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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 

«Գրականության դասավանդումը ավագ դպրոցում» առարկայի 

ուսումնամեթոդական փաթեթը կազմված է մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով 

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական չափորոշիչների հենքով 

կազմված ուսումնական պլանի պահանջների, առարկայի բաղադրիչների հիման վրա 

և նպատակաուղղված է մագիստրական կրթության կազմակերպման, 

դասավանդման որակի բարձրացմանը:   

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին նախապատրաստել ավագ դպրոցում իրականացվող 

մանկավարժական գործունեությանը՝ ամրապնդելով նրանց գիտելիքները 

հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության 

ոլորտներում։ 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 Բացահայտել հայ գրականության առանձնահատկությունները, նրա 

զարգացման փուլերը՝ կապված երկրի պատմության շրջադարձային 

աստիճանների հետ (նախապատերազմյան, պատերազմյան, 

հետպատերազմյան),  

 Ուսանողությանը հարստացնել տեսական և գործնական անհրաժեշտ 

գիտելիքներով, 

 Նրան զինել ապագա գործունեության ընթացքում ուղեցույց մեթոդիկայով: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները. 

«Գրականության դասավանդումը ավագ դպրոցում»   դասընթացին 

մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների գրականագիտական, 

մանկավարժական, մեթոդաբանական նախնական գիտելիքների, տեսական 

գիտելիքները գործնականում կիրառելու և մանկավարժական տեխնոլոգիաների 

իրացման հմտությունների առկայությունը։ 

 

 

 

 

 

 

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների: 



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

«Գրականության դասավանդումը ավագ դպրոցում»  դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. Իմանա հայ գրականության զարգացման առանձնահատկություններն ու 

գլխավոր միտումները,  

2. իմանա գրականության պատմության ուսումնասիրման մեթոդական  

հիմքները, 

3. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. կարողանա  ուսումնասիրվող շրջանի հեղինակների 

ստեղծագործությունների շուրջ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ, 

5. մշակի թեմայի դասավանդման նոր մոտեցումներ։ 

 
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 

պահանջների2. 

«Գրականության դասավանդումը ավագ դպրոցում»  դասընթացից ձեռք  

բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  

մանկավարժական գործունեության ընթացքում, ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և բանասիրության և մանկավարժության 

բնագավառում գիտական հետազոտություններ  կատարելու    նպատակով: 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20  

Գործնական աշխատանք 20  

Ինքնուրույն աշխատանք 80  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ընթացիկ 

քննություն 

 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները3 .  

 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 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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 

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 են4՝ 

 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: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 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, թեմատիկ սեմինար, 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, 

գործարար խաղեր։ 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում։ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների5. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 
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1.  Հայ հին գրականության դասավանդումը 2 

2 

2 

2.  «Սասնա ծռեր» էպոսը 

2 

2 

3.  Հայ միջնադարյան գրականություն 2 

4.  Խ. Աբովյանի ստեղծագործությունը 

2 

 2 

5.  Արևմտահայ պոեզիան  2 

6.  Պատմավիպասանության առանձնահատկությունները ռոմանտիզմի տեսանկյունից /Րաֆֆի, 

Մուրացան/ 
 2 2 

7.  Հակոբ Պարոնյանն ու երգիծանքի տեսակները 

2 

 2 

8.  Քննադատական ռեալիզմ. Շիրվանզադեի ստեղծագործությունները  2 

9.  Զոհրապի ժողովածուները  2 2 

10.  Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործությունը 2 2 2 

11.  Վ. Տերյանի պոեզիան  2 2 

12.  Եղիշե Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը 2 2 2 

                                                             
5 Նման է օրացուցային պլանին 



13.  Բակունցի ստեղծագործությունը  2 2 

14.  Դ. Դեմիրճյանի  ստեղծագործությունը. «Ավելորդը», «Վարդանանք» 2  2 

15.  Գ. Մահարու ստեղծագործությունը  2 2 

16.  Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը  2 2 

17.  Հ. Շիրազի ստեղծագործության զուգահեռը միջնադարյան քնարերգության հետ: «Բիբլիական» 

