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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

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 ծրագրում1․ 

«Համաշխարհային մշակույթի պատմությունե դասընթացը կարևորվում է արվեստի 

բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է բակալավրի 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալտնտեսականե 

կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

Դասընթացի նպատակն է. 

o ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարբեր երկրներում համաշխարհային 

մշակույթի ձևավորման առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

o համաշխարհային մշակույթի ձևավորման փուլերի վերաբերյալ 

o համաշխարհային մշակույթի ձեռքբերումների վերաբերյալ 

o ուսումնասիրել համաշխարհային մշակույթը՝ ձևավորման ամենավաղ 

շրջաններից՝ անտիկ ժամանակաշրջանից, մինչև մեր օրերում տեղի ունեցող 

մշակութային գործընթացները։  

o ուսումնասիրել հարևան պետությունների մշակույթային 

առանձնահատկութունները 

 

 

2.1. Դասընթացի  խնդիրներն են 

• ․․ուսումնասիրել համաշխարհային մշակույթի պատմությունն իր բոլոր փուլերով՝ 

անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը, 

• ուսանողներին ծանոթացնել համաշխարհային մշակույթի հիմնական 

ձեռքբերումներին, 

• ուսանողների հետ տեսական և պրակտիկ դասընթացների միջոցով ուսումնասիրել 

համաշխարհային մշակույթի գլուխգործոցները՝ ճարտարապետության, 

նկարչության, երաժշտության և գրականության բնագավառներում,  

• դիտարկել համաշխարհային մշակութային ձեռբերումները՝ Հայաստանում տուրիզմի 

զարգացման տեսանկյունից, 

• ծանոթանալ համաշխարհային մշակույթի հիմնական ուղղություններին՝ ռոմանտիզմ, 

ռեալիզմ, բարոկկո, կլասիցիզմ, Ֆովիզմ, կուբիզմ, էքսպրեսիոնիզմ, սյուրռեալիզմ, 

աբստրակցիոնիզմ, էկզիստենցիալիզմ 

• ուսումնասիրել և ծանոթանալ Թուրքիայում տեղի ունեցած արդիականացման 

գործընացթները և մշակութային հեղափոխությունների արդյունքները 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 

 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

Անրադառնալով այն հարցին, թե գիտելիքների ու կարողությունների ինչպիսի մակարդակ պիտի 

ունենա ուսանողը, որպեսզի ունակ լինի ուսումնասիրել «․Համաշխարհային մշակույթի 

պատմություն եառարկան, անհրաժեշտ է նախ կարևորել  ուսանողի կողմից  ոլորտի 

հայեցակարգերի  ժամանակակից տեսությունների, հասարակության ձևավորման պատմության, 

փիլիսոփայության, պատմության, հասարակագիտական գիտությունների վերաբերյալ 

նախնական գիտելիքների տիրապետումը:Առարկան ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է , որպեսզի 

ուսանողը նախնական գիտելիքներ ունենա մշակույթի, նաև նրա հետազոտման մեթոդների 

կիրառման,արվեստի պատմության վերաբերյալ :  

  կամ  

Համաշխարհային մշակույթի պատմություն դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման 

է    ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  բակալավրի կրթական ծրագրում 

ուսուցանվող  «Պատմությունե, «Փիլիսոփայություն>>,<<Արվեստի պատմություն>> դասընթացներից: 

 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

• «․Համաշխարհային մշակույթի պատմությունե  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են.  

