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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

    Ò³ÛÝ³¹ñáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿  «Եñ³Åßï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛուÝ» մասնագիտության 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, որը պատրաստում է որակյալ 

մասնագետներ: ÎáõñëÁ Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ 480Å.   áõëÙ³Ý ãáñë ï³ñÇÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ñ: 

³ñ³ÝáõÙ Ó³ÛÝ³¹ñÙ³Ý áõëáõóÙ³Ý  ÑÇÙùáõÙ Ñ³ïáõÏ  áõß³¹ñáõÃÛáõÝ  å»ïù ¿ 

¹³ñÓÝ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³ÝÁ: Î³ñáÕ³Ý³É 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ  ³ßË³ï»É ³ßË³ï»É ë»÷³Ï³Ý Ó³ÛÝÇ ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /¹åñáó³Ï³Ý »ñ·»ñÇ/  Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³: 

 àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ áõëáõó³ÝíáÕ µáÉáñ 

·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý 

ï»ùëï»ñÇ Ûáõñ³óáõÙÁ: 

 ºñÏñáñ¹ ÏáõñëáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ûáõñ³óÝ»É 

¹åñáó³Ï³Ý »ñ·»ñ, í»ñÉáõÍ»É Ýñ³Ýó íáÏ³É-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ÏáÕÙ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹³ë³ËáëÁ å»ïù ¿ ûÅ³Ý¹³ÏÇ Ý³¨ 

»ñã³ËÙµ³ÛÇÝ å³ñïÇ³Ý»ñÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÁ: àñå»ë áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ É³ÛÝáñ»Ý 

û·ï³·áñÍ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý  ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, ¹åñáó³Ï³Ý »ñ·»ñ, Ñ³Û, éáõë, 

³ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ºÉÝ»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ¨ 

å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, »ñ·³ó³ÝÏáõÙ Ý»ñ³é»É ï³ñµ»ñ µ³ñ¹áõÃÛ³Ý 

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áË³¹ñ»É áõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ñÙ³ñ 

ïáÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ: àõëÙ³Ý µáÉáñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ³óÝ»É Ñ³Û, 

éáõë ¨ ³ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý ¹³ë³Ï³Ý ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ  

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: àõë³ÝáÕÝ»ñÇ  ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Éë³ñ³ÝÇ  

Ñ»ï Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý  Ñ³Ù³ñ ëÏë³Í ³é³çÇÝ  ÏáõñëÇó  ³óÏ³óÝ»É  

³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ·Ý»ñª ³Ñ³ï³Ï³Ý ¨ ³Ýë³ÙµÉ³ÛÇÝ  Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ  

óáõó³¹ñÙ³Ùµ, »ñ·»ñ  ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ²ÛëåÇëÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÇÝ 

³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ áõñ ãÏ³Ý ëïáõ·³ñùÝ»ñ:  

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

 

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



2.1. Դասընթացի նպատակն է նպատակն է   
 

Ոõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É íáÏ³É  ³ßË³ï³ÝùÇÝª  ¹åñáóáõÙ: 

²Ûë ³éáõÙáí  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½³ñ·³óÝ»É  íáÏ³É  ÉëáÕáõÃÛáõÝ, ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É  

·Çï³Ïóí³Í Ùáï»óáõÙ  íáÏ³É-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 

Ï³ï³ñÙ³ÝÁ,  û·Ý»É Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ  Ó³ÛÝÇ »ñ³Ý·³ÛÇÝ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ áñ³ÏÝ»ñÇ  

å³ï×³éÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³Ý³É  µ³ó³ïñ»É Ã»  ÇÝãåÇëÇÝ  å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ×Çßï 

ÑÝãáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ý  Ñ³ëÝ»Éáõ  áõÕÇÝ»ñÁ  ëáíáñ»óÝ»É`  ³ÛÝ óáõÛó ï³Éáí  

