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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

 

Զարդանախշեր առարկայի  ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý ¿ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÁ, 

áñÇ ÙÇçáóáí Ó¨³íáñíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ ³ÛÝ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ 

·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Í ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ï»ñå³ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý 

ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 

Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

Դասընթացի նպատակն է  áõë³ÝáÕÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»É ½³ñ¹³Ý³ËßÇ å³ïÏ»ñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ ÏÝå³ëïÇ, áñå»ë½Ç áõë³ÝáÕÁ Ó»éù µ»ñÇ 

Ù³ë³Ý·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

¿ëÃ»ïÇÏ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ³½³ï ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ 

ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: 

 

1.1. Դասընթացի  խնդիրներն են  áõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·Ý»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ 

áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¹»Ïáñ³ïÇí-ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ÑáñÇÝí³ÍùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ` 

Ó»éù µ»ñ»Éáí ¹»Ïáñ³ïÇí å³ïÏáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ÏÇñ³é»É åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ: 

Ü³Ë³ï»ëí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ÝáõÙ áõë³ÝáÕÇ ³éç¨ 

Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»Éáõ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñÇ áñáÝÙ³ÝÁ, áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý 

Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ 

·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ×³ß³ÏÇ áõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: 

2. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 

 

«ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐ» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  011401.11.6 

Կերպարվեստ մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող  

գործվածքի դիզայն,դեկորատիվ կիրառական արվեստ, դասընթացներից: 

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

կոմպետենցիաները․ 

                                                           
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


 

 «ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐ»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

ուսանողը պետք է իմանա. 

զ³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³éáõóÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ 

ուսանողը պետք է կարողանա. 

զ³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³Ý ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï, 

սï»ÕÍ»É ·ñ³·»ï Ï³éáõóí³Í, ³ñï³Ñ³ÛïÇã ¨ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ½³ñ¹³Ý³Ëշ, 

կիրառել ստացած  ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ 

ուսանողը պետք է տիրապետի. 

գáõÛÝÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ùáõñ ¨ Ñ³í³ë³ñ ïáÝáí ÉóÝ»É Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý 

Ù³Ï»ñ»ëÁ` å³Ñå³Ý»Éáí ·áõÝ»ñ³Ý·Ý»ñÇ Ù»ÕÙ ³ÝóáõÙÁ 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

¶Î1 í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ ëÇÝÃ»½»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

¶Î2 Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ åÉ³Ý³íáñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

¶Î3 Ñ»Ýù³ÛÇÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ 

¶Î4 Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  áÉáñïÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ 

¶Î8 ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ(ï³ñµ»ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ·ïÝ»Éáõ ¨ í»ñÉáõÍ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ) 

¶Î10 áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ: 

 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

Ð¶Î1 ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ 

Ð¶Î2 Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ð¶Î3 ëáíáñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

Ð¶Î5 Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ³é³ç ù³ß»Éáõ (ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ)  áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

Ð¶Î7 ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 

Ð¶Î8 ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

Ð¶Î11 áñ³ÏÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙ 

                                                                                                                                                                                           
Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 



Ð¶Î12 Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ó·ïáõÙ 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 
²Î1 ¹ñë¨áñ»É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 

²Î2 Ñëï³Ï Ñ³Õáñ¹»É ëï³óí³Í Ñ»Ýù³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ 

²Î4 óáõó³µ»ñ»É ³é³ñÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ 

ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 

²Î6 ÏÇñ³é»É ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇÝ µÝáñáß Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 

 ²Î9  ¹ñë¨áñ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ëáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ (Ýáñ³·áõÛÝ 

ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ), 

²Î11 ïÇñ³å»ï»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ¨ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ù»ÏÝ³µ³Ý»É 

Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, 

²Î12 áõÝ³Ï ÉÇÝ»Ý áõñáõÛÝ, Ã»Ïáõ½ ¨ ÷áùñ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ïíÛ³É ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý 