• ՎԱ 1 - Ձևավորել գիտելիք համաշխարհային մշակույթի զարգացման փուլերի և 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

•  ՎԱ 2 - Ձևավորել գիտելիք համաշխարհային մշակույթի գլուխգործոցների 

վերաբերյալ 

• ՎԱ 3 - Կիրառել համաշխարհային մշակույթի փորձը և ձեռքբերումները՝ 

Հայաստանում տուրիզմի զարգացման նպատակով  

• ՎԱ 4- Կիրառել համաշխարհային մշակույթի փորձը և ձեռքբերումները այլ երկրների 

հետ տուրիստական կապերի ստեղծման և զարգացման նպատակով  

 

 

 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

                                                             
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


Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

«․Համաշխարհային մշակույթի պատմություն․ե  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, մշակույթի ոլորտում աշխատելու 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) 
2 կրեդիտ/60ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 10 4 

Գործնական աշխատանք   

Սեմինար պարապմունք 14 4 

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 36  

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4
 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

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: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիան։  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրա-

կացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

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

ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործ-

ընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսում-

նասիրման և լուծման նպատակով: 

 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: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

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

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

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

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

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

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․․․․  

 

 

 

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

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Թեմա 1. Ներածություն։ Համաշխարհային մշակույթի պատմության հիմնական գծերը 

և առանձնահատկությունները 

2 2   6 

2.  Թեմա 2.  Անտիկ ժամանակաշրջանի մշակույթը 2 4   8 

3. Թեմա 3.  Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը 2 2   8 

4. Թեմա 4. Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը 2 4   8 

5. Թեմա 5. Եվրոպական մշակույթը 17-րդ դարերում 2 2   6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  10 14   36 

  

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 

1. Чистяков Н.А. История античной культуры, Москва, 1990 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

2. Фрейденберг О. М.“Культура античного мира”, Ленинград, 1997 

 

3. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения: Избранные работы․ Москва, 1986 

 

4. История искусства: Ренессанс․ Москва, 2003 

 

5. Рыков, А.В. Вокруг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 15. 2015. Выпуск 4.  

 

6. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV—XV века.  СПб.: , 2005 (Новая история 

искусства).  

 

1. Дажинa В.Д. Микеланджело. Рисунок в его творчестве. Москва, 1987 

2. Ротенберг Е.И. Микеланджело. Москва, 1964 

3. Всеобщая история искусств, т 4, Москва, 1963 

4. Ренессанс. Барокко. Классицизм, Москва, 1966 

5. Пуришев Б.И. Рококо // А.А. Сурков «Краткая Литературная Энциклопедияա. Москва, 1971 

 

6. Волков В. Н. В мире текучего модерна. Москва, 2015 

7. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. - СПб., 2007 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 



12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Թեմա 1. Ներածություն։ 

Համաշխարհային 

մշակույթի պատմության 

հիմնական գծերը և 

առանձնահատկությունն

երը 

Անդրադառնալ համաշխարհաին մշակույթի 

պատմության ձևավորման հիմնական 

առանձնահատկություններին և փուլերին։ 

2 Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

2. 

Թեմա 2.  Անտիկ 

ժամանակաշրջանի 

մշակույթը 

Հին Հունաստանի մշակույթը: ա) Կրետե-

միկենյան կամ Եգեյան շրջան, բ) Հոմերոսյան 

շրջան, գ) Արխայիկ շրջան, դ) Դասական 

շրջան, բ) Հելլենիզմի շրջան 

Հունական մշակույթի ձևավորման 

առանձնահատկությունները։ Հունաստանի 

գաղութացումը։ Կրոնի 

առանձնահատկությունները։ 

Ճարտարապետությունը։ Հունական էպոսը։ 

Անտիկ պոլիսի՝ քաղաք-պետության 

ձևավորումը։ Հունաստանի կրոնը։ Դիոնիսյան 

տոները։ Հունական թատրոնը։ Հունական 

գիտությունը։ Դեմոկրիտ, Սոկրատ, Պլատոն, 

Արիստոտել։ Քաղաքների կառուցապատում։ 

Քաղաքը և հասարակական կյանքը 

Հունաստանում։ 

2 Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

3. 
Թեմա 3.  Միջնադարյան 

Ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը։ 

Հերետիկոսություն։ Ճարտարապետություն։ 

Եկեղեցական ճարտարապետություն՝ 

2 Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

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



Եվրոպայի մշակույթը բազիլիկա և խաչաձև-գմբեթավոր: 

Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի տաճար։ 

Ռոմանական արվեստ։ Միջնադարյան 

ճարտարապետության կապը հռոմեականի 

հետ։ Վաղ միջնադարյան կյանքի 

կենտրոնները՝ եկեղեցիներ, վանքեր, 

ֆեոդալների ապարանքներ։ Տաճարի 

ինտերիերը։ 

Գոթական արվեստ։ Միջնադարյան 

քաղաքների ճարտարապետություն և 

կերպարվեստ։ Գոթական 

ճարտարապետության բնորոշ 

առանձնահատկությունը՝ նետաձև կամար։ 

Փարիզի Աստվածամոր տաճար 

Երևան 2001 

համացանց 

4. 

Թեմա 4. Վերածննդի 

ժամանակաշրջանի 

մշակույթը 

Ընդհանուր գաղափարը, բնութագիրը: 

Վերածնունդը Իտալիայում։ Անտիկ 

ժառանգության նորովի ըմբռնում։ Արվեստի 

նոր տեսակների ու ժանրերի հարստացում։ 

Պրոտոռենեսանս՝ նախավերածննդի շրջան: 

Դանթե Ալիգիերի, Ֆրանչեսկո Պետրարկա, 

Ջովաննի Բոկաչչո։ Ջոտտո - Կապելլա դել 

Արենա «Հուդայի համբույրըե, «Ողբ առ 

Քրիստոսե։ 

Վաղ վերածնունդ: Ճարտարապետություն, 

Դոնատելլո-«Դավիթե, գեղանկարչություն՝ 

Մազաչչո -  «Դրախտից արտաքսումըե,  

Բոտտիչելլի - «Վեներայի ծնունդըե և 

«Գարունըե: 

Բարձր վերածնունդ: Լեոնարդո դա Վինչի - 

«Տիրամայրը ծաղիկովե («Բենուայի 

աստվածամայրըե), «Մոնա Լիզաե (Ջոկոնդա), 

«Կզաքիսով տիկինըե, «Խորհրդավոր ընթրիքե, 

2 Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 



«Տիրամայր Լիտտաե, «Մեխակով Տիրամայրըե։ 

Ռաֆայել - «Սիքստինյան Տիրամայրե, 

«Տիրամայրը կանաչների մեջե, «Մարիամի 

նշանադրությունըե, «Աթենքի դպրոցե։ 

Միքելանջելո - «Պիետաե («Ողբե), «Դավիթե, 

«Սիքստինյան կապելլաե։ 

Ուշ Վերածնունդ։ Գեղանկարչություն։ 

Վերոնեզե - «Ամուսնություն Կանայումե, 

«Խնջույք Լևիի տանըե։ Նիդերլանդական 

գեղանկարչություն։ Հուբերտ և Յան վան Էյք - 

«Գենտի զոհարանե, «Առնոլֆինի ամուսինների 

դիմանկարը 

5. 

Թեմա 5. Եվրոպական մշակույթը 

17-րդ դարերում 

Ընդհանուր բնութագիրը։ Բարոկկո։ 

Ճարտարապետական կառույցներ, ինտերիերի 

քանդակազարդի ճոխություն, արձակի և 

պոեզիայի քմահաճլեզու: Ազնվականության 

արժեքներ: Ֆեոդալական հարաբերություններ, 

եկեղեցի: Ռուբենս - «Մարքիզուհի Վերոնիկայի 

դիմանկարըե, «Իզաբելլա Բրանտի 

դիմանկարըե, «Խաչի կանգնեցումըե, «Երեք 

գեղուհիներե, «Վեներան հայելու առաջե։ 

 Կլասիցիզմ։ ժանրերի դասակարգում՝ 

առաջնային՝ բարձր, երկրորդական՝ ցածր ։ 

Ռեալիզմ։ Միքելանջելո Կառավաջո - 

«Մարթան հավատքի է բերում 

Մագդալենայինե, «Անհավատ Թովմասը։ 

Ռեմբրանտ - «Անառակ որդու վերադարձը, 

«Դանայա։ 

Առաջադրանքներ 

2 Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 



հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ
ո
ւգ
մ
ա
ն

 

ձ
և
ը

 

Գրականություն10 

1

. 