ë»÷³Ï³Ý  Ó³ÛÝáí: Ø»Ãá¹³å»ë  Ëáñ³óí³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõë³ÝáÕÇÝ û·ï³Ï³ñ  ¿ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ 

¹³ë»ñÇÝ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են  

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ íáÏ³É ³ñí»ëïÇ ÙÇçáóáí 

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ  Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ  Ù³ùëÇÙ³É 

½³ñ·³óáõÙ; 

   àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ûáõñ³óÝ»Ý  íáÏ³É-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

Ñ»ï¨Û³É ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

 -  ÙÇ³é»·Çëïñ Ó³ÛÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ÑÝãáÕáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ¹Çñù . 

 -  »ñ·ã³ÛÇÝ ßÝã³éáõÃÛáõÝ ( ÏáÝù³ÛÇÝ-áñáíÝ³ÛÇÝ) ³Ý³ÕÙáõÏ Ëáñ ßÝãáõÙ ¨ ë³ÑáõÝ »ñÏ³ñ 

³ñï³ßÝãáõÙ  

 -  Ó³ÛÝÇ ï³ñµ»ñ ·ñáÑÝ»ñ ( ³é³í»É³å»ë ÷³÷áõÏ ·ñáÑÇ û·ï³·áñÍáõÙ) 

  - Ó³ÛÝÇ Ñ»Ý³Ï»ï  

  - »ñ·ã³ÛÇÝ ³ñï³µ»ñáõÙ ¨ Ñëï³Ï ³éá·³ÝáõÃÛáõÝ ( Ó³ÛÝ³íáñÝ»ñÇ ÑÝã»Õ ¨ Ñ³ñÃ, 

µ³Õ³Ó³ÛÝ»ñÇª ³ÏïÇí  ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ ) áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝ . 

  - Ó³ÛÝÇ ÑÝãáÕáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¹ÇÝ³ÙÇÏ³, »ñ³Åßï³Ï³Ý ÙïùÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³Ïóí³Í( É»·³ïá) ¨ ëï³Ï³ïá »ñ·»óáÕáõÃÛáõÝ  

 -×Çßï ÇÝïáÝ³óÇ³ª 

  Ï³ï³ñÙ³Ý µ³ñ»ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ ¨ ³ë»ñ·³ÛÇÝ á×: 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 



Ուսանողը պետք է ունենա  վոկալ-ձայնային տվյալներ: 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

 «Ձայնադրում»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող 

վերջնարդյունքներն են. 

ուսանողը պետք է իմանա. 

 ³é³ñÏ³ÛÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÁ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,  

 ³é³ñÏ³ÛÇ ï»ÕÁ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Ï³åÁ 

³ÛÉ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ»ï,  

 íáÏ³É ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝÙ³Ý ¨ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,  

 »ñ·³ó³ÝÏÇ Ï³½ÙÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:  

 
ուսանողը պետք է կարողանա. 

 ëï»ÕÍ³·áñÍ³μ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ íáÏ³É 

³ßË³ï³ÝùÁ,  

 Ñ³ñ·³Ýù Ý»ñßÝã»É »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ³½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý 

³ñí»ëïÇ ¹³ë³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý, 

ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·³ñí»ëïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, óáõÛó ï³É ¹ñ³Ýó ï»ÕÁ 

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ,  

 »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ 

Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇÝ,  

 ½³ñ·³óÝ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 

ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  
 

ուսանողը պետք է տիրապետի. 