պոեմի վերլուծությունը։ 2 

2 

2 

18.  Հ. Սահյանի պոեզիան 2 

19.  Պ. Սևակի ստեղծագործությունը 2 2 

20.  Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը 2  2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 20 80 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Թ. Գ. Ջուհարյան, Հայ գրականության մեթոդիկա 1980 

2.  Ա. Դոլուխանյան, Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա 2006 

3.  Էդ.Ջրբաշյան «Չորս գագաթ» 1982 

4.  Հ.Թամրազյան «Եղիշե Չարենց» 1981 

5.  Ա.Արիստակեսյան «Պարույր Սևակ» 1974 

6.  Դ.Գասպարյան «Պարույր Սևակ» 2001 

7.  Մ.Սանթոյան «Էպիկական կերպարի ստեղծման չափումները» 2006 

8.  Ս.Սարինյան «Հայոց գրականության երկու դարը» 1988, 1989, 2002, 2004, 2009, 

2015 

9.  Վ. Եղիազարյան, Հայ հին գրականության պատմություն 2014 



 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն6 

1.  

Հայ հին գրականության 

դասավանդումը 

 Հայ հին բանահյուսությունը  

 Առասպելներ  և վիպերգեր 

 5-րդ դարի պատմագրությունը: 

Զուգահեռներ 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ9, ԼԳ5 

2.  
«Սասնա ծռեր» էպոսը 

 «Սասնա ծռեր» էպոսը՝ որպես հայ 

ժողովրդի կյանքի հայելի 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ10 

3.  

Հայ միջնադարյան գրականություն 

  Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան 

ողբերգության» պոեմի վերլուծությունը 

 Հայ միջնադարյան պոեզիան. հայրեններ 

ՊԳ1, ՊԳ2, ԼԳ2 

4.  
Խ. Աբովյանի ստեղծագործությունը 

 Գրականության լեզուն և 

բովանդակությունը 

2 
ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

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

10.  Ա. Եղիազարյան, «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան 1999 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.  Ս. Աղաբաբյան, Եղիշե Չարենց 1977 

2.  Վ. Եղիազարյան, Գրիգոր Նարեկացին և 10-րդ դարի հայ գրականությունը 2018 

3.  Ա. Ինճիկյան, Մտերիմներ և Մտորումներ 1967 

4.  Զ. Ավետիսյան, Հայ պատմավեպի պոետիկան 1986 

5.  Ս. Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ 2010 

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

1.   

2.   



5.  

Արևմտահայ պոեզիան 

 Պ. Դուրյան 

 Մ. Մեծարենց  

 Դ. Վարուժան 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

6.  Հակոբ Պարոնյանն ու երգիծանքի 

տեսակները 

 Երգիծանքի տեսակները 

 «Մեծապատիվ մուրացկանները» 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

7.  
Քննադատական ռեալիզմ. 

Շիրվանզադեի 

ստեղծագործությունները 

 Քննադատական ռեալիզմի գաղափարական 

առանցքը 

 «Քաոս» 

 «Պատվի համար» 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

8.  
Թումանյանի կյանքն ու 

ստեղծագործությունը 

  Կյանքն ու ստեղծագործությունները 

  Պոեմները  

 Լեզվաոճական նրբությունները 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

9.  

Եղիշե Չարենցի կյանքն ու 

ստեղծագործությունը 

 Կյանքն ու ստեղծագործությունը 

 Չարենցի քաղաքական հայացքների 

բազմակերպությունը 

 Ժողովածուները  

 Պոետիկան 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ՊԳ3, ՊԳ4, 

ԼԳ1 

10.  

Դ. Դեմիրճյանի  

ստեղծագործությունը. «Ավելորդը», 

«Վարդանանք» 

 «Ավելորդը». հոգեբանական 

վերլուծություն 

 «Վարդանանք» պատմավեպի 

գաղափարական դասերը 

  Կերպարների համադրումն ու 

հակադրումը 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

11.  Հ. Շիրազի ստեղծագործության 

զուգահեռը միջնադարյան 

քնարերգության հետ: 

«Բիբլիական» պոեմի 

վերլուծությունը։ 

 Շիրազի ստեղծագործության զուգահեռը 

միջնադարյան քնարերգության հետ 

  «Բիբլիական» պոեմի վերլուծությունը 
2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 



12.  
Հ. Սահյանի պոեզիան 

 Ժողովածուները 

 Պոեզիայի պատկերայնությունը 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

13.  