áÉáñïáõÙ, 

²Î13 óáõó³µ»ñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ïíÛ³É 

³é³ñÏ³Û³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»ÉÇë, 

²Î14 ïÇñ³å»ï»Ý ïíÛ³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ 

ÏáÙå»ï»óÇ³Ý»ñÇÝ: 

4. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

  

 

«ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐ» դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում նաև մագիստրատուրայում կրթությունը 

շարունակելու, արվեստի բնագավառում գիտական հետազոտություններ 

կատարելու    նպատակով: 

 

5. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Դասընթացի ընդհանուր 

աշխատատարությունը (կրեդիտ /ընդհանուր 

ժամաքանակ) 

4 կրեդիտ/ 120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

 
1-ին 

կիսամյակ 

2-րդ 

կիսամյակ 
 

Դասախոսություն    

Գործնական աշխատանք  36  

Սեմինար պարապմունք    

Լաբորատոր աշխատանք    

Ինքնուրույն աշխատանք  84  

Ընդամենը  120 
 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ընթացիկ 

քննություն) 

ստուգարք  

 

6. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 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): 

 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: 

                                                           
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 



 

7. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, 

գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք: 

8. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, հրահանգների կազմում: 
 

 

 

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

 



 

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

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1 
¼³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³մ ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï 

  2  
8 

2 Զարդանկար: Հայկական զարդանախշեր   2  
8 

3 Զարդանախշերը հայկական գորգերում և տարազում   4  8 

4 Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են խորհրդանշում նրա գույները   4  8 

5 
¼³¹³Ý³ËßÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: ¸»ÏáñÇ ¨ 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ å³ïÏ»ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

  4  

8 

6 Հ ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ   4  8 

7 
Հ³ñÃáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ù³ë»ñÇ, Ó¨»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ /Ù³ëßï³μ, 

Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ/ 

  4  

8 

8 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, μáõë³Ï³Ý ¨ 

Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí 

  4  

8 

9 êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³   4  
10 

10 àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨   4  10 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



Ï³ï³ñ»É 2-3 ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

Ընդհամենը    36  84 

 

10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

 

1. ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ². Î., ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ ³ñí»ëïÁ,  ºñ¨³Ý, 2010 

2. ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ². Î., ¶áñÍí³Íù³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ,  

 

ºñ¨³Ý, 2010 

 

1. ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ì.²., ²ñÑ»ëïÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ IV-XVIII ¹¹.,  º., 1956 

2. Ðáíë»÷Û³Ý ¶.,Î., ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù»Í Ëáñ³ÝÇ ³ë»ÕÝ³·áñÍ í³ñ³·áõÛñÁ, ÐêêÐ ¶² Ññ³ï.,  

 

º., 1988 

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

1. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF  

 

10.1. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/

հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքան

ակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականությո

ւն9 

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



IV կուրս,  II կիսամյակ 

1. 

¼³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³մ 

½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ 

μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï 

¼³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³մ ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ 

μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 

Ùáï 

2 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

2. 

Զարդանկար: Հայկական 
զարդանախշեր 

Զարդանկար: Հայկական զարդանախշեր 2 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

3. 

Զարդանախշերը հայկական գորգերում 
և տարազում 

Զարդանախշերը հայկական գորգերում և 
տարազում 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

4. 

Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են 
խորհրդանշում նրա գույները 

Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են խորհրդանշում 
նրա գույները 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

5. 

¼³¹³Ý³ËßÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: 

¸»ÏáñÇ ¨ ½³ñ¹³Ý³ËßÇ 

å³ïÏ»ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

¼³¹³Ý³ËßÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 

ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: ¸»ÏáñÇ ¨ ½³ñ¹³Ý³ËßÇ 

å³ïÏ»ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

6. 

Հ ³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ 

Հ ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 



կատարումֈ 

7. 

