիցե,Ֆ. Լիստ - «Էտյուդներե, 
«Ռաբսոդիաներե,«Սփոփանքներե, 

 
Լրացուցիչ- 

1. Պոլիֆոնիկ ստեղծագործություններ                         
2. Բախ. Ի.Ս- Ֆրանսիական սյուիտ, Անգլիական սյուիտ 
,Փոքր պրելուդներ և ֆուգաներ, Երկձայն և եռաձայն 
ինվեցիաներ ,Լավ տեմպերացված կլավիր, Ֆանտազիա, 
Բախ. Ի.Ս.–  Կաբալևսկի Դ.- Երգեհոնային պրելուդենր և 
ֆուգաներ, Հենդել Գ.- Ֆուգետտա, Չակոնա, Սյուիտ, 
Լյադով Ա.- Կանոն, Ֆուգա,Գլինկա Մ- Ֆուգա, Մայկապար- 
Պրելուդ և ֆուգա, Խաչատրյան Ա - Ինվենցիա, Կրեբս.Լ. 
Տոկկատ, Պրեամբուլա, Ժիգա, 
3. Մեծ կտավի ստեղագործություններ 
Բախ Ֆ.Է- Սոնատներ, Բեթհովեն.Լ- Սոնատներ 
,Վարիացիաներ, Հայդն Ի.- Սոնատներ, 
Վ. Մոցարտ -Սոնատներ,Բորտնյանկսի Դ, Սոնատ, 
Բերկովիչ Ի- Վարիացիաներ, Գլինկա Մ.- Վարիացինաեր, 
Դվարիոնաս Բ.- Վարիացիաներ, Դյուսսեկ Մ.- 



Սոնատիններ, Հենդել Գ.- Սոնատ-ֆանտազիա, 
Վարիացիաներ, 
Կլեմենտի Մ- Սոնատներ, Սկարլատի Դ.- Սոնատներ, 
Խաչատրայան Ա.- Սոնատին, Կուլաու- Սոնատիններ, 
Չիմարոզա Ա.- Սոնատներ 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-035 - Երաժշտության դասավանդման 
տեխնոլոգիա և մեթոդիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն 94 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն  

Դասընթացի նպատակը Երաժշտության դասավանդման տեխնոլոգիա և 
մեթոդիկա առարկայի հիմնական նպատակն է 
ուսանողներին զինել համակողմանի գիտելիքներով, 
գեղագիտական ընկալման զգացողությամբ, արվեստի 
լեզուն հասկանալու և գնահատելու կարղությամբֈ 
Տարբեր մեթոդական հնարների ևհմտությունների 
ձևավորման արդյունքում զինել կրթական խնդիրներ 
լուծելու կարողությամբ, տարբեր տեխնոլոգիաների 
կիրառման հմտությամբֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 
գործնականում, 

 տիրապետի երաժշտական վերլուծության և 
հետազոտության մեթոդներին, 

 կարողանա նկարագրել երաժշտության 
բովանդակությունը, թեմատիկան, կառուցվածքը, 
արտահայտչամիջոցները, 

  գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

 Հմտություն 
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառում 
 նախագիծ պլանավորել և իրականացնել 

 
Կարողունակություն 

  մաքուր և գեղեցիկ ձայնով երգել դպրոցական 
ծրագրով նախատեսված երգերը 

 վերլուծել տարբեր դասարանների ծրագրային 
նյութը 



 համեմատել ավանդականն ու նորարարականը  
  համեմատել տարբեր երկրների դպրոցների, 

երաժշտական դաստիարակության և երաժշտական 
լսողության զարգացման տարբեր համակարգերը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1. Երաժշտության դասի կառուցման տեխնոլոգիան, 
2. Երաժշտության դասը որպես դպրոցում 

երաժշտական  դաստիարակության հիմնական ձև, 
3. Երաժշտության դասի հիմնական 

բաղկացուցիչներն ու նրանց փոխադարձ կապը, 
4. Միջառարկայական կապերը, 
5. Երաժշտական դաստիարակության կազմավորման 

պատմությունը, 
6. Երաժշտության դասավանդման տեխնոլոգիան 

տարրական դպրոցում,  
7. Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկան միջին 

դպրոցում,  
8. Երաժշտության դասի պլանավորումն ու 

հաշվառումը,  
9. Արտադասարանական երաժշտական 

դաստիարակությունը 
10. Երգեցիկ ապարատի կառուցվածքն և մանկական 

ձայնի պահպանումը,  
11. Երաժշտարվեստի ժանրերը, ձևերը, 

արտահայտչամիջոցները,  
12. Երաժշտական լսողության զարգացման և 

երաժշտական դաստիարակության տարբեր 
համակարգերը,  

13. Հանրակրթության պետական կրթակարգը, 
14.  Դպրոցականների գնահատման չափորոշիչները,  
15. Երաժշտության ուսուցչին ներկայացվող 

ժամանակակից պահանջները 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 
 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
1)   Ստուգարք  կիսամյակներում,(դասընթացի վերջում) 
(20 միավոր)  
 Գնահատման մեթոդը` 
- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
- Ստուգողական հարցեր 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Մշակված նորմատիվների կատարում 
- Առարկայի իմացությունը 
2)   Քննություն 6-րդ կիսամյակում(20 միավոր) 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հարցատոմսեր 
- Ընթացիկ քննություններ          

3   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Հաճախումների հաշվառում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  



աշխատանքներին 20 +10 միավոր 
 Գնահատման մեթոդը` 
- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Ներկայությունը 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 

միավոր  
- Գնահատման մեթոդը` 
- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Տնային աշխատանքների կատարում 
- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- Մասնակցությունը ստուգողական 

աշխատանքներին 

6 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 10   կամ 10 միավոր  

- Գնահատման մեթոդը` 
- Անհատական և խմբային աշխատանքի 

արդյունքում պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
- Գնահատման չափանիշները` 
- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 
Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 

6 կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 
ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Յուզբաշյան  Յու․, Փահլևանյան Ա․ Երաժշտությունը 
1-ից 4-րդ դասարաններոււմ /ուսուցչի մեթոդական 
ձեռնարկ/, 2001, Երևան 
2․ Յուզբաշյան  Յու,Վ.,Վեյս Պ.Ֆ.,Կրտսեր  
դպրոցականների  երաժշտական  մտածողության  
զարգացումը: 33 պլակատներ , Երևան 
3. Յուզբաշյան  Յու.Վ.Դպրոցականների  
երաժշտական  մտածողության  զարգացման  ազգային  
համակարգի  տեսամեթոդական  հիմունքները: Երևան, 
1996: 
4. Շահնազարյան  Ա.Մ.Երգ  ու  բան (բ  մաս):Երգ  ու  
հաց(գ մաս):Երաժշտության  ձեռնարկներ  
դպրոցահասակ  երեխաների  համար:Երևան Արևիկ 
հրատ.,1989. 
5. Կարապետյան  Լ.,Երգարան, II,III,IVդասարանների  
համար:Երևան, Շաղիկ,1995: 
6. Շեկունց  Ա. Երգչախմաբային  արվեստ,Երևան, 
<Սովետական  գրող>հրատ.,1981: 

Լրացուցիչ- 
1. Абдуллин  Э.Б.-Теория  и  практика  музыкального  

обучения  в  общеобразовательной  школе.Учебное  
пособие.М.,1983. 

