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ՀԼԳ/բ – 003  «Գրաբար 1» 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

 

 

 

Վանաձոր- 2022թ. 

 

 

 

 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    ______Հայոց լեզվի և գրականության______ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    _Հ. Բաբուռյան__  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № ___3_____ 

 «___28__»   __սեպտեմբեր____ 2022__ թ. 

Մասնագիտություն՝   011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն 

Կրթական ծրագիր՝   011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն 

Որակավորման աստիճան`   մանկավարժության բակալավր 

Ամբիոն՝  Հայոց լեզվի և գրականության 

 

Ուսուցման ձևը՝ Առկա 

Կուրս/կիսամյակ   1-ին /1-ին 

Դասախոս՝   Գուրգեն Խաչատրյան, Լիլիթ Պետրոսյան 

 

էլ․ հասցեներ՝      gxachatryan@yahoo.com,  

lilitpetrosyano1977@mail.ru   

mailto:gxachatryan@yahoo.com


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․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

 12․4․ 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 ծրագրում․ 

«Գրաբար» դասընթացը բարձրագույն կրթության համակարգում ապահովում է 

ապագա մասնագետի գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունը,  

մասնագիտական գրականությունից ճիշտ օգտվելու կարողությունը, հայերենի 

տարբեր ժամանակաշրջանների համեմատական քննություն կատարելու, սեփական 

եզրահանգումները գրագետ ձևակերպելու, դրանք պաշտպանելու կարողությունը: 

Դասընթացը ներառված է  011401.19.6 «Հայոց լեզու և գրականություն» 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանում: 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

Դասընթացի նպատակն է. 

● նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրվելիք լեզվի դասընթացին` 

տալով գրաբարի և նրա ուսումնասիրության տեսության մասին ներածական 

գիտելիքներ: 

● փոխանցել ուսանողներին Հայերենի այբուբենի զարգացման 

օրինաչափությունների, գրաբարի հնչյունական, ձևաբանական համակարգերի,  

վերաբերյալ գիտելիքներ: 

● լեզվական միավորների տարաժամանակյա համեմատության և հին ձեռագրեր, 

հուշարձաններ վերլուծելու ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից: 

Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

●  Սովորեցնել հին հայերենի պարբերականացման, գրաբարի հնչյունաբանության 

և քերականության  տեսական հիմքերը: 

● Բացատրել  հնչյունափոխության, հոլովման համակարգի 

օրինաչափությունները: 

● Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

● Սովորեցնել ուսանողներին ճիշտ ընթերցել գրաբար տեքստերը, կատարել 

թարգմանություններ: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները 

«Գրաբար» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է, որ ուսանողները 

գիտելիք ունենան գրաբարի՝ որպես գրական և խոսակցական լեզու լինելու, 

ընթերցանության որոշակի կանոնների վերաբերյալ: 



 

 

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

կոմպետենցիաները.   

 

«Գրաբար»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողից ակնկալվող 

վերջնարդյունքներն են. 

Իմանա՝  

գրաբարի կառուցվածքային օրինաչափությունները, հնչյունական և հոլովման 

համակարգերը, դրանց ծագումնաբանական առանձնահատկությունները,  խոսքի 

մասերը, հին հայերենի բնութագիրը՝ ըստ տարբեր մատենագիրների: 

Կարողանա՝  

Ընթերցել գրաբար ձեռագրեր, բնագրեր, գրքեր, բացատրել դրանց բովանդակությունը, 

վերլուծել քերականական օրինաչափությունները, բնութագրել հին հայերենի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ձևաբանական իմաստները, դրանց 

արտահայտության ձևերի տարբերությունների պատճառները: 

Տիրապետի՝ 

Հին լեզուներ ուսումնասիրելու մեթոդաբանությանը, գրաբարի 

առանձնահատկություններին, հայ հին գրականությանը` հին հայերենով: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

 

Ա. Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և համադրելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու 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, 

ԱԿ14 տիրապետել տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

 

 



 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում՝ ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների1․ 

 

Շրջանավարտը «Գրաբար»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքները և 

հմտությունները կարող է կիրառել դպրոցում՝ մանկավարժական 

գործունեության ընթացքում, «Հայոց լեզու» և «Գրականություն» առարկաների 

դասավանդման ընթացքում մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու, ինչպես նաև ձեռագրերի, վիմագրությունների 

