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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 
Հայոց գրական լեզվի զարգացման նորագույն շրջանի` ժամանակակից հայոց լեզվի 

ուսումնասիրությունը կոչված է օգնելու ուսանողներին առավել ամբողջական դարձնելու 

հայերենի իմացությունը, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական և 

գործնական գիտելիքները, հայոց լեզվի վերաբերյալ  գիտելիքները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ, նախապատրաստել  ուսանողներին հետագա ինքնուրույն 

ուսումնասիրությունների: Դասընթացը ներառված է 023102.01.6-Ռուսաց լեզու և 
գրականություն կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Աշխարհայացքային և 

հաղորդակցական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 
մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքների մատուցումը, ինչպես նաև ապագա 

ուսուցչին, գիտնական-հետազոտողին և’ տեսական, և’ գործնական-կիրառական  

կարողությունների և հմտություններով զինելը: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 
 Սովորեցնել հայոց լեզվի տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել  ուղղագրական և ուղղախոսական օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել լեզվաբանական հետազոտություններ  և 

կատարել եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել հայոց լեզվի առանձնահատկությունները 

լեզվաբանության համատեքստում: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 
Բուհում  «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայի ծրագիրը յուրացնելու համար 

ուսանողը պետք է ունենա միջնակարգ կրթության  «Հայոց լեզու և գրականություն» 

առարկայի ծրագրով նախատեսված գիտելիքների պաշար:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների: 



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

կոմպետենցիաները . 
 

«ՀԼԳ/բ-092 Հայոց լեզու և գրականություն»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանա հայոց լեզվի տեսական հիմունքները,  

2. իմանա հայոց լեզվի ուսումնասիրման մեթոդական  հիմքները 

3. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. տիրապետի  լեզվական հետազոտության մեթոդներին, 

5. կարողանա  լեզվական շրջանակներում 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 

պահանջների3 
«ՀԼԳ/բ-092 Հայոց լեզու և գրականություն»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  ռուսաց լեզվի և գրականության 
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Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել:  

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


ուսուցչի մասնագիտական գործունեության ընթացքում, նաև ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և լեզվաբանության 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   

Գործնական աշխատանք 28  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 32  

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 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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 

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 գործընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 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 գոր-

ծունեության 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 համա-

պատասխանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` հա-

մացանցում 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 

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.  Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: Հայերենի հնչյունային համակարգը: Ձայնավորներ: 

Բաղաձայններ և երկհնչյուններ, դրանց ուղղագրությունը: 

  2  2 

2.  Հնչյունափոխություն. տեսակները: Բառագիտություն: Բառի սահմանումը: Բառերի 

տեսակներն ըստ կազմության: Ձևույթ. տեսակները: Բառակազմ. հիմքեր: Բարդության 

տեսակները: 

  2  2 

3. Իմաստաբանություն: Բառերի ձևաիմաստային խմբերը: Իմաստափոխության 

տեսակները: 

  2  2 

4. Հայերենի բառապաշարը: Բառապաշարի համաժամանակյա և տարաժամանակյա 

դասակարգում: Դարձվածաբանություն և բառարանագրություն: 

  2  2 

5. Ձևաբանություն. առարկան, խնդիրները, հիմնական հասկացությունները: 

Քերականական կարգեր, նրանց արտահայտությունը: Խոսքի մասերի դասակարգման 

հիմունքները: 

  2  4 

6. Գոյականը որպես խոսքի մաս: Գոյականի իմաստային քերականական խմբերը: 

Գոյականի թվի քերակ. կարգը: Անեզակ. և անհոգն. գոյականներ: Հոլովի ըմբռնումը հայ 

քերականության մեջ: Հայերենի հոլովները: 

Հոլովման տիպերը: Արտաքին հոլովումներ: Ներքին և անկանոն հոլովումներ: Գոյականի 

առկայացման քերականական կարգը: 

  2  4 

7. Ածականը որպես խոսքի մաս: Որակական և հարաբերական ածականների տարբերակիչ 

գծերը: Որակական ածականների համեմատության աստիճաները: Համեմատության 

աստիճաներ չունեցող ածականներ: 