Թեմա 1. Ներածություն։ 

Համաշխարհային 

մշակույթի պատմության 

հիմնական գծերը և 

առանձնահատկությունները 

 

Անդրադառնալ համաշխարհաին մշակույթի 

պատմության ձևավորման հիմնական 

առանձնահատկություններին և փուլերին։ 

2 Բանավոր 

հարցում 
Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

2

. 

Թեմա 2.  Անտիկ 

ժամանակաշրջանի մշակույթը 

Հին Հունաստանի մշակույթը: ա) Կրետե-միկենյան 

կամ Եգեյան շրջան, բ) Հոմերոսյան շրջան, գ) 

Արխայիկ շրջան, դ) Դասական շրջան, բ) 

Հելլենիզմի շրջան 

Հունական մշակույթի ձևավորման 

առանձնահատկությունները։ Հունաստանի 

գաղութացումը։ Կրոնի 

առանձնահատկությունները։ 

Ճարտարապետությունը։ Հունական էպոսը։ Անտիկ 

պոլիսի՝ քաղաք-պետության 

4 Բանավոր 

հարցում 
Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

3

. 

Թեմա 3.  Միջնադարյան 

Եվրոպայի մշակույթը 

Ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը։ 

Հերետիկոսություն։ Ճարտարապետություն։ 

Եկեղեցական ճարտարապետություն՝ բազիլիկա և 

խաչաձև-գմբեթավոր: Կոստանդնուպոլսի Սուրբ 

Սոֆիայի տաճար։ 

Ռոմանական արվեստ։ Միջնադարյան 

ճարտարապետության կապը հռոմեականի հետ։ 

Վաղ միջնադարյան կյանքի կենտրոնները՝ 

եկեղեցիներ, վանքեր, ֆեոդալների ապարանքներ։ 

2 Բանավոր 

հարցում 
Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

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



Տաճարի ինտերիերը։ 

Գոթական արվեստ։ Միջնադարյան քաղաքների 

ճարտարապետություն և կերպարվեստ։ Գոթական 

ճարտարապետության բնորոշ 

առանձնահատկությունը՝ նետաձև կամար։ 

Փարիզի Աստվածամոր տաճար 

4

. 

Թեմա 4. Վերածննդի  

դարաշրջանի մշակույթը 

Ընդհանուր գաղափարը, բնութագիրը: 

Վերածնունդը Իտալիայում։ Անտիկ ժառանգության 

նորովի ըմբռնում։ Արվեստի նոր տեսակների ու 

ժանրերի հարստացում։ 

Պրոտոռենեսանս՝ նախավերածննդի շրջան: 

Դանթե Ալիգիերի, Ֆրանչեսկո Պետրարկա, 

Ջովաննի Բոկաչչո։ Ջոտտո - Կապելլա դել Արենա 

«Հուդայի համբույրըե, «Ողբ առ Քրիստոսե։ 

Վաղ վերածնունդ: Ճարտարապետություն, 

Դոնատելլո-«Դավիթե, գեղանկարչություն՝ 

Մազաչչո -  «Դրախտից արտաքսումըե,  

Բոտտիչելլի - «Վեներայի ծնունդըե և «Գարունըե: 

