
 

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԼԳ/բ-070 ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /Հին/ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

  

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/    

Ամբիոն՝                  Հայոց լեզվի և գրականության 
                                                                                                                                 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝ _____առկա__________________________ 
                                                                                                                              /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ                               առկա__1-ին, 1-ին կիսամյակ____________ 

                                                              հեռակա ______________________________ 

 

Դասախոս(ներ) ՝        _______Վալերի Փիլոյան_______________ 
                                                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

                                      Էլ. հասցե/ներ___pv60.60@mail.ru________ 

 

 

 

 

Վանաձոր- 2022թ. 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    ___Հայոց լեզվի և գրականության_______ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ՝  Հերմինե Բաբուռյան  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № __3__ 

 «__28__»   ___սեպտեմբերի_ 2022 թ. 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում   

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները   

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները   

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները   

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների  

 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը  

 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները   

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ  

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները   

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը  

 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ  

 12.1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 
 

 12.2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ  

 12.3․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում  

14.  13. Գնահատում  

 14.1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում 
 

 14.2․ Հարցաշար 
 

 14.3․ Գնահատման չափանիշներ 
 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ  

 



 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 

«Արտասահմանյան գրականության պատմություն» առարկայի ուսումնամեթոդական 

փաթեթը կազմված է բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրով «Հայոց լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության կրթական չափորոշիչների հենքով կազմված 

ուսումնական պլանի պահանջների, առարկայի բաղադրիչների հիման վրա և 

նպատակաուղղված է բակալավրական կրթության կազմակերպման, դասավանդման 

որակի բարձրացմանը:  

Առարկայական փաթեթը կարգավորում է «Արտասահմանյան գրականության 

պատմություն» առարկայի ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովման, պարբերաբար 

թարմացման, գիտաճյուղի նոր մոտեցումների ոգուն  համապատասխանեցման 

գործընթացը, նպաստում է ուսանողի անհատական և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանը, ուսանողի գիտելիքի բարձրացմանը: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին ներկայացնել հունահռոմեական, միջնադարի, Վերածննդի 

դարաշրջանի գրականությունների ընդհանուր զարգացումն ու օրինաչափությունները, 

հատկանշական կողմերն ու տարբերակիչ առանձնահատկությունները: Փորձ է արվում 

դիտարկելու նաև Արևելքի հնագույն գրականությունների օրինաչափությունները, դրանք 

տեսնել անտիկ գրականության հետ զուգահեռների մեջ: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր գիտելիքները արտասահմանյան 

գրականությունից:  

 Նախապատրաստել արտասահմանյան գրականության հաջորդող պատմաշրջանների 

հետագա ուսումնասիրությանը:   

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների: 



 Ձևավորել պատկերացում ուսումնասիրվող դարաշրջանների յուրօրինակության, 

գրական հարընթացի հիմնական միտումների մասին, ինչպես նաև՝ փիլիսոփայական 

տեսությունների՝ գրականության վրա ունեցած ազդեցությունների մասին։ 

 Ուսումնասիրել արտասահմանյան գրականության գրական ուղղությունները նշված 

դարաշրջանների գրականության զարգացման ընթացքում՝ համաշխարհային 

գրականության համատեքստում։ 

 Վերլուծել նշված դարաշրջանների առավել նշանակալից ստեղծագործությունները և 

նշել դրանց տեղը գրականության զարգացման հարընթացի մեջ։ 

                

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները 

և հմտությունները  /դասընթացները/։ 

«Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 1» դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների նախնական գիտելիքների առկայությունը հայ 

գրականությունից և «Գրականագիտության հիմունքներ» առարկայից, որոշ տեսական 

հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելու ունակությունը։  

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

Առարկայի ուսումնասիրման ադյունքում ուսանողները պետք է. 

-կարողանան ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

-լավագույնս պատկերացնեն անտիկ և հաջորդած շրջաններից մեզ հասած թևավոր 

արտահայտությունների, դարձվածների ծագումը, բառացի իմաստը և արդի 

նշանակությունը, 

-տիրապետեն հաղորդակցության ուսումնասիրման մեթոդներին, 

-կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ2  կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

                                                           
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


ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՁԿ)` 

ՄՁԿ1 քննադատական վերլուծության  և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿ2 թիմային աշխատանք, 

ՄՁԿ8 բարոյական արժեքներ: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ4 նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն, 

 

Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

Առաջին շրջափուլի ծրագրերում առարկայական (մասնագիտական) 

կոմպետենցիաներն ավելի ընդհանուր բնույթ են կրում: Ընդհանուր առմամբ առաջին 

շրջափուլի ծրագրերի ավարտին ուսանողը (շրջանավարտը) պիտի կարողանա. 

ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ3 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր 

տեղեկատվությունը, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն։ 

  

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3. 

«Արտասահմանյան գրականության պատմություն»  դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքները և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել 

բանասիրական և մանկավարժական գործունեության ընթացքում, 

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

և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել : 



ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և բանասիրության 

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) 
3 կրեդիտ/90 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 26  

Գործնական աշխատանք 16  

Ինքնուրույն աշխատանք 48  

Ընդամենը 90  

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 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է լինի 

դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը ներկայանալուց 

առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կարո-

ղանա 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: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական 

տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, 

պաշտպանել իր տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում 

ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, 

որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և 

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 

ապա մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է 

որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործըն-



թացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսումնա-

սիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի 

որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը զարգացնում 

է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության 

կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ 

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

ունեն ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծ-

ման 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 տեխ-

նոլոգիաները 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, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր։ 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, 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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ա
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1.  Ներածություն: Հունական դիցաբանությունն ու առասպելաբանությունը 2 2 4 

2.  Հոմերոս. Իլիական, Ոդիսական:  2 4 

3.  Հեսիոդոս. դիդակտիկ պոեմներ 2   

4.  Հին հունական դրաման. Էսքիլոս 2 2 4 

5.  Հին հունական դրաման. Սոֆոկլես 2 2 4 

6.  Հին հունական դրաման. Եվրիպիդես 2 2 4 

7.  Հին հունական պոեզիան և արձակը. Լոնգոս 2  4 

8.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. Պլավտուս 
2 

2 4 

9.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. Վերգիլիուս 
2 

4 

                                                           
5 Նման է օրացուցային պլանին: 



10.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. Հորացիուս 
2 

2 4 

11.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. Օվիդիուս 
2 

4 

12.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. Յուվենալիս, Մարցիալիս 2 2 4 

13.  Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. Պետրոնիուս, Ապուլեուս 2 2 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 26 16 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

  

 

 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Ա. Առաքելյան, Հունական գրականության պատմություն 1962 

2.  Ա. Առաքելյան, Հռոմեական գրականության պատմություն 1956 

3.  Ն. Կուն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները 1956 

4.  Հոմերոս, Իլիական 1987 

5.  Հոմերոս, Ոդիսական 1988 

6.  Էսքիլես, Շղթայված Պրոմեթևս 1990 

7.  Սոֆոկլես, Էդիպուս արքա 1990 

8.  Սոֆոկլես, Անտիգոնե 1990 

9.  Եվրիպիդես, Հպոլիտոս 1990 

10.  Եվրիպիդես, Մեդեա 1990 

11.  Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն առաջին 1952 

12.  Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն երկրորդ 1952 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.  Էսքիլես, Պարսիկներ 1991 

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

1.   

2.   



12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1.  Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն6 

1.  

Ներածություն: Հունական 

դիցաբանությունն ու 

առասպելաբանությունը 

 Հին Հունաստանի պատմության համառոտ ակնարկ: Հունական 

գիրը, գրականությունը, գրականության պարբերացումը։  

 Հունական դիցաբանությունն ու առասպելաբանությունը:  

 Հունական աստվածությունների համակարգը: 

  Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները: 

2 

ՊԳ1, ՊԳ3 

2.  Հոմերոս. Իլիական, Ոդիսական:  

 «Հոմերոսյան հարց»:  

 Հունական էպոսը: Ավանդությունները Տրոյական պատերազմի 

մասին: 

  «Իլիականի» բովանդակությունը. վիպասքի գլխավոր 

կերպարները. երկբևեռ կառուցվածքը / Աքիլլես-Հեկտոր/: Ռազմի 

տեսարանները: Գործողությունների ընթացքը: 

 «Ոդիսականի» բովանդակությունը և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Ոդիսևսի կերպարը: Ոդիսևսի վերադարձի 

