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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում. 

«Հայ գրականության պատմություն-2» առարկայի ուսումնամեթոդական 

փաթեթը կազմված է «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 

կրթական չափորոշիչների հենքով կազմված ուսումնական պլանի պահանջների, 

առարկայի բաղադրիչների հիման վրա և նպատակաուղղված է բակալավրական 

կրթության կազմակերպման, դասավանդման որակի բարձրացմանը: Առարկայական 

փաթեթը կարգավորում է «Հայ գրականության պատմություն» առարկայի 

ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովման, պարբերաբար թարմացման, 

գիտաճյուղի նոր մոտեցումների ոգուն  համապատասխանեցման գործընթացը, 

նպաստում է ուսանողի անհատական և ինքնուրույն աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանը, ուսանողի գիտելիքի բարձրացմանը: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության պատմությանը՝ 

ընդգծլով ուսումնասիրվող հեղինակների ստեղծագործությունների 

տեղը և դերը հայ գրականության զարգացման գործում։ 
 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 բացահայտել հայ գրականության առանձնահատկությունները, նրա 

զարգացման փուլերը՝ կապված երկրի պատմության շրջադարձային 

աստիճանների հետ (նախապատերազմյան, պատերազմյան, 

հետպատերազմյան),  

 նրա աղերսները ռուս, համաշխարհային գրականությունների հետ,  

 ուսանողությանը հարստացնել տեսական և գործնական անհրաժեշտ 

գիտելիքներով, 

  նրան զինել ապագա գործունեության ընթացքում ուղեցույց 

մեթոդիկայով: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները. 

«Հայ գրականության պատմություն-2»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների նախնական պատկերացումների ու գիտելիքների 

առկայությունը հայ գրականության զարգացման նախորդ փուլերի մասին, ինչպես 

նաև՝ որոշակի տեսական գիտելիքների օգնությամբ ստեղծագործությունների 

վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ անելու, համադրական վերլուծություն 

կատարելու հմտությունների առկայությունը։ 

   



4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը1  և /կամ 

կոմպետենցիաները. 
«Հայ գրականության պատմություն-2»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. Իմանա հայ գրականության զարգացման առանձնահատկություններն ու 

գլխավոր միտումները,  

2. իմանա գրականության պատմության ուսումնասիրման մեթոդական  

հիմքները, 

3. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. կարողանա ուսումնասիրվող շրջանի հեղինակների ստեղծագործությունների 

շուրջ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 
 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

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 

պահանջների. 
 
 

                                                             
1 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


«Հայ գրականության պատմություն-2»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մանկավարժական 

գործունեության ընթացքում, ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և 

բանասիրության բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    

նպատակով: 
6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
2 կրեդիտ/60 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 16  

Գործնական աշխատանք 12  

Ինքնուրույն աշխատանք 32  

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

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: 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, 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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): 

 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: 

 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: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝  հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային 

աշխատանք, իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն։ 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ 

եզրակացության ներկայացում։  
 

 

 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների4. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ տեսակների 
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1.  Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունը. ինքնակենսագրական հնգապատումը։ 
2 

 4 

2.  Նաիրի Զարյանի, Հովհ. Շիրազի ստեղծագործությունը։ 
2 

3 

3.  Պարույր Սևակի, Համո Սահյանի ստեղծագործությունը։ 2 4 

4.  Սփյուռքահայ գրականության մեծերը. Շ. Շահնուր, Կ. Զարյան, Համաստեղ, Հ. Մնձուրի, Վ. 

Թեքեյան... 
2 2 

4 

5.  Արձակը 20-րդ դարի 60-80-ական թվականներին. Ս. Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, Վ. 