Հ³ñÃáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ù³ë»ñÇ, 

Ó¨»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ 

/Ù³ëßï³μ, Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ/ 

Հ³ñÃáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ù³ë»ñÇ, Ó¨»ñÇ 

Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ /Ù³ëßï³μ, 

Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ/ 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

8. 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ 

ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, 

μáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý 

ÙáïÇíÝ»ñáí 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, μáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý 

ÙáïÇíÝ»ñáí 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

9. 

êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` 

Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ 

ï³ññ»ñÇ íñ³ 

êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí 

³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³ 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

10. 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 2-3 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 

½³ñ¹³ñí»ëïÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 2-3 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

4 Միավորային 

գնահատումֈ 

Վարժությունն

երի 

կատարումֈ 

ՊԳ-1,2, 

ԼԳ-1,2 

 

10.2. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

հ/հ Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատա

նքի  

տեսակը10 

Ներկայա

ցման 

ժամկետ

ները 

Ստուգ

ման 

ձևը 

Գրականու

թյուն11 

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



I կուրս,  II կիսամյակ 

1. Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ 

ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, 

μáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý 

ÙáïÇíÝ»ñáí 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, μáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý 

ÙáïÇíÝ»ñáí 

Ինքնուրո

ւյն 

աշխատա

նք 

համացան

ցում 

Փետրվա

ր 

Բանա

վոր 

ՀՏՊ-1,2,  

ԼԳ-1,2 

2. êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 

½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³ 

êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³ 

Կոնկրետ 

իրավիճա

կների 

վերլուծու

թյուն 

Մարտ 
Բանա

վոր 

ՀՏՊ-1,2,  

ԼԳ-1,2 

3. àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 2-3 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 2-3 ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 
Զեկույց Ապրիլ 

Բանա

վոր 

ՀՏՊ-1,2,  

ԼԳ-1,2 

4. Հ³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ 

Հ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ Ռեֆերա

տ  
Մայիս 

Գրավ

որ 

ՀՏՊ-1,2,  

ԼԳ-1,2 

 

 

 

11. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում12 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Դասախոսությունների, գործնական պարապունքների ժամանակ դիդակտիկ 

նյութերի, նկարների, ումումնագիտական տեսաֆիլմերի, գծապատկերների 

ցուցադրումֈ 

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

կազմակերպելու համար 



Սարքեր, սարքավորումներ Ուսանողի աշխատանք համակարգչի հետ: 

Գործնական  Նկարչական պարագաներ: 

Այլ  

 



 

12. 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 կարգի13ֈ 

 

12.1. 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 

 

12.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է` 

 2-րդ կիսամյակում 2 ընթացիկ ստուգում՝ մինչև 20-ական միավոր (գումարային 

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

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

30.062022թ.),   



մինչև 40 միավոր): 

 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

12.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 

1. ¼³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³մ ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï 

2. Զարդանկար: Հայկական զարդանախշեր 

3. Զարդանախշերը հայկական գորգերում և տարազում 

4. Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են խորհրդանշում նրա գույները 

5. ¼³¹³Ý³ËßÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: ¸»ÏáñÇ ¨ 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ å³ïÏ»ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

6. Հ ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ 

7. Հ³ñÃáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ù³ë»ñÇ, Ó¨»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ /Ù³ëßï³μ, 

Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ/ 

8. Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, μáõë³Ï³Ý ¨ 

Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí 

9. êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³ 

10. àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 

2-3 ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

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

       

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. ¼³ñ¹³Ý³ËßÇ Ï³մ ½³ñ¹³ÙáïÇíÝ»ñÇ Ó¨Á ¨ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ 

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ á×»ñÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï 

2. Զարդանկար: Հայկական զարդանախշեր 

3. Զարդանախշերը հայկական գորգերում և տարազում 

4. Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են խորհրդանշում նրա գույները 

5. ¼³¹³Ý³ËßÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: ¸»ÏáñÇ ¨ 

½³ñ¹³Ý³ËßÇ å³ïÏ»ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

 

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

 

 Ընդգրկված հարցեր. 