խորհուրդը: Մարդկային կամքի ու համառության հաղթանակը 

աստվածային կամքի հանդեպ:  

2 

ՊԳ1, ՊԳ4, ՊԳ5 

3.  Հեսիոդոս. դիդակտիկ պոեմներ 

 «Թեոգոնիա» /«Աստվածների ծագումնաբանությունը»/ և 

«Աշխատանքներ և օրեր» պոեմները:  

 Հեսիոդոսի աշխարհընկալումը, կենսափիլիսոփայությունը և 

բարոյախոսությունը: 

2 

ՊԳ1 

4.  Հին հունական դրաման. Էսքիլոս 

 Հին հունական դրաման: Ծագումը դիոնիսյան 

միստերիաներից:Հունական թատրոնի և դրամայի կառուցվածքը։ 

 Արիստոտելը ողբերգության և կատակերգության մասին։ 

 Էսքիլոս: Կյանքը: Գործը:  

 Երկրորդ դերասանի գաղափարը: Դիցաբանական և արդիական 

 

2 

ՊԳ1, ՊԳ6, ԼԳ1 

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



թեմաները:  

 Ուրվականի կերպարը: Պրոմեթևսի կերպարը:  

 «Օրեստիա» եռագրությունը: 

5.  Հին հունական դրաման. Սոֆոկլես 

 Սոֆոկլես: Կյանքը:  

 Մարդու և ճակատագրի խնդիրը «Էդիպ արքա» ողբերգության մեջ:  

 Ողբերգական բախման բովանդակությունը «Անտիգոնե» 

ողբերգության մեջ: Անտիգոնեի կերպարը:  

 Բարոյական պարտքը` որպես սխրանք:  

2 

ՊԳ1, ՊԳ7, ՊԳ8 

6.  Հին հունական դրաման. Եվրիպիդես 

 Եվրիպիդես: Կյանքը:  

 Մարդկային բնավորությունների գեղարվեստական արտացոլման 

սկզբունքը: Կրքերի, մոլորությունների, թուլությունների ճշմարտացի 

պատկերումը:  

 Կանայք Եվրիպիդեսի գործերում: Ֆեդրայի ողբերգության 

անբարոյական և Մեդեայի ողբերգության բարոյական հիմքերը: 

Զգացմունքի և պարտավորության բախումը: 

 Եվրիպիդեսի «Բաքոսուհիներ» ողբերգությունը: 

2 

ՊԳ1, ՊԳ9, ՊԳ10 

7.  
Հին հունական պոեզիան և արձակը. 

Լոնգոս 

 Հունական գեղարվեստական արձակը:  

 Սիրավեպի սկզբնավորումը:  Լոնգոս, «Դափնիս և Քլոյե»:   
2 

ՊԳ1 

8.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին 

դարը. Պլավտուս 

 Հռոմեական գրականություն, պարբերացումը։ 

 Հունական ազդեցության և  ազգային ինքնության խնդիրները:  

 Դիցաբանությունը և աստվածությունների համակարգը:  

 Թատրոնը, արձակը և պոեզիան: Բանահյուսական ժանրեր: 

Փոխանցումը գրականություն:  

 Ատելանաներ կամ «կոմեդիա պալլիատա»:  

 Տերենտիուս Մակցիուս Պլավ/ու/տուսի ստեղծագործությունը: 

Կերպարային նախասիրությունը:  

 Նախերգանքների յուրահատկությունը: 

  Լավագույն գործերը. «Պարծենկոտ զինվորը», «Ավանակներ», 

«Գանձը» կամ «Կճուճը»:  

 Պլավտուսի ստեղծագործության գիտական ուսումնասիրությունը 

Վալլոնի կողմից: 

2 

ՊԳ2 

9.  Հռոմեական գրականության  Պուբլիուս Վերգիլիուս Մարո: «Բուկոլիկա» /«Հովվերգական 2 ՊԳ2 



համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին 

դարը. Վերգիլիուս 

երգեր»/ և «Գեորգիկա» /«Մշակականք»/ ժողովածուները:  

 «Էնեական» պոեմը:  

10.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին 

դարը. Հորացիուս 

 Քվինտուս Հորացիուս Փլակկուս: Կյանքը:  