Բարձր վերածնունդ: Լեոնարդո դա Վինչի - 

«Տիրամայրը ծաղիկովե («Բենուայի 

աստվածամայրըե), «Մոնա Լիզաե (Ջոկոնդա), 

«Կզաքիսով տիկինըե, «Խորհրդավոր ընթրիքե, 

«Տիրամայր Լիտտաե, «Մեխակով Տիրամայրըե։ 

Ռաֆայել - «Սիքստինյան Տիրամայրե, «Տիրամայրը 

կանաչների մեջե, «Մարիամի նշանադրությունը, 

«Աթենքի դպրոցե։ Միքելանջելո - «Պիետաե 

(«Ողբե), «Դավիթե, «Սիքստինյան կապելլաե։ 

Ուշ Վերածնունդ։ Գեղանկարչություն։ Վերոնեզե - 

«Ամուսնություն Կանայումե, «Խնջույք Լևիի 

տանըե։ Նիդերլանդական գեղանկարչություն։ 

Հուբերտ և Յան վան Էյք - «Գենտի զոհարան», 

«Առնոլֆինի ամուսինների դիմանկարը 

4 Բանավոր 

հարցում 
Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 

Երևան 2001 

համացանց 

5

. 

Թեմա 5. Եվրոպական մշակույթը 

17-րդ դարերում 

Ընդհանուր բնութագիրը։ Բարոկկո։ 

Ճարտարապետական կառույցներ, ինտերիերի 

քանդակազարդի ճոխություն, արձակի և պոեզիայի 

2 Բանավոր 

հարցում 
Դաս. տեքստ Մելքումյան 

Գ.<<Մշակութաբանություն>> 



քմահաճլեզու: Ազնվականության արժեքներ: 

Ֆեոդալական հարաբերություններ, եկեղեցի: 

Ռուբենս - «Մարքիզուհի Վերոնիկայի 

դիմանկարըե, «Իզաբելլա Բրանտի դիմանկարըե, 

«Խաչի կանգնեցումըե, «Երեք գեղուհիներե, 

«Վեներան հայելու առաջե։ 

 Կլասիցիզմ։ ժանրերի դասակարգում՝ առաջնային՝ 

բարձր, երկրորդական՝ ցածր ։ 

Ռեալիզմ։ Միքելանջելո Կառավաջո - «Մարթան 

հավատքի է բերում Մագդալենայինե, «Անհավատ 

Թովմասըե։ Ռեմբրանտ - «Անառակ որդու 

վերադարձըե, «Դանայաե։ 

Առաջադրանքներ 

Երևան 2001 

համացանց 

 

 
 
 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Հին Հունաստանի 

մշակույթը։ Կրետե-

միկենյան կամ Եգեյան 

շրջան։ Հոմերոսյան շրջան։ 

 

ռեֆերատ Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 109-122, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 649-650։ 

Чистяков Н.А. История античной 

культуры, Москва, 1990․ 
 

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



2. Հին Հունաստանի 

մշակույթը։Արխայիկ շրջան։ 

 

Սլայդ,զեկույց Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 109-122, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 649-650։ 

Чистяков Н.А. История античной 

культуры, Москва, 1990․ 
 

3. Հին Հունաստանի 

մշակույթը։ Դասական 

շրջան։ 

 

Սլայդ,զեկույց Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 109-122, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 649-650։ 

Чистяков Н.А. История античной 

культуры, Москва, 1990․ 
 

4. Հին Հունաստանի 

մշակույթը։ Հելլենիզմի 

շրջան։ 

 

զեկույց Աեաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 109-122, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 649-650։ 

Чистяков Н.А. История античной 

культуры, Москва, 1990․ 
 

5. Քաղաքը և 

հասարակական կյանքը 

Հունաստանում։ 

Սլայդ,զեկույց Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 109-122, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 649-650։ 

Чистяков Н.А. История античной 

культуры, Москва, 1990․ 
 

6. Հին Հռոմի մշակույթ։ Սլայդ, զեկույց Աառաջին 

կիսամյկ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 123-127, Ե․ 2001․ 

ՀՍՀ հ․ 6, էջ 601-602։ 

Առաքելյան Ա․ Հռոմեական գրականության 

պատմություն, Ե․ 1975։ 

Гарэн Э. Проблемы итальянского 

Возрождения: Избранные работы․ Москва, 

1986 



7. Միջնադարյան Եվրոպայի 

մշակույթ։ 

Սլայդ, զեկույց Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 129-140, Ե․ 2001․ 