2. Апраксина О.А.-Методика  музыкального  воспитания  



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ 057 Տարիքային և մանկավարժական 
հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ  տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 28 
 

Ընդամենը 60 
 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 
 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել մարդու  օնտոգենեզի 
զարգացման մասին գիտելիքներով: 
2.    Խորացնել  ուսանողների ընդհանուր տեսական, 
պրակտիկ, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները:  
3.    Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման 
ֆիզիոլոգիականկան, սոցիալական և հոգեբանական 
օրինաչափությունների մասին: 
4.    Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության 
բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու 
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 
մեջ: 
5.    Նախապատրաստել  հոգեբանական 
գիտությունների ցիկլի առարկաների(սոցիալական 
հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն, 
հոգեբանամանկավարժական խորհրդատվություն  և 
այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 հոգեկանի զարգացման օրինաչափություններն 

ու նորագոյացությունները, 
 յուրաքանչյուր տարիքային փուլի 

հոգեբանական բնութագիրը, 
 ուսուցման և դաստիարակության 

կազմակերպման և իրականացման օպտիմալ 
եղանակները 

 սոցիալական միջավայրի դերն ու 
ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա: 

 
Հմտություն 

 տարիքային և մանկավարժական 

 

в  школе.М.,1983. 
3. Вейс  П.Ф. – Ступеньки  в  музыку.Пособие  по  

сольфеджио.М.,1987. 
4. Ветлугина  Н.А.- Детский  оркестр.М.,1976. 
5. Ветлугина  Н.А. –Музыкальное развитие  

ребенка.М.,1968. 



հոգեբանության առարկային 
 տարիքային հոգեբանության ժամանակակից 

մեթոդներին, 
 հոգեբանամանկավարժական հետազոտության 

առանձնահատկություններին, 
 երեխաների հետ աշխատանքի 

առանձնահատկություններին 
Կարողունակություն 

 բացահայտել հասարակության մեջ տեղ գտած 
բացասական երևույթները  և ուսումնասիրել 
դրանց դրսևորման պատճառները, 

 անցկացնել հոգեբանամանկավարժական 
հետազոտություն, 

 խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել 
չառաջադիմող և «դժվարե և <<ռիսկի խմբի>> 
աշակերտների հետ, 

 կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն, 

  կազմել աշակերտի և դասարանային 
կոլեկտիվի հոգեբանական բնութագիրը:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության 
առարկան, խնդիրները, մեթոդները:Տարիքային և 
մանկավարժական հոգեբանության` որպես գիտության 
սահմանումը: Ուսումնասիրման օբյեկտը, տարիքային 
հոգեբանության հիմնական բաժինները.  նորածնություն, 
մանկիկություն, վաղ մանկություն, նախադպրոցական, 
կրտսեր դպրոցական տարիք, դեռահասություն, վաղ 
պատանեկություն: Իսկ մանկավարժական 
հոգեբանության բաժիններից` ուսուուցման, ուսուցչի և 
դաստիարակության հոգեբանություն: Մանկավարժական 
հոգեբանությունն ուսումնասիրում է հոգեկանի 
զարգացումը ուսուցման և դաստիարակության 
պրոցեսում: Տարիքային հոգեբանության կապը այլ 
գիտությունների հետ: 
Թեմա  2. Մանկիկային և վաղ մանկական տարիքի 
հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները: 
Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը: Առարկայական-գործիքային 
գործունեության զարգացումը վաղ մանկության 
տարիքում: Երեխայի ճանաչողական ոլորտի կայացումը, 
անձնային ոլորտի ձևավորումը, խոսքի զարգացումը վաղ 
մանկության տարիքում: Երեք տարեկանի ճգնաժամը: 
Թեմա  3. Հոգեկան զարգացումը նախադպրոցական և 
կրտսեր դպրոցական տարիքում 
Նախադպրոցականի զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը: Նախադպրոցականի առաջատար 
գործունեությունը: Խաղի ազդեցությունը երեխայի  
հոգեկան զարգացման վրա: Նախադպրոցականի 
իմացական ոլորտի զարգացման 
առանձնահատկությունները, խոսքի զարգացումը, 
հուզական ոլորտի և  կամքի զարգացումը որպես վարքի 
կառավարման ընդունակություն: Նախադպրոցականի 
անձի ձևավորումը և  հարաբերությունների և 
հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 
Նախադպրոցական տարիքի հիմնական հոգեբանական 

 



նորագոյացությունները: Երեխայի հոգեբանական 
պատրաստությունը դպրոցական ուսուցմանը:                   
    Կրտսեր դպրոցականի զարգացման սոցիալական 
իրադրությունը, հաղորդակցման և  հարաբերությունների 
առանձնահատկությունները: Կրտսեր դպրոցականի 
սոցիալական կարգավիճակը և Ես-կոնցեպցիան: Կրտսեր 
դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը, 
իմացական ոլորտի զարգացումն ու  
առանձնահատկությունները:  Կրտսեր դպրոցական 
տարիքի հիմնական հոգեբանական 
նորագոյացությունները: 
Թեմա  4. Անձի ձևավորման և զարգացման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում: 
Դեռահասների զարգացման ժամանակակից սոցիալական 
իրադրությունը: Դեռահասության տարիքի ճգնաժամը:  
Փոփոխություններ դեռահասի  ֆիզիկական զարգացման 
մեջ: Դեռահասների սեռական նույնականացումը 
/իդենտիֆիկացիան/: Դեռահասի Հարաբերությունները 
մեծահասակների և հասակակիցների հետ: 
Փոփոխությունները դեռահասների կոգնիտիվ ոլորտում: 
Դեռահասների առաջատար գործունեությունը: Դեռահասի 
մոտիվացիոն-պահանջմունքային ոլորտի 
առանձնահատկությունները: Մեծության զգացումը 
դեռահասության տարիքում:  Դեռահասի անձի 
առանձնահատկությունները: Բնավորության 
շեշտվածություն: 
Թեմա 5. Անձի ձևավորման և զարգացման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները պատանեկության տարիքում: 
Պատանեկությունը որպես զարգացման և ինտեգրացիայի 
փուլ:  
Կոգնիտիվ փոփոխությունները պատանեկության 
տարիքում:  
Մասնագիտության ընտրություն: Ավագ դպրոցականի  
առաջատար գործունեությունը: Փոխհարաբերությունները 
շրջապատողների հետ պատանեկության տարիքում:      
Թեմա 6. Ուսուցչի հոգեբանություն:     
Ուսուցիչը ուսումնական գործընթացի կազմակերպիչ: 
Ուսուցիչի դերը աշակերտների փոխհարաբերությունների 
ձևավորման գործում: Ուսուցչի  մասնագիտական 
գործունեության կարևոր գործոնները /իմացական, 
կառուցողական, կազմակերպչական, կոմունիկատիվ: 
Պատկերացում տալ մանկավարժական 
ընդունակությունների, մանկավարժական տակտի, 
հեղինակության, դիրքորոշումների և այլ կարևոր կողմերի 
մասին, որոնք ապահովում են ուսուցչի աշխատանքի 
արդյունավետությունը: 
Թեմա 7. 8. Ուսուցման և դաստիարակության 
հոգեբանություն: 
Ուսուցումը որպես երկկողմանի  պրոցես: Ուսուցումը 
գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների 
ձեռքբերման պրոցես:  Գիտելիքների արդյունավետ 
յուրացումը հիմնականում  կախված է երեք գործոններից` 
ա. ինչ են սովորեցնում, բ. ինչպես են սովորեցնում, գ. ում 
են սովորեցնում:  Ի վերջո, շատ կողմեր կան, որոնց պետք 



