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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 

«Հայ ժողովրդական բանահյուսություն» դասընթացը ընդհանուր 

մասնագիտական է: Դասընթացը հիմնվում է ուսանողների՝ հանրակրթությունից 

ստացած բանահյուսական և գրականագիտական («Գրականագիտության 

հիմունքներ» դասընթացի զուգահեռ դասավանդման դեպքում՝ նաև բուհում 

ստացած) գիտելիքների վրա: Էական է գրավոր գրականության զարգացման ողջ 

գործընթացի ճանաչման, ակունքայնության, միֆոլոգիզմի 

արտահայտությունների վերհանման համար: 

Կարևոր է հայ ժողովրդի էպիկական մտածողության, հոգեբանության ճանաչման 

համար: 

Օգտագործում են հընթացս ձեռք բերած հմտությունների, ունակությունների 

ձևավորման գործընթացում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է.  

- ուսանողների կողմից բանահյուսական համակարգված գիտելիքների 

ձեռքբերում,  

- բանահյուսական սեռերի, ժանրերի հստակ ճանաչում,  

- ստեղծագործությունների վերլուծում,  

- ազգագրության և այլ գիտությունների հետ ունեցած աղերսների 

վերհանում: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են. 

 

- Հայոց պատմության իրադարձությունների արձագանքների բացահայտում 

(էպիկական և քնարական սեռեր), 

- Առասպելական մտածողության, այլ ժողովուրդների առասպելների, 

էպոսների հետ աղերսների ճանաչում, 

- Դիցաբանական, պատմահամեմատական դպրոցներին ծանոթացում: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/. 

- Հանրակրթության կրթական ծրագրով ուսումնասիրած բանահյուսական 

նյութեր (էպոս, առասպել, վիպասանք, առած, ասացվածք, առակ, հանելուկ 

և այլն), 

- վերլուծելու և համադրելու կարողություն: 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների: 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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կոմպետենցիաները. 
4.1.  Դասընթացի ուսումնասիրությունից հետո պետք է իմանա 

- բանահյուսական սեռերի և ժանրերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

զարգացման փուլայնությունը, ժանրային փոխներթափանցումները, 

4.2. Պետք է կարողանա 

-  ինքնուրույն վերլուծել բանահյուսական նյութերը, 

-  հավաքել և մշակել բանահյուսական տարբեր ժանրերի 

ստեղծագործությունները, 

- ճանաչել և որոշել բանահյուսական սեռը, ժանրը, 

- աղերսներ կատարել աշխարհի այլ ժողովուրդների բանահյուսական սեռերի, 

ժանրերի առանձնահատկությունների և  հայ ժողովրդական բանահյուսության 

նյութերի միջև: 

4.3. Պետք է տիրապետի 

- վերլուծության մեթոդներին: 

 

4.4. Գործիքային կոմպետենցիաներ 

- վերլուծման և համադրման ունակություն (ԳԿ1) 

- կազմակերպման և պլանավորման ունակություն (ԳԿ2) 

- հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ (ԳԿ3) 

- տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն) (ԳԿ8) 

4.5. Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՋԿ) 

- քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման ունակություն(ՄՋԿ 1) 

- թիմային աշխատանք (ՄՋԿ 2) 

- միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն (ՄՋԿ 4) 

- բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում (ՄՋԿ 6) 

- բարոյական արժեքներ (ՄՋԿ 8) 

4.6. Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

- գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ 1) 

- հետազոտություններ կատարելու ունակություններ (ՀԳԿ 2) 

- սովորելու ունակություն (ՀԳԿ 3) 

- առաջնորդի հատկություններ (ՀԳԿ 6) 

- որակի կարևորության գիտակցում (ՀԳԿ 11) 

4.7. Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

- հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները (ԱԿ 2) 

- ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

իմացություն (ԱԿ 4) 

- հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների 

զարգացման մեթոդները(ԱԿ 5): 
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5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3. 

- կրթության բնագավառ (ՈԱՇ-ի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մակարդակներ), 

- լուսավորչական բնագավառ, 

- մշակութային բնագավառ: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 
Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ 

  

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Դասախոսություն 8 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն աշխատանք 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

Քննություն 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4.  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

                                                             
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել : 
4 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
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 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում 

է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա 

(դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի 

որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6  

- Պասիվ և հիմնահարցային դասախոսություն 

- Ակտիվ (դասախոսություն-երկխոսություն) 

- Խնդիր դասախոսություն 

- Թեմատիկ գործնական աշխատանք 

- Դիսկուսիա «քննարկում»: 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում: 
 

 

 

                                                             
5 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո
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գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք 

Ի
ն

ք
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ա
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ա
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ա
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1.  Բանահյուսություն և բանագիտություն: Բովանդակությունը: Կապը այլ գիտությունների հետ: 

Սեռեր, ժանրեր: Բանագիտական դպրոցներ: 
1  16 

2.  Առասպել և առասպելաբանություն: Սեռեր և ժանրեր: Հավատալիք (նշան): Միֆ: Առասպելների 

կերպարաստեղծման արվեստը: Վիպասանք: 
1 2 16 

3.  «Սասնա ծռեր» էպոսը: 2 2 24 

4.  Հեքիաթ: Առակ: Հանելուկ: Բանաձևումային ժանրեր: Ավանդազրույց: Կենացաղային և 

օրացուցային ծիսական ժանրեր: 
2 2 16 

5.  Քնարական սեռ: Աշխատանքային երգեր: Պանդխտության երգեր: Սիրո երգեր: Գուսանական 

երգեր: 
1 2 16 

6.  Նոր և նորագույն շրջանի հայ բանահյուսություն: 1  16 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 8 104 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 
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11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ  

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Երկեր Հ Ա / Աբեղյան Մ.   

2. Երկեր Հ Բ / Աբեղյան Մ. 1967 

3. Երկեր Հ Է / Աբեղյան Մ. 1975 

4. Երկեր Հ Ը / Աբեղյան Մ. 1985 

5. Գրիգորյան Գր./ Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 1980 

6. Գրիգորյան Գր./ Հայժող հերոսական էպոսը 1980 

7. Դոլուխանյան Ա./ Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 2008 

8. Եղիազարյան Ա./ «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան 1999 

9. Հազար ու մի խաղ/ Ժողովրդական երգարան, խմբագրեցին Կոմիտաս 

Վարդապետ և Մանուկ Աբեղյան 

1969 

10. Հակոբյան Ն. Ս./ Կերպարների կերտման սկզբունքը «Սասնա ծռեր» 

էպոսում 

1983 

11. Հայ բանահյուսություն/ Քրեստոմատիա, կազմեց և խմբագրեց Գր. 

Գրիգորյանը 

1974 

12. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ/ Կազմեց և խմբագրեց Ա. Ղանալանյան,հ. 