Պ. Սևակի ստեղծագործությունը 

 Ժողովածուների նորարությունը 

 «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի 

գազափարական բովանդակությունը և 

պոետիկան 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ՊԳ5, ՊԳ6 

14.  
Հ. Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը 

 Արձակի յուրահատկությունը 

 «Աշնան արևը» վեպի կերպարները, 

արտահայտչականությունը 

2 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

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

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն7 

1.  
Հայ հին գրականության 

դասավանդումը 

 Հայ հին բանահյուսությունը  

 Առասպելներ  և վիպերգեր 

 5-րդ դարի պատմագրությունը: 

Զուգահեռներ 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ9, ԼԳ5 

2.  
«Սասնա ծռեր» էպոսը 

 Սասնա ծռեր» էպոսը՝ որպես հայ 

ժողովրդի կյանքի հայելի 

Բանավոր 

հարցում, 

թիմային 

քննարկում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ10 

3.  
Հայ միջնադարյան 

գրականություն 

 Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան 

ողբերգության» պոեմի վերլուծությունը 

 Հայ միջնադարյան պոեզիան. 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ԼԳ2 



հայրեններ 

4.  Պատմավիպասանության 

առանձնահատկությունները 

ռոմանտիզմի տեսանկյունից 

 Րաֆֆի 

 Մուրացան 2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ԼԳ4 

5.  
Զոհրապի ժողովածուները 

 Ժողովածուների գաղափարական 

առանցքը, գլխավոր թեմաները 

  Նովելի բնորոշ հատկանիշները 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

թիմային 

քննարկում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

6.  Թումանյանի կյանքն ու 

ստեղծագործությունը, 

Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա 

Մահարի» պոեմի նիհիլիզմը և 

պոետիկան 

 Կյանքն ու ստեղծագործությունները 

  Պոեմները  

 Լեզվաոճական նրբությունները 

 «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի 

նիհիլիզմը և պոետիկան 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

7.  
Վ. Տերյանի պոեզիան 

 Պոեզիան 

  Տաղաչափությունը 

 Նորարարությունը 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

8.  

Եղիշե Չարենցի կյանքն ու 

ստեղծագործությունը 

 Կյանքն ու ստեղծագործությունը 

 Չարենցի քաղաքական հայացքների 

բազմակերպությունը 

 Ժողովածուները  

 Պոետիկան 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք,  

թիմային 

քննարկում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ՊԳ3, 

ՊԳ4, ԼԳ1 

9.  
Բակունցի ստեղծագործությունը 

 Լեզվաոճական նրբությունները 

  Մանրամասների խճանկարը 2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

10.  

Գ. Մահարու ստեղծագործությունը 

 Ծաղկած փշալարերը». 

գաղափարական վերլուծություն 

 «Այրվող այգեստաններ» վեպի 

կերպարները (զուգահեռ տանել արդի 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

իրավիճակի հետ): 

11.  
Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» 

դիցապատմական ողբերգությունը 

 «Արա Գեղեցիկ» երկի համադրումը 

Խորենացու առասպելի հետ. 

լեզվաոճական պատկերավորությունը 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ԼԳ3 

12.  
Հ. Շիրազի ստեղծագործության 

զուգահեռը միջնադարյան 

քնարերգության հետ: «Բիբլիական» 

պոեմի վերլուծությունը։ 

 Շիրազի ստեղծագործության 

զուգահեռը միջնադարյան 

քնարերգության հետ 

  «Բիբլիական» պոեմի 

վերլուծությունը 

2 

Բանավոր 

հարցում,   

թիմային 

քննարկում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

13.  
Հ. Սահյանի պոեզիան 

 Ժողովածուները 

 Պոեզիայի պատկերայնությունը 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

14.  