է անդրադառնալ և պետք է ուսուցանել դաստիարակելով 
և ընդհակառակը:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Նյութի քննարկման ժամանակ 
 Հանձնարարված նյութի լիարժեք տիրապետում, 

վերջինիս վերածումը սեփական գիտելիքի. 15 
միավոր 

 Հարցադրումներ ընթացիկ թեմայի շուրջ 
(խրախուսվում է). 2 միավոր 

 Լիարժեք պատասխաններ դասախոսի և 
համակուրսեցիների հարցերին(դասախոսի 
վերահսկողությամբ) ընթացիկ թեմայի շուրջ. 3 
միավոր 

Առաջադրանքի կատարման ժամանակ  
 Արագ կողմնորոշում թեմայի շուրջ առաջադրված 

խնդիրների լուծման ընթացքում. 2 միավոր 
 Սեփական կարծիքի արտահայտում` հիմնավորված 

գիտական գիտելիքի հենքի վրա. 3 միավոր 
 Խմբային և անհատական աշխատանքներում 

համապատասխան դերի ստանձնում և տրված 
ժամկետում հանձնարարականների կատարում. 15 
միավոր 

Խրախուսվում են հատկապես վերլուծելու, սինթեզելու, 
կազմակերպելու, պլանավորելու, քննադատության, 
ինքնաքննադատության, տեղեկատվության 
կառավարման, նոր տեղեկատվությունը 
համապատասխան համատեքստում ընկալելու, 
մեկնաբանելու բազմաձեւության, 
բազմամշակութայնության ընդունման, նոր 
գաղափարներ առաջադրելու, յուրացված գիտելիքը 
տրամաբանորեն և հետեւողականորեն ներկայացնելու, 
առարկայի մեթոդները և տեխնոլոգիաները ճիշտ 
օգտագործելու, տվյալ առարկայական ոլորտում 
հետազոտությունների արդյունքները գնահատելու, 
նոր գաղափարներ առաջ քաշելու որակի մասին 
հոգածության, թիմում աշխատելու կարողությունները: 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-178-Մանկավարժության պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 16 

Սեմինար 16 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական մտքի, դպրոցի, 
դաստիարակության բազմաբնույթ գիտելիքներով, 
խորացնել մանկավարժական գիտելիքները, որպեսզի 
ուսանողը կարողանա վեր լուծել, համեմատել և 
համապատասխան եզրահանգումներ կատարել անցյալի 
մանկավարժության վերաբերյալ, ճիշտ իմաստավորի 
անցյալի մանկավարժական փորձը և այն 
ստեղծագործաբար կիրառիֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Դաստիարակության պատմական և 
հասարակական բնույթը 

 Մանկավարժական գործունեության հիմնական 
բնութագրերը 

 Դպրոցի, կրթության, դաստիարակության դրվածքը 



պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 
 Ուսուցչի մասնագիտության ժամանակակից 

խնդիրներին  
Հմտություն 

 Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները 
ավելի արդյունավետ դարձնելու կարողություերին 
և հմտություններին 

 Ժամանակակից մանկավարժական 
տեսություններին  

 Ճիշտ իմաստավորել անցյալի մանկավարժական 
փորձը և այն կիրառել ստեղծագործաբար 

 Արագ կողմնորոշվելու ունակություն 
 Գիտելիքներն արդյունավետ մատուցելու 

հմտություն 
Կարողունակություն 

 Բացահայտել դաստիարակության, կրթության և 
ուսուցման տեսականի ու գործնականի, դպրոցի 
զարգացման ընթացքը` մանկավարժական մտքի 
ականավոր գործիչների գործունեությամբ 

 Բացատրել և հիմնավորել դաստիարակության 
պատմական բնույթը 

 Ընդգծել դաստիարակության տեսության 
գործնականի սերտ կապը ու զարգացումը 

 Ցույց տալ մանկավարժական մտքի զարգացման 
որակական փոփոխությունները, լուսավորության 
բնագավառի գործիչների հայացքները 
լուսաբանելիս և զատել այն դրականը, որը 
կնպաստի մանկավարժության տեսության 
առաջընթացի  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Դաստիարակության ծագումը: Կրթության և 
մանկավարժական միտքը հին աշխարհում: 
Դաստիարակության ձևերը նախնադարում: Առաջին 
կրթադաստիարակչական համակարգերի ձևավորումը: 
Դպրոցը և դաստիարակությունը Հին Արևելքի 
երկրներում՝  Եգիպտոս, Չինաստան, Հայաստան: 
Կրթությունը հին աշխարհում (Աթենք և Սպարտա), 
Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի, Դեմոկրիտի 
մանկավարժական գործունեությունն ու հայացքները:  
Թեմա 2. Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Մարկոս 
Ֆաբիոս Քվինթիլիանոսի մանկավարժական հայացքները: 
Դաստիարակությունը Հայաստանում հին ժամանակներից 
մինչև մ.թ. 4- րդ դարի վերջ:  
Թեմա 3. Կրթությունը և մանկավարժական միտքը 
միջնադարում` Եվրոպայում: Միջնադարի քրիստոնեական 
փիլիսոփայությունը և կրոնաբարոյական արժեքները: 
Ասպետական դաստիարակություն: Եկեղեցու դերը 
միջնադարյան կրթության գործում: Եկեղեցիական 
դպրոցներ: Աստվածաբանական դպրոցներ: 
Արհեստավորական և համայնքային դպրոցներ: Առաջին 
համալսարաննեեր: Դպրոցը և մանկավարժական միտքը 
միջնադարյան Հայաստանում: Մ. Մաշտոցի կյանքն ու 
մանկավարժական գործունեությունը: Հետմեսրոպյան 
շրջանի մանկավարժական միտքը (Դ. Անհաղթ, Ա. 
Շիրակացի):  