վերաբերյալ 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, 24 ժամ 

դասախոսություն, 

32 ժամ 

գործնական, 64 

ժամ ինքնուրույն, 

ընդհանուր 

ժամաքանակը 

120 ժամ 

 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24  

Գործնական աշխատանք 32  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 64  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը՝ ընթացիկ քննություն   

 

                                                             
1 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված 

գիտելիքները, հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում 

և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել : 



 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները2 ․  

● 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: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական 

գործունեությունը, նպաստի նրա տրամաբանական և ստեղծագործական 

մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է լինի 

դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեսզի որոշակի մանակցություն ցուցաբերի ուսումնական 

գործընթացին: 

 

8. 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 են3՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

ձեռնարկներ և այլն): 

 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: 

 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: 

 

                                                             
2 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ 

Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
3 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ 

Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



9. Դասավանդման մեթոդներներն են՝4 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն: 

10. Ուսումնառության մեթոդներն են5՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, դասակարգման համեմատման և համակարգման 

սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ 

եզրակացության ներկայացում:  

 

 

 

                                                             
4 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ 

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

 



 

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

 

հ/հ 
Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1 Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ դարի գրական և 

խոսակցական լեզու: Մեսրոպյան այբուբենը և նրա թվային արժեքը: Հին հայերենի 

հնչյունական համակարգը: Ձայնավորներ, բաղաձայններ, երկբարբառներ և 

եռաբարբառներ: Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն: 

2  2  8 

2 Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 2  2  8 

3 Խոսքի մասեր: Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: 

Պարզ և խառը հոլովումներ:  

2  4  8 

4 
Պարզ և խառը արտաքին հոլովումներ: Ա, Ո և Ի պարզ արտաքին հոլովումներ: 

2  2  8 

5 ՈՒ պարզ, Ի-Ա և Ո-Ա խառը արտաքին հոլովումներ: 2  2  8 

6 Պարզ և խառը ներքին հոլովումներ: Ա պարղ, Ի-Ա խառը և Ե պարզ ներքին հոլովումներ: 2  4  8 

7 
Ածական անուն: Ածականների հոլովումը: 

2  2  8 

8. 
Թվական անուն: Թվականների հոլովումը: 

2  2  8 

 

 

 

                                                             
6 Նման է օրացուցային պլանին: 



12. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Գ. Խաչատրյան, Գրաբար: 2014 

2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ: 1976 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Պ. Շարաբխանյան, Գրաբարի ձեռնարկ: 1989 

2. Հ. Ավետիսյան, Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ: 1976 

3. Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի ինքնուսույց: 1999 

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

1. https://drive.google.com/file/d/1RFgPe3yYgQdD3i6XLCj15vwYwfELtVo8/view?usp=sharing 

 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RFgPe3yYgQdD3i6XLCj15vwYwfELtVo8/view?usp=sharing


13. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն7 

1. Գրաբար: Գրաբարի 

հնչյունական համակարգ 

Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ 

դարի գրական և խոսակցական լեզու: Մեսրոպյան այբուբենը և 

նրա թվային արժեքը: Հին հայերենի հնչյունական համակարգը: 

Ձայնավորներ, բաղաձայններ, երկբարբառներ և եռաբարբառներ: 

Ընդհանուր- պատմական հնչյունափոխություն: 

2 ՊԳ 1, 2 

2. Խոսքի մասեր: Հոլովման 

համակարգը 

Խոսքի մասեր: Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման 

համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: Պարզ և խառը հոլովումներ: 

Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

6 ՊԳ 1  

3. Հոլովումներ 
Պարզ և խառը արտաքին հոլովումներ: Ա, Ո և Ի պարզ արտաքին 

հոլովումներ: 

ՈՒ պարզ, Ի-Ա և Ո-Ա խառը արտաքին հոլովումներ:Պարզ և 

խառը ներքին հոլովումներ: Ա պարղ, Ի-Ա խառը և Ե պարզ 

ներքին հոլովումներ: 

6 ՊԳ 1, 2 

4 Ածական անուն:  

Թվական անուն: 

Ածական անուն: Ածականների հոլովումը:Թվական անուն: 

Թվականների հոլովումը: 

4 ՊԳ 1 

5. Դերանուն: Անվանական 

և դերանվանական 

հոլովումներ: 

Դերանուն: Անվանական և դերանվանական հոլովումներ: 

Անձնական, ստացական, փոխադարձ և որոշյալ (անձներական)  