1 

1950 
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13. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 3 1962 

14. Հայ ժողովրդական պանդխտության երգեր, տեքստը գրեց և ծանոթացրեց 

Մ. Մկրտչյանը 

1961 

15. Ղանալանյան Ա. / Հայ շինականի աշխատանքային երգեր 1937 

16. Հարությունյան Ս./ Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ 2000 

17. Հարությունյան Ս./ Հայ ժողովրդական հանելուկներ 1965 

18. Հարությունյան Ս./ Հայ հին վիպաշխարհը 1987 

19. Հարությունյան Ս./ Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու 

դիցարանը 

2001 

20. Հարությունյան Ս./ Հայ առասպելաբանություն 2000 

21. Ղանալանյան Ա./ Հայկական առածանի 1951 

22. Մնացականյան Աս./ Հայկական միջնադարյան ժող. երգեր 1956 

23. Մնացականյան Ա. Ս./ Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V-XVIII) 1980 

24. «Սասնա ծռեր» պատումները 1936-ից 

25. Խորենացի Մ./ Հայոց պատմություն 1981 

26. Բուզանդ Փ./ Հայոց պատմություն 1981 

27. Օրբելի Հ./ Հայ հերոսական էպոսը 1956 

28. Հարությունյան Ս./ Բանագիտական ակնարկներ 2010 
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29. Ղանալանյան Ա. / Ավանդազրույց  

30. Հարությունյան Ս./ Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության մեջ 1975 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Գրիգորյան Գր./ Հայ ժողովրդական վիպերգերը և պատմական 

երգային բանահյուսությունը, գ. II 

1991 

2. Հարությունյան Լ./ Նշխարներ Արցախի բանահյուսության 2007 

3. Պետրոսյան Ա./ Արամի առասպելը հնդեվրոպական 

առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման  

խնդիրը 

1997 

4.  Մախչանյան Էդ./ Գրականագիտական բառարան 1972 

5. Ժողովրդական վեպ, աշխատությամբ Ս. Հարությունյանի 1977 

6. Սվազլյան Վ. / Պոլսահայոց բանահյուսությունը 2000 

7. Քալանթարյան Ժ./ Հայ գրականագիտության պատմություն  

8. Հայրապետյան Թ./ Արքետիպային հարակցումները հայկական 

հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական 

բանահյուսության մեջ: 

2016 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. Ազգագրական հանդես (հատորների ցանկեր) https://www.flib.sci.am/journal/ethno/Main.html 

https://etchmiadzinlibrary.am/images/Magazin/Azghandes.html 

2. Աբեղյան Մ., Երկեր, (հատորներ Ա, Բ, Գ, Դ,  Ե,  Զ,  Է, Ը), Երևան, ԵՊՀ 

հրատ.,  

2013-2016թթ. 

http://publishing.ysu.am/hy/Manuk-Abeghyan 

https://grahavak.blogspot.com/2017/01/8.html 

3. Ալիշան Ղ., Հին հաւատք կամ հեթանօսական կրոնք Հայոց, 

Վենետիկ, 1910 

https://digilib.aua.am 

https://www.flib.sci.am/journal/ethno/Main.html
http://publishing.ysu.am/hy/Manuk-Abeghyan
https://grahavak.blogspot.com/2017/01/8.html
https://digilib.aua.am/
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 Հայ Ժողովրդական հեքիաթներ, Երևան, 1959, ՀՍՍՌ ԳԱ 

հրատ.(հատորների ցանկ) 

http://serials.flib.sci.am/ 

 Սասունցի Դավիթ,Երևան, 1961, Հայպետհրատ http://armenianhouse.org/sasuntsi-david/epic.html 

 ՍասնաԾռեր(պատումներ),Յերեվան, 1944, Պետականհրատ. http://armenianhouse.org/sasuntsi-david/epic.html 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Բանահյուսություն և 

բանագիտություն: 

Բովանդակությունը: Կապը այլ 

գիտությունների հետ: 

1. Բանահյությունը որպես իրականության 

արտացոլման ձև: 

2. Բանահյուսություն և բանագիտություն: 

3. Բանահյուսության ճանաչողական դերը: 

4. Ավանդույթ: 

5. Տարբերակայնություն: 

6. Սեռ: 

7. Ժանրեր: 

1 

ՊԳ 1, 2, 5, 7,28 

ԼԳ 4 

2. Առասպել և 

առասպելաբանություն: 

Հավատալիք (նշան): Միֆ: 

 

1. Առասպել և առասպելաբանություն: 

2. Առասպելի հատկանիշները (նշան, 

սիմվոլ, (խորհրդանիշ), նախադեպ, 

առասպելական ժամանակ, 

պատճառակցում, երկակիություն, 

մոդելավորում): 

3. Հավատալիք և նշան: 

4. Արքետիպ և բնորդ: 

1 

ՊԳ 1, 2, 6, 7, 11,19, 20, 

28, 30 

ԼԳ 7 

                                                             
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 

http://serials.flib.sci.am/
http://armenianhouse.org/sasuntsi-david/epic.html
http://armenianhouse.org/sasuntsi-david/epic.html


7 
 

5. Աշխարհի մոդելավորում (Պլատոն): 

6. Գեղարվեստական մոդել: 

3. Առասպելների 

կերպարաստեղծման արվեստ: 

1. Կերպարաստեղծման 

առանձնահատկությունը. 

ա) հակադրում (գեղ. մոդելավորում), 

բ) արարք, 

գ)արքետիպ և կերպարային 

մտածողություն, 

դ) կերպար և նշան: 

 

4. Վիպասանք: 1. Վիպական ցիկլեր: 

2. Հիմքեր: 

3. Ակունքներ (բանաստեղծական, 

պատմական): 

4. Շերտեր: 

5. Գաղափարական գծեր: 

ՊԳ 1, 2, 5, 7, 11, 18, 28, 

25 

5-6. «Սասնա ծռեր» 1. Էպոսի ձևավորում: 

2. Պատմական, առասպելաբանական 

դպրոցները և էպոսը: 

2 
ՊԳ 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 

24, 27 

7. Հեքիաթ: 1. Հեքիաթի ծագումը: 

2. Արխաիզմի, տոտեմի, կախարդանքի 

շերտերը: 

3. Աղերսները այլ ժանրերի հետ: 

4. Տեսակները: 

Առանձնահատկությունները: 

5. Հրաշապատում հեքիաթի 

տիպաբանությունը: 

6. Կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

2 

ՊԳ 5, 7, 11, 12, 13, 28 

ԼԳ 8 

Համացանց 

http//serials./lib.sci.am/ 

8. Բանաձևումային ժանրեր: 1.Բանաձևումային ժանրերը: 

2. Կառուցվածքային 

ՊԳ 5, 7, 11, 21, 30 
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առանձնահատկությունները (անեծք, 

օրհնանք): 

3. Խնդիր-առարկաները (օբյեկտները) 

ժանրերում: 

ԼԳ 2, 6 

9. Ավանդազրույց: 1. Առասպելաբանություն և 

ավանդազրույց: 

2. Ավանդույթ: 

3. Բուսաշխարհի, կենդանական 

աշխարհի հետ կապված 

ավանդազրույցներ: 

4. Վարքաբանական զրույցներ: 

ՊԳ 5, 7, 11, 28, 29 

ԼԳ 2, 6 

10. Կենցաղային և օրացուցային 

ծիսական երգեր: 

1. Ծիսահմայական գործառույթ: 

2. Տարեպտույտի երգեր: 

3. Երգերի առանձնահատկությունները: 

4. Ցիկլերը: 

ՊԳ 5, 7, 22, 26, 28 

ԼԳ 2, 6 

11. Քնարական սեռ: 

Աշխատանքային երգեր: 

7. Քնարական ժանրեր: 

8. Աշխատանքային երգեր. Տեսակները, 

ցիկլերը: 

9. Հնագույն աշխատանքային երգերի 

ծիսական բնույթը: 

10. Աշխատավորի կերպարը: 

11. Ժանրային ներթափանցումներ: 1 

ՊԳ 5, 7, 9, 11, 15, 28 

ԼԳ 2, 6 

12. Պանդխտության երգեր: 1. Պանդխտությունը որպես սոցիալական 

երևույթ: 