  2  2 

8. Թվականը որպես խոսքի մաս: Այբուբենի թվային արժեքը:   2  2 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 



9. Դերանունը որպես խոսքի մաս:   2  2 

10. Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա հարաբերակցությունն այլ խոսքի մասերի հետ: 

Մակբայների կազմությունը: 

  2  2 

11. Կապը որպես խոսքի մաս: Շաղկապը որպես խոսքի մաս: Տեսակներն ըստ կազմության: 

Համադաս. և ստորադասական շաղկապներ, տեսակները: 

  2  2 

12. Վերաբերական: Ձայնարկություն:   2  2 

13. 5-րդ դար հայ պատմագրությունը: Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը:   2  2 

14. «Սասնա ծռեր» էպոսը: Միջնադարյան տաղերգություն հայրեններ:   2  2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   28  32 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից  հայոց  լեզու 1982 

2. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս., Ժամանակակից  հայոց  լեզու. հ.1 1975 

3. Գասպարյան Դ., Հայ գրականություն 2000 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., Հայոց  լեզվի  գործնական աշխատանքների  ձեռնարկ 1989 

2. Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք 2004 

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

1.   

2.   

 

 

 

 

 

 



12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
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ւգ

մ
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ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

1. Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: Հայերենի 

հնչյունային համակարգը: Ձայնավորներ: 

Բաղաձայններ և երկհնչյուններ, դրանց 

ուղղագրությունը: 

1.Նախագրային հայերեն: 

2.Գրավոր հայերենի փուլերը: 

3.Ձայնավորների ներդասային 

հատկանիշները: 

 

2 

Բանավոր հարցում, 

20 հարց 

պարունակող թեստ:  

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

3.   2. Հնչյունափոխություն. տեսակները: 

Բառագիտություն: Բառի սահմանումը: 

Բառերի տեսակներն ըստ կազմության: Ձևույթ. 

տեսակները: Բառակազմ. հիմքեր: 

Բարդության տեսակները: 

1.Դիրքային հնչյունափոխություն: 

2.Փոխազդեցական հնչյունափոխություն: 

3.Պատմական հնչյունափոխություն: 

 

2 

Բանավոր հարցում: 

20 հարց 

պարունակող թեստ: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

3. Իմաստաբանություն: Բառերի ձևաիմաստային 

խմբերը: Իմաստափոխության տեսակները: 

1.Բառիմաստի տեսակները: 

2.Բառերի ձևաիմաստային տեսակները 

3.Իմաստափոխության տեսակները: 

 

2 

Բանավոր հարցման 

միջոցով, 

հանձնարարված 

վարժությունների 

ստուգում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

4. Հայերենի բառապաշարը: Բառապաշարի 

համաժամանակյա և տարաժամանակյա 

դասակարգում: Դարձվածաբանություն և 

բառարանագրություն: 

1.Բնիկ հայերեն բառեր:  

2.Հին և նոր փոխառություններ: 

3.Համագործածական բառեր:  

4.Ոչ գործուն շերտին պատկանող բառեր: 

5.Հայերենի դարձվածքները:  

6.Հայ բառարանագրությանհամարոտ 

ակնարկ: 

 

2 

Բանավոր հարցում 

և բնագրերից դուրս 

գրված օրինակների 

ներկայացում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

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



5. Ձևաբանություն. առարկան, խնդիրները, 

հիմնական հասկացությունները: 

Քերականական կարգեր, նրանց 

արտահայտությունը: Խոսքի մասերի 

դասակարգման հիմունքները: 

1.Ձևաբանության ուսումնասիրության 

առարկան: 

2.Հայերենի խոսքի մասերը.համառոտ 

ակնարկ: 

 

2 

10 հարց 

պարունակող թեստ: 

Թիմային պայքար:  

 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

6. Գոյականը որպես խոսքի մաս: Գոյականի 

իմաստային քերականական խմբերը: 

Գոյականի թվի քերակ. կարգը: Անեզակ. և 

անհոգն. գոյականներ: Հոլովի ըմբռնումը հայ 

քերականության մեջ: Հայերենի հոլովները: 

Հոլովման տիպերը: Արտաքին հոլովումներ: 