 Պոեզիան. սատիրաներ, ներբողներ, մտերմիկ քնարերգություն: 
2 

ՊԳ2 

11.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին 

դարը. Օվիդիուս 

 Պուբլիուս Օվիդիուս Նազո: Կյանքը:  

 «Սիրո արվեստը», «Սիրո հաբը»:  

 «Մետամորֆոզներ» /«Կերպարանափոխություններ»/ երկը:  

 «Նամակներ Պոնտոսից», «Հերոսուհիներ» կամ «Նամակներ», 

«Հեծեծանքներ»,  «Ձկների մասին» երկերը:  

2 

ՊԳ2 

12.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. Յուվենալիս, 

Մարցիալիս 

 Մարկուս Վալերիուս Մարցիալիսի էպիգրամները: Անձնական ու 

քաղաքական բովանդակոըւթյունը: Գրական բարքերի ծաղրը 

էպիգրամներում: 

 Դեցիմուս Յունիուս Յուվենալիսի սատիրաները: Սոցիալական ու 

բարոյական ծաղրը: Հռոմեական բարքերի անկումը, բռնապետության 

մերկացումը:  

2 

ՊԳ2 

13.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. Պետրոնիուս, 

Ապուլեուս 

 Գայուս Պետրոնիուս: Հռոմեական հանրային կյանքի այլասերման 

պատկերումը «Սատիրիկոն» վեպում: 

 Լուկիուս Ապուլեուս: «Մոգության մասին»: «Ապոլոգիա» 

/«Պաշտպանական»/: «Պլատոնի և իր ուսմունքի մասին»: «Սոկրատյան 

աստծու մասին»:  

 «Մետամորֆոզներ կամ Ոսկե էշը» վեպը: Միլեթյան 

պատմվածքները վեպի կառուցվածքում: Ամուր-Փսիխեա սիրավեպը: 

Լուկիուս-ավանակ-Ապուլեուս կերպարանափոխությունները:  

2 

ՊԳ2 

 

 

 



12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն7 

1.  

Ներածություն: Հունական 

դիցաբանությունն ու 

առասպելաբանությունը 

 Հին Հունաստանի պատմության համառոտ ակնարկ: 

Հունական գիրը, գրականությունը, գրականության 

պարբերացումը։  

 Հունական դիցաբանությունն ու առասպելաբանությունը:  

 Հունական աստվածությունների համակարգը: 

  Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները: 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ3 

2.  

Հոմերոս. Իլիական, Ոդիսական:  

 «Հոմերոսյան հարց»:  

 Հունական էպոսը: Ավանդությունները Տրոյական 

պատերազմի մասին: 

  «Իլիականի» բովանդակությունը. վիպասքի գլխավոր 

կերպարները. երկբևեռ կառուցվածքը / Աքիլլես-Հեկտոր/: Ռազմի 

տեսարանները: Գործողությունների ընթացքը: 

 «Ոդիսականի» բովանդակությունը և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Ոդիսևսի կերպարը: Ոդիսևսի 

վերադարձի խորհուրդը: Մարդկային կամքի ու համառության 

հաղթանակը աստվածային կամքի հանդեպ:  

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ4, ՊԳ5 

3.  

Հին հունական դրաման. 

Էսքիլոս 

 Հին հունական դրաման: Ծագումը դիոնիսյան 

միստերիաներից:Հունական թատրոնի և դրամայի կառուցվածքը։ 

 Արիստոտելը ողբերգության և կատակերգության մասին։ 

 Էսքիլոս: Կյանքը: Գործը:  

 Երկրորդ դերասանի գաղափարը: Դիցաբանական և 

արդիական թեմաները:  

 Ուրվականի կերպարը: Պրոմեթևսի կերպարը:  

 «Օրեստիա» եռագրությունը: 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ6, ԼԳ1 

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



4.  

Հին հունական դրաման. 

Սոֆոկլես 

 Սոֆոկլես: Կյանքը:  

 Մարդու և ճակատագրի խնդիրը «Էդիպ արքա» 

ողբերգության մեջ:  

 Ողբերգական բախման բովանդակությունը «Անտիգոնե» 

ողբերգության մեջ: Անտիգոնեի կերպարը:  

 Բարոյական պարտքը` որպես սխրանք:  

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ7, ՊԳ8 

5.  