2. Պանդխտության երգերի սոցիալական 

բնույթը: 

3. Ժանրային ներթափանցումները: 

4. Պատկերավորման միջոցները: 

ՊԳ 5, 7, 9, 11, 14, 15, 

28, 22 

ԼԳ 2, 6 
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13. Սիրո երգեր: 1. Սիրո երգը որպես անհատի հոգեկան 

աշխարհի բացահայտում: 

2. Խաղիկներ: 

3. Պարերգեր: 

ՊԳ 5, 7, 9, 11, 22, 28 

ԼԳ 2, 6 

14. Գուսանական երգեր: 1. Զարգացման փուլերը: 

2. Աշխարհիկ էությունը: 

3. Տեսակները: 

4. Արվեստը: 

ՊԳ 5, 7, 9, 11, 22, 28 

ԼԳ 2, 6 

15. Նոր և նորագույն շրջանի հայ 

բանահյուսություն: 

1. Ժանրերը: 

2. Ժանրերի կրած փոփոխությունները: 

3. Բանահյուսության արդի վիճակը: 

4. Ցանկության խոսքեր: 

5. Կառուցվածքային խնդիրներ: 

1 

ՊԳ 5, 7 

ԼԳ 2, 6 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1.  Առասպել և 

առասպելաբանություն: 

Սեռեր և  ժանրեր: 

Հավատալիք: Միֆ: 

Արքետիպ: 

1. Հավատալիք: 

2. Միֆ: 

3. Դիցարան: 

4. Արխաիկ առասպել: 

5. Առասպելական 

մտածողություն, ժամանակ: 

2 

Բանավոր հարցում, 

թիմային աշխատանք: 

ՊԳ 1, 2, 5, 7, 10, 24, 

8 

                                                             
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
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2.  Վիպասանք: 1. Վիպական ցիկլեր: 

2. Հիմքեր: 

3. Ակունքներ 

(բանաստեղծական, 

պատմական): 

4. Շերտեր 

5. Գաղափարական գծեր: 

Բանավոր հարցում: ՊԳ 1-4, 7, 25, 26, 28 

ԼԳ 1, 4 

3.  «Սասնա ծռեր» 1. Աշխարհայացքային 

շերտերը (հավատալիք, 

պաշտամունք, 

հեթանոսություն, 

քրիստոնեություն): 

2. Ժողովրդի 

հայրենասիրության, 

ազատասիրության 

արտացոլումն էպոսում: 

3. Էպիկական աշխարհ, 

ժամանակ, տարածություն: 

4. Էպիկական հերոս: 

5. Արարքը էպոսում: 

6. Ժառանգորդման 

խնդիրները: 

7. Դետալը 

(մանրամասնություն): 

2 

Բանավոր հարցում, 

թիմային աշխատանք. 

Էսսե: 

ՊԳ 1, 2, 5, 7, 10, 8, 

24 

4.  Առակ Առակի այլաբանությունը: 

Սոցիալական խնդիրների 

արտացոլումը: Առակի 

թեմատիկան: 

2 

Բանավոր հարցում: ՊԳ 5, 7, 11 

ԼԳ 2, 6 
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Հանելուկ 1. Ժանրային բնութագիրը: 

2. Այլաբանության ձևերը: 

3. Պոետիկայի 

առանձնահատկությունները: 

Թիմային աշխատանք-

մրցույթ 

ՊԳ 5, 7 

5.  Բանաձևումային ժանրեր 

(օրհնանք, անեծք, առած, 

հայհոյանք, երդում, 

ասացվածք) 

1. Կառուցվածքը: 

2. Օրհնանքի, երդման, անեծքի, 

հայհոյանքի օբյեկտների 

վերհանում: 

3. Առած և ասացվածք: 

Բանավոր հարցում: 

Համեմատական 

աղյուսակների 

ստեղծում: 

ՊԳ 5, 7, 30 

ԼԳ 2, 6 

6.   

 

Ավանդազրույց  

1. Ավանդազրույց և առասպել: 

Ժամանակակից 

մոտեցումներ(Ս. 

Հարությունյան): 

2. Կապը կենդանական էպոսի 

հետ: 

3. Ցիկլերը: 

4. Կերպարանափոխումներ. 

ա) կենդանական աշխարհի 

բ) բուսական աշխարհի 

Գրի առած նյութի 

ներկայացում: 

ՊԳ 5, 7, 11 

ԼԳ 2, 6 

Բանավոր հարցում: 

Թեստային ստուգում: 

ՊԳ 5, 7, 11, 15, 20, 

32 

ԼԳ 2, 6 

7.  Քնարական սեռ: 

Աշխատանքային երգեր: 

1. Աշխատանքային ցիկլերը, 

որպես ար. –ի ցիկլերի հիմք: 

2. Աղերսները այլ ժանրերի 

հետ: 

2 

Բանավոր հարցում: ՊԳ 15, 5, 11, 7 

ԼԳ 2 

8.  Պանդխտության երգեր 1. Պանդուխտի հոգևոր 

աշխարհի բացահայտումը: 

2. Հայրենաբաղձությունը: 

Բանավոր ստուգում: ՊԳ 5, 7, 11, 9, 14, 

22, 28 

ԼԳ 2, 6 

9.  Սիրո երգեր 1. Մարդու հոգևոր աշխարհի 

բացահայտումը սիրո 

Թիմային պայքար 

(խաղիկների, 

ՊԳ 2, 5, 7, 9, 11, 22 
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երգերում: 

2. Ենթաթեմաները: 

հայրենների միջոցով): ԼԳ 2 

 

 

Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ * 

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Բանահյուսություն և 

բանագիտություն: 

1. Բանագիտություն 

2.  Բանահյուսություն: 

3. Կապը այլ 

գիտությունների հետ: 

Տեսական նյութի 

յուրացում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում ՊԳ 5,7, 28 

2. Բանագիտական 

դպրոցներ: 

1. Դպրոցների 

տարբերակվածության 

հիմքերը: 

2. Դիցաբանական դպրոցի 

դերը: 

Տեսական նյութի 

յուրացում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում ՊԳ 7, ԼԳ 7 

3. Առասպել և 

առասպելաբանություն: 

Հավատալիք: Միֆ: 

1. Առասպելական 

մտածողություն: 

Ստեղծագործական 

մեթոդ: 

2. Առասպելը որպես 

աշխարհայացք: 

3. Ծես: 

4. Արքետիպ: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Երկխոսություն 

ՊԳ 1, 2, 7, 11, 18, 

19, 20, 25, 28, ԼԳ 3 

                                                             
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը: 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր.՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն: 

 Ինքնուրույն աշխատանքի քարտի մեջ տրված են աշխատանքային տետրում կատարվող, քարտեզագրվող, բնագրի վրա կատարվող ամենօրյա աշխատանքները: 
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4. Առասպելների 

կերպարաստեղծման 

արվեստը: 

1. Հայկ և Բել: 

2. Արա Գեղեցիկ և 

Շամիրամ: 

3. Կապը դիցարանի հետ: 

4. Արարքը: 

5. Գեղարվեստական 

մոդելավորումը: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Առասպելական 

հերոսների 

գեղարվեստական 

մոդելների  հետ 

աշխատանք: 

ՊԳ 1, 2, 7, 11, 18, 

19, 20, 25, 28, ԼԳ 3 

5. Վիպասանք: 1. Աստվածային շարմի 

խնդիրը: 

2. Առասպելական և 

պատմական հիմքեր: 

3. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 

ցիկլերը: 

Մտածողության 

փոփոխությունը: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Նախագծման մեթոդի 