1. Հ ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ:Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ 

2. Հ³ñÃáõÃÛ³Ý μ³Å³ÝáõÙÁ Ù³ë»ñÇ, Ó¨»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ /Ù³ëßï³μ, 

Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ/ 

3. Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, μáõë³Ï³Ý ¨ 

Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí 

4. êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ½³ñ¹³Ý³Ëß` Ñ»Ýí»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÇ íñ³ 

5. àõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ½³ñ¹³ñí»ëïÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ï³ï³ñ»É 

2-3 ½³ñ¹³Ý³ËßÇ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ 

 

12.4. Գնահատման չափանիշները14. 

• Տեսական գիտելիքները –բանավոր: 

• Գործնական աշխատանքները – բանավոր: 

 2-րդ  կիսամյակ – 2  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: 

 

                                                           
14 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-209 - Զարդանախշեր 

Դասընթացին 
հատկացվող 
կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 
 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 36 

Ինքնուրույն 84 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 
նպատակը 

Առարկայի  նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել զարդանախշի 
պատկերման հիմնական դրույթներին: Այն կնպաստի, որպեսզի 
ուսանողը ձեռք բերի մասանգիտական փորձ, գործնական 
առաջադրանքների կատարման համար ինքնուրույն 
հմտություններ, հասարակության զարգացման ժամանակակից 
էսթետիկական միտումների մեջ ազատ կողմնորոշվելու 
ունակություն և ստեղծագործական հնարավորությունները 
իրականացնելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

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

 Իմանա զարդանախշի կառուցման հիմնական օրենքները:  

 
 Իմանա զարդանախշի կան զարդամոտիվների ձևը և 

բովանդակությունը տարբեր ժամանակաշրջանների ոճերի և 
ժողովուրդների մոտ  

 
Հմտություն 

 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու, 
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու, 
 գնահատման գործիքների կիրառելում և նախագիծ պլանավորելու  

իրականացնելու 
Կարողունակություն 

 Կարողանա կիրառել ստացած  տեսական գիտելիքները 
գործնականում  

 
 Կարողանա ստեղծել գրագետ կառուցված, արտահայտիչ և 

հավասարակշռված զարդանախշ 
 Տիրապետր գույնի հետ աշխատելու ունակությանը, մաքուր և 

հավասար տոնով լցնել հարթության մակերեսը` պահպանելով 
գուներանգների մեղմ անցումը 

 
 8-րդ կիսամյակ  

Թեմա 1.   Զարդանախշի կամ զարդամոտիվների ձևը և 

բովանդակությունը տարբեր ժամանակաշրջանների ոճերի և 
ժողովուրդների մոտ  
Թեմա 2    Զարդանկար: Հայկական զարդանախշեր 

Թեմա 3 Զարդանախշերը հայկական գորգերում և տարազում 



Թեմա 4   Ինչ է հայկական տարազը, և ինչ են խորհրդանշում նրա 
գույները 
Թեմա 5 Զադանախշի հարթության կազմակերպման սկզբունքները: 
Դեկորի և զարդանախշի պատկերման տեսակները 
Թեմա 6  Հ այկական մանրանկարչություն:Հայկական 
մանրանկարչության դպրոցները 
Թեմա7. Հարթության բաժանումը մասերի, ձևերի 
հարաբերակցություն /մասշտաբ, համաչափութ-յուն/ 

Թեմա 8: Հայկական զարդանախշի ընդօրինակում երկրաչափական, 

բուսական և կենդանական մոտիվներով 

Թեմա 9  Ստեղծագործական զարդանախշ` հենվելով ազգային 

մշակույթի տարրերի վրա 

Թեմա 10  Ուսումնասիրել այլ էթնիկ ժողովուրդների զարդարվեստի 
մշակույթը և կատարել 2-3 զարդանախշի ընդօրինակում  
 

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 

Գնահատականը 
ըստ 100 

բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
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 
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