Ներքին և անկանոն հոլովումներ: Գոյականի 

առկայացման քերականական կարգը: 

1.Գոյականի իմաստային խմբերը: 

2.Գոյականի քերականական կարգերը. թվի 

քերականական կարգը: 

 

2 

10 հարց 

պարունակող թեստ: 

Թիմային պայքար:  

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

7. Ածականը որպես խոսքի մաս: Որակական և 

հարաբերական ածականների տարբերակիչ 

գծերը: Որակական ածականների 

համեմատության աստիճաները: 

Համեմատության աստիճաներ չունեցող 

ածականներ: 

1.Որակական ածականներ; 

2.Հարաբերական ածականներ: 

 

2 

10 հարց 

պարունակող թեստ: 

 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

8. Թվականը որպես խոսքի մաս: Այբուբենի 

թվային արժեքը: 

1.Թվականի իմաստային խմբերը: 

2.Հայերենի այբուբենի թվային արժեքը: 

 

2 

Բանավոր հարցում: 

Հանձնարարված 

գործնական 

աշխատանքի 

ստուգում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

9. Դերանունը որպես խոսքի մաս: 1.Դերանվան իմաստային խմբերը: 

2.Դերանվանակն հոլովում: 

 

2 

Բանավոր հարցում: 

Հանձնարարված 

գործնական 

աշխատանքի 

ստուգում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

10. Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա 

հարաբերակցությունն այլ խոսքի մասերի հետ: 

Մակբայների կազմությունը: 

1.Մակբայի  իմաստային խմբերը: 

2.Մակբայի կազմությունը: 

 

2 

Բանավոր հարցում: 

Հանձնարարված 

գործնական 

աշխատանքի 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 



ստուգում: 

11. Կապը որպես խոսքի մաս: Շաղկապը որպես 

խոսքի մաս: Տեսակներն ըստ կազմության: 

Համադաս. և ստորադասական շաղկապներ, 

տեսակները: 

1.Կապը որպես խոսքի մաս: 

2.Շաղկապը որպես խոսքի մաս: 

 

2 

Բանավոր հարցում: 

Հանձնարարված 

գործնական 

աշխատանքի 

ստուգում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

12. Վերաբերական: Ձայնարկություն: 1.Վերաբերականը որպես խոսքի մաս: 

2.Ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս: 

2 Բանավոր հարցում: 

Հանձնարարված 

գործնական 

աշխատանքի 

ստուգում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

13. 5-րդ դար հայ պատմագրությունը: Հայ հին և 

միջնադարյան քնարերգությունը: 

1. Պատմագրություն: Մ.Խորենացի, 

Ագաթանգեղոս, Փ.Բուզանդ: 

2. Հայ միջնադարյան հեղինակներ:  

2 Բանավոր հարցում: ՊԳ 3: 

     

14. «Սասնա ծռեր» էպոսը: Միջնադարյան 

տաղերգություն հայրեններ: 

1. Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը: 

2. Գ.Նարեկացի, Ֆրիկ, Սայաթ-Նովա: 

2 Բանավոր հարցում: ՊԳ 3: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաները 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը10 

Ներկայացման 

ժամկետները 

Ստուգման 

ձևը 
Գրականություն11 

1. Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: 

Հայերենի հնչյունային համակարգը: 

Ձայնավորներ: Բաղաձայններ և 

երկհնչյուններ, դրանց 

ուղղագրությունը: 

1.Նախագրային հայերեն: 

2.Գրավոր հայերենի 

փուլերը: 

3.Ձայնավորների 

ներդասային 

հատկանիշները: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

2. Հնչյունափոխություն. տեսակները: 

Բառագիտություն: Բառի 

սահմանումը: Բառերի տեսակներն 

ըստ կազմության: Ձևույթ. 