Հին հունական դրաման. 

Եվրիպիդես 

 Եվրիպիդես: Կյանքը:  

 Մարդկային բնավորությունների գեղարվեստական 

արտացոլման սկզբունքը: Կրքերի, մոլորությունների, 

թուլությունների ճշմարտացի պատկերումը:  

 Կանայք Եվրիպիդեսի գործերում: Ֆեդրայի ողբերգության 

անբարոյական և Մեդեայի ողբերգության բարոյական հիմքերը: 

Զգացմունքի և պարտավորության բախումը: 

 Եվրիպիդեսի «Բաքոսուհիներ» ողբերգությունը: 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ9, ՊԳ10 

6.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. 

առաջին դարը. Պլավտուս 

 Հռոմեական գրականություն, պարբերացումը։ 

 Հունական ազդեցության և  ազգային ինքնության 

խնդիրները:  

 Դիցաբանությունը և աստվածությունների համակարգը:  

 Թատրոնը, արձակը և պոեզիան: Բանահյուսական ժանրեր: 

Փոխանցումը գրականություն:  

 Ատելանաներ կամ «կոմեդիա պալլիատա»:  

 Տերենտիուս Մակցիուս Պլավ/ու/տուսի 

ստեղծագործությունը: Կերպարային նախասիրությունը:  

 Նախերգանքների յուրահատկությունը: 

  Լավագույն գործերը. «Պարծենկոտ զինվորը», 

«Ավանակներ», «Գանձը» կամ «Կճուճը»:  

 Պլավտուսի ստեղծագործության գիտական 

ուսումնասիրությունը Վալլոնի կողմից: 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

7.  Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. 

 Պուբլիուս Վերգիլիուս Մարո: «Բուկոլիկա» /«Հովվերգական 

երգեր»/ և «Գեորգիկա» /«Մշակականք»/ ժողովածուները:  

 «Էնեական» պոեմը:  

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 



առաջին դարը. Վերգիլիուս 

8.  Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. 

առաջին դարը. Հորացիուս 

 Քվինտուս Հորացիուս Փլակկուս: Կյանքը:  

 Պոեզիան. սատիրաներ, ներբողներ, մտերմիկ 

քնարերգություն: 

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

9.  Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը 

սկզբնավորումից մինչև մ. թ. 

առաջին դարը. Օվիդիուս 

 Պուբլիուս Օվիդիուս Նազո: Կյանքը:  

 «Սիրո արվեստը», «Սիրո հաբը»:  

 «Մետամորֆոզներ» /«Կերպարանափոխություններ»/ երկը:  

 «Նամակներ Պոնտոսից», «Հերոսուհիներ» կամ 

«Նամակներ», «Հեծեծանքներ»,  «Ձկների մասին» երկերը:  

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

10.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

Յուվենալիս, Մարցիալիս 

 Մարկուս Վալերիուս Մարցիալիսի էպիգրամները: 

Անձնական ու քաղաքական բովանդակոըւթյունը: Գրական 

բարքերի ծաղրը էպիգրամներում: 

 Դեցիմուս Յունիուս Յուվենալիսի սատիրաները: 

Սոցիալական ու բարոյական ծաղրը: Հռոմեական բարքերի 

անկումը, բռնապետության մերկացումը:  

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

11.  

Հռոմեական գրականության 

համառոտ ակնարկ. 

Պետրոնիուս, Ապուլեուս 

 Գայուս Պետրոնիուս: Հռոմեական հանրային կյանքի 

այլասերման պատկերումը «Սատիրիկոն» վեպում: 

 Լուկիուս Ապուլեուս: «Մոգության մասին»: «Ապոլոգիա» 

/«Պաշտպանական»/: «Պլատոնի և իր ուսմունքի մասին»: 

«Սոկրատյան աստծու մասին»:  

 «Մետամորֆոզներ կամ Ոսկե էշը» վեպը: Միլեթյան 

պատմվածքները վեպի կառուցվածքում: Ամուր-Փսիխեա 

սիրավեպը: Լուկիուս-ավանակ-Ապուլեուս 

կերպարանափոխությունները:  

2 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

 

 

 



12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը8 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն9 

1.  

Հոմերոսի «Իլիական» պոեմը Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ3 

2.  