Պետրոսյան... 
2 2 

4 

6.  Աղասի Այվազյանի, Զորայր Խալափյանի, Ռուբեն Հովսեփյանի ստեղծագործությունը։ 2 2 4 

7.  Խաչիկ Դաշտենցի և Մ. Գալշոյանի ստեղծագործությունը։ 2  4 

8.  Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը։ 2 2 4 

9.  Արդի շրջանի հայ գրականությունը. Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը: Հովհաննես 

Երանյան, Ս. Հարությունյան, Վահագն Գրիգորյան... 
2 2 

4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 16 12 32 

 

 

 

 

                                                             
4 Նման է օրացուցային պլանին: 



11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Վազգեն Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն 1987, 1994, 2007 

2.  Վալերի Փիլոյան, Ակնարկներ արդի հայ գրականության 2018 

3.  Դավիթ Գասպարյան, Գուրգեն Մահարի 2013 

4.  Ալբերտ Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ 1974 

5.  Շչորս Դավթյան, Համո Սահյան.կյանքը և գործը 2007 

6.  Արծրուն Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն Շահան Շահնուրի 2004 

7.  Շավարշ Մուղնեցյան, Նահանջի ահազանգը 1984 

8.  Սուրեն Դանիելյան, Միջուկի տրոհումը. սփյուռքահայ գրականության պատմություն. 

ներածություն, հ. 1 

2011 

9.  Թամար Հովհաննիսյան, Վահան Թեքեյանի սիրերգությունը 1995 

10.  Անի Փաշայան, Աղասի Այվազյան  

11.  Վաչագան Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյան. ստեղծագործությունը 2013 

12.  Վաչագան Գրիգորյան, Լևոն Խեչոյաի ստեղծագործությունը 2019 

13.  Սարինյան Ս., Հայոց գրականության երկու դարը, գիրք չորրորդ 2004 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Մարգարիտա Խաչատրյան, Համաստեղի ստեղծագործությունը 2004 

2. Ազատ Եղիազարյան, Հայոց նորագույն գրականություն։ Պատմության ուրվագիծ  

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

1.   

2.   

 

 

 

 

 

 



 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն5 

1.  Գուրգեն Մահարու 

ստեղծագործությունը. 

ինքնակենսագրական 

հնգապատումը։ 

 Գուրգեն Մահարու բանաստեղծությունը 

 Մահարու ինքնակենսագրական հնգապատումը 

 Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպը 

 Մահարու հուշագրությունը 

2 

ՊԳ3, ԼԳ2 

2.  Նաիրի Զարյանի, Հովհ. 

Շիրազի 

ստեղծագործությունը։ 

 Նաիրի Զարյանի  ստեղծագործությունը 

 Ն. Զարյանի դրամատուրգիան. «Արա Գեղեցիկ» 

 Ն. Զարյանի արձակը. «Պարոն Պետրոսն ու իր 

նախարարները» 

 Հովհաննես Շիրազի  ստեղծագործությունը. 

«Գարնանամուտ» ժողովածուն 

 Հ. Շիրազի մայրերգությունը 

 Հ. Շիրազի մարդերգությունը. «Բիբլիական», 

«Խաղաղություն ամենեցուն» 

 Հ. Շիրազի հայերգությունը 

ԼԳ2 

3.  Պարույր Սևակի, Համո 

Սահյանի 

ստեղծագործությունը։ 

 Պարույր Սևակի բանաստեղծական ժողովածուները 

 Պ. Սևակի պոեմները 

 Համո Սահյանի բանաստեղծական ժողովածուները 

 Անձնավորված բնությունը Սահյանի գործերում 

 Սևակի և Սահյանի  բանաստեղծությունների 

տաղաչափական արվեստը 

2 

ՊԳ4, ՊԳ5 

4.  Սփյուռքահայ 

գրականության մեծերը. Շ. 

Շահնուր, Կ. Զարյան, 

 Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը, 

պարբերացումը, հիմնական գործող թեմաներն ու 

անձերը 

2 

ՊԳ1, ՊԳ6, ՊԳ7, ՊԳ8, ՊԳ9, 

ԼԳ1 

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



Համաստեղ, Հ. Մնձուրի, Վ. 

Թեքեյան... 

 Շահան Շահնուր. ստեղծագործությունը, 

նորարարությունը, «Նահանջը առանց երգի» վեպը 

 Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունը. չափածոն. 

«Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

 Կ. Զարյանի արձակը. «Անցորդը և իր ճամբան», «Նավը 

լերան վրա» 

 Համաստեղի պատմվածքները 

 Հեռացող աշխարհի առաքյալը. Հակոբ Մնձուրի. 