տեսակները: Բառակազմ. հիմքեր: 

Բարդության տեսակները: 

1.Դիրքային 

հնչյունափոխություն: 

2.Փոխազդեցական 

հնչյունափոխություն: 

3.Պատմական 

հնչյունափոխություն: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

3. Իմաստաբանություն: Բառերի 

ձևաիմաստային խմբերը: 

Իմաստափոխության տեսակները: 

1.Բառիմաստի տեսակները: 

2.Բառերի ձևաիմաստային 

տեսակները 

3.Իմաստափոխության 

տեսակները: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

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



4. Հայերենի բառապաշարը: 

Բառապաշարի համաժամանակյա և 

տարաժամանակյա դասակարգում: 

Դարձվածաբանություն և 

բառարանագրություն: 

1.Բնիկ հայերեն բառեր:  

2.Հին և նոր 

փոխառություններ: 

3.Համագործածական 

բառեր:  

4.Ոչ գործուն շերտին 

պատկանող բառեր: 

5.Հայերենի դարձվածքները:  

6.Հայ բառարանագրության 

համառոտ ակնարկ: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

5. Ձևաբանություն. առարկան, 

խնդիրները, հիմնական 

հասկացությունները: 

Քերականական կարգեր, նրանց 

արտահայտությունը: Խոսքի մասերի 

դասակարգման հիմունքները: 

1.Ձևաբանության 

ուսումնասիրության 

առարկան: 

2.Հայերենի խոսքի 

մասերը.համառոտ ակնարկ: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

6. Գոյականը որպես խոսքի մաս: 

Գոյականի իմաստային 

քերականական խմբերը: Գոյականի 

թվի քերակ. կարգը: Անեզական և 

անհոգնական գոյականներ: Հոլովի 

ըմբռնումը հայ քերականության մեջ: 

Հայերենի հոլովները: 

Հոլովման տիպերը: Արտաքին 

հոլովումներ: Ներքին և անկանոն 

հոլովումներ: Գոյականի 

առկայացման քերականական 

կարգը: 

1.Գոյականի իմաստային 

խմբերը: 

2.Գոյականի քերականական 

կարգերը. թվի 

քերականական կարգը: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 



7. Ածականը որպես խոսքի մաս: 

Որակական և հարաբերական 

ածականների տարբերակիչ գծերը: 

Որակական ածականների 

համեմատության աստիճաները: 

Համեմատության աստիճաներ 

չունեցող ածականներ: 

1.Որակական ածականներ; 

2.Հարաբերական 

ածականներ: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

8. Թվականը որպես խոսքի մաս: 

Այբուբենի թվային արժեքը: 

1.Թվականի իմաստային 

խմբերը: 

2.Հայերենի այբուբենի 

թվային արժեքը: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

9. Դերանունը որպես խոսքի մաս: 1.Դերանվան իմաստային 

խմբերը: 

2.Դերանվանական 

հոլովում: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

10. Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա 

հարաբերակցությունն այլ խոսքի 

մասերի հետ: Մակբայների 

կազմությունը: 

1.Մակբայի  իմաստային 

խմբերը: 

2.Մակբայի կազմությունը: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

11. Կապը որպես խոսքի մաս: Շաղկապը 

որպես խոսքի մաս: Տեսակներն ըստ 

կազմության: Համադաս. և 

ստորադասական շաղկապներ, 

տեսակները: 

1.Կապը որպես խոսքի մաս: 

2.Շաղկապը որպես խոսքի 

մաս: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 

12. Վերաբերական: Ձայնարկություն: 1.Վերաբերականը որպես 

խոսքի մաս: 

2.Ձայնարկությունը որպես 

խոսքի մաս: 

Կլոր սեղան: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 1,2:  

  ԼԳ 1,2: 



13. 5-րդ դար հայ պատմագրությունը: 

Հայ հին և միջնադարյան 

քնարերգությունը: 

3. Պատմագրություն: 

Մ.Խորենացի, 

Ագաթանգեղոս, Փ.Բուզանդ: 

4. Հայ միջնադարյան 

հեղինակներ:  

Ռեֆերատ: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 3:  

  

14. «Սասնա ծռեր» էպոսը: 

Միջնադարյան տաղերգություն 

հայրեններ: 

3. Հայ ժողովրդական 

հերոսական էպոսը: 

4. Գ.Նարեկացի, Ֆրիկ, 

Սայաթ-Նովա: 

Ռեֆերատ: Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

Բանավոր 

հարցում: 

Ընթացիկ 

գնահատում: 

ՊԳ 3:  

  

 



 

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 կարգի12։ 

 