Թեմա 4. Վերածննդի դարաշրջանի կրթությունը ու 
մանկավարժական միտքը: Է. Ռոտերդամցի, Վիտտորինո 
դա-Ֆելտրե, Ֆ. Ռաբլե, Թ. Մոր, Թոմազո Կամպանելլա: 
Հայկական վերածննդի դարաշրջանի դպրոցը և 
մանկավարժական միտքը (10-րդ դարավերջ և 12-րդ դարի 
սկիզբ): Գր. Նարեկացի, Գր. Մագիստրոս, Հովհ. 
Սարկավագ Իմաստասեր: Հայկական բարձր տիպի 
դպրոցների և համալսարանների ձևավորումը:  
Թեմա 5. Նոր շրջանի դպրոցն ու մանկավարժական 
միտքը: Յան Ամոս Կոմենսկի, նրա դերը 
մանկավարժության՝ որպես ինքնուրույն գիտության 
կայացման գործում: Ջոն Լոկի փիլիսոփայական և 
մանկավարժական հայացքները: Ժ.Ժ. Ռուսոյի 
մանկավարժական տեսությունը:  
Թեմա 6. Մանկավարժությունը 19-20-րդ դարերում: Ի.Հ. 
Պեստալոցցու մանկավարժական գործունեությունը: Ի.Ֆ. 
Հերբարտի մանկավարժական համակարգը: Ֆ.Ա. 
Դիստերվեգի մանկավարժական գործունեությունը և 
հայացքները: Կ.Դ. Ուշինսկու մանկավարժական 
հայացքները: 15 Նոր շրջանի հայ դպրոցն ու 
մանկավարժական միտքը (19-րդ դ.): Խ. Աբովյան, Ղ. 
Աղայան մանկավարժական հայացքները: Իգական 
դպրոցների կազմակերպումը, Ծաղկոց-
մանկապարտեզների կազմակերպումը. Ս. Բաբայան, Գ. 
Հովհաննիսյան, Ս. Արղության-Երկայնաբազուկ:  
Թեմա 7. Խորհրդային դպրոցն ու մանկավարժական 
միտքը: Ա.Ս. Մակարենկո, Վ.Ա. Սուխոմլինսկի:  
Թեմա 8. Կրթությունը ժամանակակից աշխարհում: 
Եվրոպական միասնական կրթական տարածքի 
ձևավորման գործընթացը /ընդհանուր հետազոտական, 
կրթական, մշակութային տարածք/: Հետխորհրդային 
շրջանի կրթական տարածքի ձևավորումը: Բարձրագույն 
կրթության երկաստիճան համակարգի ներդրումը` 
«բակալավրիատ«, «մագիստրատուրաե: ՀՀ-ի ինտեգրումը 
բոլոնյան գործընթաց: Հետբուհական կրթության 
համակարգը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

• գնահատման ձևեր` ռեֆերատ, թղթապանակ և 
ստուգարք 
• գնահատման ընթացակարգեր` ընթացիկ երկու 
ստուգումների արդյունքների միջինացում 
• գնահատման գործիքներ` յուրաքանչյուր ստուգման 
համար 20 միավորանոց սանդղակ և գիտելիքների, 
ակտիվության, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման 
մակարդակ, հաճախումների բաղադրիչներ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն.Հարությունյան, Առաքել Բահաթրյան, Եր., 1992: 
2. Մովսիսյան Ա.: Ուրվագծեր հայ դպրոցի և 
մանկավարժական մտքի 
պատմություն: Երևան, 1958: 
3. Շավարշյան Ա. Հայ մանկավարժներ, հ. 1.2., Եր., 1958-
1961: 
4. Вершинина, Н.А. История педагогики как 
науковедческая дисциплина 
Изд.Рос.гос.пед.ун-та им. А.И. Герцена Сер. Психол.-



пед.науки. - 2007. 
- №8.- С.56-68. - 
5. История педагогики и образования. От зарождения 
воспитания в 
первобытном обществе до конца ХХ в. [Текст]: учеб. 
пособие / Под 
ред. А.И. Пискунов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Сфера, 
2005. - 512 с. 
6. История педагогики: учебник для аспирантов и 
соискателей учен. под 
ред. Н.Д. Никандрова. – М., 2007. 
7. Латышина, Д.И. История педагогики. История 
образования и педагогической мысли [Текст]: учеб. 
пособие. - М., 2002. - 603 с. 
8. Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст]: 
учеб. пособие 
для студентов вузов ред. В. А. Сластенин. - М.: Академия, 
2010. - 
203с. 
9. Старикова, Л.Д. История педагогики и философия 
образования 
[Текст]: учеб. пособие для студентов - Ростов н/Д: Феникс, 
2008. - 
435с. 
10.Шацкий С.Т. Педагогические сочинения, Т. 1.2.3.4, М. 
1962,1964.1965. 
 
Լրացուցիչ- 
1. Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, 
Գանձասարհանդես, 1991: 
2. Ներսես Շնորհալի, Յաղագս երկնի և զարդուց նորա, 
Հանելուկներ, Ողբ 
Եդեսիոյ, Ե., 1968: 
3. Մխիթար Գոշ, Առակներ, Ե., 1951: 
4. Մ.Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, 
Գիրք բ, Ե., 1964: 
5. Վրթ. Փափազյան, Պատմություն հայոց գրականության, 
Թիֆլիս, 1910: 
6. Հր.Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ.բ, Ե., 
1944: 
7. Լեո, Երկերի ժողովածու, հ.3, Գիրք Ա., Ե., 1969: 
8. Ղ.Ալիշան, Հուշիկ Հայրենեաց Հայոց, հ.Ա., Վենետիկ, 
1869: 
9. Տ.Թ.Աբգարյանց, Նոր Ջուղայի սպրոցները, Նոր Ջուղա, 
1914: 
10. Գ.Պետրոոսյան, Մաթեմատիկան հին և միջին 
դարերում, Ե., 1959: 
11. Տեղեկագիր 252‐ ամյա հոբելյանի Ղազիրի կուրանոց 
դպրոցին և աչազարկներու 
ու համբերու դպրոցի ներկա կյանքին, 
Բեյրութ‐ Լինբանան, 1953: 
12. Մ.Բաղրամյան Նոր տետրակ, որ կոչի Հորդորակ, Ե., 
1991: 
13. Շ.Շահամիրյան, Գիրք անվանյալ որոգայթ փառաց, 



Թիֆլիս, 1913: 
14. Եղիշե, Պատմություն Վարդանանց, Թիֆլիս 1913: 
15. Աբ.մովսիսյան, Ուրվագծեր հայ դպրոցի և 
մանկավարժության   / X‐ XV դարեր/, 
Ե., 1958: 
16. Լ.Գ.Խաչերյան, Գլաձորի համալսարանը հայ 
մանկավարժական մտքի 
զարգացման մեջ / XIII – XIV դդ./, Ե., 1973: 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/Բ 016-Սոցիալական հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել 
հաղորդակցման,  խմբերի և դրանցում անձի վարքի  սոցի
ալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  
սոցիալական հոգեբանության հիմնական սկզբունքները, 
հասկացությունները և կատերգորիաները, 
հաղորդակցման գսոցիալ-հոգեբանական 
առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները, 
տարբեր սոցիալական խմբերի և հանրությունների 
ձևավորման և գործառնության օրինաչափություններըֈ 

Հմտություն՝  
համապատասխան գիտական գրականության որոնելու և 

աշխատելու, հոգեախտորոշիչ և գիտահետազոտական 
գործունեության, մասնագիտական հաղորդակցմանֈ 

