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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» առարկայի 

ուսումնամեթոդական փաթեթը կազմված է բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրով 

011401.11.6 «Կերպարվեստ» 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 «ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԻԿԱ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 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 նպատակն է ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ áõëáõó³Ý»É Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨»ñÇÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ: 

2.1 Դասընթացի  խնդիրներն են. 

1. Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ ëï»ÕÍ³·áñÍ³µ³ñ Ùáï»Ý³É ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ, ¹³ë»ñÁ 

¹³ñÓÝ»É ³é³í»É ·ñ³íÇã 

2. Ï»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 

3. Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý) ÏÇñ³éáõÙ 

   4.  Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ³å³óáõóí³Í  Ï»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹ 

  Ù³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨»ñÇ  ÏÇñ³éÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ 

        Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÃ³óáõÙ: 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 
  

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» դասընթացին 

մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  

011401.11.6 «Կերպարվեստ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող  հայ և 

համաշխարհային կերպարվեստի պատմություն, ,գունանկարչություն, գծանկարչություն   

դասընթացներից: 

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

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

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


կոմպետենցիաները․ 
 

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» դասընթացի 

ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

ուսանողը պետք է իմանա. 

 Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 

 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 

 ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 

 ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹. 

ուսանողը պետք է կարողանա. 

 ÎÇñ³é»É Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ© 

 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ£ 

 ä³ïÏ»ñáõÙ µÝûñÇÝ³ÏÇó« ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùµ 

ուսանողը պետք է տիրապետի. 

  հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը, 

  տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն 

 մանկավարժական վարպետությանը: 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

 

1. վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

2. հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

3. մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

4. տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   (տարբեր  

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

5. կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

6. խնդիրների լուծում 

 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

1. հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

2.  սովորելու ունակություն, 

3.  նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն, 

4.  ինքնուրույն  աշխատելու ունակություն, 

                                                                                                                                                                                           
Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 



5.  նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու ունակություն, 

6.  նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն, 

7.  որակի կարևորության գիտակցում, 

 հաջողության ձգտում: 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

1. դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

2.  հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

3.  համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 

4.  ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

5.  կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

6.  դրսևորել ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում, 

7.  տիրապետել ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանալ մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

 տիրապետել տվյալ մասնագիտական  մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» դասընթացից 

ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  

մասնագիտական գործունեության ընթացքում արվեստի բնագավառում գիտական 

հետազոտություններ կատարելու նպատակով: 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 
Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ 

/ընդհանուր ժամաքանակ) 

 4 կրեդիտ/ 120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

 
6-րդ  

կիս. 
       

Դասախոսություն 28        

Գործնական աշխատանք 28        

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Սեմինար պարապմունք         

Լաբորատոր աշխատանք         

Ինքնուրույն աշխատանք 64    
    

Ընդամենը 

Ընդամենը 
120    

    

Ստուգման ձևը 

(ստուգարք/ընթացիկ քննություն Քնն.    

    

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: 

 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): 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 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: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատԳԿ 

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: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

ուսուցում գործողությամբ (action learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, 

գործարար խաղեր: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, հրահանգների կազմում, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման 

և համակարգման սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների 

վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 
 

 

 

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

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

II կիսամյակ 

1 Ø»Ãá¹ÇÏ³Ý áñå»ë áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³£ 2  2  6 

2 

Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

2  2  
6 

3 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 2  2  6 

4 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 2  2  6 

5 ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 2  2  6 

6 ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹ 2  2  6 

7 
²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÎáÙ»ÝëÏÇ, ÈáÏÏ, èáõëá, ä»ëï³ÉáóóÇ: 
4 

 
4 

 6 

8 
Î³ñ¹áíëÏáõ ¨ âÇëïÛ³ÏáíÇ ¹»ñÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

¨ ³é³ç³óÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ: 
4 

 
4 

 6 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



9 
ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ£ 
4 

 
4 

 8 

10 Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ ÷áõÉ»ñÁ, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 4  4  8 

 
Ընդամենը 28  28  64 

 

11.Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. 
ê. È. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, ØÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³å»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ,  ºñ., 1986 

2. 
ø. ì. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, §ÌÇ³Í³Ý¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ÉµáÙ /1-2-ñ¹ ¹³ë./,  ºñ., 1985 

3. 
È. Ø. Ô³½³ñÛ³Ý, Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñÁ 4-6-ñ¹ ¹³ë.,  

 

ºñ., 1983 

4. 
È. Ø. Ô³½³ñÛ³Ý, Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñÁ 1-3-ñ¹ ¹³ë.,  ºñ., 1982 