 »ñ·ã³Ï³Ý Ó³ÛÝÇÝ,  

 Ó³ÛÝÇ μ³ñÓñ ¹Çñù³íáñÙ³Ý ÑÝãáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ,  

 »ñ·ã³Ï³ÝÝ ßÝã³éáõÃÛ³ÝÁ,  

 »ñ·ã³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý 

ï»ËÝÇÏ³ÛÇÝ,  

 ³Ýë³ÙµÉ³ÛÇÝ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ,  

 Ñëï³Ï, Ù³ùáõñ ÇÝïáÝ³óÇáÝ ÑÝãáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:  
 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

 

 վերլուծության և համադրության կարողություն  (ԳԿ -1 ), 

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

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 

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


 կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, 

կազմակերպում,ղեկավարում,վերահսկում) (ԳԿ-2), 

 հենքային ընդհանուր գիտելիքների տիրապետում (ԳԿ - 3 ), 

 պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն (ԳԿ - 4 ), 

 համակարգչային տարրական հմտություններ (ԳԿ - 5 ), 

  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, 

համակարգում,վերլուծում)(ԳԿ - 6 ), 

 որոշումներ կայացնելու կարողություն (ԳԿ - 7), 

 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ -1), 

 հետազոտական կարողություն (ՀԳԿ -2), 

 ուսումնառության կարողություն (ՀԳԿ -3), 

 նոր իրավիճակներին հարմարվելու կարողություն (ՀԳԿ -4), 

 ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ՀԳԿ -5), 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու(ՀԳԿ -6), 

 տրամաբանական նոր գաղափարներ առաջ քաշելու(ՀԳԿ -7),, 

 որակի մասին հոգացություն(ՀԳԿ -8), 

 թիմում աշխատելու(ՀԳԿ -9), 

 գնահատման գործիքների կիրառելու(ՀԳԿ -10), 

 նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու(ՀԳԿ -11), 

 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

 

²Î1 ¹ñë¨áñ»É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 

²Î2 Ñëï³Ï Ñ³Õáñ¹»É ëï³óí³Í Ñ»Ýù³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ 

²Î6 ÏÇñ³é»É ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇÝ µÝáñáß Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

²Î11 ïÇñ³å»ï»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ¨ Ï³ñáÕ³Ý³Ý 

Ù»ÏÝ³µ³Ý»É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, 

²Î12 áõÝ³Ï ÉÇÝ»Ý áõñáõÛÝ, Ã»Ïáõ½ ¨ ÷áùñ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ïíÛ³É 

³é³ñÏ³Û³Ï³Ý áÉáñïáõÙ, 

²Î13 óáõó³µ»ñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ïíÛ³É 

³é³ñÏ³Û³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»ÉÇë, 

²Î14 ïÇñ³å»ï»Ý ïíÛ³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ 

ÏáÙå»ï»óÇ³Ý»ñÇÝ: 
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



 

«Ձայնադրում»   դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել  մասնագիտական գործունեության, երաժշտության 

բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակար

գ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

16 կրեդիտ/480 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 
ժամաքանա

կ 

 
1-ին 

կիսամյակ 

2-րդ 

կիսամյակ 
 

Դասախոսություն    

Գործնական աշխատանք 28/28/28/28 28/28/28/28  

Սեմինար պարապմունք    

Լաբորատոր աշխատանք    

Ինքնուրույն աշխատանք 32/32/32/32 32/32/32/32  

Ընդամենը 240 240 
 

Ընդամենը 480 
 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ընթացիկ 

քննություն) 

ստուգարք/ընթացիկ 

քննություն 

 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 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 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



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): 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատԳԿ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, 

գործարար խաղեր: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, հրահանգների կազմում, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման 

և համակարգման սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների 

վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 
 

 

 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 

 



 

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

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

I կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   6  

8 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

8 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    8  

8 

4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   8  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

 
II կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   4  

6 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

6 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    6  

6 

4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   6  

6 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



5 
ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý)   6  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

 
III կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï  

        

  6  

8 

2 Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½   6  8 

3 Ø»Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ³é³Ýó  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý   8  8 

4 Ø»Ï ¹åñáó³Ï³Ý  »ñ·  áõë³ÝáÕÇ  ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   8  8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

IV կիսամյակ 

1 Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½ 
  6  

8 

2 ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ ÏáÝó»ÛïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  8 