տարրեր: 

ՊԳ 1, 2, 5, 7, 11, 18, 

25, 26, 28 

6. «Սասնա ծռեր» էպոսը: 1. Էպոսի տարբերակներ: 

2. Էպոսի շերտեր 

(առասպել, վիպասանք): 

3. Աշխարհայացքային 

շերտեր 

4. Պատումի  

տիպաբանական խմբեր: 

5. Էպիկական հերոս: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Ռեֆերատ: 

Մշակված նյութի 

ստուգում: 

ՊԳ 2, 5, 6, 7, 8, 10, 

24, 27, 28 

ԼԳ 5 

7. Հեքիաթ 1. Կենդանական հեքիաթ, 

կապը առասպելի հետ: 

2. Հրաշապատում հեքիաթ: 

3. Իրապատում հեքիաթ: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Հրաշապատում 

հեքիաթների (3-5) 

տիպաբանական 

վերլուծություն ստուգում 

ՊԳ 6, 7, 11, 12, 13, 

28 

8. Առակ 1. Առակ և առասպել: 

2. Առակ և հեքիաթ: 

3. Մետոմորֆոզ: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում ՊԳ 5, 7 
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9. Հանելուկ 1. Ժանրային 

առանձնահատկությունն

երը: 

2. Ճանաչողական և 

դաստիարակչական 

կողմերը: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Թիմային աշխատանք ՊԳ 5, 7, 11, 17, 23 

10. Բանաձևումային ժանրեր: 1. Տեսակները: 

2. Ժանրային 

ներթափանցումներ: 

3. Կառուցվածքային 

առանձնահատկությունն

եր: 

4. Չարի և բարու 

խնդիրները: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Հավաքած նյութի 

ստուգում: 

ՊԳ 7, 16, 21, 30 

11. Ավանդազրույց: 1. Աղերսները այլ ժանրերի 

հետ: 

2. Տեսակները: 

3. Թեմատիկան: 

4. Պոետիկան: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Հարցում: Մշակումների, 

հավաքած նյութի 

ստուգում: 

ՊԳ 7, 29, ԼԳ 2 

12. Կենցաղային և 

օրացուցային ծիսական 

երգեր: 

1. Ծես: 

2. Տարեպտույտի  ցիկլային 

երգեր: 

3. Հարսանեկան երգեր: 

4. Սգո երգեր: 

5. Օրացուցային երգեր: 

6. Մանկական խաղերգեր: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Ուսանողների կողմից 

իրենց տարածաշրջանի 

ծեսերի, երգերի 

ներկայացում: 

ՊԳ 7, 22 

ԼԳ 2,6 



15 
 

13. Քնարական սեռ: 

Աշխատանքային երգեր: 

1. Սեռի 

առանձնահատկությունն

երը: 

2. Աշխատանքային երգի 

սոցիալական էությունը: 

3. Ցիկլերը: 

4. Աշխատանքային երգի 

մեջ սիրո թեմայի 

առկայությունը: 

5. Աշխատավորի 

կերպարը: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: ՊԳ 5,7,9,11,15 

ԼԳ 2,6 

14. Պանդխտության երգեր: 1. Սոցիալական էությունը: 

2. Ցիկլերը: 

3. Ժողովրդի քաղաքական 

ճակատագրի 

արտացոլումը: 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: ՊԳ 5,7,9,11,14,22 

15. Սիրո երգեր: 1. Սիրո ընկալումները: 

2. Գեղեցկության 

չափումները: 

3. Սոցիալական 

խնդիրները: 

4. Տեսակները: 

5. Տաղաչափական 

առանձնահատկությունը

: 

 

Տեսական և 

գեղարվեստական 

նյութի 

քարտեզագրում: 

Ստուգարքների 

շաբաթ 

  

16. Գուսանական երգեր: Թիմային բանավեճ: ՊԳ 2,5,7,11,9,22 

ԼԳ 2,7 

 

1. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Ինտերնետային կապ, պրոեկտոր (4-5 անգամ): 

                                                             
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 
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Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 



 

14.Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի14։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն ուղղորդված են կրթության 

վերջնարդյունքներին 

Առաջին ընթացիկ քննություն 
                                                             
14 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.):   
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Գնահատման մեթոդը 

- Էպիկական սեռի ստեղծագործությունների գրավոր վերլուծության 

համակարգված գնահատում 

Գնահատման չափանիշները. 

Յուրաքանչյուր հարցը գնահատվում է 6 միավոր (ա, բ բաղադրիչներ), գ, դ 

բաղադրիչները տարածվում են ամբողջական աշխատանքի վրա: Ընդհանուր 

գնահատականը ստացվում է 6+6+6+1+1 կաղապարով: 

ա) տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված պատասխանի 

բովանդակությունը- 4 միավոր 

բ) պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման մասնաբաժինը-2 միավոր 

գ) շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի յուրացվածության 

աստիճանը-1 միավոր 

դ) ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը-1 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ քննություն  

 Գնահատման մեթոդը 

քնարական սեռի ստեղծագործությունների գրավոր վերլուծության համակարգված 

գնահատում 

      Գնահատման չափանիշները. 

Յուրաքանչյուր հարցը գնահատվում է 6 միավոր (ա, բ բաղադրիչներ), գ, դ 

բաղադրիչները տարածվում են ամբողջական աշխատանքի վրա: Ընդհանուր 

գնահատականը ստացվում է 6+6+6+1+1 կաղապարով: 

ա) տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված պատասխանի 

բովանդակությունը- 4 միավոր 

բ) պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման մասնաբաժինը-2 միավոր 

գ) շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի յուրացվածության 

աստիճանը-1 միավոր 

դ) ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը-1 միավոր 

Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության ստուգում 

     Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

- Էպոսի տարբերակների մշակում և համադրում 

Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 

- ներկայություն 

- մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Հնարավոր է նաև համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 

- թեստի մեջ ներառված 100 հարցերին տրված ճիշտ պատասխանների 

հաշվարկումª համակարգչային ծրագրի միջոցով (հարցի արժեքը 0.2 միավոր) 

Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 

արդյունքների հանրագումարային գնահատում հարյուրմիավորանոց սանդղակով 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  
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միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 
 

Դասընթացի ծրագիր 

Ժողովրդական      բանահյուսության      առարկան, կապը այլ գիտությունների հետ: 

Բանահյուսություն, ֆոլկլոր, բանագիտություն: Բանավոր ստեղծագործության 

առանձնահատկությունները, գեղարվեստական և ճանաչողական նշանակությունը:      

Բանահյուսության բնույթը. անհատականի և կոլեկտիվի խնդիրը: 

Ավանդույթ: Տարբերակայնություն: ժանրային կազմը, դասակարգումը ըստ    վիպական 

և քնարական սեռերի: Ցիկլեր: 

Բանագիտական դպրոցներ (դիցաբանական, փոխառական, պատմական ևայլն).  