Սարգսյան Ա․, Այվազյան Լ․ Մշակույթը 

միջնադրում, Ե․, 2001։ 

Լյուբիմով Լ․ Միջնադարի և վերածնդի 

արվեստ, Մ․ 1984։ 

8. Վերածննդի 

ժամանակաշրջանի 

մշակույթը։ Վաղ 

վերածնունդ։ 

Ռեֆերատ  Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 172-183, Ե․ 2001․ 

Степанов А. В. Искусство эпохи 

Возрождения. Италия. XIV—XV века.  СПб.: 

, 2005 (Новая история искусства).  

История искусства: Ренессанс․ Москва, 2003 

9. Վերածնդի 

ժամանակաշրջանի 

մշակույթը։ Բարձր 

վերածնունդ։ 

Սլայդ  Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 172-183, Ե․ 2001․ 

Степанов А. В. Искусство эпохи 

Возрождения. Италия. XIV—XV века.  СПб.: 

, 2005 (Новая история искусства).  

История искусства: Ренессанс․ Москва, 2003․ 

10. Եվրոպական մշակույթը 17-

20-րդ դարերում։ 

Սլայդ,զեկույց Առաջին 

կիսամյակ 

բանավոր Մելքումյան Գ․ Մշակութաբանություն, մաս Ա, 

էջ 172-183, Ե․ 2001․ 

Всеобщая история искусств, т 4, Москва, 

1963․ 
Всеобщая история искуство т․ 4․, М․, 1963 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

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

կազմակերպելու համար 



Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Համակարգչային լսարան,էլեկտրոնային գրատախտակով լսարան 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար - 

Սարքեր, սարքավորումներ պրոյեկտոր 

Համակարգչային ծրագրեր Powerpoint,word 

Այլ - 

 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի14։ 

 

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,/սեմինար պարապմունքի ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանողի 

կատարվում է 2 անգամ հարցում՝ յուրաքանչյուրի համար 

գնահատվելով առավելագույնը 10 միավոր:/ 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 

միավոր,/ըստ կանոնակարգի նախատեսվում է հանձնարարել  

առնվազն 1ինքնուրույն աշխատանք՝ գնահատելով առավելագույնը 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,/ընթացիկ 

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

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

30.062022թ.),   



ստուգումը կատարվում է գրավոր ՝ յուրաքանչյուր գրավորի համար 

ուսանողը  գնահատվում է առավելագույնը 20 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 արդյունքներով:15 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

  Հին Հունաստանի մշակույթը: Կրետե-միկենյան կամ Եգեյան շրջան։ Հոմերոսյան 

շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Արխայիկ շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը: Դասական շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Հելլենիզմի շրջան 

 Քաղաքը և հասարակական կյանքը Հունաստանում 

 Հին Հռոմի մշակույթը  

 Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը  

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Պրոտոռենեսանս։ Վաղ վերածնունդ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Բարձր վերածնունդ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը: Ուշ վերածնունդ 

 Եվրոպայի մշակույթը 17-րդ դարում 

 

 

 

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

      Ընդգրկված թեմաները. 

 1. Հին Հունաստանի մշակույթը: Կրետե-միկենյան կամ Եգեյան շրջան։ Հոմերոսյան 

շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Արխայիկ շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը: Դասական շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Հելլենիզմի շրջան 

Քաղաքը և հասարակական կյանքը Հունաստանում 

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



 

 Ընդգրկված հարցեր. 

  Հին Հունաստանի մշակույթը: Կրետե-միկենյան կամ Եգեյան շրջան։ Հոմերոսյան 

շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Արխայիկ շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը: Դասական շրջան 

 Հին Հունաստանի մշակույթը։ Հելլենիզմի շրջան 

 Քաղաքը և հասարակական կյանքը Հունաստանում 

 Հին Հռոմի մշակույթը  

 Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը  

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Պրոտոռենեսանս։ Վաղ վերածնունդ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Բարձր վերածնունդ 

 

 

 

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

 

 Ընդգրկվող թեմաները. 