դերանուններ: Ցուցական, հարցահարաբերական և անորոշ 

դերանուներ: Անկանոն և պակասավոր դերանուններ: 

6 ՊԳ 1 

 

 

 

 

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



Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն8 

1. Գրաբար: Գրաբարի 

հնչյունական համակարգ 

Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ 

դարի գրական և խոսակցական լեզու: Մեսրոպյան այբուբենը և 

նրա թվային արժեքը: Հին հայերենի հնչյունական համակարգը: 

Ձայնավորներ, բաղաձայններ, երկբարբառներ և եռաբարբառներ: 

Ընդհանուր- պատմական հնչյունափոխություն: 

2 բանավոր ՊԳ 1, 2 

2. Խոսքի մասեր: Հոլովման 

համակարգը 

Խոսքի մասեր: Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման 

համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: Պարզ և խառը հոլովումներ: 

Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

8 բանավոր ՊԳ 1  

3. Հոլովումներ Պարզ և խառը արտաքին հոլովումներ: Ա, Ո և Ի պարզ արտաքին 

հոլովումներ: 

ՈՒ պարզ, Ի-Ա և Ո-Ա խառը արտաքին հոլովումներ:Պարզ և 

խառը ներքին հոլովումներ: Ա պարղ, Ի-Ա խառը և Ե պարզ 

ներքին հոլովումներ: 

10 բանավոր ՊԳ 1, 2 

4. Ածական անուն:  

Թվական անուն: 

Ածական անուն: Ածականների հոլովումը:Թվական անուն: 

Թվականների հոլովումը: 

4 բանավոր ՊԳ 1 

5. Դերանուն: Անվանական 

և դերանվանական 

հոլովումներ: 

Դերանուն: Անվանական և դերանվանական հոլովումներ: 

Անձնական, ստացական, փոխադարձ և որոշյալ (անձներական)  

դերանուններ: Ցուցական, հարցահարաբերական և անորոշ 

դերանուներ: Անկանոն և պակասավոր դերանուններ: 

10 բանավոր ՊԳ 1 

 

 

 

 

 

 

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



1. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն 

աշխատանքի թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը9 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն10 

1. Գրաբար Գրաբարը որպես 

գրական և 

խոսակցական լեզու 

ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

2. Հոլով և Հոլովակետ Գրաբրի հոլովման 

համակարգը 

ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում  ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

3. Թվի քերականական 

կարգը գրաբարում 

Թվի քերականական 

կարգի 

արտահայտության 

միջոցները 

ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

4. Հոլովի քերականական 

կարգը գրաբարում 

Հոլով: Հոլովում ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

 

5. Ածականի 

արտահայտությունը հայ 

մատենագրության մեջ 

Ածականի հոլովում ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

6. Թվականի 

արտահայտությունը հայ 

մատենագրության մեջ 

Թվականի հոլովում ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

7. Առման քերականական 

կարգը  

Որոշյալություն, 

անորոշություն 

ռեֆերատ 2 շաբաթ Բանավոր հարցում ՊԳ, 1, 2, ԼԳ 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

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



14. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում11 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Գրատախտակ, էկրան,  

Համակարգչային ծրագրեր Microsoft Word 

 

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

կազմակերպելու համար: 



 

15. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի12։ 

 

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։ 

 

 

 

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

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

30.06.2022թ.):   



2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

 

Դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 ընթացիկ գրավոր քննությունների 

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: Գրավոր 

քննության հարցաթերթիկը կազմվում է տեսական հարցերից, ինչպես նաև 

գործնական բնույթի խնդիրներից: 

 

Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1.   Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ դարի գրական և 

խոսակցական լեզու: 

2.   Մեսրոպյան այբուբենը և նրա թվային արժեքը: 

3.   Հին հայերենի հնչյունական համակարգը: Ձայնավորներ, բաղաձայններ, 

երկբարբառներ և եռաբարբառներ: 

4.   Դիրքային կամ շեշտից կախված հնչյունափոխություն: 

5.   Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն: 

6.   Գրաբարի խոսքի մասերը և նրանց դասակարգումը տարբեր հիմունքներով: 

7.   Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: 

8.   Պարզ և խառը հոլովումներ: 

9.   Գրաբարի հոլովական համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

10.  Ա պարզ արտաքին հոլովում: 

11.  Ո պարզ արտաքին հոլովում: 

12.  Ի պարզ արտաքին հոլովում: 

13.  ՈՒ պարզ արտաքին հոլովում: 