Հոմերոսի «Ոդիսական» պոեմը Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ4 

3.  

Հեսիոդոսի «Աշխատանքներ և 

օրեր» պոեմը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1 

4.  

Հեսիոդոսի «Թեոգոնիա» պոեմը Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1 

5.  

Էսքիլոսի «Պարսիկներ» 

ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ԼԳ1 

6.  

Էսքիլոսի «Շղթայված 

Պրոմեթևս» ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ6 

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



7.  

Սոֆոկլեսի «Անտիգոնե» 

ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8 

8.  

Սոֆոկլեսի «Էդիպոս արքա» 

ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ7 

9.  

Եվրիպիդեսի «Բաքոսուհիներ» 

ողբերգությունը («Գարուն» 

ամսագիր, 1971թ,. թիվ  ) 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1 

10.  

Եվրիպիդեսի «Իփիգենիան 

Ավլիսում» ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ13 

11.  

Եվրիպիդեսի «Մեդեա» 

ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ10 

12.  

Եվրիպիդեսի «Հիպոլիտոս» 

ողբերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ9 

13.  

Լոնգոսի «Դափնիս և Քլոա» 

սիրավեպը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1 

14.  

Արիստոփանեսի «Ամպեր» 

կատակերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1 



15.  

Տիտուս Մակցիուս Պլավտուսի 

«Գանձը» 

(«Կճուճը»)կատակերգությունը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

16.  

Պուբլիուս Վերգիլիուս Մարոյի 

«Էնեական» պոեմը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ 

17.  

Պուբլիուս Օվիդիուս Նազոյի 

«Կերպարանափոխություններ» 

երկը 

Ստեղծագործության 

համակողմանի 

քննություն  

Ռեֆերատ կիսամյակի 7-րդ կամ 17-

րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

 

 

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 միա վոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

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

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

30.06.2022թ.):   



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 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով12: 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1) Հին հունական դիցաբանություն և առասպելաբանություն 

2) Հին հունական հերոսական էպոսը․ առասպելական հիմքը և պատմական հիմքը 

3) Հոմերոս. «Իլիական» 

4) Հոմերոս. «Ոդիսական» 

5) Հեսիոդոսի «Աշխատանքներ և օրեր» պոեմը 

6) Հեսիոդոսի «Թեոգոնիա» պոեմը 

7) Տրագեդիա 

8) Էսքիլոս. «Շղթայված Պրոմեթևս» 

9) Սոֆոկլես. «Էդիպոս արքա» 

10) Սոֆոկլես. «Անտիգոնե» 

11) Եվրիպիդես. «Հիպոլիտես» 

12) Եվրիպիդես. «Մեդեա» 

13) Լոնգոսի «Դափնիս և Քլոա» սիրավեպը 

14) Տիտուս Մակցիուս Պլավտուսի «Գանձը» («Կճուճը»)կատակերգությունը 

15) Պուբլիուս Վերգիլիուս Մարոյի «Էնեական» պոեմը 

16) Պուբլիուս Օվիդիուս Նազոյի «Կերպարանափոխություններ» երկը 

17) Մարկուս Վալերիուս Մարցիալիսի էպիգրամները 

18) Դեցիմուս Յունիուս Յուվենալիսի սատիրաները 

19) Պետրոնիուսի «Սատիրիկոնը» 

20) Ապուլեուսի «Կերպարանափոխություններ կամ ոսկե էշը» վեպը  

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



Ա) 1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 8-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Հին հունական դիցաբանություն և առասպելաբանություն 

 Հին հունական հերոսական էպոսը․ առասպելական հիմքը և պատմական հիմքը 

 Հոմերոս. «Իլիական» 

 Հոմերոս. «Ոդիսական» 

 Հեսիոդոսի «Աշխատանքներ և օրեր» պոեմը 

 Հեսիոդոսի «Թեոգոնիա» պոեմը 

 Ողբերգության ժանրը 

 Էսքիլոս. «Շղթայված Պրոմեթևս» 

 Սոֆոկլես. «Էդիպոս արքա» 

 Սոֆոկլես. «Անտիգոնե» 

 Եվրիպիդես. «Հիպոլիտես» 

 Եվրիպիդես. «Մեդեա» 

 

Բ) 2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 18-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Լոնգոսի «Դափնիս և Քլոա» սիրավեպը 