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 միավոր։ 

 

13.2. 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 արդյունքներով13: 

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

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

30.06.2022թ.):  
13 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  



Ա)  

      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի -7-8-շաբաթվա ընթացքում) 

ընթացիկ ստուգման տարբերակի նմուշ 

 

1. Լրացնել բաց թողած տառերը: (4 միավոր) 

Հար_ել, մանրազ_ին, գո_գո_ալ, խ_կվել, կարկա_ել, խր_վիլակ, տր_ակ, համբ_ _ր: 

2. Տողադարձել տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով: (4 միավոր) 

Ճռճռան, կիսաշրջան, բազմամյա, խռմփացնել, հարևան, երկյուղալի, հոբելյան, հիմնահատակ: 

3. Վանկատել տրված բառերը, նշել վանկերի տեսակները: (4 միավոր) 

Խխունջ, զգույշ, մտադրվել, շրխկացնել, արկածախնդիր, մառախուղ, անվնաս, գլխապտույտ: 

4. Գրել մեծատառերը: (4 միավոր) 

կարսի թագավորություն, արա գեղեցիկ, արարատյան դաշտ, սան ֆրանցիսկո, վայոց ձորի մարզ, 

սուրբ նշան եկեղեցի, հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, լեոնարդո դա վինչի 

5. Առանձնացնել բաղադրիչները, նշել բարդության տեսակը: (4 միավոր) 

Անասուն, արդյունաբերություն, մեղվաբուծական, դժվարամարս, զվարճախոս, երթևեկություն, 

թեթևամիտ, ժառանգորդ: 

 

Բ)   

(2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի-15-16-շաբաթվա ընթացքում) 

ընթացիկ ստուգման տարբերակի նմուշ 

 

1. Առանձնացնել շաղկապները, վերաբերականներն ու ձայնարկությունները: (3 միավոր) 

Եթե, երևի, օխա˜յ, քանզի, մինչև, անկասկած, նախքան, հե˜յ, անշուշտ, թեպետ:   

2. Առանձնացնել ներգործական, կրավորական և չեզոք սեռերի բայերը: (3 միավոր) 

Անդրադառնալ, ջարդել, կառուցվել, սանրվել, կայանալ, խնդրել, աղմկել, գրվել, 

կառուցապատել, համբուրել: 

3. Որոշել տրված բայերի երկրորդ հիմքը, նշել տեսակը: (4 միավոր) 

Անհանգստանում է, վերցնելու եմ, կթողնի, չի մատուցի, փախավ, մի՛ կարդացրու, պիտի 

տարբերվի, չի բարձրանա, կհագնի, առանձնացնում է: 

4. Որոշել տրված բայերի կազմությունը, նշել ածանցի տեսակը: (3 միավոր) 

Չի խոչընդոտի, հանգստացավ, կվախեցնի, ալյուրոտեց, ընկել է, կկոտրտի, գրվելու է, 

հաստատեց, կանցնի,  ուշանում ես: 

5. Նշել դերբայը կամ ժամանակաձևը: (3 միավոր) 

Շրջում էի, թռչկոտելու, չի հանգչի, մոլորվի, բարձրացավ, չեմ մոտենա, մի՛ որոշի, 

վախեցող, գերազանցես, չեմ փոխարինի: 

6. Դուրս գրել բառակապակցությունները, որոշել տեսակը (խնդրառություն, 

առդրություն, համաձայնություն): (4 միավոր) 

Հասրաթյանը կնոջից ոչ մի տեղեկություն չէր ստացել և խիստ անհանգստացել 

էր: 

 

 

 



13.3. Գնահատման չափանիշները14. 
 Տեսական գիտելիքները………: 

 Գործնական աշխատանքները……: 

 Սեմինար պարապմունքները…….: 

 Լաբորատոր աշխատանքները…..: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը…..: 

 

 

 

                                                             
14 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    _023102.00.6- Օտար լեզու և գրականություն ___                                                                                                             

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  _023102.01.6- Ռուսաց լեզու և գրականություն _ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` ___Բանասիրության բակալավր__________ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՀԼԳ/բ-031 Հայոց լեզու և գրականություն-1 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն  է մասնագիտական անհրաժեշտ 