14.  Ի-Ա խառը արտաքին հոլովում: 

15.  Ո-Ա խառը  արտաքին հոլովում: 

16.  Ա պարղ ներքին հոլովում: 

17.  Ե պարզ ներքին հոլովում: 

18.  Ի-Ա խառը ներքին հոլովում: 

19.  Ածական անուն: Գրաբարի ածականների հոլովումը: 

20.  Թվական անուն: Գրաբարի թվականների հոլովումը: 

21.  Գրաբարի անկանոն հոլովվող գոյականներ, ածականներ և թվականներ: 

22.  Գրաբարի անվանական և դերանվանական հոլովման համակարգերի ընդհանուր 

բնութագիրը: 

23.  Անձնական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

24.  Ցուցական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

25.  Փոխադարձ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

26.  Որոշյալ /անձներական/ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

27.  Ստացական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

28.  Հարցահարաբերական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

29.  Անորոշ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 



30.  Գրաբարի անկանոն և պակասավոր դերանունները: 

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

 

▪ Ընդգրկված թեմաները. 

1. Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ դարի գրական և 

խոսակցական լեզու: Մեսրոպյան այբուբենը և նրա թվային արժեքը: Հին 

հայերենի հնչյունական համակարգը: Ձայնավորներ, բաղաձայններ, 

երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Ընդհանուր-պատմական 

հնչյունափոխություն: 

2. Խոսքի մասեր: Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլովում և 

հոլովիչ: Պարզ և խառը հոլովումներ: 

3. Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

4. Պարզ և խառը արտաքին հոլովումներ: Ա, Ո և Ի պարզ արտաքին հոլովումներ: 

5. ՈՒ պարզ, Ի-Ա և Ո-Ա խառը արտաքին հոլովումներ: 

6. Պարզ և խառը ներքին հոլովումներ: Ա պարղ, Ի-Ա խառը և Ե պարզ ներքին 

հոլովումներ: 

 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 

1   Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-րդ դարի 

գրական և խոսակցական լեզու: 

2.   Մեսրոպյան այբուբենը և նրա թվային արժեքը: 

3.   Հին հայերենի հնչյունական համակարգը: Ձայնավորներ, բաղաձայններ, 

երկբարբառներ և եռաբարբառներ: 

4.   Դիրքային կամ շեշտից կախված հնչյունափոխություն: 

5.   Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն: 

6.   Գրաբարի խոսքի մասերը և նրանց դասակարգումը տարբեր 

հիմունքներով: 

7.   Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: 

8.   Պարզ և խառը հոլովումներ: 

9.   Գրաբարի հոլովական համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

10.  Ա պարզ արտաքին հոլովում: 

11.  Ո պարզ արտաքին հոլովում: 

12.  Ի պարզ արտաքին հոլովում: 

13.  ՈՒ պարզ արտաքին հոլովում: 

14.  Ի-Ա խառը արտաքին հոլովում: 

15.  Ո-Ա խառը  արտաքին հոլովում: 

16.  Ա պարղ ներքին հոլովում: 

17.  Ե պարզ ներքին հոլովում: 

18.  Ի-Ա խառը ներքին հոլովում: 

 

 

 

 



 

 

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

 

▪ Ընդգրկվող թեմաները. 

1. Ածական անուն: Ածականների հոլովումը: 

2. Թվական անուն: Թվականների հոլովումը: 

3. Անկանոն հոլովվող գոյականներ, ածականներ և թվականներ: 

4. Դերանուն: Անվանական և դերանվանական հոլովումներ: Անձնական, 

ստացական, փոխադարձ և որոշյալ (անձներական)  դերանուններ: 

5. Ցուցական, հարցահարաբերական և անորոշ դերանուներ:  

6. Անկանոն և պակասավոր դերանուններ: 

 

▪ Ընդգրկված հարցեր. 