դրանց հայկական արտահայտությունները։ 

Ժողովրդական   բանավոր   ստեղծագործության   օգտա•ործումը   հայ   պատմիչների 

կողմից։ 

Հայ գրավոր գրականության ու բանահյուսության փոխազդեցության շրջադարձային 

փուլերը     X—XII     դարերում:      

Բանագիտության ձևավորումը իբրև առանձին գիտաճյուղ (էմին, Ատ. Պալասանյան ): 

Բանահավաքության վերելքը   (Տ.   Նավասարդյան,  Ա. Հայկունի,  Գ. Հովսեփյան.  Ե.Լալայան 

և այլն)։ Գ. Սրվանձտյանցը որպես նշանավոր բանահավաք (̔Գրոց-բրոց՚, ՙՄանանա՚,   ՙՀամով 

հոտով՚)։ 

 Հայ բանագիտության գիտական սկզբունքների մշակումը  80-90 - ական թվականներին 

(Գր. Խալաթյանց, Բ. Խալաթյանց. Մ. Աբեղյան). 19- րդ դարի 90-ական թվականներին 

բանագիտական-մասնագիտական պարբերականների հիմնադրամը (̔Ազգագրական հանդես՚, 

ՙէմինյան ազգրական ժողովածու՚)։ 

 Բանահյուսության և ազգային մշակույթի փոխազդեցության նոր փուլը (Ղ. Աղայան, 

Հովհ. Թումանյան, Հովհ. Հովհաննիսյան, Կոմիտաս)։ Թումանյանի և Կոմիտիտասի 

բանագիտական հայացքն 

  

 

Բաժին 1: Էպիկական սեռ 

Հայ հին առասպելներ: Առասպելաբանություն: Առասպելաբանությունը որպես 

աշխարհի արտացոլման տեսակ, մեթոդը (քաոսային, կոլեկտիվ): Առասպելը որպես 

աշխարհայացք, առասպելը որպես պատմություն: 

Առասպելի տեսակները (արխայիկ, միջանկյալ, արտադրական, գաղափարական): 

Առասպելաբանական աշխարհայացք և մեթոդ-սկզբունք (իդեալականացում, 

բևեռացում, պատմական կոնկրետություն): 

Արխայիկ առասպելի քրոնոտիպային անորոշություն: 

Առասպելի ընդհանուր բնորոշումը: Առասպելը որպես հասարակության մանկության 

շրջանի մտածողության արդյունք: Առասպելի ժանրը, նրա գեղարվեստական 

առանձնահատկությունները, կերպարային մտածողության արտահայտությունները. նշան, 

արքետիպ, գեղարվեստական մոդել: 

Կենցաղավարման ձևերն ու միջավայրը: Նրանց գործառույթային ուղղվածությունը: 

Հայկական դիցարանը: Դից (միֆ) և նշան: Նշանը որպես մոդել: 
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 Առասպելի   պատմականացումը   (Հայկ   և   Բել,   Արամ, Արա Գեղեցիկ   և   այլն)։   Հայ    

ժողովրդի    ծագման,      հայկական      պետականության ստեղծման     ժամանակների     

արձագանքը     առասպելներում: Այդ   առասպելների հայրենասիրական բովանդակությունը 

իբրև նրանց պատմականացման հետևանք: Կերպավորման արվեստը։ Պատումնային 

հնարանքներն ու առանձնհատկությունները:  Առասպելը և հայ հեթանոսական պանթեոնը։  

 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀՆԱԳՈԻՅՆ  էՊՈՍԸ («ՎԻՊԱՍԱՆՔ») 

Հնագույն    վիպական    ստեղծա•ործության    ընդհանուր    բնութագիրը։    Վիպասանքի 

ժանրային առանձնահատկությունները, պատմական հիմքը գաղափարական    

բովանդակությունը։ 

Հնագույն վիպական ստեղծագործության դրվագները ըստ Մ. Խորենացու (Սանատրուկ 

և Երվանդ. Արտաշես-Սաթենիկ-Արտավազդ, Տիգրան և Աժդահակ և այլն)։ 

Վիպասանքի    գեղարվեստական    և   ճանաչողական    արժանիքները: Վիպական 

ցիկլեր: Ժողովրդական վիպական ասքեր, աղբյուրները (Ագաթանգեղոս, Բուզանդ, Հովհան 

Մամիկոնյան): 

Հին էպոսի դրվագների մշակումները հայ նոր և նորագույն գրականության մեջ։ 

«ՍԱԱՆԱ ԾՌԵՐ» էպոսը. էպոսի ժանրի բնորոշումը: Էպոսի գրառման  և 

ուսումնասիրման պատմությունը (Գ. Սրվանձտյանցը հայ էպոսագիտության հիմնադիր)։ 

Հայ   ժողովրդական    Էպոսի   ստեղծման ժամանակաշրջանը, պատմականությունը։    

Աշխարհագրությունը: Էպոսի` աշխարհայացքային հիմքերը: Ասացողական դպրոցի խնդիրը: 

Պատումը (ըստ տարածաշրջանների): Էպոսի չորս ճյուղերը: Գաղափարական     

բովանդակությունը: Տարբերակայնությունը: Էպոսի ստեղծա•ործման հոգեբանական 

խնդիրները: Ժողովրդի հոգեբանության և մտածողության արտացոլումն էպոսում:   Հայ    

Ժողովրդի ազատասիրության, հայրենասիրության, խաղաղասիրության, մարդասիրության 

արտացոլումն   էպոսում: Սոցիալական խնդիրները: Տիրոջ մոդելը: Կերպարաստեղծման 

արվեստը էպոսում. արարքը որպես հիմնական չափում: Էպիկական աշխարհ: Էպիկական 

հերոս: Բացասական հերոս: Էպիկական տարածություն և ժամանակ: Երգիծանքը և հումորը 

էպոսում։ Արտահայտչական միջոցները (հակադրում, չափազանցություն, մականուն, 

համեմատության, բառախաղ և այլն)։ «Սասնա ծռեր»  էպոսի տեղը մյուս ժոդովուրդների 

էպիկական ստեղծագործությունների շարքում։ Էպոսի գրական մշակումները (Հովհ. 

Թումանյան. Ավ. Իսահակյան, Ե. Չարենց և ուրիշներ)։ 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ    ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ 

Հեքիաթը որպես ժանր: Ծագումը: Առասպելի փոխակերպումը հեքիաթի:  Ընդհանուր  

բնութագիրը,  հիմնական տեսակները ( հրաշապատում, կենդանական  և իրապատում): 

Անիմիզմի, կախարդանքի (մագիա), ծեսերի հետքերը: 

Հրաշապատում հեքիաթներ. բնութագիրը: Հրաշապատում հեքիաթ և միֆ: Պրոպալի 

մոտեցումները, տիպաբանական կառուցվածքը: 

Հրաշապատում  հեքիաթների      ձևաբանությունը: Հերոսի բնույթը:«Չարը» և «բարին» 

որպես արքետիպ. կաղապար և մոտիվային էություն: Անեծքը, արգելքը հեքիաթներում. 

անեծքի, արևելքի հոգեբանական կողմը: Կախարդված հերոսների վարքը: 

Իրադրությունը կախարդական հեքիաթներում: Մեղքը, մեղքից ազատագրումը: 

Պաշտամունքային խնդիրները հեքիաթում: Հերոսների համակարգը: Գեղարվեստական 
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առանձնահատկությունները («Լինում է չի լինում» բանաձևը, երջանիկ ավարտը. 3, 7, 40 

մո•ական թվերը, կրտսեր եղբոր պրոբլեմը և նրա սոցիալական հիմքը, երևակայական 

հերոսները (դև, վիշապ, կախարդ),  երևույթները (կերպարանափոխություն, 

տեղափոխություն լույսից մութ աշխարհ և այլն):Հրաշապատում հեքիաթների բնորոշ 

սյուժեները:Պոետիկայի առանձնահատկությունները, տարածության և ժամանակի 

ըմբռնումը։ 

Իրապատում հեքիաթ: ժանրային առանձնահատկությունները: Իրապատում և 

հրաշապատում հեքիաթների պոետիկական համակար•երի ժանրային 

տարբերությունները: Հեքիաթ և նովել: Աշխատավոր ժողովրդի առօրյայի, կենցաղի, 

վարքի,  բարքի արտացոլումը: 

Իրապատում հեքիաթների արվեստի առանձնահատկությունները։ Հեքիաթների 

խրատական, դաստիարակչական դերը։Ժողովրդական   հեքիաթների  գրական   

մշակումները   և  մշակման   սկզբունքները   (Ղ. Աղայան, Հովհ.  Թումանյան, Ստ. 