ստեղծագործությունը 

 Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական ժողովածուները. 

«Հոգեր», «Հրաշալի հարություն», «Կես գիշերեն մինչև 

արշալույս», «Սեր» 

5.  Արձակը 20-րդ դարի 60-80-

ական թվականներին. Ս. 

Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, 

Վ. Պետրոսյան... 

 Սերո Խանզադյանի պատմավիպասանությունը. 

«Մխիթար Սպարապետ», «Թագուհին հայոց» 

 Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակը 

 Ս. Խանզադյանի պատերազմական արձակը 

 Մկրտիչ Սարգսյանի  պատերազմական արձակը 

 Մ. Սարգսյանի «Քաջ Նազար» վեպը 

 Վ. Պետրոսյանի արձակը 

 Վ. Պետրոսյանը որպես իր կերպարների նախատիպ 

2 

ԼԳ2 

6.  Աղասի Այվազյանի, Զորայր 

Խալափյանի, Ռուբեն 

Հովսեփյանի 

ստեղծագործությունը։ 

 Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը. 

պատմվածքները 

 Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունը. «Որտե՞ղ 

էիր,  մարդ աստծո», «Մեռնող հառնող», «Արա Գեղեցիկ 

և Շամիրամ» վեպերը 

 Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները 

 Ռ. Հովսեփյանի վիպակները 

 Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպը 

2 

ՊԳ2,  ՊԳ10, ՊԳ13 

7.  Խաչիկ Դաշտենցի և Մ. 

Գալշոյանի 

 Խաչիկ Դաշտենցի ստեղծագործությունը. «Խոդեդան», 

«Ռանչպարների կանչը», «Ֆայտոն Ալեքը» 
2 

ԼԳ2 



ստեղծագործությունը։  Մ. Գալշոյանի ստեղծագործությունը. «Մարութա սարի 

ամպերը», «Ձորի Միրոն», «Տարեմուտին» 

8.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը։ 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Օգոստոս» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Մեր 

վազքը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Ծառերը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Տերը» 

ժողովածուն և «Տաշքենդ» վիպակը 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. անտիպ և 

անավարտ գործերը 

2 

ՊԳ11 

9.  Արդի շրջանի հայ 

գրականությունը. Լևոն 

Խեչոյանի 

ստեղծագործությունը: 

Հովհաննես Երանյան, Ս. 

Հարությունյան, Վահագն 

Գրիգորյան... 

 Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը 

 Հովհաննես Երանյանի ստեղծագործությունը 

 Ս. Հարությունյանի ստեղծագործությունը 

 Վահագն Գրիգորյանի ստեղծագործությունը 

 Այլ հեղինակներ... 

 

2 

ՊԳ2, ՊԳ12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն6 

1.  Նաիրի Զարյանի, Հովհ. Շիրազի 

ստեղծագործությունը։ 

 Նաիրի Զարյանի  ստեղծագործությունը 

 Ն. Զարյանի դրամատուրգիան. «Արա 

Գեղեցիկ» 

 Ն. Զարյանի արձակը. «Պարոն Պետրոսն ու իր 

նախարարները» 

 Հովհաննես Շիրազի  ստեղծագործությունը. 

«Գարնանամուտ» ժողովածուն 

 Հ. Շիրազի մայրերգությունը 

 Հ. Շիրազի մարդերգությունը. «Բիբլիական», 

«Խաղաղություն ամենեցուն» 

 Հ. Շիրազի հայերգությունը 
2 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

2.  Պարույր Սևակի, Համո 

Սահյանի 

ստեղծագործությունը։ 

 Պարույր Սևակի բանաստեղծական 

ժողովածուները 

 Պ. Սևակի պոեմները 

 Համո Սահյանի բանաստեղծական 

ժողովածուները 

 Անձնավորված բնությունը Սահյանի 

գործերում 

 Սևակի և Սահյանի  բանաստեղծությունների 

տաղաչափական արվեստը 

Բանավոր 

հարցում, 

խմբային 

քննարկում 

ՊԳ4, ՊԳ5 

3.  Սփյուռքահայ գրականության 

մեծերը. Շ. Շահնուր, Կ. 

 Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը, 

պարբերացումը, հիմնական գործող 
2 

Բանավոր 

հարցում 
ՊԳ1, ՊԳ6, ՊԳ7, ՊԳ8, 

ՊԳ9, ԼԳ1 

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



Զարյան, Համաստեղ, Հ. 

Մնձուրի, Վ. Թեքեյան... 

թեմաներն ու անձերը 

 Շահան Շահնուր. ստեղծագործությունը, 

նորարարությունը, «Նահանջը առանց երգի» 

վեպը 

 Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունը. 

չափածոն. «Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

 Կ. Զարյանի արձակը. «Անցորդը և իր 

ճամբան», «Նավը լերան վրա» 

 Համաստեղի պատմվածքները 

 Հեռացող աշխարհի առաքյալը. Հակոբ 

Մնձուրի. ստեղծագործությունը 

 Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական 

ժողովածուները. «Հոգեր», «Հրաշալի 

հարություն», «Կես գիշերեն մինչև 

արշալույս», «Սեր» 

4.  Արձակը 20-րդ դարի 60-80-

ական թվականներին. Ս. 

Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, Վ. 

Պետրոսյան... 

 Սերո Խանզադյանի 

պատմավիպասանությունը. «Մխիթար 

Սպարապետ», «Թագուհին հայոց» 

 Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» 

վիպակը 

 Ս. Խանզադյանի պատերազմական արձակը 

 Մկրտիչ Սարգսյանի  պատերազմական 

արձակը 

 Մ. Սարգսյանի «Քաջ Նազար» վեպը 

 Վ. Պետրոսյանի արձակը 

 Վ. Պետրոսյանը որպես իր կերպարների 

նախատիպ 

2 

Բանավոր 

հարցում 
ԼԳ2 

5.  Աղասի Այվազյանի, Զորայր 

Խալափյանի, Ռուբեն 

Հովսեփյանի 

 Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը. 

պատմվածքները 

 Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունը. 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

խմբային 

ՊԳ2,  ՊԳ10, ՊԳ13 



ստեղծագործությունը։ «Որտե՞ղ էիր,  մարդ աստծո», «Մեռնող 

հառնող», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» 

վեպերը 

 Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները 

 Ռ. Հովսեփյանի վիպակները 

 Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպը 

քննարկում 

6.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը։ 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. 

«Օգոստոս» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. 

«Մեր վազքը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. 

«Ծառերը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. 

«Տերը» ժողովածուն և «Տաշքենդ» վիպակը 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. 

անտիպ և անավարտ գործերը 

2 

Բանավոր 

հարցում 
ՊԳ11 

7.  Արդի շրջանի հայ 

գրականությունը. Լևոն 

Խեչոյանի 

ստեղծագործությունը: 

Հովհաննես Երանյան, Ս. 

Հարությունյան, Վահագն 

Գրիգորյան... 

 Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը 

 Հովհաննես Երանյանի ստեղծագործությունը 

 Ս. Հարությունյանի ստեղծագործությունը 

 Վահագն Գրիգորյանի ստեղծագործությունը 

 Այլ հեղինակներ... 

 

2 

Բանավոր 

հարցում, 

խմբային 

քննարկում 

ՊԳ2, ՊԳ12 

 
 

 

 

 

 

 



12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը7 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն8 

1.  Մահարու 

ինքնակենսագրական 

հնգապատումը 

Ստեղծագործություններում 

ինքնակենսագրական 

տարրերի արտահայտման 

եղանակները, միջոցները։ 

Կերպարային և պատկերային 

քննություն։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ3 

2.  Մահարու «Այրվող 

այգեստաններ» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ3 

3.  Ն. Զարյանի 

դրամատուրգիան. «Արա 

Գեղեցիկ» 

Ստեղծագործության 

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային.../։ 

Զուգահեռներ թեմայի այլ 

մշակումների հետ։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

4.  Ն. Զարյանի արձակը. «Պարոն 

Պետրոսն ու իր 

նախարարները» 

Ստեղծագործության 

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

5.  Հովհաննես Շիրազի  

«Գարնանամուտ» 

ժողովածուն 

Ժողովածուի համակողմանի 

քննություն. գլխավոր 

մոտիվները, պատկերային 

համակարգը։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

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



6.  Հ. Շիրազի մարդերգությունը. 