3 
Ø»Ï »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    8  

8 

4 
Ø»Ï ¹åáó³Ï³Ý »ñ· áõë³ÝáÕÇ ë»÷³Ï³Ý Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ûáõñ³óí³Í ¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï.   8  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

V կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   4  

6 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

6 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    6  

6 



4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   6  

6 

5 
ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý)   6  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

VI կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   4  

6 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

6 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    6  

6 

4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   6  

6 

5 ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý)   6  8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

VII կիսամյակ 

1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   4  

6 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

6 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    6  

6 

4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   6  

6 

5 
ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó (ÑÇÝ·»ñáñ¹-ÛáÃ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý)   6  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

VIII կիսամյակ 



1 
ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½   4  

6 

2 
ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï   6  

6 

3 
ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý    6  

6 

4 
ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ   6  

6 

5 
ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó (ÑÇÝ·»ñáñ¹-ÛáÃ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý)   6  

8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

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  

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Հատվածներ սիրված օպերաներից և օպերետներից  

2. Երաժշտությաւն առարկայի դասագրքեր 1-ից - 7-րդ դասարաններ 
 

3. Հայկական ժողովրդական երգեր 
 

4. Հանրամատչելի երգերի ժողովածու 
 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

 

12.1. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/

հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

I կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

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



2. 

ºñÏáõ 

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

8 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

8 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

II կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

5. 

ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ 

¹³ë³ñ³Ý) 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

 

III կիսամյակ 



1. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï  

        

¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

2. 

Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½ դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

Ø»Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

³é³Ýó  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý 

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

Ø»Ï ¹åñáó³Ï³Ý  »ñ·  

áõë³ÝáÕÇ  ë»÷³Ï³Ý  

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

5. Ø»Ï ¹åñáó³Ï³Ý  »ñ·  

áõë³ÝáÕÇ  ë»÷³Ï³Ý  
Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

6 Բանավոր ՊԳ-1,2 



Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

ԼԳ-1,2 

 

  IV կիսամյակ 

1. 

Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½ 

 

 

¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ 

ÏáÝó»ÛïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

Ø»Ï »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

 

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

8 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



4. 

Ø»Ï ¹åáó³Ï³Ý »ñ· 

áõë³ÝáÕÇ ë»÷³Ï³Ý 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ûáõñ³óí³Í ¹³ë³ËáëÇ 

Ñ»ï. 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

8 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

 

V կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

5. 

ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇó (»ññáñ¹-ãáññáñ¹  

¹³ë³ñ³Ý) 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

 

VI կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

5. 

ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ 

¹³ë³ñ³Ý) 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

 

VII կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

5. 

ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇó (ÑÇÝ·»ñáñ¹-

ÛáÃ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý) 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



հասնելու  ուղիները 

 

VIII կիսամյակ 

1. 

ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ ¼արգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

¸աստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական,   

գեղարվեստական  խնդիրների 

կատարմանը 

 

4 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

2. 

ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

ուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

3. 

ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

կարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները   

 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

4. 

ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 



Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

5. 

ºñÏáõ »ñ· ¹åñáó³Ï³Ý 

Íñ³·ñÇó (ÑÇÝ·»ñáñ¹-

ÛáÃ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý) 

Ðասկանալ  ձայնի 

երանգային և դինամիկ 

որակների  պատճառները: 

Îարողանալ  բացատրել 

ճիշտ հնչողությունը և նրան  

հասնելու  ուղիները 

6 

Բանավոր 

ՊԳ-1,2 

ԼԳ-1,2 

 

 

 

12.2. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը10 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն11 

 

1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ զարգացնել  վոկալ  

լսողությունը 

կարողանան  

կատարել ևր  

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

Սեպտեմբեր Բանավոր 

ՀՏՊ-1,2  

ԼԳ-1,2,3,4 

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



2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

դաստիարակել  գիտակցված 

մոտեցում  վոկալ-

տեխնիկական  և 

գեղարվեստական  

խնդիրների կատարմանը 

 