5. 
¶. Ø. ÂáíÙ³ëÛ³Ý, ¶»Õ³ÝÏ³ñ,  

 

ì³Ý³Óáñ, 2003 

6. 
ø. Ø. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñÁ 1-3-ñ¹ ¹³ë.,  

 

ºñ., 1986 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. ©´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ø©Ø©              Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñ 1-3-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 
                                                   

ºñ¨³Ý« 1986 

 

 



11. Դասախոսություն 

 

հ/

հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

II կիսամյակ 

1. 
Ø»Ãá¹ÇÏ³Ý áñå»ë 

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³£ 

Ø»Ãá¹ÇÏ³Ý áñå»ë 

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

2. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý 

å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý 

å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

 2  

Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

3. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

4. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« 

ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 

2 

Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

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



5. 

ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 

ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

6. 

¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹ 

¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

7. 

²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í 

Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: ÎáÙ»ÝëÏÇ, ÈáÏÏ, 

èáõëá, ä»ëï³ÉáóóÇ: 

²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í 

Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: ÎáÙ»ÝëÏÇ, ÈáÏÏ, 

èáõëá, ä»ëï³ÉáóóÇ: 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

8. 

Î³ñ¹áíëÏáõ ¨ 

âÇëïÛ³ÏáíÇ ¹»ñÁ 

·»Õ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³óÙ³Ý 

³ëå³ñ»½áõÙ: 

Î³ñ¹áíëÏáõ ¨ âÇëïÛ³ÏáíÇ 

¹»ñÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³óÙ³Ý 

³ëå³ñ»½áõÙ: 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

9. 

ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ£ 

ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ£ 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 



10. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ 

÷áõÉ»ñÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

: 

Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ 

÷áõÉ»ñÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

 

 

 

 

 

 

11.1. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/

հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

II կիսամյակ 

1. 
Ø»Ãá¹ÇÏ³Ý áñå»ë 

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³£ 

Ø»Ãá¹ÇÏ³Ý áñå»ë 

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³é³ñÏ³£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

2. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý 

å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý 

å³ïÙáõÃÛáõÝ£ 

 2  
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

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



Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ º·ÇåïáëáõÙ£ 

3. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

4. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« 

ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ« ØÇçÝ³¹³ñáõÙ£ 

2 

Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

5. 

ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 

ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

6. 

¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹ 

¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 16-17-ñ¹ ¹¹ 

2 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

7. 

²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í 

Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: ÎáÙ»ÝëÏÇ, ÈáÏÏ, 

èáõëá, ä»ëï³ÉáóóÇ: 

²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í 

Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ 

Ï»ñå³ñí»ëïÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: ÎáÙ»ÝëÏÇ, ÈáÏÏ, 

èáõëá, ä»ëï³ÉáóóÇ: 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

8. 

Î³ñ¹áíëÏáõ ¨ 

âÇëïÛ³ÏáíÇ ¹»ñÁ 

·»Õ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

Î³ñ¹áíëÏáõ ¨ âÇëïÛ³ÏáíÇ 

¹»ñÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³óÙ³Ý 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 



ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³óÙ³Ý 

³ëå³ñ»½áõÙ: 

³ëå³ñ»½áõÙ: 

9. 

ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ£ 

ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ 

¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹åñáóáõÙ£ 

4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

10. 

Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ 

÷áõÉ»ñÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

: 

Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ 

÷áõÉ»ñÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 4 
Միավորային 

գնահատումֈ  

ՊԳ-1,2,3,4 

ԼԳ-1,2 

11.2. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

II կիսամյակ 

1. Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñÁ, ¹ñ³Ýó 

Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

Î»ñå³ñí»ëïÇ 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, 

¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

Զեկույց 
Փետրվար 

Մարտ 
Բանավոր 

ՀՏՊ-1,2,3,4  

ԼԳ-1,2 

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



2. 
Î»ñå³ñí»ëïÇó 

³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ 

³ñï³¹åñáó³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½-

Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ 

Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: 

Î»ñå³ñí»ëïÇó 

³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý 

¨ ³ñï³¹åñáó³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½-

Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ 

Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: 

 

Ռեֆերատ 
Ապրիլ  

Մայիս 
Բանավոր 

ՀՏՊ-1,2,3,4  

ԼԳ-1,2 

 

12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Դասախոսությունների, գործնական պարապունքների ժամանակ դիդակտիկ 

նյութերի, նկարների, ումումնագիտական տեսաֆիլմերի, գծապատկերների 

ցուցադրումֈ 

Սարքեր, սարքավորումներ Ուսանողի աշխատանք համակարգչի հետ: 