«Բիբլիական», 

«Խաղաղություն ամենեցուն» 

Թեմայի համակողմանի 

քննություն 

համապատասխան 

ստեղծագործությունների 

հիման վրա /թեմայի 

արտահայտման 

եղանակները, պատկերային 

միջոցները/։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

7.  Պարույր Սևակի 

բանաստեղծական 

ժողովածուները /մեկ 

ժողովածու՝ ընտրությամբ/ 

Ժողովածուների 

ընդհանրական քննություն։ 

Մեկ ժողովածուի 

համակողմանի քննություն 

/գլխավոր մոտիվները, 

պատկերային համակարգը.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ4 

8.  Համո Սահյանի 

բանաստեղծական 

ժողովածուները 

Ժողովածուների 

ընդհանրական քննություն։ 

Մեկ ժողովածուի 

համակողմանի քննություն 

/գլխավոր մոտիվները, 

պատկերային համակարգը.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ5 

9.  Շահան Շահնուրի «Նահանջը 

առանց երգի» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ6, ՊԳ7, 

ՊԳ8 

10.  Կոստան Զարյանի 

«Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

Պոեմի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8 

11.  Կ. Զարյանի արձակը. 

«Անցորդը և իր ճամբան»  

Ստեղծագործության 

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8 

12.  Համաստեղի 

պատմվածքները 

Պատմվածքների  

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8, ԼԳ1 



13.  Հակոբ Մնձուրու 

պատմվածքները 

Պատմվածքների  

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8 

14.  Վահան Թեքեյանի 

բանաստեղծական 

ժողովածուները. «Հոգեր», 

«Հրաշալի հարություն», «Կես 

գիշերեն մինչև արշալույս», 

«Սեր» 

Ժողովածուների 

ընդհանրական քննություն։ 

Մեկ ժողովածուի 

համակողմանի քննություն 

/գլխավոր մոտիվները, 

պատկերային համակարգը.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, ՊԳ8, ՊԳ9 

15.  Սերո Խանզադյանի 

պատմավիպասանությունը. 

«Թագուհին հայոց» 

Հեղինակի 

պատմավիպասանության 

առանձնահատկությունները։ 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

16.  Ս. Խանզադյանի «Մատյան 

եղելությանց» վիպակը 

Վիպակի  համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

17.  Մ. Սարգսյանի «Քաջ Նազար» 

վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Զուգահեռ թեմայի այլ 

իրացումների հետ։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

18.  Վ. Պետրոսյանը որպես իր 

կերպարների նախատիպ 

Թեմայի համակողմանի 

քննություն։ Կերպարային 

վերլուծություն։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 



19.  Աղասի Այվազյանի 

պատմվածքները 

Պատմվածքների  

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

20.  Զորայր Խալափյանի «Որտե՞ղ 

էիր,  մարդ աստծո» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ԼԳ2 

21.  Զորայր Խալափյանի «Մեռնող 

հառնող վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Առասպելականի 

արտահայտման միջոցներն ու 

եղանակները։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ13 

22.  Զորայր Խալափյանի «Արա 

Գեղեցիկ և Շամիրամ» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Առասպելականի և 

պատմականի միահյուսման 

արտահայտությունը։ 

Զուգահեռ թեմայի այլ 

իրացումների հետ։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2, ՊԳ13 

23.  Ռուբեն Հովսեփյանի 

պատմվածքները 

Պատմվածքների  

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

24.  Ռ. Հովսեփյանի «Որդան 

կարմիր» վիպակը 

Վիպակի  համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 



25.  Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի 

ծառերի տակ» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

26.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը. 

«Օգոստոս» 

Ժողովածուի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ11 

27.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը. «Մեր 

վազքը» 

Ժողովածուի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ11 

28.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը. 