Պ. Սևակի ստեղծագործությունը 

 Ժողովածուների նորարությունը 

 «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի 

գազափարական բովանդակությունը և 

պոետիկան 

Բանավոր 

հարցում, 

բնագրային 

աշխատանք, 

թիմային 

քննարկում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, ՊԳ5, 

ՊԳ6 



12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանք

ի  տեսակը8 

Ներկայացմ

ան 

ժամկետներ

ը 

Ստուգման ձևը Գրականություն9 

1.  «Սասնա ծռեր» էպոսը՝ 

որպես հայ ժողովրդի 

կյանքի հայելի 

Բազմաշերտ 

քննություն/ 

գաղափարական, 

կերպարային և այլն/ 

Ռեֆերատ 

Կիսամյակի 

7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ10 

2.  Պատմավիպասանության 

առանձնահատկություննե

րը ռոմանտիզմի 

տեսանկյունից /Րաֆֆի 

կամ Մուրացան/ 

Պատմավեպի ժանրի 

առանձնահատկություն

ները՝ կապված գրական 

ուղղության հետ։ 

Գաղափարը որպես 

պատմավեպի շարժիչ  

ուժ։ 

Կերպարակերտում։  

Ռեֆերատ 

Կիսամյակի 

7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, 

ԼԳ4 

3.  Չարենցի քաղաքական 

հայացքների 

բազմակերպությունը 

Քաղաքական 

հայացքների 

բազմակերպությունը։ 

Քաղաքական 

հայացքների 

անդրադարձը 

ժողովածուներում։ 

Ռեֆերատ 

Կիսամյակի 

7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, 

ՊԳ3, ՊԳ4, ԼԳ1 

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



4.  Ա. Բակունցի 

պատմվածքները 

Ստեղծագործության 

լեզվաոճական 

նրբությունները։ 

Մանրամասերի 

խճանկարը: 

 

Ռեֆերատ 

Կիսամյակի 

7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8 

5.  Ն. Զարյանի  «Արա 

Գեղեցիկ» երկը 

Լեզվաոճական 

պատկերավորությունը։ 

Համադրումը 

Խորենացու առասպելի 

և առասպելի այլ 

մշակումների հետ։ 

Ռեֆերատ 

Կիսամյակի 

7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ2, ՊԳ8, 

ԼԳ3 

 

 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում10 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) - 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

                                                             
10 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 կարգի11։ 

 

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 քննությամբ։ 

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

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

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

30.06.2022թ.):   



 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Հայ հին բանահյուսությունը. առասպելներ  և վիպերգեր: 

2. 5-րդ դարի պատմագրությունը: Զուգահեռներ: 

3. «Սասնա ծռեր» էպոսը՝ որպես հայ ժողովրդի կյանքի հայելի: 

4.Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի վերլուծությունը: 

5. Հայ միջնադարյան պոեզիան. հայրեններ: 

6.Խ.Աբովյանի ստեղծագործությունը. գրականության լեզուն և 

բովանդակությունը: 

7. Արևմտահայ պոեզիան՝ Պ. Դուրյան, Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան: 

8.Պատմավիպասանության առանձնահատկությունները ռոմանտիզմի 

տեսանկյունից (Րաֆֆի, Մուրացան):  

9. Հ. Պարոնյանն ու երգիծանքի տեսակները: 

10.Քննադատական ռեալիզմ. Շիրվանզադեի ստեղծագործությունները: 

11. Գ. Զոհրապի ժողովածուները. նովելի բնորոշ հատկանիշները: 

12. Հ. Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործությունները: 

13. Թումանյանի պոեմները, լեզվաոճական նրբությունները: 

14. Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի նիհիլիզմը և պոետիկան: 

15. Վ. Տերյանի պոեզիան, տաղաչափությունը, նորարարությունը: 

16. Ե. Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 

17. Չարենցի քաղաքական հայացքների բազմակերպությունը: 

18. Չարենցի ժողովածուները, պոետիկան: 

19. Ա. Բակունցի ստեղծագործության լեզվաոճական նրբությունները. 

մանրամասների խճանկարը: 

20 Դեմիրճյանի «Ավելորդը». հոգեբանական վերլուծություն: 

21. «Վարդանանք» պատմավեպի գաղափարական դասերը, կերպարների 

համադրումն ու հակադրումը: 

22. Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարերը». գաղափարական վերլուծություն: 

23. «Այրվող այգեստաններ» վեպի կերպարները (զուգահեռ տանել արդի 

իրավիճակի հետ): 

24. Ն. Զարյանի  «Արա Գեղեցիկ» երկի համադրումը Խորենացու առասպելի հետ. 