 Քաղաքը և հասարակական կյանքը Հունաստանում 

 Հին Հռոմի մշակույթը  

 Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը  

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Պրոտոռենեսանս։ Վաղ վերածնունդ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Բարձր վերածնունդ 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Քաղաքը և հասարակական կյանքը Հունաստանում 

 Հին Հռոմի մշակույթը  

 Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը  

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Պրոտոռենեսանս։ Վաղ վերածնունդ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը։Բարձր վերածնունդ 

 Եվրոպայի մշակույթը 17-րդ դ-ում 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆե 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝     011401.00.6 «Մասնագիտական 

մանկավարժություն» 

                                                      

Կրթական ծրագիր՝  011401.11.6 «Կերպարվեստ»     

                                                                                                                               

Որակավորման աստիճան` բակալավր 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/Բ-063 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

 



Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

o ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարբեր երկրներում 

համաշխարհային մշակույթի ձևավորման 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

o հ․ամաշխարհային մշակույթի ձևավորման փուլերի 

վերաբերյալ 

o համաշխարհային մշակույթի ձեռքբերումների վերաբերյալ 

o ուսումնասիրել համաշխարհային մշակույթը՝ ձևավորման 

ամենավաղ շրջաններից՝ անտիկ ժամանակաշրջանից, մինչև մեր 

օրերում տեղի ունեցող մշակութային գործընթացները։  

o ուսումնասիրել հարևան պետությունների մշակույթային 

առանձնահատկութունները 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք  

 Ճանաչել Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի մշակույթը 

 Իմանալ Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթի 

յուրահատկությունները 

 .Տարբերել Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը՝ իր 

բոլոր փուլերով 



 Գնահատել 17-րդ դարի Եվրոպական մշակույթի 

ձեռքբերումները 

 Իմանալ Լուսավորության շրջանի մշակութային 

առանձնահատկությունները  

 Պատկերացնել 19-րդ դարի մշակույթի՝ ռոմանտիզմի՝ 

զգացմունքայնությունը, հուզավառությունը և 

իռացիոնալությունը 

 Տիրապետել 20-րդ դարի մշակույթը՝ իր բազմազան 

ճյուղերով, ուղղություններով, առանձնահատկույուններով 

 Հասկանալ և ներկայացնել Թուրքիայում տեղի ունեցող 

մշակութային գործընթացները 

 

  

Հմտություն 

 Տարանջատել համաշխարհային մշակութի պատմության 

վերաբերյալ գիտելիքը ըստ պատմական 

ժամանակաշրջանների,  

 Վերլուծել  համաշխարհային մշակութի ժառանգությունն 

ըստ մշակութային ոճերի 

 Բացահայտել համաշխարհային մշակույթի ամենից հայտնի 

հոգևոր և նյութական մշակութային ժառանգության 

նմուշները 

 Գնահատել տուրիստական ամենից հայտնի մշակութային 

վայրերը, դրանց նշանակությունն ու կարևորությանը 

Կարողունակություն 

 

 Կիրառել առարկայի վերաբերյալ ստացած գիտելիքները՝ 

Հայաստանում տուրիզմի զարգացման նպատակով 

 Կիրառել համաշխարհային մշակութային ժառանգության 

փորձը՝ Հայաստանի և այլ երկների միջև տուրիստական 

կապեր հաստատելու նպատակով 

 
 



 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն։ Համաշխարհային մշակույթի պատմության 

հիմնական գծերը և առանձնահատկությունները 

Թեմա 2.  Անտիկ ժամանակաշրջանի մշակույթը 

Թեմա 3.  Միջնադարյան Եվրոպայի մշակույթը 

Թեմա 4. Վերածննդի ժամանակաշրջանի մշակույթը 

Թեմա 5. Եվրոպական մշակույթը 17-րդ դարերում 
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