Կոնկրետ 

իրավիճակների 

վերլուծություն 

Հոկտեմբեր Բանավոր 

ՀՏՊ-1,2  

ԼԳ-1,2,3,4 

3. ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó 

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

յուրացնել տարբեր ոճի և 

ժանրի վոկալ 

ստեղծագործություններ 

 

Զեկույց Նոյեմբեր Բանավոր 

ՀՏՊ-1,2  

ԼԳ-1,2,3,4 

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· 

ë»÷³Ï³Ý  

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

ինքնուրույն յուրացնել 

դպրոցական երգեր 
Ռեֆերատ  

Նոյեմբեր 

Դեկտեմբեր 
Գրավոր 

ՀՏՊ-1,2  

ԼԳ-1,2,3,4 

 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում12 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Դասախոսությունների, գործնական պարապունքների ժամանակ դիդակտիկ 

նյութերի, նկարների, ումումնագիտական տեսաֆիլմերի, գծապատկերների 

ցուցադրումֈ 

Սարքեր, սարքավորումներ Ուսանողի աշխատանք համակարգչի հետ: 

Գործնական   

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

կազմակերպելու համար 



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 կարգի13ֈ 

 

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 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է` 

 1-ին կիսամյակում 2 ընթացիկ ստուգում՝ մինչև 20-ական միավոր 

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

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

30.062022թ.),   



(գումարային մինչև 40 միավոր)/ բանավոր: 

 

2-րդ կիսամյակում 2 ընթացիկ քննություն՝ մինչև 20-ական միավոր (գումարային 

մինչև 40 միավոր)/բանավոր: 

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 
Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:14 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

 

 
Ա) 1-ին  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

       

 Ընդգրկված հարցեր. 

 

5. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

6. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

7. ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

8. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 

9.  ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

10. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

11. ºñÏáõ »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

12. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

    

 

14.4. Գնահատման չափանիշները15. 

                                                           
14 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևիֈ  
15 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 Գործնական աշխատանքները – բանավոր - 2  կրեդիտ - 2 ստուգում (1-ին ստուգում 

առավելագույնը` 10 միավոր, 2-րդ ստուգում առավելագույնը ` 10 միավոր): 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքը – բանավոր - 1 ինքնուրույն աշխատանքի համար 

առավելագույնը` 20 միավոր: 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝   011401.00.6 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ                                            

                                                                                    /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  011401.13.6 - «Երաժշտական  կրթություն» 
                                                                                                      /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`   Մանկավարժության բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ԱՍ/բ-025 - Ձայնադրում 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

 9 կեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-4-րդ  տարի, 1-8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 224 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 224 

Ինքնուրույն 256 

Ընդամենը 480 

Ստուգման ձևը  Ստուգարք, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը ¸³ëÁÝÃ³óÇ  Ýå³ï³ÏÝ ¿  áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ 

Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É íáÏ³É  ³ßË³ï³ÝùÇÝª  ¹åñáóáõÙ :²Ûë 

³éáõÙáí  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½³ñ·³óÝ»É  íáÏ³É  ÉëáÕáõÃÛáõÝ, 

¹³ëïÇ³ñ³Ï»É  ·Çï³Ïóí³Í Ùáï»óáõÙ  íáÏ³É-

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 

Ï³ï³ñÙ³ÝÁ,  û·Ý»É Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ  Ó³ÛÝÇ »ñ³Ý·³ÛÇÝ ¨ 

¹ÇÝ³ÙÇÏ áñ³ÏÝ»ñÇ  å³ï×³éÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³Ý³É  

µ³ó³ïñ»É Ã»  ÇÝãåÇëÇÝ  å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ×Çßï ÑÝãáÕáõÃÛáõÝÁ 