լեզվաոճական պատկերավորությունը: 

25. Հ. Շիրազի ստեղծագործության զուգահեռը միջնադարյան քնարերգության 

հետ: «Բիբլիական» պոեմի վերլուծությունը: 

26. Համո Սահյանի պոեզիայի պատկերայնությունը: 

27. Պ.Սևակի ժողովածուների նորարությունը: 

28. «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գազափարական բովանդակությունը և 

պոետիկան: 

29. Հ. Մաթևոսյանի արձակի յուրահատկությունը: 

30. «Աշնան արևը» վեպի կերպարները, արտահայտչականությունը: 



 

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

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Հայ հին բանահյուսությունը. առասպելներ  և վիպերգեր: 

  5-րդ դարի պատմագրությունը: Զուգահեռներ: 

  «Սասնա ծռեր» էպոսը՝ որպես հայ ժողովրդի կյանքի հայելի: 

 Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի վերլուծությունը: 

  Հայ միջնադարյան պոեզիան. հայրեններ: 

 Խ.Աբովյանի ստեղծագործությունը. գրականության լեզուն և 

բովանդակությունը: 

  Արևմտահայ պոեզիան՝ Պ. Դուրյան, Մ. Մեծարենց, Դ. Վարուժան: 

 Պատմավիպասանության առանձնահատկությունները ռոմանտիզմի 

տեսանկյունից (Րաֆֆի, Մուրացան):  

  Հ. Պարոնյանն ու երգիծանքի տեսակները: 

 Քննադատական ռեալիզմ. Շիրվանզադեի ստեղծագործությունները: 

  Գ. Զոհրապի ժողովածուները. նովելի բնորոշ հատկանիշները: 

  Հ. Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործությունները: 

  Թումանյանի պոեմները, լեզվաոճական նրբությունները: 

  Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի նիհիլիզմը և պոետիկան: 

  Վ. Տերյանի պոեզիան, տաղաչափությունը, նորարարությունը: 

 

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

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

  Ե. Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 

  Չարենցի քաղաքական հայացքների բազմակերպությունը: 

  Չարենցի ժողովածուները, պոետիկան: 

 Ա. Բակունցի ստեղծագործության լեզվաոճական նրբությունները. 

մանրամասների խճանկարը: 

  Դեմիրճյանի «Ավելորդը». հոգեբանական վերլուծություն: 

  «Վարդանանք» պատմավեպի գաղափարական դասերը, կերպարների 

համադրումն ու հակադրումը: 

  Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարերը». գաղափարական վերլուծություն: 

  «Այրվող այգեստաններ» վեպի կերպարները (զուգահեռ տանել արդի 

իրավիճակի հետ): 

  Ն. Զարյանի  «Արա Գեղեցիկ» երկի համադրումը Խորենացու առասպելի հետ. 

լեզվաոճական պատկերավորությունը: 

  Հ. Շիրազի ստեղծագործության զուգահեռը միջնադարյան քնարերգության 

հետ: «Բիբլիական» պոեմի վերլուծությունը: 

  Համո Սահյանի պոեզիայի պատկերայնությունը: 



  Պ.Սևակի ժողովածուների նորարությունը: 

  «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գազափարական բովանդակությունը և 

պոետիկան: 

  Հ. Մաթևոսյանի արձակի յուրահատկությունը: 

  «Աշնան արևը» վեպի կերպարները, արտահայտչականությունը: 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները12. 
 Տեսական գիտելիքները՝ 

o Հայ գրականության պատմության իմացություն, 

o Հայ քննադատական մտքի պատմության իմացություն, 

o Մանկավարժական մեթոդաբանության իմացություն։ 

 Գործնական աշխատանքները՝ 

o Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

o Թեմայի ինքնուրույն վերլուծություն և եզրահանգումներ կատարելու 

կարողություն, 

o Մանկավարժական տեխնոլոգիաների իրացման ունակություն։ 

 Ինքնուրույն աշխատանքը՝ 

o Հետազոտական աշխատանքի իրականացում համադրական 

վերլուծությամբ, 

o Թեմայի դասավանդման նոր մոտեցումների և խնդիրների մշակում։ 

 

 

 