Գործնական  Դասընթացին պահանջվող նյութեր: 

Այլ  

 

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

կազմակերպելու համար 



 

13. 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 կարգի14ֈ 

 

13.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

13.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է` 
 6-րդ կիսամյակում 2 ընթացիկ ստուգում՝ մինչև 20-ական միավոր (գումարային մինչև 40 

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

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

30.062022թ.),   



միավոր): 

 

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

      Հարցաշար 

1. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÑÝ³¹³ñáõÙ: 

2. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÑÇÝ º·ÇåïáëáõÙ: 

3. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÑÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ: 

4. ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ: 

5. ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý: 

6. ²ñ¨Ùï³»íñáå³Ï³Ý Ù»Í Éáõë³íáñÇãÝ»ñÁ Ï»ñå³ñí»ëïÇ áõáõëóÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: 

7. ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ-

³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (16-17-ñ¹ ¹.): 

8. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ó¨³ï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇó 

÷áõÉÁ: 

9. àõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý, ·Çï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ï»ñ-

å³ñí»ëïÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

10. ́ ÝûñÇÝ³ÏÇó ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ï»ñå³ñ»ëïÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ë: 

11. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¨ ³ÛÉ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³å»ñÇ 

áõëáõóáÕ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ: 

12. àõëáõóÇãÁ ¨ Ýñ³ ¹»ñÁ áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: 

13. êáíáñáÕÝ»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï³ùñùñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï»ñå³ñí»ëï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ï»ñå³ñí»ëïÇó áñáß³ÏÇ 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: 

14. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Ï»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ëÇÝ 

áõëáõóãÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÁ: 

15. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, Ýñ³ ÷áõÉ»ñÁ, 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

16. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 

Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙª ³ñ¹Ç ¿ï³åáõÙ: 

17. ¼ñáõÛóÝ»ñ Ï»ñå³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ ¹³ë»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù»-

Ãá¹ÇÏ³Ý: 



18. ̧ »Ïáñ³ïÇí-ÏÇñ³é³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 

Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý: 

19. Î»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñÇÝ çñ³Ý»ñÏáí ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñáí ³ßË³ï»Éáõ 

Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

20. 20.Â»Ù³ïÇÏ – ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý: 

21. Ì»÷³Ï»ñïáõÃÛáõÝ, ù³Ý¹³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³é³Ý-

ÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

22. ²ßË³ï³Ýù µÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí : 

23. ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

24. êáíáñáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: 

25. Î»ñå³ñí»ëïÇ Ï³µÇÝ»ïÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 

26. Î»ñå³ñí»ëïÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

27. Î»ñå³ñí»ëïÇó ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹åñáó³Ï³Ý 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ: 

 

a. Գնահատման չափանիշները15. 

 
 Տեսական գիտելիքները –բանավոր: 

 Գործնական աշխատանքները – բանավոր: 

 6-րդ  կիսամյակ – 4  կրեդիտ - 2 ստուգում (1-ին ստուգում առավելագույնը` 10 միավոր, 2-րդ 

ստուգում առավելագույնը ` 10 միավոր) 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքը – գրավոր/բանավոր: 

 

1 ինքնուրույն աշխատանքի համար առավելագույնը` 20 միավոր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 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՝  011401.11.6 - «Կերպարվեստ» 

                                                                                                      /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`   Մանկավարժության բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2023 



Առկա ուսուցման համակարգ 

 

Դասընթացի 
թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-010 ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ և 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

Դասընթացին 
հատկացվող 
կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ   տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 28 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը քննություն,  

Դասընթացի 
նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ուսուցանել 
կերպարվեստի ուսուցման արդյունավետ ձևերին ու մեթոդներին, 
հանրակրթական դպրոցում ստեղծագործաբար մոտենալ 
դասավանդման հարցերին, դասերը դարձնել առավել գրավիչ 
կերպարվեստի դասավանդման մեթոդների իմացություն 
մեթոդական իմացությունների (տեսական և գործնական) 
կիրառում 
նախորդ տարիների գիտականորեն ապացուցված  
կերպարվեստի դասավանդման մանկավարժական արդյունավետ 
ձևերի  կիրառման անհրաժեշտությունը կերպարվեստի 
ուսուցման գործըթացում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Կերպարվեստի ուսուցման ձևատեսության պատմություն 
 Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին 

Եգիպտոսում 
 Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին 

Հունաստանում 
 Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին Հռոմում« 

Միջնադարում 
 Վերածննդի դարաշրջանի կերպարվեստի ուսուցման 

մեթոդիկան 
 Գեղարվեստական կրթության ակադեմիական 

համակարգը 16-17-րդ դդ. 
Հմտություն  

 հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը, 
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն 
 մանկավարժական վարպետությանը: 