Զորյան և ուրիշներ):  

Ավանդազրույցներ – ժանրի   բնորոշ   առանձնահատկությունները: Կապը առասպելի, 

առասպելական զրույցի հետ: Ս. Հարությունյանի մոտեցումները (բնատեսքի, 

բուսաշխարհի, կենդանական աշխարհի ---- առասպելներ): 

Կենդանական էպոս և կենդանական հեքիաթ, կապը դիցաբանության, տոտեմի հետ: 

Կենդանական հեքիաթի պարզությունը, սեղմությունը, կոմպոզիցիոն հնարների 

ընկալեությունը, կրկնողությունը որպես պոետիկական առանձնահատկություններ: 

Արխաիզմի դրսևորումները (կախարդանք, հավատալիք, ծես): Բնության   և   

հասարակության ուժերի  ֆանտաստիկ–գերբնական   պատկերացումների   և   

սոցիալական   մոտիվների արտացոլումը: «Չար» և «բարի»  սկզբունքների 

հակադրության  համընդհանուր ընդգրկումը: 

ԱՌԱԿ: Առակը   որպես   ժանր: Գրառման   պատմությունը: Կառուցվածքը,   

այլաբանությունը: Երգիծական   բնույթը: Սոցիալականության արտացոլումը։ 

Աշխարհիկ բովանդակությունը, բարոյախոսությունը։ Առակների թեմատիկան։ Հայ 

միջնադարյան և նոր առակա•րությունը։                                                                   , 

Բանաձևումային ժանրեր: Առած-ասացվածքներ: Առածի և ասացվածքի ժանրային 

բնութագիրը և տարբերակիչ գծերը։ Աղբյուրները: Դասակարգման խնդիրը։ Հիմնական 

թեմաներն  ու ենթաթեմաները։ Առած-ասացվածքները,     որպես    ժողովրդի     

դարավոր կենսափորձի խտացում, աշխարհայեցողության և     

կենսափիլիսոփայության  արտացոլում։ Օրհնանք: Հայհոյանք: Պոետիկայի 

առանձնահատկություններ:      

ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ:  Հանելուկների     ժանրային     բնութագիրը: Ծագման և    զարգացման     

փուլերը: Հանելուկը  որպես այլաբանություն: Այլաբանության տեսակները: 

Հանելուկային առարկաների արտահայտման ձևերը: Թեմատիկան։ Գաղափարական 

բովանդակությունը, պոետիկայի առանձնահատկությունները։ Հայկական 

միջնադարյան  հանելուկների ժողովածուները և մշակումները  (Ա. Շիրակացի, Ն. 

Շնորհալի և այլն): 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԻՊԱԿԱՆ  ԵՐԳԵՐ: Վիպական    երգերի    ընդհանուր    

բնորոշումը։    Ստեղծման ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները: «Մոկաց 
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Միրզա» վիպերգը. գաղափարական   բովանդակությունը և աշխարհիկ էությունը: 

Սուլթանական   բռնակալության    նկատմամբ    ժողովրդի վերաբերմունքը: 

Գեղարվեստական առանձնահատկությունները։ Գրավոր մշակումները։ 

«Կարոս խաչ». գաղափարական  բովանդակությունը: Վիպական   և   քնարական 

տարրերի հարաբերությունը: ժողովրդական լավատեսության էությունն ու 

գեղարվեստական արտահայտության սկզբունքը։ 

«Ասլան աղա». գաղափարական բովանդակությունը: Աշխատանքի և աշխատավոր 

մարդու առաքինությունների մարմնավորումը ծառայի կերպարում: Աշխարհիկ կյանքի 

հաղթանակը քրիստոնեական դոգմաների նկատմամբ: Գեղարվեստական 

առանձնահատկությունները: 

Հայկական վիպական երգերի կատարողական արվեստը: 

Բաժին 2: Քնարական սեռ 

Հայ ժողովրդական երգերի դասակարգումն ըստ կիրառության, կատարման ձևերի և 

թեմատիկայի: Երգերի ժանրային կազմը և ժանրային փոխներթափանցումները։  

Ծիսական երգերի ընդանուր  բնույթն ու տեսակները: 

ա.Պաշտամունքային և տոնական–օրացուցային (ծաղկատոնի, վիճակահանության և 

այլն). կապը կրոնական պատկերացումների և ծեսի հետ։ 

բ.Հարսանեկան երգեր: Դրանց պատմողական-այլաբանական, ներբողական-

գովաբանական բնույթը: Հարսանիքի ծիսական և կենցաղային սովորութային կողմերի 

արտացոլումը այդ եր•երում:  

գ. Սգո երգեր, հոգեպաշտական վերապրուկներ: Ձայնարկու կանայք, եղերամայրեր: 

Բովանդակությունը, պատմական զարգացումը։ 

Սիրո Երգեր: Հայկական ժողովրդական սիրո երգերի հնության խնդիրը։ Հայ մարդու 

հոգևոր աշխարհի հարստությունը: Հայ ժող. սիրո երգերի հիմնական տեսակները, 

մոտիվները, բանաստեղծական մշակույթը: Կատարման եղանակները`  խմբերգ,  

մեներգ,  պարերգ: Երգիծական   սիրո  երգեր:   ժողովրդական խաղիկները իբրև սիրո 

երգերի հիմնական տեսակ: Խաղիկների ծագումը: Պոետիկան:  

4. Պարերգեր: Պարերգերի ծագումը: Աշխատանքային, ռազմական պարերգեր: Նրանց 

զարգացումը: Պարերգերի կրկնակն ու ռիթմը։ 

Ծիսական երգերի պոետիկայի առանձնահատկաթյունները: 

2. Սոցիալական երգեր: Ընդհանուր բնույթն ու տեսակները: 

Աշխատանքային երգեր:  Տեսակները, ցիկլերը: Աշխատանքի երգերի դերը կոլեկտիվ  և 

անհատական   աշխատանքի գործընթացում: Առաջացման ժամանակներն ու 

զար•ացման փուլերը։ 

Հնա•ույն աշխատանքային  երգերի ծիսական  բնույթը: Սոցիալական մոտիվը: 

Աշխատավորի քնարական կերպարը: Նրա վշտի անձնական և  սոցիալական 

ակունքները: Քնարական այլ (սիրո) թեմաների ներթափանցումները: 

Պոետիկայի   առանձնահատկությունները (չափ, ռիթմ և այլն):  

ՀԱՅ ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ ԵՐԳԵՐ: Գուսանական երգերի զարգացման փուլերը: 

Գուսանական երգերի վաղ նկարագիրը, անցումը աշուղական երգերի: Գուսանների և 

աշուղների լեզուն: Գուսանական երգերի աշխարհիկ էությունը: Երկու հիմնական 

խմբերը` էպիկական և քնարական: Գուսանական սիրային երգերը: Հասարակական 

մոտիվների արտացոլումը: Հակամարտ դասակարգի, կրոնի և հոգևորականության 



23 
 

մերկացումը ուշ շրջանի գուսանական երգերում: Երգերի տեսակները: Տաղաչափական 

արվեստը,  պատկերավորման միջոցները: 

Պանդխտության երգեր: Պանդխտության երևույթը, ժամանակը, պատճառները: 

Պանդխտության     երգերի մոտիվներն  ու  գաղափարական     բովանդակությունը։ 

Հայրենասիրությունն  ու  հայրենի   եզերքի   կարոտը: Պատկերավորման միջոցները, 

բնության անձնավորում): 

Բաժին 3: ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Խորհրդահայ բանահյուսության շրջանաբաժանումը: ժամանակակից հայ 

բանահյուսական նյութերի հավաքումն ու  ուսումնասիրությունը: Գաղափարական     և    

գեղարվեստական     առանձնահատկությունները: ժանրային կազմը։ 

Հին բանահյուսական ավանդույթների օգտագործումը նոր երգերում: Վիպական 

երգերի, հեքիաթի ժանրերի կրած փոփոխությունները: Հայրենասիրական երգեր. 