                                                             
12 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝      011401.00.07 Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                                                                            

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                 011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն  

                                                                                                /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/                                        

Որակավորման աստիճան`    մանկավարժության մագիստրոս                                                                                                                                   

   /բակալավր, մագիստրատուրա/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/մ-040, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄԸ ԱՎԱԳ 

ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 20 

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ուսանողներին նախապատրաստել ավագ դպրոցում 

իրականացվող մանկավարժական գործունեությանը՝ 

ամրապնդելով նրանց գիտելիքները հայ գրականության 

պատմության և գրականության տեսության ոլորտներում։ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Հիմնավոր պատկերացում հայ գրականության զարգացման 

առանձնահատկությունների և տրամաբանության մասին։ 

Հմտություն 

 Առանձին հեղինակների ստեղծագործությունների 

համակողմանի քննություն և այդ ստեղծագործությունների 

դասավանդման պլանավորում մանկավարժական 

տեխնոլոգիաների օգնությամբ։ 

Կարողունակություն 

 Ունեցած տեսական գիտելիքների միջոցով ինքնուրույն 

եզրահանգումներ կատարել ուսումնասիրվող հեղինակների 

առանձին ստեղծագործությունների շուրջ, 

 Մշակել թեմայի դասավանդման նոր մոտեցումներ։ 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հին գրականության դասավանդումը 

Թեմա 2. «Սասնա ծռեր» էպոսը 



Թեմա 3. Հայ միջնադարյան գրականություն 

Թեմա 4. Խ. Աբովյանի ստեղծագործությունը 

Թեմա 5. Արևմտահայ պոեզիան 

Թեմա 6. Պատմավիպասանության 

առանձնահատկությունները ռոմանտիզմի տեսանկյունից 

/Րաֆֆի, Մուրացան/ 

Թեմա 7. Հակոբ Պարոնյանն ու երգիծանքի տեսակները 

Թեմա 8. Քննադատական ռեալիզմ. Շիրվանզադեի 

ստեղծագործությունները 

Թեմա 9. Զոհրապի ժողովածուները 

Թեմա 10. Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործությունը 

Թեմա 11. Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի 

նիհիլիզմը և պոետիկան 

Թեմա 12. Վ. Տերյանի պոեզիան 

Թեմա 13. Եղիշե Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը 

Թեմա 14. Բակունցի ստեղծագործությունը 

Թեմա 15. Դ. Դեմիրճյանի  ստեղծագործությունը. «Ավելորդը», 

«Վարդանանք» 

Թեմա 16. Գ. Մահարու ստեղծագործությունը 

Թեմա 17. Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական 

ողբերգությունը 

Թեմա 18. Հ. Շիրազի ստեղծագործության զուգահեռը 

միջնադարյան քնարերգության հետ: «Բիբլիական» պոեմի 

վերլուծությունը։ 

Թեմա 19. Հ. Սահյանի պոեզիան 

Թեմա 20. Պ. Սևակի ստեղծագործությունը 

Թեմա 21. Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 

վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում։ 

Գրականություն 

Պարտադիր 

Թ. Գ. Ջուհարյան, Հայ գրականության մեթոդիկա 

Ա. Դոլուխանյան, Հայ գրականության դասավանդման 

մեթոդիկա 

Էդ. Ջրբաշյան, «Չորս գագաթ» 

Հ. Թամրազյան, «Եղիշե Չարենց» 

Ա. Արիստակեսյան, «Պարույր Սևակ» 

Դ. Գասպարյան, «Պարույր Սևակ» 

Մ. Սանթոյան, «Էպիկական կերպարի ստեղծման 

չափումները» 

Ս. Սարինյան, «Հայոց գրականության երկու դարը» 

Վ. Եղիազարյան, Հայ հին գրականության պատմություն 



Ա. Եղիազարյան, «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան 

 

Լրացուցիչ 

Ս. Աղաբաբյան, Եղիշե Չարենց 

Վ. Եղիազարյան, Գրիգոր Նարեկացին և 10-րդ դարի հայ 

գրականությունը 

Ա. Ինճիկյան, Մտերիմներ և մտորումներ 

Զ. Ավետիսյան, Հայ պատմավեպի պոետիկան 

Ս. Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ 

 

 