¨ Ýñ³Ý  Ñ³ëÝ»Éáõ  áõÕÇÝ»ñÁ  ëáíáñ»óÝ»É`  ³ÛÝ óáõÛó ï³Éáí  

ë»÷³Ï³Ý  Ó³ÛÝáí: Ø»Ãá¹³å»ë  Ëáñ³óí³Í 

Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõë³ÝáÕÇÝ 

û·ï³Ï³ñ  ¿ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ¹³ë»ñÇÝ: 

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 առո•անություն ( 

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. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. ºñÏáõ »ñգ ³é³Ýó Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñգ ë»÷³Ï³Ý  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

2-րս կիսամյակ 
1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³•áñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. ºñÏáõ »ñ• ³é³Ýó Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñգ ë»÷³Ï³Ý  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

5. ºñÏáõ »ñգ ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³գñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ 

¹³ë³ñ³Ý) 

3-րդ կիսամյակ 
1. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï  

2. Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½ 

3. Ø»Ï ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ³é³Ýó  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý 

4. Ø»Ï ¹åñáó³Ï³Ý  »ñգ  áõë³ÝáÕÇ  ë»÷³Ï³Ý  

Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

4-րդ կիսամյակ 
1. Ø»Ï íáÏ³ÉÇ½ 

 
2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ ÏáÝó»ÛïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. Ø»Ï »ñգ ³é³Ýó Ýíագ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. Ø»Ï ¹åáó³Ï³Ý »ñգ áõë³ÝáÕÇ ë»÷³Ï³Ý 

Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ûáõñ³óí³Í ¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï. 

5-րդ կիսամյակ 
1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. ºñÏáõ »ñգ ³é³Ýó Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñգ ë»÷³Ï³Ý  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

5. ºñÏáõ »ñգ ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³գñÇó (»ññáñ¹-ãáññáñ¹  

¹³ë³ñ³Ý) 

6-րդ կիսամյակ 
1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 



3. ºñÏáõ »ñգ ³é³Ýó Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñգ ë»÷³Ï³Ý  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

5. ºñÏáõ »ñգ ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³գñÇó (³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ 

¹³ë³ñ³Ý) 

7-րդ կիսամյակ 
1. ºñÏáõ íáÏ³ÉÇ½ 

2. ºñÏáõ ëï»ÕÍ³գáñÍáõÃÛáõÝ  ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

3. ºñÏáõ »ñգ ³é³Ýó Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ý  

4. ºñÏáõ ¹åñáó³Ï³Ý »ñգ ë»÷³Ï³Ý  Ýí³գ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

5. ºñÏáõ »ñգ ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³գñÇó (ÑÇÝգ»ñáñ¹-ÛáÃ»ñáñ¹ 

¹³ë³ñ³Ý) 

8-րդ կիսամյակ 

1. ºñ»ù ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñÇ Ñ»ï 

(Ù»ÏÁ ³ñÇ³) 

2. Ø»Ï »ñ· ³é³Ýó Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ý  

3. Ø»Ï Ñ³ÙáõÛÃ  Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ  

4. ºñ»ù ¹åñáó³Ï³Ý »ñ· ë»÷³Ï³Ý  

Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ(Ù»Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  

Ûáõñ³óíáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ): 

 
Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

  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 

միավորֈ 

 

Ուսումնառության արդյունքների գնահատման 100-

միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը 

ըստ 5 

բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ 100 

բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ ECTS 

համակարգի 

«Գերազանց» 

(5) 

96-100 A+ 

«Գերազանց» 

(5) 

91-95 A 

«Գերազանց» 

(5) 

86-90 A- 

           «Լավ» (4) 81-85 B+ 

           «Լավ» (4) 76-80 B 

           «Լավ» (4) 71-75 B- 

«Բավարար» 

(3) 

67-70 C+ 

«Բավարար» 

(3) 

62-66 C 

«Բավարար» 

(3) 

58-61 C- 

«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 

«Չստուգված» 0-57 U 
 

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 

 

 

 

 