Կարողունակություն՝  
 պրակտիկայում արդյունավետորեն կիրառել 

սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից 
նկարագրական, էմպիրիկ և փորձարարական 
մեթոդները, տարբեր հետազոտության նպատակին և 
խնդիրներին սոցիալ-հոգեբանական երևույթները 
ադեկվատ գնահատելու և մեկնաբանելու, սոցիալ-
հոգեբանական հետազոտության ծրագիր կազմելու և 
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու, թիմում 
աշխատելու 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Սոցիալական հոգեբանության առարկան 
և օբյեկտը, ծագումն ու 



 զարգացման փուլերը: 
Թեմա 2․Սոցիալական հոգեբանության 
ուսումնասիրության մեթոդները: 
Թեմա 3․Հաղորդակցման կառուցվածքը 
Թեմա 4․ Խմբի սոցիալական հոգեբանություն: 
Թեմա 5․Անձի  սոցիալական հոգեբանություն 
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր հարցում, Ձևավորող գնահատում- Բանավոր 
հարցում, անհատական և խմբային առաջադրանքներ, 
բազմակի ընտրության թեստեր, բանավեճ, քննարկում, 
ելույթֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Նալչաջյան Ա. Սոցիալական հոգեբանություն: Եր., 

2004, 432 էջ: 
2.  Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект 

Пресс, 2001. - 376 с 
3. Майерс Д. Социальная психология. СПГУ, 2002. – 512 

с.  
4.  Московичи С. Социальная психология. 7-е изд. – СПб: 

Питер, 2006. – 592 с. 
5. Почебут Л.Г., Мейжис И.А. Социальная психология. 

Питер: 2010. – 521 с 
 
Լրացուցիչ- 
1. Бодалев А. А. Личность и общение: Избранные труды. 

– М.: Педагогика, 1983. – 272 с. 
2. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние / Ф. 

Зимбардо, М. Ляйппе. – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.  
3. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных 

отношений: "Педагогическое образование" /Е. П. 
Ильин. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2015. – 586 
с.  

4. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в 
малых группах. – Мн.: НТОО «ТетраСистемсե, 2001. – 
431 с 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-055-Ընտանիքի հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ   կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 10 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել տարիքային 
հոգեբանության  առարկայի, նրա խնդիրների ,  
յուրաքանչյուր տարիքային խմբի վերաբերյալ  



համապատասխան գիտելիքներով : 
2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 
3.    Ուսանողներին գաղափար տալ   ժամանակակից 

ընտանիքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 
4.   Ընտանիքի  հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք 

բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 
պրակտիկայում: Նախապատրաստել հոգեբանական 
գիտությունների շարքի առարկաների (ընդհանուր 
հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, 
սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի 
հոգեբանություն, և այլն) հետ կապին: 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Ընդհանուր  հոգեբանության ուսումնասիրման 
առարկան,  տիրապետի առարկայի ներկայացրած 
խնդիրներին, պատկերացնի առարկայի տեղն ու 
դերը հոգեբանական գիտությունների 
համակարգում: 

Հմտություն 
 Տիրապետում է  ընտանիքի  հոգեբանություն  

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 
 Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներին: 
 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ ընտանիքի  

հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող              
                  տեխնիկաների  և հուզակամային 
գործընթացների վերաբերյալ 

Կարողունակություն 
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 
 կիրառել ընտանիքի  հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները, 
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1. Ընտանիքի հոգեբանության  առարկան , խնդիրերը 
, նպատակները  

 Ընտանիքի հոգեբանություն առարկան, 
սահմանումը:  

 Ընտանիքի հոգեբանության խնդիրները:  
 Ընտանիքը որպես դերերի սեսության 

ուսումնասիրման օբյեկտ:    
2 . Ընտանիքի սոցիալ – հոգեբանական 

ուսումնասիրության հիմնախնդիրները : 
 Ընտանիքը որպես սոցիալական խումբ: 
 Ընտանիքը որպես ռեֆերենտային խումբ:  
 Ընտանիքը որպես փոքր խումբ:  
3.Դերերի տեսությունները և ընտանիքի խնդիրներին 

դերային մոտեցումները : 



 Սոցիակլական կարգավիճակի տեսակներն և 
կառուցվածքը: 

  Ընտանեկան դերերի կառուցվածքը և տեսակները:  
 Դերային սպասումների տեսակները:  
        4 .Ընտանեկան տեսակների պատմական 

զարգացումը և ընտանեկան դերերը : 
 Հայրիշխանություն և մայրիշխանություն: 
 Ժամանակակից ընտանիքի տեսակները: 
 Ընտանիքի տեսակներն ըստ  կառավարման ոճերի: 
          5 . Արդի բջջային ընտանիքի ձևավորման և 

զարգացման փուլերը: 
 Ընտանեկան կյանքի պարբերացումն ըստ 

ներընտանեկան կարգավիճակների և դերերի: 
 Ընտանեկան կյանքի փուլերը և կանխատեսումը:  
 Ընտանիքի հասունության մակարդակները: 
          6 .Ընտանեկան բախումների էությունը և 

հաղթահարման ուղիները :  
 Դերային բախումները: 
 Դերային բախումների մակարդակները: 

 Մրցակցությունը և դերերի բախումը: 
      7 .Ներընտանեկան հարմարումը և ընտանիքի 

ստեղծումը : 
 Ամուսնական և ներընտանեկան հարմարման 

գործընթացները և պայմանները: 
 Ամուսինների հարմարման տեսակները:  
 Ապրումակցումը և ներընտանեկան 

ֆրուստրացիաները:  
      8. Ընտանեկան բախումը և ճգնաժամերը:  
 Բախման էությունը : 
 Նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը 

: 
 Ընտանիք կազմելու մոտիվացիան և 

ամուսնալուծությունները:  
      9.Ամուսնալուծությունը և դրա հետևանքները : 
 Ամուսնալուծության հիմնական պատճառները: 
 Ամուսնալուծության ռիսկերը և վիչակագրությունը: 
 Ամուսնալուծության հետևանքները: 
     10. Առողջ և անառողջ ընտանիքները :  
 Առողջ և անառողջ ընտանիքներ:  
 Ընտանեկան կյանքը և անբավարարվածության 

հիմնախնդիրըֈ 
 Հաղորդակցման բարդություններն անառողջ 

ընտանիքներում:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
     -հաճախումների հաշվառում    

 Գնահատման չափանիշը 
                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 
աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը 
կամ 20 միավոր) 



 Գնահատման մեթոդը` 
     -մասնակցությունը լսարանային 
քննարկումներին 
    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր 
գնահատականի 10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
     -ռեֆերատների կատարում 
     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական 
վերլուծության ներկայացման որակ, 
     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական 
բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր 
գնահատականի 10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 
-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական 
ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная 

психология. — М.: Деловая книга, 1999. — 3000 экз. 
2. Սեդրակ Ա. Սեդրակյան, Ընտանիքի 

հոգեբանություն Երևան 2010ֈ 
3. Ադիբեկյան Ա., Հայ ընտանիքի բջջայնացման 

հեռանկարները, Հայ ընտանիքի ներկան և 
ապագան, Թեզիսներ գիտաժողովի զեկուցումների, 
Երևան 1994 

4. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 
2000 

5. Основы психологии семьи и семейного 
консультирования: Учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений /Под 
общ.ред.Н.Н.Посысоева. – М.: Изд-во ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2004. – 328с.  