թշնամու կերպարը ռազմաշունչ երգերում:   

Հայրենիքի, աշխատանքի, սիրո ընկալումները  խորհրդահայ  բանահյուսության մեջ։ 

Հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրո և թշնամու հանդեպ տածած ժողովրդական 

ատելության արտացոլումը նոր երգերում։ 

Բանահյուսության արդի վիճակը:  Բանահյուսական կենսունակ և մահացող ժանրեր։ 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 
1. Բանահյուսություն առարկան, կապը այլ գիտությունների հետ: 

Բանահյուսություն, ֆոլկլոր, բանագիտություն: Բանավոր ստեղծագործության 

առանձնահատկությունները. գեղարվեստական և ճանաչողական նշանակությունը: 

Բանահյուսության բնույթը. անհատականի և կոլեկտիվի խնդիրը: 

2. Բանագիտական դպրոցներ. դիցաբանական, փոխառական, պատմական և 

այլն: 

3. Առասպելաբանություն: 

4. Առասպելը որպես ժանր.նրա գեղարվեստական առանձնահատկությունները:  

5. Առասպելների տեսակները և հերոսները: 

6. Հայկական դիցարանն ու նրա առանձնահատկությունները: 

7. Կերպավորման արվեստն առասպելներում: 

8. Առասպելը և հայ հեթանոսական պանթեոնը: 

9. Վիպասանքը որպես ժանր և նրա ժանրային առանձնահատկությունները, 

փուլերը: 

10. Վիպասանքի պատմական հիմքը և գաղափարական բովանդակությունը 

(Արտաշես և Արտավազդ, Տիգրան և Աժդահակ): 

11. Վիպասանքի գեղարվեստական արժանիքները: 

12. Էպոսը որպես ժանր: «Սասնա ծռեր» ժողովրդական էպոսը: 

13. «Սասնա ծռեր» էպոսի գաղափարն ու բովանդակությունը: 

14. Էպիկական հերոս: 

15. Էպիկական աշխարհ: 

16. Էպիկական թշնամի և բացասական հերոս: 

17. Էպոսի չորս ճյուղերը: 

18. Հավերժական կերպարներն էպոսում: 

19. Պաշտամունքային վերապրուկներն էպոսում: 

20. Հակադրությունն իբրև էպոսի կերպարների կերտման հիմնական սկզբունք: 
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21. Էպոսի կերպարների մականունները: 

22. Կանանց կերպարներն էպոսում: 

23. Երգիծանքը և հումորն էպոսում: 

24. Կենցաղային հարցերն էպոսում: 

25. Հեքիաթը որպես ժանր: Հեքիաթի տեսակները: 

26. Հայկական հեքիաթների գրառման և ուսումնասիրման պատմությունը: 

27. Հրաշապատում  հեքիաթների գ եղարվեստական  առանձնահատկությունները: 

28. Հրաշապատում  հեքիաթներին բնորոշ սյուժեները և հերոսների համակարգը: 

29. Հրաշապատում հեքիաթների պոետիկայի առանձնահատկությունները, 

տարածության և ժամանակի ըմբռնումը: 

30. Իրապատում հեքիաթներ: Ժանրային առանձնահատկությունները: 

31. Իրապատում հեքիաթների պոետիկայի առանձնահատկությունները: 

32. Ավանդազրույցներ: Ժանրային առանձնահատկությունները: 

33. Առակը որպես ժանր, ժանրային առանձնահատկությունները: 

34. Սոցիալական իրականության արտացոլումն առակներում: 

35. Առած-ասացվածքների ժանրային բնութագիրը, թեմատիկ խմբավորումները: 

36. Հանելուկը որպես ժանր: Ծագումը և զարգացումը, թեմատիկան: 

37. «Մոկաց Միրզա» վիպերգի գաղափարական բովանդակությունն ու 

գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

38. «Կարոս խաչ» վիպերգը: Քնարական և վիպական տարրերը վիպերգերում: 

39. «Ասլան աղա» վիպերգի գաղափարական բովանդակությունն ու 

գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

40. Հայ ժողովրդական քնարերգության ժանրային կազմը և ժանրային 

փոխներթափանցումները: 

41. Ծիսական երգեր: Բնույթը, տեսակները: 

42. Պաշտամունքային երգեր (ծաղկատոնի, վիճակահանության, ջանգյուլումի և 

այլն): 

43. Հարսանեկան երգեր, առանձնահատկությունները: 

44. Սգո երգեր, բովանդակությունը և պատմական զարգացումը: 

45. Սոցիալական երգերի ընդհանուր բնույթն ու տեսակները: 

46. Աշխատանքային երգերի տեսակները, պոետիկայի 

առանձնահատկությունները, առաջացման ժամանակները և զարգացման փուլերը: 

47. Աշխատավորի քնարական կերպարը: 

48. Պանդխտության երգեր, թեմատիկան, գաղափարական բովանդակությունը, 

պատկերավորման միջոցները: 

49. Սիրո երգեր, սիրո երգերի տեսակները, նրանց ենթաթեմաներն ու մոտիվները: 

50. Ժողովրդական խաղիկները որպես սիրո երգի հիմնական տեսակ: Խաղիկների 

պոետիկան: 

51. Պարերգեր: 

52. Գուսանական երգերի ծագումն ու զարգացման փուլերը, տեսակները: 

53. Խորհրդահայ բանահյուսության ժանրային կազմը: 

54. Բանահյուսության մեռնող և կենսունակ ժանրերը: 

55. Հայրենիքի թեման խորհրդահայ բանահյուսության մեջ: 

56. Աշխատանքի նոր ընկալումները խորհրդահայ բանահյուսության մեջ: 

57. Սիրո նոր ընկալումները խորհրդահայ բանահյուսության մեջ: 
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14.4. Գնահատման չափանիշները15. 
 Տեսական գիտելիքները ստուգվում են գործնական պարապմունքների ժամանակ՝ 

բանավոր հարցման, ինքնուրույն աշխատանքի, գրավոր աշխատանքների միջոցով և 

քննության ժամանակ ։ 

 Գործնական աշխատանքները՝ չորս հարցում՝ 5-ական միավոր գնահատմամբ.: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը՝ մեկ հարցում՝ 20 միավոր գնահատմամբ: 

 

 

 

  

                                                             
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

Հլգ/բ-061 «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն» 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝       011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                           

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  011401.19.6   Հայոց լեզու և գրականություն                                                                                                            
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`     Մանկավարժության  բակալավր 
                                                                                                                        /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-061 -Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը 2 ընթացիկ  քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակը ուսանողների կողմից բանահյուսական 