գիտելիքների մատուցումը, ինչպես նաև ապագա ուսուցչին, 

գիտնական-հետազոտողին և’ տեսական, և’ գործնական-

կիրառական  կարողությունների և հմտություններով զինելը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք - Հայոց լեզվի կառուցվածքային օրինաչափությունները, 

ժամանակակից հայերենի ուղղագրության և ուղղախոսության 

նորմերը, ապագա մասնագիտության հիմնական 

հասկացություններն ու դրույթները: 

Հմտություն - Ցույց տալ լեզվի կառուցվածքային միավորները և 

արժևորել դրանք որպես խոսքի կառուցման բաղադրիչներ, 

կարողանա հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ 

հիմնավորել քերականական իմաստների արտահայտման 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները, շարադրել իր 

միտքը գրագետ բանավոր և գրավոր հայերենով: 

Կարողություն -      Հասարակական ելույթների, երկխոսությունների, 

մանկավարժական հետազոտությունների հնարներ: Ընթերցածը 

բանավոր վերարտադրելու և գրավոր շարադրելու հնարներ: 



 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: Հայերենի հնչյունային 

համակարգը: Ձայնավորներ: Բաղաձայններ և երկհնչյուններ, 

դրանց ուղղագրությունը: 

Թեմա 2. Հնչյունափոխություն. տեսակները: Բառագիտություն: Բառի 

սահմանումը: Բառերի տեսակներն ըստ կազմության: Ձևույթ. 

տեսակները: Բառակազմ. հիմքեր: Բարդության տեսակները: 

Թեմա 3. Իմաստաբանություն: Բառերի ձևաիմաստային խմբերը: 

Իմաստափոխության տեսակները: 

Թեմա 4. Հայերենի բառապաշարը: Բառապաշարի 

համաժամանակյա և տարաժամանակյա դասակարգում: 

Դարձվածաբանություն և բառարանագրություն: 

Թեմա 5. Ձևաբանություն. առարկան, խնդիրները, հիմնական 

հասկացությունները: Քերականական կարգեր, նրանց 

արտահայտությունը: Խոսքի մասերի դասակարգման 

հիմունքները: 

Թեմա 6. Գոյականը որպես խոսքի մաս: Գոյականի իմաստային 

քերականական խմբերը: Գոյականի թվի քերակ. կարգը: 

Անեզակ. և անհոգն. գոյականներ: Հոլովի ըմբռնումը հայ 

քերականության մեջ: Հայերենի հոլովները: Հոլովման տիպերը: 

Արտաքին հոլովումներ: Ներքին և անկանոն հոլովումներ: 

Գոյականի առկայացման քերականական կարգը: 

Թեմա 7. Ածականը որպես խոսքի մաս: Որակական և հարաբերական 

ածականների տարբերակիչ գծերը: Որակական ածականների 

համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճաներ 

չունեցող ածականներ: 

Թեմա 8. Թվականը որպես խոսքի մաս: Այբուբենի թվային արժեքը: 

Թեմա 9. Դերանունը որպես խոսքի մաս: 

Թեմա 10. Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա հարաբերակցությունն 

այլ խոսքի մասերի հետ: Մակբայների կազմությունը: 

Թեմա 11. Կապը որպես խոսքի մաս: Շաղկապը որպես խոսքի մաս: 

Տեսակներն ըստ կազմության: Համադաս. և ստորադասական 

շաղկապներ, տեսակները: 

Թեմա 12. Վերաբերական: Ձայնարկություն: 

Թեմա 13. 5-րդ դար հայ պատմագրությունը: Հայ հին և միջնադարյան 

քնարերգությունը: 

Թեմա 14. «Սասնա ծռեր» էպոսը: Միջնադարյան տաղերգություն 

հայրեններ: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 



-   Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- դարձվածաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից  հայոց  լեզու 

2. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս., Ժամանակակից  հայոց  

լեզու. հ.1 

3. Գասպարյան Դ., Հայ գրականություն 

Լրացուցիչ  

1. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., Հայոց  լեզվի  գործնական 

աշխատանքների  ձեռնարկ 

2. Վ.Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք 

 

 

 


