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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 
«Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները» դասընթացը 

կարևորվում է լեզվաբանության բնագավառում մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում, ներառված է 011401.19.6 -Հայոց լեզու և գրականություն կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է հարստացնել հայոց լեզվի դարձվածաբանությունից 

ուսանողների գիտելիքները, կատարելագործել նրանց բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտությունները, ընդլայնել այն թեմաների շրջանակը, որտեղ նրանք  կարող են 

արդյունավետ օգտագործել նշված առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք 

բերած գիտելիքները: 
 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 Սովորեցնել ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանության տեսական 

հիմքերը: 

 Բացատրել  ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանության 

օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել դարձվածաբանական հետազոտություններ 

և կատարել եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել դարձվածքների 

առանձնահատկությունները բառագիտության համատեքստում: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  /դասընթացները/ 

«Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները»   

դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների գիտելիքների և 

հմտությունների առկայությունը  011401.19.6 -Հայոց լեզու և գրականություն 

մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող  «Բառագիտություն», 

«Ոճաբանություն», «Շարահյուսություն»  դասընթացներից: 

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

կոմպետենցիաները. 
«Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները»  

դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանա ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանության տեսական հիմունքները,  

                                                             
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


2. իմանա ժամանակակից հայերենի դարձվածքների ուսումնասիրման մեթոդական  

հիմքները 

3. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. տիրապետի  ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանության հետազոտության 

մեթոդներին, 

5. կարողանա  ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանության շրջանակներում 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 
 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3. 
 «Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները» 

դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է 

կիրառել  հայոց լեզվի ուսուցչի  մասնագիտական գործունեության ընթացքում, նաև 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և լեզվաբանության բնագավառում 

գիտական հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 

 

 
 

 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 
Հեռակա ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը (կրեդիտ 

/ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/60 ժամ 

  

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Դասախոսություն 4 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն աշխատանք 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք 

 

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: 

 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 

                                                             
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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): 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ հիմնահարցային դասախոսություն,  դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական 

աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք,  իրավիճակային 

խնդիրների վերլուծություն: 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ 

եզրակացության ներկայացում:  

 
 

 

 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների6. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Ներածություն: Տալ բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: Անել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

Առնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

2 2 18 

2.  Գալ բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: Դնել բայի 

դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում:  2 

 

2 16 

3.  Ընկնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: Գցել բայի 

դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

2 16 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 6 50 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. êáõùÇ³ëÛ³Ý ².Ø., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ûáó É»½áõ 1999 

2. ´»¹ÇñÛ³Ý ä.ê., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¹³ñÓí³Í³µ³ÝáõÃÛáõÝ 1973 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

                                                             
6 Նման է օրացուցային պլանին 



1. ´³¹ÇÏÛ³Ý Ê.¶., Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¹³ñÓí³Í³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ 1986 

2. êáõùÇ³ëÛ³Ý ².Ø., ¶³ÉëïÛ³Ý ê.²., Ð³Û»ñ»ÝÇ ¹³ñÓí³Í³µ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý 1975 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն7 

1. Ներածություն: Տալ բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

1. Դասընթացի տեղն ու դերը հայերեն 

դարձվածքների ուսումնասիրման 

բնագավառում: 

2. Տալ բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

2 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

2. Անել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Անելբայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

3. Առնել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Առնել բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

4. Գալ բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: 

Գալ բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

 

 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

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



5. Դնել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: 

Դնել բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

 

2 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

6. Ընկնել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: 

Ընկնել բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

7. Գցել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: 

Գցել բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն8 

1. Ներածություն: Տալ  բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

1. Դասընթացի տեղն ու դերը հայերեն 

դարձվածքների ուսումնասիրման 

բնագավառում: 

2. Տալ բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

2 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

2. Անել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

Անելբայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

ՊԳ1, 2 

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



ժամանակակից հայերենում: կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ԼԳ1, 2 