6. Психологическая диагностика семейных отношений 
/ В.И.Слепкова, Т.А.Заеко.- 

Լրացուցիչ-  
1. Ամիրյան Ս., Խոհեր ընտանիքի էվոլյուցիան, Iհ., 

Երևան, 1967, IIh., Երևան, 1972ֈ 
2. Мозырь: Содействие, 2006. – 196с. 6. Шнейдер Л.Б. 

Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 
2-ое изд. – М.: Академический проект; 
Екатеринбург, 2006. – 768с 

 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Մհ/բ-139 Էթնոմանկավարժություն                                 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 10 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Հետաքրքրություն ձևավորել ժողովրդի մանկավարժական 
ավանդույթների, նրա բարոյական, հոգևոր, 
գեղարվեստական արժեքների, ազգային մշակույթի 
նկատմամբ: Հավաքել և համակարգել երիտասարդ 
սերնդի կրթության և դաստիարակության մասին այն 
բոլոր տվյալները, որոնք կան ազգային մշակույթներում:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

1. էթնոմանկավարժության 
առանձնահատկությունները, խնդիրները, 
կառուցվածքը  

2. էթնոմանկավարժության հիմնական 
հասկացությունները  

3. էթնոմանկավարժության տեղը և դերը 
մարդաբանական գիտությունների համակարգում  

4. ժողովրդի բազմադարյան փորձի, բարոյական 
արժեքների սերնդե սերունդ փոխանցման     
կարևորությունը  

5. ժողովրդական մանկավարժության մեջ 
օգտագործվող ավանդական մեթոդների և 
միջոցների վերածնման կարևորությունը:  
 

Հմտություն 
1. մանկավարժական տարբեր իրավիճակներում 

կիրառել յուրացված տեսական գիտելիքները  
2. ձևակերպել սեփական տեսակետը ժողովրդական 

մանկավարժության հիմնախնդրի վերաբերյալ 
3. արտահայտել և հիմնավորել սեփական տեսակետը 

ժողովրդի մշակութային անցյալի արժեվորման 
մասին:  
 

Կարողունակություն 
1. էթնոմանկավարժական գիտելիքների անհրաժեշտ 

մակարդակին 
2. էթնոմանկավարժության հիմնական 

հասկացությունների համակարգին  
3. ժողովրդական մանկավարժության ժամանակակից 

միջոցներին:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1.  ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐ    



Էթնոմանկավարժության առարկան և խնդիրները: 
Էթնոմանկավարժության հիմնական կատեգորիաները և 
հասկացությունները: Մարդկային հոտ, տոհմ, ցեղ: 
Էթնոս,ժողովուրդ,ազգ, ազգություն: Ընդհանուր և հատուկ 
էթնոմանկավարժություն: Ժողովրդական 
մանկավարժության կապը գիտական մանկավարժության 
հետ: Էթնոմանկավարժության աղբյուրները և 
գործառույթները: Էթնոմանկավարժության մեթոդները և 
կապը այլ գիտությունների հետ: 

2. ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

  Անհատի սոցիալականացում: էթնիկական 
սոցիալականացում. բնորոշումը, նպատակները, 
մեխանիզմները: Էթնիկական սիմվոլային 
սոցիալականացում: 
Կոնֆորմիզմ և էթնիկական սոցիալականացում: 

3. ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԷԹՆՈՍԻ   
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ 

   Բնության պաշտամունք: Բնության սիմվոլացումն ու 
սրբացումը/Լոռի/:Բնությունը՝ բարոյական նորմերի 
աղբյուր: Էկոլոգիական դաստիարակություն: Բնության 
նկատմամբ վանդալիստական վերաբերմունքը և  էթնոսի 
բարոյազրկման խնդիրները: 
    

4. ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԷԹՆՈՍԻ ԾԱԳՄԱՆ /ԷԹՆՈԳԵՆԵԶ/ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

   Գիր չունեցող էթնոսների մանկավարժական և 
հոգեբանական մշակույթը:Հեքիաթներ(բանավոր 
պատմություններ), լեգենդներ, առասպել:Հայկական 
օդաների դերը երեխաների սոցիալականացման գործում: 
Էթնոմանկավարժական համակարգի 
տեսակները:Հայկական էթնոգենետիկ առասպելի 
մանկավարժական  ասպեկտները 
 

5. ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ ԵՎ  
ՃԱԿԱՏԱԳՐԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 

  Մարդու կրոնական պահանջմունքի բնույթն ու ծագումը: 
Կրոնական պատվիրաններ, թ՞ե մոգություն: 

6. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

  Քրիստոնեություն, քրիստոնյա ժողովուրդ: Մկրտությունը 
ժողովրդի կյանքում: Աստվածաշունչ.տասը 
պատվիրանները:  Քրիստոնեական արժեքաբանություն 
/աքսիոլոգիա/: Հարստություն և ագահություն: Խոսք և 
գործ: Աշխատասիրություն և ծուլություն: Երեխաների 
նկատմամբ վերաբերմունքը: Համբերության 
հոգեբանություն: Մաղթանք, խրատ, աղոթք, անեծք: 
Տերունական աղոթքը: Կրոնական սիմվոլները: Հայ 
Առաքելական եկեղեցու դեր էթնոսի կյանքում: 

7. ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

  Սոցիալական նորմերի և արժեքների իմացություն: 
Էթնոսոցիալական իմացություն: Սոցիալական 
համեմատություն: Մարդկային բնավորությունների 



բազմատեսակության մասին 
8. ՄԱՐԴՈՒ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԺՈՂՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
  Էթնոսները բնավորության դրական գծերի մասին: 
Համբերություն, 
զիջողականություն,ազնվություն,էմպատիա: 
Ժողովրդական մշակույթը բնավորության բացասական 
գծերի մասին: Նախանձ, ստախոսություն, 
պարծենկոտություն, վախկոտություն: Ասացվածքներ 
բնավորության գծերի մասին 
 

9. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ   
ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  Գիտելիք, հմտություն, կարողություն: Հիշողության 
մասին ժողովրդական պատկերացումները: Բնությունը և 
էթնոդիդակտիկան: Ասացվածքներ և իմացական այլ 
խնդիրներ: 

10. ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐԻ ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ 
ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

  Հանելուկի հոգեբանական կառուցվածքը և 
գործառույթները:Հանելուկների տեսակները: 
Հանելուկները ժողովրդական 
ստեղծագործությունների այլ ձևերում: Հանելուկ և 
ասացվածք: Հանելուկը որպես հոգեբանական թեստ: 
Գաղտնիք և հանելուկ:Լոռվա հանելուկները 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