«Ծառերը» 

Ժողովածուի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ11 

29.  Հրանտ Մաթևոսյանի 

ստեղծագործությունը. «Տերը» 

ժողովածուն  

Ժողովածուի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ11 

30.  Լևոն Խեչոյանի 

պատմվածքները 

Պատմվածքների  

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կերպարային, 

պատկերային, 

կառուցվածքային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

31.  Լևոն Խեչոյանի «Խնկի ծառեր» 

վիպակը  

Վիպակի  համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

32.  Լևոն Խեչոյանի «Արշակ 

արքա, Դրաստամատ 

ներքինի» պատմավեպը 

Հեղինակի 

պատմավիպասանության 

առանձնահատկությունները։ 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։  

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 



33.  Լևոն Խեչոյանի «Մհերի դռան 

գիրքը» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Էպոսային գծի 

արտահայտման 

առանձնահատկությունները։ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

34.  Հովհաննես Երանյանի 

ստեղծագործությունը. 

«Մարդահամար» 

Ստեղծագործության 

համակողմանի քննություն 

/կառուցվածքային, թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

35.  Ս. Հարությունյանի 

ստեղծագործությունը 

Հեղինակի 

ստեղծագործության 

համակողմանի քննություն 

/թեմատիկ, կառուցվածքային, 

կերպարային, պատկերային.../ 

Ռեֆերատ 

կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

36.  Վահագն Գրիգորյանի 

«Ժամանակի գետը» վեպը 

Վեպի համակողմանի 

քննություն /թեմատիկ, 

կերպարային, պատկերային, 

կառուցվածքային.../։ 

Ռեֆերատ 
կիսամյակի 7-րդ կամ 

17-րդ շաբաթ 

Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ2 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում9 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) - 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

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

կազմակերպելու համար: 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 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։ 

 

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 արդյունքներով10: 

                                                             
10 Կիրառվում է կա՛մ առաջին, կա՛մ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 
1. Գուրգեն Մահարու բանաստեղծությունը 

2. Մահարու ինքնակենսագրական հնգապատումը 

3. Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպը 

4. Մահարու հուշագրությունը 

5. Նաիրի Զարյանի  ստեղծագործությունը 

6. Ն. Զարյանի դրամատուրգիան. «Արա Գեղեցիկ» 

7. Ն. Զարյանի արձակը. «Պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները» 

8. Հովհաննես Շիրազի  ստեղծագործությունը. «Գարնանամուտ» ժողովածուն 

9. Հ. Շիրազի մայրերգությունը 

10. Հ. Շիրազի մարդերգությունը. «Բիբլիական», «Խաղաղություն ամենեցուն» 

11. Հ. Շիրազի հայերգությունը 

12. Պարույր Սևակի բանաստեղծական ժողովածուները 

13. Պ. Սևակի պոեմները 

14. Համո Սահյանի բանաստեղծական ժողովածուները 

15. Անձնավորված բնությունը Սահյանի գործերում 

16. Սևակի և Սահյանի  բանաստեղծությունների տաղաչափական արվեստը 

17. Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը, պարբերացումը, հիմնական գործող 

թեմաներն ու անձերը 

18. Շահան Շահնուր. ստեղծագործությունը, նորարարությունը, «Նահանջը առանց երգի» 

վեպը 

19. Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունը. չափածոն. «Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

20. Կ. Զարյանի արձակը. «Անցորդը և իր ճամբան», «Նավը լերան վրա» 

21. Համաստեղի պատմվածքները 

22. Հեռացող աշխարհի առաքյալը. Հակոբ Մնձուրի. ստեղծագործությունը 

23. Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական ժողովածուները. «Հոգեր», «Հրաշալի 

հարություն», «Կես գիշերեն մինչև արշալույս», «Սեր» 

24. Սերո Խանզադյանի պատմավիպասանությունը. «Մխիթար Սպարապետ», «Թագուհին 

հայոց» 

25. Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակը 

26. Ս. Խանզադյանի պատերազմական արձակը 

27. Մկրտիչ Սարգսյանի  պատերազմական արձակը 

28. Մ. Սարգսյանի «Քաջ Նազար» վեպը 

29. Վ. Պետրոսյանի արձակը 

30. Վ. Պետրոսյանը որպես իր կերպարների նախատիպ 

31. Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը. պատմվածքները 

32. Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունը. «Որտե՞ղ էիր,  մարդ աստծո», «Մեռնող 