համակարգված գիտելիքների ձեռքբերումը, բանահյուսական 

սեռերի, ժանրերի հստակ ճանաչումը, ստեղծագործությունների 

վերլուծումը, ազգագրության և այլ գիտությունների հետ ունեցած 

աղերսների վերհանումը: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական 

վերջնարդյունք(ներ)ը16  և /կամ կոմպետենցիաները․ 
4.1.  Դասընթացի ուսումնասիրությունից հետո պետք է իմանա 

- բանահյուսական սեռերի և ժանրերի զարգացման 

առանձնահատկությունները, զարգացման փուլայնությունը, 

ժանրային փոխներթափանցումները 

4.2. Պետք է կարողանա 

-  ինքնուրույն վերլուծել բանահյուսական նյութերը 

-  հավաքել և մշակել բանահյուսական տարբեր ժանրերի 

ստեղծագործություններ 

- ճանաչել և որոշել բանահյուսական սեռը, ժանրը 

- աղերսներ կատարել աշխարհի այլ ժողովուրդների 

բանահյուսական սեռերի և հայ ժողովրդական 

բանահյուսության տարբեր ժանրերի միջև: 

4.3. Պետք է տիրապետի 

                                                             
16 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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- վերլուծության մեթոդներին 

4.4. Գործիքային կոմպետենցիաներ 

- վերլուծման և համադրման ունակություն (ԳԿ1) 

- կազմակերպման և պլանավորման ունակություն (ԳԿ2) 

- հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ (ԳԿ3) 

- տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 

ունակություն) (ԳԿ8) 

4.5. Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՋԿ) 

- քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն(ՄՋԿ 1) 

- թիմային աշխատանք (ՄՋԿ 2) 

- միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն (ՄՋԿ 

4) 

- բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում 

(ՄՋԿ 6) 

- բարոյական արժեքներ (ՄՋԿ 8) 

4.6. Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

- գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ 

1) 

- հետազոտություններ կատարելու ունակություններ (ՀԳԿ 2) 

- սովորելու ունակություն (ՀԳԿ 3) 

- առաջնորդի հատկություններ (ՀԳԿ 6) 

- որակի կարևորության գիտակցում (ՀԳԿ 11) 

4.7. Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ 

(ԱԿ) 

- հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները (ԱԿ 2) 

- ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և 

առանձին մասերի միջև իմացություն (ԱԿ 4) 

- հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության 

տեսությունների զարգացման մեթոդները(ԱԿ 5) 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բանահյուսություն և բանագիտություն: 

Բովանդակությունը: Կապը այլ գիտությունների հետ: 

Թեմա 2. Բանագիտական դպրոցներ: 

Թեմա 3. Առասպել և առասպելաբանություն: Սեռեր և ժանրեր: 

Հավատալիք (նշան): Միֆ: 

Թեմա 4. Առասպելների կերպարաստեղծման արվեստը: 

Թեմա 5. Վիպասանք: 

Թեմա 6. «Սասնա ծռեր» էպոսը: 

Թեմա 7. Հեքիաթ: 

Թեմա 8. Առակ: 

Թեմա 9. Հանելուկ: 
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Թեմա 10. Բանաձևումային ժանրեր: 

Թեմա 11. Ավանդազրույց 

Թեմա 12. Կենացաղային և օրացուցային ծիսական ժանրեր: 

Թեմա 13. Քնարական սեռ: Աշխատանքային երգեր: 

Թեմա 14. Պանդխտության երգեր: 

Թեմա 15. Սիրո երգեր: 

Թեմա 16. Գուսանական երգեր: 

Թեմա 17. Նոր և նորագույն շրջանի հայ բանահյուսություն: 
 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Առաջին ընթացիկ քննություն 

Գնահատման մեթոդը 

- Էպիկական սեռի ստեղծագործությունների գրավոր 

վերլուծության համակարգված գնահատում 

Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

- տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 

պատասխանի բովանդակությունը 

- պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 

- շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրա•րային նյութի 

յուրացվածության աստիճանը 

- ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

Երկրորդ ընթացիկ քննություն  

 Գնահատման մեթոդը 

- քնարական սեռի ստեղծագործությունների գրավոր 

վերլուծության համակարգված գնահատում 

      Գնահատման չափանիշները 

- 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 

- Էպոսի տարբերակների մշակում և համադրում 

Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 

- ներկայություն 

- մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 
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Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 

- թեստի մեջ ներառված 100 հարցերին տրված ճիշտ 

պատասխանների հաշվարկումª համակարգչային ծրագրի 

միջոցով 
 

Գրականություն Երկեր Հ Ա / Աբեղյան Մ.  

 Երկեր Հ Բ / Աբեղյան Մ. 

 Երկեր Հ Է / Աբեղյան Մ. 

 Երկեր Հ Ը / Աբեղյան Մ. 

 Գրիգորյան Գր./ Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 

 Գրիգորյան Գր./ Հայժող հերոսական էպոսը 

 Դոլուխանյան Ա./ Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 

 Եղիազարյան Ա./ «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան 

 
Հազար ու մի խաղ/ Ժողովրդական երգարան, խմբագրեցին Կոմիտաս 

Վարդապետ և Մանուկ Աբեղյան 

 
Հակոբյան Ն. Ս./ Կերպարների կերտման սկզբունքը «Սասնա ծռեր» 

էպոսում 

 
Հայ բանահյուսություն/ Քրեստոմատիա, կազմեց և խմբագրեց Գր. 

Գրիգորյանը 

 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ/ Կազմեց և խմբագրեց Ա. Ղանալանյան 

 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 3 

 
Հայ ժողովրդական պանդխտության երգեր, տեքստը գրեց և 

ծանոթացրեց Մ. Մկրտչյանը 

 Ղանալանյան Ա. / Հայ շինականի աշխատանքային երգերը 

 Հարությունյան Ս./ Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ 

 Հարությունյան Ս./ Հայ ժողովրդական հանելուկներ 

 Հարությունյան Ս./ Հայ հին վիպաշխարհը 

 
Հարությունյան Ս./ Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն 

ու դիցարանը 
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 Հարությունյան Ս./ Հայ առասպելաբանություն 

 Ղանալանյան Ա./ Հայկական առածանի 

 Մնացականյան Աս./ Հայկական միջնադարյան ժող. երգեր 

 Մնացականյան Ա. Ը./ Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V-XVIII) 

 Սասնա ծռեր հ1 և Սասունցի Դավիթ, Հայկական ժողովրդական էպոս 

 Խորենացի Մ./ Հայոց պատմություն 

 Բուզանդ Փ./ Հայոց պատմություն 

 Օրբելի Հ./ Հայ հերոսական էպոսը 

 Հարությունյան Ս./ Բանագիտական ակնարկներ 

 Ղանալանյան Ա. / Ավանդազրույց 

 
Հարությունյան Ս./ Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության 

մեջ 

 Ղանալանյան Ա./ Ավանդապատում 

 Լրացուցիչ 

 Հարությունյան Լ./ Նշխարներ Արցախի բանահյուսության 

 
Պետրոսյան Ա./ Արամի առասպելը հնդեվրոպական 

առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման  

խնդիրը 
  Մախչանյան Էդ./ Գրականագիտական բառարան 

 Ժողովրդական վեպ, աշխատությամբ Ս. Հարությունյանի 

 Սվազլյան Վ. / Պոլսահայոց բանահյուսությունը 

 Քալանթարյան Ժ./ Հայ գրականագիտության պատմություն 

 

 

 

 