1.իրավիճակային գնահատում       
2.փոխադարձ գնահատում 
3.ինքնագնահատում 
4.Սխեմաների կազմում 
5.Ռեֆերատնների քննարկում 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1.Հարությունյան Ս.Բ.,Հայ ժողովրդական հանելուկներ, 
1965 
2.ՆալչաջյանԱ.Ա.,Էթնիկական մանկավարժություն, 2003 
3.Նալչաջյան Կ., Էթնիկական ինքնագիտակցություն,2002 
4.Յու. Սահակյան, Հայ ժողովրդական հանելուկներ, 2004 
5. Г.Н.ВОЛКОВ   ЭТНОПЕДАГОГИКА,1999 
6. Ս.Ա.Վիրաբյան,Գ.Եթիմյան, Մեծ Ղարաքիլիսա, հատոր 
1,2002 

Լրացուցիչ 
1. Մ. Խորենացի «Պատմություն հայոցե,1981 
2. Ե.Լալայան, Երկեր, հատոր 3, /Լոռու մարզ/, 1998 

 

 
 
 
 
 
 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ -142 Սոցիալական մանկավարժություն  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 40 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների կողմից 
սոցիալական մանկավարժության որպես ինտեգրատիվ 
գիտության տեսական դրույթների, սոցիալական 
դաստիարակության և սոցիալականացման վերաբերյալ 
տեսական ու գործնական գիտական գիտելիքների 
յուրացումը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 Սոցիալ-մանկավարժության բնագավառի 

տեսական և գործնական գիտական գիտելիքներ, 
ծանոթ լինի սոցիալ-մանկավարժության ծագման և 
զարգացման պատմությանը, արդի զարգացման 
միտումներին և հեռանկարներին: 

 Ունենա համակողմանի և համակարգված 
գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում: 

 Իմանա մասնագիտացման ոլորտի նորագույն 
տեսությունները և դրանց մեկնաբանությունները, 
տիրապետի նորագույն մեթոդներին և 
տեխնիկական միջոցներին: 

Հմտություն  
 Կարողանա լուծել սոցիալ-մանկավարժական և 

սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ:  
 Կարողանա ձևակերպել և հետազոտել նոր 

խնդիրներ սոցիալական մանկավարժության և 
հարակից ոլորտներում: 

 Կարողանա վերլուծել և սինթեզել սոցիալ-
մանկավարժական և սոցիալ-հոգեբանական 
խնդիրները: 

Կարողունակություն 
 Կազմակերպել իր աշխատանքային 

գործունեությունը` հենվելով կրթության և 
գիտության օրենքի հիմնական դրույթների վրա: 

 Սոցիալական մանկավարժության բնագավառում 
ինքնուրույն ձեռք բերել գիտելիքներ` 
օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները: 

 Կատարել սոցիալ-մանկավարժական 
գործընթացների պլանավորում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

 Սոցիալական մանկավարժության ձևավորումն ու 
զարգացումը: 

 Սոցիալական մանկավարժության 



ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան:  
 Սոցիալական մանկավարժության 

հասկացությունները: 

 Սոցիալականացման մեխանիզմները: 
 Սոցիալականացման գործընթացի բաղադրիչները: 
 Սոցիալականացման փուլերը: 
 Մարդը սոցիալականացման  գործընթացում:  
 Մարդու սոցիալականացման տարիքային  

փուլերը:  
 Սոցիալականացման գործոնները:  
 Սոցիալականացման վրա ազդող մեզագործոնները, 

միկրոգործոնները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները  
Ստուգարք 
 Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի պատասխանը, 
- Դասընթացի ընդհանուր իմացություն: 
Գնահատման չափանիշները. 
• համապատասխանությունը   առաջադրանքին, 
•  հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն, 
• գիտելիքի խոր իմացություն, 
• լսարանում աշխատելու կարողություն, 
• ներկայացվող նյութի պատրաստման 
ինքնուրույնություն,  
• ձեռք բերված հմտությունը: 
1. Ինքնուրույն մտածելու կարողությունը՝ 0-2 միավոր 
2. հաղորդակցման կարողությունը՝ 0-2 միավոր 
3. հարցը ճիշտ ընկալելու ունակությունը՝ 0-2 միավոր 
4. յուրօրինակ մտածելակերպը՝ 0-2 միավոր 
5. հարցերին ճիշտ պատասխանելը՝ 0-2 միավոր 
6. խոսքի կուլտուրան ՝ 0-2 միավոր  
7. խոսքի ավարտուն լինելը՝ 0-2 միավոր 
8. մտքի տրամաբանական հաջորդականութ յունը` 0-
2 միավոր 
9. սեփական տեսակետը պաշտպանելու 
կարողություն՝ 0-2 միավոր 
10.սեփական հարցերը ձևակերպելու և առաջադրելու 
ունակություն՝ 0-2 միավոր: 

Գրականություն 

Պարտադիր-      
                     
1.А. В. Мудрик. Социальная педагогика. М., 2000. 
2.А. В. Мудрик. Введение в социальную педагогику. М., 
1997. 
3.Энциклопедия социальной работы. М., 1996. 
4.Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. Социальная 
педагогика. М., 1994. 
5.В. Г. Бочарова. Педагогика социальной работы, М., 
1994.  
Օժանդակ նյութեր, ձեռնարկներ  
6.Երեխաների պաշտպանություն, Եր., 2004: 
 
Լրացուցիչ  
1.Ներառական կրթությունը Հայաստանում (հոդվածների 
ժողովածու), Եր., 2003: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Аксенова Л. И., Социальная педагогика в специальном 
образовании. -М., 2001. 
3.Актуальные провлемы социального воспитания. Пол 
Т.Ф.Ярникий, В.Г.Бочаровой, В.Е.Львова. -М.-Запорожье 
1990. 
4.Басюк В.С, Модель организации служвы социально-
психологического сопровождения в условиях детского 
дома: теоретико-практический аспект. -М., 2001. 
5.Буданова Г.П., Организация детского отдыха.-М., 1995.. 
6.Алмазов Б.Н., Психическая средовая дезадаптация 
несовершеннолетних. -Свердловск, 1996. 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Կուրսային աշխատանք 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ   տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Ինքնուրույն 90+90 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Նպատակը Կուրսային աշխատանքի նպատակն է. 
-ուսանողների գիտելիքների և մասնագիտական 
կարողությունների ամրագրում, խորացում և 
կատարելագործում, 
-ինքնուրույն ուսումնական և գիտահետազոտական 
աշխատանքներ կատարելու ունակությունների 
ձևավորում, 
- տեղեկատվության որոնման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական նյութերի մշակման, 
վերլուծության և օգտագործման կարողությունների և 
հմտությունների ձևավորում, 
- անցկացված հետազոտությունների արդյունքների 
վերլուծության և մեկնաբանման, ստացված արդյունքների 
հիման վրա հետևությունների և առաջարկների 
ձևակերպման կարողությունների ձևավորում:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Կուրսային աշխատանքների թեմատիկան պետք է 
համապատասխանի տվյալ մասնագիտության 
պետական կրթական չափորոշիչով սահմանված 
պահանջներին, 

 գիտության տվյալ ճյուղի զարգացման արդիական 
մակարդակին և ընդգրկի տվյալ դասընթացի ողջ 
ծրագիրը: 