հառնող», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» վեպերը 

33. Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները 

34. Ռ. Հովսեփյանի վիպակները 

35. Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպը 



36. Խաչիկ Դաշտենցի ստեղծագործությունը. «Խոդեդան», «Ռանչպարների կանչը», 

«Ֆայտոն Ալեքը» 

37. Մ. Գալշոյանի ստեղծագործությունը. «Մարութա սարի ամպերը», «Ձորի Միրոն», 

«Տարեմուտին» 

38. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Օգոստոս» 

39. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Մեր վազքը» 

40. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Ծառերը» 

41. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Տերը» ժողովածուն և «Տաշքենդ» վիպակը 

42. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. անտիպ և անավարտ գործերը 

43. Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը 

44. Հովհաննես Երանյանի ստեղծագործությունը 

45. Ս. Հարությունյանի ստեղծագործությունը 

46. Վահագն Գրիգորյանի ստեղծագործությունը 

 

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

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Գուրգեն Մահարու բանաստեղծությունը 

 Մահարու ինքնակենսագրական հնգապատումը 

 Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպը 

 Մահարու հուշագրությունը 

 Նաիրի Զարյանի  ստեղծագործությունը 

 Ն. Զարյանի դրամատուրգիան. «Արա Գեղեցիկ» 

 Ն. Զարյանի արձակը. «Պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները» 

 Հովհաննես Շիրազի  ստեղծագործությունը. «Գարնանամուտ» ժողովածուն 

 Հ. Շիրազի մայրերգությունը 

 Հ. Շիրազի մարդերգությունը. «Բիբլիական», «Խաղաղություն ամենեցուն» 

 Հ. Շիրազի հայերգությունը 

 Պարույր Սևակի բանաստեղծական ժողովածուները 

 Պ. Սևակի պոեմները 

 Համո Սահյանի բանաստեղծական ժողովածուները 

 Անձնավորված բնությունը Սահյանի գործերում 

 Սևակի և Սահյանի  բանաստեղծությունների տաղաչափական արվեստը 

 Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը, պարբերացումը, հիմնական գործող 

թեմաներն ու անձերը 

 Շահան Շահնուր. ստեղծագործությունը, նորարարությունը, «Նահանջը առանց երգի» 

վեպը 

 Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունը. չափածոն. «Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

 Կ. Զարյանի արձակը. «Անցորդը և իր ճամբան», «Նավը լերան վրա» 

 Համաստեղի պատմվածքները 

 Հեռացող աշխարհի առաքյալը. Հակոբ Մնձուրի. ստեղծագործությունը 

 Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական ժողովածուները. «Հոգեր», «Հրաշալի 

հարություն», «Կես գիշերեն մինչև արշալույս», «Սեր» 

 



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

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Սերո Խանզադյանի պատմավիպասանությունը. «Մխիթար Սպարապետ», «Թագուհին 

հայոց» 

 Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակը 

 Ս. Խանզադյանի պատերազմական արձակը 

 Մկրտիչ Սարգսյանի  պատերազմական արձակը 

 Մ. Սարգսյանի «Քաջ Նազար» վեպը 

 Վ. Պետրոսյանի արձակը 

 Վ. Պետրոսյանը որպես իր կերպարների նախատիպ 

 Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունը. պատմվածքները 

 Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունը. «Որտե՞ղ էիր,  մարդ աստծո», «Մեռնող 

հառնող», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» վեպերը 

 Ռուբեն Հովսեփյանի պատմվածքները 

 Ռ. Հովսեփյանի վիպակները 

 Ռ. Հովսեփյանի «Ծիրանի ծառերի տակ» վեպը 

 Խաչիկ Դաշտենցի ստեղծագործությունը. «Խոդեդան», «Ռանչպարների կանչը», 

«Ֆայտոն Ալեքը» 

 Մ. Գալշոյանի ստեղծագործությունը. «Մարութա սարի ամպերը», «Ձորի Միրոն», 

«Տարեմուտին» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Օգոստոս» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Մեր վազքը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Ծառերը» 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. «Տերը» ժողովածուն և «Տաշքենդ» վիպակը 

 Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը. անտիպ և անավարտ գործերը 

 Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունը 

 Հովհաննես Երանյանի ստեղծագործությունը 

 Ս. Հարությունյանի ստեղծագործությունը 

 Վահագն Գրիգորյանի ստեղծագործությունը 

 

14.4. Գնահատման չափանիշները. 
 Տեսական գիտելիքներ՝  

o Քննադատական մտքի պատմության իմացություն, 

o Գրականագիտության տեսության գիտելիքների խորացում։ 

 Գործնական աշխատանքներ՝ 

o Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

o Հետազոտական աշխատանքներ կատարելու կարողություն։ 

 Ինքնուրույն աշխատանք՝  

o Համադրական վերլուծության կարողություն, 

o Ինքնուրույն վերլուծություն։ 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    011401.00.6   Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                                 

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝            011401.21.6  Անգլերեն լեզու և գրականություն 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`  մանկավարժության բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-087  ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-2   

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 16 

Գործնական աշխատանք 12 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 

պատմությանը՝ ընդգծլով ուսումնասիրվող հեղինակների 

ստեղծագործությունների տեղը և դերը հայ գրականության 

զարգացման գործում։ 
 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Հիմնավոր պատկերացում ուսումնասիրվող շրջանի հայ 

գրականության զարգացման առանձնահատկությունների և 

տրամաբանության մասին 

Հմտություն 

 Առանձին հեղինակների ստեղծագործությունների 

համակողմանի քննություն 

Կարողունակություն 

 Ունեցած տեսական գիտելիքների միջոցով ինքնուրույն 

եզրահանգումներ կատարել ուսումնասիրվող հեղինակների 

առանձին ստեղծագործությունների շուրջ 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գուրգեն Մահարու ստեղծագործությունը. 

ինքնակենսագրական հնգապատումը։ 

Թեմա 2. Նաիրի Զարյանի, Հովհ. Շիրազի 

ստեղծագործությունը։ 

Թեմա 3. Պարույր Սևակի, Համո Սահյանի 

ստեղծագործությունը։ 

Թեմա 4. Սփյուռքահայ գրականության մեծերը. Շ. Շահնուր, Կ. 



Զարյան, Համաստեղ, Հ. Մնձուրի, Վ. Թեքեյան... 

Թեմա 5. Արձակը 20-րդ դարի 60-80-ական թվականներին. Ս. 

Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, Վ. Պետրոսյան... 

Թեմա 6. Աղասի Այվազյանի, Զորայր Խալափյանի, Ռուբեն 

Հովսեփյանի ստեղծագործությունը։ 

Թեմա 7. Խաչիկ Դաշտենցի և Մ. Գալշոյանի 

ստեղծագործությունը։ 

Թեմա 8. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը։ 

Թեմա 9. Արդի շրջանի հայ գրականությունը. Լևոն Խեչոյանի 

ստեղծագործությունը: Հովհաննես Երանյան, Ս. 

Հարությունյան, Վահագն Գրիգորյան... 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 

վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում։ 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 

Վազգեն Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն 

Վալերի Փիլոյան, Ակնարկներ արդի հայ գրականության 

Դավիթ Գասպարյան, Գուրգեն Մահարի 

Ալբերտ Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ 

Շչորս Դավթյան, Համո Սահյան 

Արծրուն Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն Շահան 

Շահնուրի 

Շավարշ Մուղնեցյան, Նահանջի ահազանգը 

Սուրեն Դանիելյան, Միջուկի տրոհումը. սփյուռքահայ 

գրականության պատմություն. ներածություն, հ. 1 

Գեղամ Սևան, Սփյուռքահայ գրականության պատմության 

ուրվագծեր, հ.1, հ.2 

Թամար Հովհաննիսյան, Վահան Թեքեյանի սիրերգությունը 

Անի Փաշայան, Աղասի Այվազյան 

Վաչագան Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյան. ստեղծագործությունը 

Վաչագան Գրիգորյան, Լևոն Խեչոյան. ստեղծագործությունը 

Լրացուցիչ՝ 

Մարգարիտա Խաչատրյան, Համաստեղի ստեղծագործությունը 

Ազատ Եղիազարյան, Հայ նորագույն գրականության պատմություն 

 