3. Առնել  բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Առնել բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

4. Գալ բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Գալ բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

 

2 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

5. Դնել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Դնել բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

6. Ընկնել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Ընկնել բայով կազմված երկանդամ, 

եռանդամ, բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 
2 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 



7. Գցել  բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: 

Գցել բայով կազմված երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Թեստեր, 

գործարար խաղեր, 

խմբային 

աշխատանքներ, 

տնային 

առաջադրանքներ 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը9 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն10 

1. Տալ  բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Տալ  բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

2. Անել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Անել բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

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



3. Առնել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Առնել բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

4. Գալ բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Գալ  բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

5. Դնել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Դնել բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

6. Ընկնել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Ընկնել բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

7. Գցել բայի 

դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

ժամանակակից 

հայերենում: 

Գցել  բայով կազմված 

երկանդամ, եռանդամ, 

բազմանդամ դարձվածքների 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: 

Ռեֆերատ Ստուգարքների 

շաբաթ 

Բանավոր հարցում: 

Ընթացիկ գնահատում: 

Թեստային գնահատում: 

Լրացման հարցեր: 

Հարցաթերթ: 

ՊԳ1, 2 

ԼԳ1, 2 

 



13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում11 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

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

կազմակերպելու համար 



 

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 կարգի12։ 

 

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. 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

                                                             
12«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

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

30.062022թ.),   



ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:13 

 

14.3. Ընթացիկ ստուգում  
ընթացիկ ստուգման տարբերակի նմուշ 

1. Նշել տրված դարձվածքների իմաստները: (5 միավոր) 

 Փորը վեց-վեց անել, հայացքը կանգ առնել, կարկտի պես վրա տալ, ականջին 

օղ անել,  պատիվը գետնով տալ, մատը մատին չտալ, լվացքը դրսում անել, բերանը 

ջուր առնել, խոսքերը մեկ անել, պատին դեմ տալ, խոփը քարին առնել, խելքահան 

անել, օր ու արև չտալ, ոտքի տակ առնել, շան ծեծ տալ 

 

2. Նշել տրված դարձվածքների կաղապարները: (5 միավոր) 

Ականջը կախել, աշխարհով մեկ լինել, բախտի քմահաճույքին թողնել, բերան ծռել, 

գոտին ձգել, դուռ բացվել, սիրտը բացել, երեսը պինդ, երկու խոսքով, երկու 

ճակատով, աչքից ընկնել, ծաղիկ հասակ, կրակի բաժին դառնալ, հալից ընկնել, 

լեզուն ատամների տակ պահել, լեզուն բացվել, կարմիր արև, կարմիր ծաղիկ,  

կարմիր կով, հոգին բուռը հավաքել, մեծ արագություն, մոռացության գիրկն ընկնել: 

3. Նշել տրված կաղապարներին համապատասխանող անել//տալ//առնել բայով 

կապակցություններ (առնվազն 3-ական օրինակ): (5 միավոր)  

Հայցական հոլովով գոյական + բայ Մակբայ + բայ 

Ածական + բայ    Ձայնարկություն + բայ 

Բացառական հոլովով գոյական + բայ Ինքնուրույն գործածությունից զուրկ ձև + 

բայ 

 

4. Գրել տալ և առնել բայերով կազմված հնգական բազմաբաղադրիչ (առնվազն 

չորս բաղադրիչով) դարձվածքներ: (5 միավոր) 

Ընթացիկ ստուգման տարբերակի նմուշ 

1. Շարքերից ընտրելով մեկական բառ՝ կազմել քառաբաղադրիչ դարձվածային միավորներ: (8 

միավոր) 

ափ   վրա    շաբաթ    տալ 

կնիք   լայն    գլուխ    անել 

ձեռք   արյուն   հոգի    անել 

ուրբաթ  հեռու    պատ    տալ 

երակ   ջուր    դուրս    չընկնել 

տակ   մեջ    աչք    դնել 

ծառ   երես    ոտք    գալ 

ագույց   աշխարհ   կանգ   գալ 

երես   միտք    խնձոր   առնել 

բաց   շուտ    թել    առնել 

2. Նշված հատվածներում տեղադրել համապատասխան երկբաղադրիչ դարձվածքներ: (8 միավոր) 