Հմտություն  
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 

փոխանցելու 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 անցկացված հետազոտությունների 

արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման, 
 ստացված արդյունքների հիման վրա 

հետևությունների և առաջարկների 
ձևակերպման կարողությունների ձևավորում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 I Կուրսային աշխատանքի ձևակերպում (0 Կուրսային 
աշխատանքի ձևակերպում (0 Կուրսային աշխատանքի 
ձևակերպում (0-50 )  



1.1. Կուրսային աշխատանքի կատարման 
ինքնուրույնությունը, Ուսանողի կատարած 
դատողությունների, եզրակացությունների 
հիմնավորումըև փաստարկումը 0-10  
1.2. Աշխատանքի թեմային վերաբերող տեսական և 
գործնական նյութերի օգտագործման և մշակման 
մակարդակը 0-10  
1.3. Ուսանողի կողմից գրականության և այլ 
փաստական նյութերի կիրառությունը և կիրառման 
հմտությունը 0-10 1.4. Կուրսային աշխատանքի 
բովանդակության համապատասխանությունը թեմային 
0-10  
1.5. Կուրսային աշխատանքի ձևակերպման 
համապատասխանությունը սույն կարգի VII բաժնում 
նշված չափանիշներին 0-10  
II. Պաշտպանություն (0 Պաշտպանություն (0 
Պաշտպանություն (0-50 միավոր) միավոր) միավոր) 
 2.1. Ղեկավարի կարծիքը 0-10  
2.2. Աշխատանքի բովանդակության ներկայացման 
կարողությունը 0-10  
2.3. Ուսանողի կողմից սեփական տեսակետը 
պաշտպանելու կարողությունը 0-10  
2.4. Ուսանողի կողմից աշխատանքը ներկայացնելու 
հմտությունը և միջոցների կիրառությունը (գրաֆիկներ, 
ցուցադրական միջոցներ, սլայդներ և այլն) 0-10  
2.5. Ուսանողի խոսքի կուլտուրան 0-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

8 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ   տարի, 1-2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Ինքնուրույն 120+120 

Ընդամենը 240 

Ստուգման ձևը 
Քննություն 

Նպատակը Պրակտիկան նպատակ ունի ապագա երաժիշտ-
մանկավարժներին ծանոթացնել հանրակրթական դպրոցի 
կրթական և դաստիարակչական ողջ համակարգին և 
աշակերտների գեղագիտական դաստիարակության 
բազմաբնույթ ձևերին ու մեթոդներին: 
Հենվելով երաժշտության ուսուցման արդյունավետ ձևերին ու 
մեթոդներին, լավագույնս պատկերացնելով երաժշտության 
ուսուցման  կարևորագույն  խնդիրներն ու նպատակները 
հանրակրթական դպրոցում, ստեղծագործաբար մոտենալով 
դասավանդման հարցերին, դարձնել դասերը առավել 
գրավիչ, բովանդակալից, հագեցած և  հարստացնի  արդեն 
գոյություն ունեցող ավանդական դասավանդման  ձևերը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Հանրակրթական դպրոցներում աշխատանքների 
կազմակերպման գործընթացները 

 Դասավանդման ռացիոնալ ձևերը համապատասխան 
դասարանների համար 

 Մանկավարժական աշխատանքների կատարման 
արդյունավետ ձևերը  

 Պրակտիկայի օրագրում լրացնել յուրաքանչյուր օրվա 
կատարած աշխատանքի 

 հաշվետվությունը 
Հմտություն  

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և 
փոխանցելու 

 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 
 որակի մասին հոգացություն 
 թիմում աշխատելու 
 գնահատման գործիքների կիրառելու 
 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու 

Կարողունակություն 
 անցկացված հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծության և մեկնաբանման, 
 ստացված արդյունքների հիման վրա 

հետևությունների և առաջարկների ձևակերպման 
կարողությունների ձևավորում: 



Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
 

Գնահատման բաղադրիչները 
Հատկացվող     

միավորը 
Գնահա-   

տում 

1. հաճախելիություն 0-10  

մշակութային արժեքների և 
ցուցանիշների                 ճանաչում 

0-20 
 

2. վարած դասերի վերլուծություն 
 ժամանակակից մեթոդներով 
աշխատանք 
 նորագույն տեխնոլոգիաների 
կիրառում 
 դասաժամանակի ճիշտ 

օգտագործում 
 գնահատում 

 
0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

 

3. մանկավարժական աշխատանք 

 արտադասարանային 
աշխատանք (միջոցառում, պատի թերթ, 
էքսկուրսիա) 

 դասղեկական ժամի 
անցկացում և աշխատանք 
աշակերտական խորհրդի հետ 

 մանկավարժական տակտ 

 
0-5 

 
0-5 

 
 

0-5 

 

4. Հոգեբանախորհրդատվական 
աշխատանք 

 Դասարանի կոլեկտիվի կամ 
աշակերտի հոգեբանական բնութագրի 
կազմում 

 Դասի 
հոգեբանամանկավարժական 

վերլուծության անցկացում 

 Արտադասարանային 
միջոցառման հոգեբանական 
հիմնավորում 

 
0-5 

 
0-5 

 
0-5 

 

 

Պաշտպանություն 0-20  

Ընդհանուր միավոր   
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Ավարտական աշխատանք 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

7 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 
4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ստուգման ձևը Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով՝ հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 
 

 Աշխատանքի կատարողականի ցուցանիշները 
 

հ/հ Ցուցանիշներ 0-5 
միավոր 

1.  Ստացված արդյունքների, գիտական, 
կառուցողական, հետազոտական որոշումների 
արդիականությունն ու նորարարությունը 

 

2.  Ուսանողի ինքնուրույն ստեղծագործական 
աշխատանքը 

 

3.  Հետազոտության մեթոդների օգտագործման 
ինքնուրույնությունը 

 

4.  Ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի և 
տեխնոլոգիաների օգտագործում 

 

5.  Շարադրման ճշգրտությունը, հերթականությունը և 
հիմնավորվածությունը 

 

6.  Մասնագիտական հմտություններին և 
տեխնոլոգիաներին տիրապետելու մակարդակը 

 

7.  Աշխատանքի կոմպլեքսայնության աստիճանը: 
Աշխատանքի մեջ ընդհանուր մասնագիտական և 
հատուկ առարկաների կիրառումը 

 

8.  Համացանցի տեղեկատվական աղբյուրների 
օգտագործումը 

 

9.  Հրատարակումների առկայությունը, 
կոնֆերանսներին մասնակցությունը, պարգևներ 

 

10.  ԱՈԱ-ի ձևակերպման որակը (գրագիտության 
ընդհանուր մակարդակը, շարադրման ոճը, 
լուսաբանումների որակը, աշխատանքի 
չափանիշներին համապատասխան լինելը) 

 

11.  Գրաֆիկական (պատկերազարդ) նյութի 
ներկայացման ծավալը և որակը, նրա 
համապատասխանությունն ԱՈԱ-ի պահանջներին 

 

Ամփոփիչ միավոր  

 
 
 
 