Կարողունակություն 
 Կիրառել կերպարվեստի ուսուցման նպատակները. 
 Կերպարվեստի դասավանդման հիմնական 



սկզբունքները 
 Պատկերում բնօրինակից« հիշողությամբ և 

պատկերացմամբ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ 
1.Մեթոդիկան որպես ուսուցողական առարկա 
2.Կերպարվեստի ուսուցման ձևատեսության պատմություն» 
Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին Եգիպտոսում 
3.Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին Հունաստանում 
4.Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդները Հին Հռոմում« 
Միջնադարում» 
5.Վերածննդի դարաշրջանի կերպարվեստի ուսուցման 
մեթոդիկան£ 
6.Գեղարվեստական կրթության ակադեմիական համակարգը 16-
17-րդ դդ 
7.Արևմտաեվրոպական մեծ լուսավորիչները կերպարվեստի 
ուսումնական հարցերի մասին: Կոմենսկի, Լոկկ, Ռուսո, 
Պեստալոցցի: 
8.Կարդովսկու և Չիստյակովի դերը գեղագիտական 
մանկավարժական կրթության և առաջացման ասպարեզում: 
9.Նկարչության առարկայի դասավանդման խնդիրները 19-րդ 
դարի հայկական դպրոցում 
10.Կերպարվեստի դասի կառուցվածքը, նրա փուլերը, 
առանձնահատկությունները: 
 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

 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։ 

Ուսումնառության արդյունքների 
գնահատման 100-միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը 
ըստ 5 

բալանոց 
համակարգի 

Գնահատ
ականը 

ըստ 100 

բալանոց 
համակա

րգի 

Գնահատական
ը ըստ ECTS 

համակարգի 

«Գերազանց» 
(5) 

96-100 A+ 

«Գերազանց» 
(5) 

91-95 A 

«Գերազանց» 
(5) 

86-90 A- 

           «Լավ» (4) 81-85 B+ 

           «Լավ» (4) 76-80 B 

           «Լավ» (4) 71-75 B- 

«Բավարար» 
(3) 

67-70 C+ 

«Բավարար» 
(3) 

62-66 C 

«Բավարար» 
(3) 

58-61 C- 

«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 

«Չստուգված» 0-57 U 
 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1.  . Լ. Վարդանյան, Միջառարկայական կապերը ուսումնա-

կան գործընթացում, Եր., 1986 
2. Ք. Վ. Բաղդասարյան, «Ծիածան» ուսումնական ալբոմ /1-2-

րդ դաս./, Եր., 1985 
3. Լ. Մ. Ղազարյան, Կերպարվեստի դասերը 4-6-րդ դաս., Եր., 

1983 
4. Լ. Մ. Ղազարյան, Կերպարվեստի դասերը 1-3-րդ դաս., Եր., 

1982 
5. Գ. Մ. Թովմասյան, Գեղանկար, Վանաձոր, 2003 
6. Ք. Մ. Բաղդասարյան, Կերպարվեստի դասերը 1-3-րդ դաս., 

Եր., 1986 
Լրացուցիչ-  

1. .Բաղդասարյան Ք.Մ.  Կերպարվեստի դասեր 1-3-րդ 
դասարաններում Երևան 1986 

2. Գուլմիսարյան Ե.Ա.                Արվեստի պատմություն 
ուսումնական ձեռնրկ Երևան «Վահան» 2003 

3. Թերզյան Ս.Ս.  Գեղանկարչության տեխնիկական 
միջոցներըԵրևան« 1985 

4. Խաչիկյան Վ.Ղ  Դպրոցական դեկորատիվ ձևավորում 
5. Ներսիսյան Լ.Ս. /մեթոդական 

ցուցումներ/«մանկավարժ» Երևան 1980 
6. Հակոբյան« Հ.Հ. Հայ արվեստի աշխարհում Երևան 



 

 

«Նաիրի» 1998 
7. Ղազարյան Լ.Մ   Կերպարվեստի դասերը1-3-րդ 

դասարաններում Երևան 1979 
8. Ներսիսյան  Լ.Ս.  Կերպարվեստի դասավանդման 

մեթոդիկայի գործնական աշխատանքներ /մեթոդական 
ցուցումներ/«Երևան «Մանկավարժ»1983 

9. Ներսիսյան Լ.Ս.  Կրթություն և գեղագիտական 
աշխատանք «Զանգակ-97» 