Ուրիշ անգամ թերևս խիստ զայրանար և թողներ հեռանար _____ լոթիներից: Բոլորն շտապում 

էին _______ պանդուխտի ծնողներին ու հարազատներին: Եսային ուղիղ նայում էր իր դիմացը ձգված 

Թովմա հարյուրապետին ու երբեմն աննկատելի _______ նրան: Ես իմ _______ հայ ժողովրդի 

զոհասեղանին: Երվանդը մաուզերները հանձնում է տերերին, որոնք իսկույն _______ գնդապետի 

                                                             
13 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



ետևից: Չէր կարող որևէ _______ այդ զգացմունքին: Ծեծվողները _______, հարձակվեցին յասավուլների 

վրա: Այսպես էլ գործը _______, պատժվածները մնացին առանց ճաշի: Մենք _______ նախրի ետևից 

գլխահակ ու տխուր: Եվ որտեղի՜ց ________ այդ Փարաքարը իր թթենիներով ու բամբակով: Նոր թերթեր 

եմ գնում և _______ դեպի Քանաքեռ: Փողհարներն ________ իրենց գործիքները: 

(անուն, կծիկ,  քարշ, գլուխ,  իրար, ճանապարհ, երես,  աչքալուսանք, գլուխ, աչք, թև, լույս + 

2-ական տալ, անել, դնել, ընկնել, առնել, գալ)  

3. Գրել ընկնել բայով կազմված հինգ բազմաբաղադրիչ (առնվազն չորս բաղադրիչով) դարձվածքներ: 

(4 միավոր) 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները14. 
 Տեսական գիտելիքները ստուգվում են գործնական պարապմունքների ժամանակ՝ 

բանավոր հարցման, ինքնուրույն աշխատանքի, գրավոր աշխատանքների միջոցով և 

ընթացիկ ստուգման ժամանակ ։ 

 Գործնական աշխատանքները՝ երկու հարցում՝ 10-ական միավոր գնահատմամբ: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը՝ երկու հարցում՝ 10-ական միավոր գնահատմամբ: 

 

 

 

                                                             
14 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 



Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՀԼԳ/բ-027 Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 10 Դասախոսություն 4 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է հարստացնել հայոց լեզվի 

դարձվածաբանությունից ուսանողների գիտելիքները, 

կատարելագործել նրանց բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտությունները, ընդլայնել այն թեմաների շրջանակը, որտեղ նրանք  

կարող են արդյունավետ օգտագործել նշված առարկայի 

ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք  

 ա) ժամանակակից հայերենի բայական դարձվածքները, 
բ) բայական դարձվածաբանական միավորների իմաստային և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
Հմտություն 

 Բայական դարձվածքների կառուցվածքային կաղապարները, 

խոսքի մեջ դրանք ունեցած տեղն ու դերը: 
Կարողունակություն 

 Բացատրել դարձվածքների ծագումը, կառուցվածքը, 

արտահայտած իմաստները, ստուգաբանի դրանք: 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Տալ բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: Անել բայի 

դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից 

հայերենում: Առնել բայի դարձվածակազմական 



հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

Թեմա 2. Գալ բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: Դնել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

Թեմա 3. Ընկնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները 

ժամանակակից հայերենում: Գցել բայի դարձվածակազմական 

հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 

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 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- դարձվածաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 



հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 

 Սուքիասյան Ա.Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1999: 

Բեդիրյան Պ.Ս., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Երևան, 

1973: 

Լրացուցիչ՝ 

 Բադիկյան Խ.Գ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, 

Երևան, 1986: 

Սուքիասյան Ա.Մ., Գալստյան Ս.Ա., Հայերենի դարձվածաբանական 

բառարան, Երևան, 1975: 

 