 Տիտուս Մակցիուս Պլավտուսի «Գանձը» («Կճուճը») կատակերգությունը 

 Պուբլիուս Վերգիլիուս Մարոյի «Էնեական» պոեմը 

 Պուբլիուս Օվիդիուս Նազոյի «Կերպարանափոխություններ» երկը 

 Մարկուս Վալերիուս Մարցիալիսի էպիգրամները 

 Դեցիմուս Յունիուս Յուվենալիսի սատիրաները 

 Պետրոնիուսի «Սատիրիկոնը» 

 Ապուլեուսի «Կերպարանափոխություններ կամ ոսկե էշը» վեպը  

14.4. Գնահատման չափանիշները13. 

 Տեսական գիտելիքներ՝  

o Գրականագիտության տեսության գիտելիքների խորացում։ 

o Արտասահմանյան գրականության պատմության վերաբերյալ հիմնարար 

պատկերացումների ձևավորում։  

 Գործնական աշխատանքներ՝ 

o Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

o Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու կարողություն։ 

 Ինքնուրույն աշխատանք՝  

o Համադրական վերլուծություն կատարելու կարողություն, 

o Ինքնուրույն վերլուծության կարողություն։ 

 

 

 

 

                                                           
13 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 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՀԼԳ/բ-070 ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

/Հին/ 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 26 

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ուսանողներին ներկայացնել հունահռոմեական, միջնադարի, 

Վերածննդի դարաշրջանի գրականությունների ընդհանուր 

զարգացումն ու օրինաչափությունները, հատկանշական կողմերն ու 

տարբերակիչ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև՝ 

նախապատրաստել արտասահմանյան գրականության հաջորդող 

պատմաշրջանների հետագա ուսումնասիրությանը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝ 

 Պատկերացում ուսումնասիրվող դարաշրջանի 

գրականության յուրօրինակության, զարգացման միտումների 

մասին։  

Հմտություն՝ 

 Ներկայացնել ուսումնասիրվող դարաշրջանի գրականության 

առանձնահատկությունները։ 



 Վերլուծել առավել նշանակալից ստղծագործությունները՝ 

ընդգծելով դրանց դերը գրական հարընթացի մեջ։ 

Կարողունակություն՝ 

 Կոնկրետ գրական երկի հիման վրա ցույց տալ 

ուսումնասիրվող դարաշրջանի գրականությանը հատուկ 

առաձնահատկությունները և օրինաչափությունները։ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Հունական դիցաբանությունն ու 

առասպելաբանությունը 

Թեմա 2. Հոմերոս. Իլիական, Ոդիսական:  

Թեմա 3. Հեսիոդոս. դիդակտիկ պոեմներ 

Թեմա 4. Հին հունական դրաման. Էսքիլոս 

Թեմա 5. Հին հունական դրաման. Սոֆոկլես 

Թեմա 6. Հին հունական դրաման. Եվրիպիդես 

Թեմա 7. Հին հունական պոեզիան և արձակը. Լոնգոս 

Թեմա 8. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. 

Պլավտուս 

Թեմա 9. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. 

Վերգիլիուս 

Թեմա 10. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. 

Հորացիուս 

Թեմա 11. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

գրականությունը սկզբնավորումից մինչև մ. թ. առաջին դարը. 

Օվիդիուս 

Թեմա 12. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

Յուվենալիս, Մարցիալիս 

Թեմա 13. Հռոմեական գրականության համառոտ ակնարկ. 

Պետրոնիուս, Ապուլեուս 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր հարցում, բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն 

աշխատանքի ստուգում։ 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 

Ա. Առաքելյան, Հունական գրականության պատմություն 

Ա. Առաքելյան, Հռոմեական գրականության պատմություն 

Ն. Կուն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները 

Հոմերոս, Իլիական 



Հոմերոս, Ոդիսական 

Էսքիլես, Շղթայված Պրոմեթևս 

Սոֆոկլես, Էդիպուս արքա 

Սոֆոկլես, Անտիգոնե 

Եվրիպիդես, Հպոլիտոս 

Եվրիպիդես, Մեդեա 

Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն առաջին 

Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն երկրորդ 

Լրացուցիչ՝ 

Էսքիլոս, Պարսիկներ 

 

 