1.   Ածական անուն: Գրաբարի ածականների հոլովումը: 

2.   Թվական անուն: Գրաբարի թվականների հոլովումը: 

3.   Գրաբարի անկանոն հոլովվող ածականները և թվականները: 

4.   Գրաբարի անվանական և դերանվանական հոլովման համակարգերի 

ընդհանուր բնութագիրը: 

5.   Անձնական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

6.   Ցուցական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

7.   Փոխադարձ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

8.   Որոշյալ /անձներական/ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

9.   Ստացական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

10.  Հարցահարաբերական դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

11.  Անորոշ դերանուններ, նրանց հոլովումը: 

12.  Գրաբարի անկանոն և պակասավոր դերանունները: 

 

3. Գնահատման չափանիշները13. 
 Տեսական գիտելիքները՝ նյութի իմացություն: 

 Գործնական աշխատանքները՝ գործնական առաջադրանքների կատարում, 

գնահատում ըստ կարգի: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը՝ երկու ինքնուրույն աշխատանք՝ 10-ական միավորով: 

                                                             
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-003 – Գրաբար 1 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

 նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրվելիք 

լեզվի դասընթացին` տալով գրաբարի և նրա 

ուսումնասիրության տեսության մասին ներածական 

գիտելիքներ: 

 փոխանցել ուսանողներին գրաբարի հնչյունական, 

ձևաբանական համակարգերի, այբուբենի զարգացման 

օրինաչափություննների վերաբերյալ գիտելիքներ: 

 լեզվական միավորների տարժամանակյա համեմատության 

և հին ձեռագրեր, հուշարձաններ վերլուծելու 

ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Իմանա՝  

 գրաբարի կառուցվածքային օրինաչափությունները, 

հնչյունական և ձևաբանական համակրգերը, դրանց 

ծագումնաբանական առանձնահատկությունները,  խոսքի 

մասերը, հին հայերենի բնութագիրը՝ ըստ տարբեր 

մատենագիրների: 

Կարողանա՝  

 Ընթերցել գրաբար ձեռագրեր, բնագրեր, գրքեր, բացատրել 



դրանց բովանդակությունը, վերլուծել քերականական 

օրինաչափությունները, բնութագրել հին հայերենի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ձևաբանական 

իմաստները, դրանց արտահայտության ձևերի 

տարբերությունների պատճառները: 

Տիրապետի՝ 

Հին լեզուներ ուսումնասիրելու մեթոդաբանությանը, գրաբարի 

առանձնահատկություններին, հայ հին գրականությանը` հին 

հայերենով: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Հին հայերենի պարբերականացումը: Գրաբարը որպես 5-

րդ դարի գրական և խոսակցական լեզու: Մեսրոպյան 

այբուբենը և նրա թվային արժեքը: Հին հայերենի 

հնչյունական համակարգը: Ձայնավորներ, 

բաղաձայններ, երկբարբառներ և եռաբարբառներ: 

Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն: 

2. Խոսքի մասեր: Գոյական անուն: Գրաբարի հոլովման 

համակարգը: Հոլովում և հոլովիչ: Պարզ և խառը 

հոլովումներ: 

3. Գրաբարի հոլովման համակարգը: Հոլով և հոլովակերտ: 

4. Պարզ և խառը արտաքին հոլովումներ: Ա, Ո և Ի պարզ 

արտաքին հոլովումներ: 

5. ՈՒ պարզ, Ի-Ա և Ո-Ա խառը արտաքին հոլովումներ: 

6. Պարզ և խառը ներքին հոլովումներ: Ա պարղ, Ի-Ա խառը 

և Ե պարզ ներքին հոլովումներ: 

7. Ածական անուն: Ածականների հոլովումը: 

8. Թվական անուն: Թվականների հոլովումը: 

9. Անկանոն հոլովվող գոյականներ, ածականներ և 

թվականներ: 

10. Դերանուն: Անվանական և դերանվանական 

հոլովումներ: Անձնական, ստացական, փոխադարձ և 

որոշյալ (անձներական)  դերանուններ: 

11. Ցուցական, հարցահարաբերական և անորոշ 

դերանուներ:  

12. Անկանոն և պակասավոր դերանուններ: 
Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Երկու ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 20 

միավոր: Գրավոր քննության հարցաթերթիկը կազմվում է 

տեսական հարցերից և համապատասխան գործնական 

խնդիրներից: Միավորները բաշխվում են ըստ  

համապատասխան հարցերի քանակի և բարդության:  

2.Մասնակցությունը դասերին-20 միավոր 

3.Գործնական աշխատանք-20 միավոր 

4.Ինքնուրույն աշխատանք-20 միավոր 

Գրականություն Պարտադիր գրականություն 



Գ. Խաչատրյան, Գրաբար: 

Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ: 

Լրացուցիչ գրականություն 

Պ. Շարաբխանյան, Գրաբարի ձեռնարկ:  

Հ. Ավետիսյան, Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ: 

Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի ինքնուսույց: 

 

 

 


