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ՈՒսումնական հաստատության անվանումը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ 
0215.05.01.5 «ԴԵՐԱՍԱՆ՝ ԲԱԼԵՏԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 0215.05.5 «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ»  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական  

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ դերասան՝ բալետի 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ հիմնական 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 տարի 

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա 

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
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մարտ 
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մայիս հունիս 
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հուլիս 
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն /շաբաթներով/ 
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 0  ◊   X  ։ ։    III  = 
 Տեսական 
 ուսուցում 

 

 
Ուսումնա-

կան 
պրակտիկա  
 տեսական 
ուսուցմամբ 

Ուսումնական 
պրակտիկա  

առանց տեսական 
ուսուցման 

Նախաավարտական, 
արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 
ամփոփում 

 

Նախապատրաստում 
ամփոփիչ պետական 
ատեստավորման  

Ամփոփիչ 
պետական  

ատեստավո-
րում 

 

Արձակուրդ, 
ամանոր և 

սուրբ ծնունդ 

 

 

 



III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 
 

 
 
 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 
 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 
(ժամ) 

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. 
Ստու- 
գարք 

Կուրս 
աշխ. 

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 1-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս 

Ընդա-
մենը 

Այդ թվում 1-ին 
կիս. 
17 

շաբ 

2-րդ 
կիս. 
20 

շաբ. 

3-րդ 
կիս. 
17 

շաբ. 

4-րդ 
կիս. 
20 

շաբ. 

5-րդ 
կիս. 
13 

շաբ. 

6-րդ 
կիս 
14 

շաբ 

7-րդ 
կիս 
շաբ 

8-րդ 
կիս 

 
շաբ 

Տես. 
ուսուց. 

Լաբոր. 
և գործն. 

աշխ 

Սեմինար 
պարապ-

մունք 

 ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    
884    404 480     

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

  

1.  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  3;4տ  72 54 18    34 38     
2.  Տնտեսագիտության հիմունքներ  3տ  48 40 8    48      
3.  Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  4տ  48 40  8    48     
4.  Իրավունքի հիմունքներ  3տ  36 30 6    36      
5.  Պատմություն  3տ  48 40  8   48      
6.  Ռուսաց լեզու  3;4տ  66 46 20    22 44     
7.  Օտար լեզու  3;4տ  66 46 20    24 42     
8.  Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  4տ  36 30 6     36     
9.  Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 4տ  28 20 8     28     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    448 346 86 16   212 236     
2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                

1.  Հաղորդակցություն  4տ  36 10 26     36     
2.  Անվտանգություն և առաջին օգնություն  3տ  36 12 24    36      
3.  Համակարգչային օպերատորություն  4տ  36 4 32     36     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    108 26 82    36 72     
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ                

1.  Պարարվեստի պատմություն առաջին մակարդակ  2տ  36 24 12   36       
2.  Պարարվեստի պատմություն երկրորդ մակարդակ  3տ  36 24 12    36      
3.  Պարարվեստի պատմություն երրորդ մակարդակ  4տ  54 36 18     54     
4.  Պարարվեստի պատմություն չորրորդ մակարդակ  5;6տ  54 36 18      36 18   
5.  Երաժշտության տարրական տեսություն  3տ  18 6 12    18      
6.  Երաժշտական գրականություն առաջին մակարդակ   4;5տ  54 26 28     36 18    
7.  Երաժշտական գրականություն երկրորդ մակարդակ   5;6տ  54 28 26      18 36   
8.  Թատրոնի պատմություն առաջին մակարդակ  3տ  24 14 10    24      
9.  Թատրոնի պատմություն երկրորդ մակարդակ  4տ  24 14 10     24     
10.  Թատրոնի պատմություն երրորդ մակարդակ  5տ  24 14 10      24    



11.  Արվեստի պատմություն առաջին մակարդակ  3;4տ  36 24 12    18 18     
12.  Արվեստի պատմություն երկրորդ մակարդակ  5;6տ  36 24 12      18 18   
13.  Արտասահմանյան գրականություն առաջին 

մակարդակ  3;4տ  36 24 12    18 18   
  

14.  Արտասահմանյան գրականություն երկրորդ 
մակարդակ  5;6տ  36 24 12      18 18 

  

15.  Ձեռներեցություն  5;6տ   72 22 50      36 36   
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ    594 340 254   36 114 150 168 126   

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ                
1.  Դասական պար առաջին մակարդակ  1,2տ  432  432  204 228       
2.  Դասական պար երկրորդ մակարդակ  3,4տ  432  432    204 228     
3.  Դասական պար երրորդ մակարդակ  5,6տ  432  432      204 228   
4.  Դասական զուգապար առաջին մակարդակ  1,2,3 

տ  216  216  68 72 76      

5.  Դասական զուգապար երկրորդ մակարդակ 
 

4,5,6 
տ  

216 
 

216 
    72 72 72 

  

6.  Դերասանի վարպետություն առաջին մակարդակ  1,2,3;4 
տ  180  180  34 34 68 44     

7.  Դերասանի վարպետություն երկրորդ մակարդակ 
 

4,5,6 
տ  

180 
 

180 
    36 72 72 

  

8.  Ժողբնորոշ պար առաջին մակարդակ  1տ  72  72  72        
9.  Ժողբնորոշ պար երկրորդ մակարդակ  2տ  72  72   72       
10.  Ժողբնորոշ պար երրորդ մակարդակ  3տ  72  72    72      
11.  Ժողբնորոշ պար չորրորդ մակարդակ  4տ  72  72     72     
12.  Ժողբնորոշ պար հինգերորդ մակարդակ  5տ  72  72      72    
13.  Ժողբնորոշ պար վեցերորդ մակարդակ  6տ  72  72       72   
14.  Ժամանակակից պար  1-3;4 

տ 
 144  144  34 38 34 38     

15.  Իմպրովիզացիա, կոնտակտային իմպրովիզացիա, 
ընկերակցում  5;6տ  72  72      36 36   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2736  2736  412 444 454 490 456 480   
5. ԸՆՏՐՈՎԻ  6տ  36         36   
 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ    42       12  30   
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    4848 712 3158 16 816 960 816 960 624 672   
 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    300            
 Շաբաթվա ժամերի քանակը        48 48 48 48 48 48   

 

 



IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
  

N 
VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

  

1.  Մենապար   1.  հայոց լեզվի  
2.     2.  օտար լեզուների 
    3.  համակարգչային 
    4.  անվտանգության և առաջին օգնության 
 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5.  հումանիտար առարկաների 

1.  Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 2,4,5 2,2,4 6.  սոցիալտնտեսագիտական առարկաների 

2.  Նախաավարտական, արտադրական պրակտիկա 6 6 7.  ձայնադարան՝ համապատասխան տեխնիկայով հագեցած 

3.     8.  ֆիլմադարան՝ համապատասխան տեխնիկայով հագեցած 

4.      ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴԱՀԼԻՃՆԵՐ 
    1.  բալետային 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  14 2.  համերգային 
 

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ  
Հունիսի 22ից - հուլիսի 7ը շրջանում երկու համալիր պետական քննություն ընդհանուր 

մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական խմբերի մոդուլներից 

3.  ուսումնական թատրոն 
  

 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 
1.   
2.   
 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1.  Մարզադահլիճ 
2.  Մարզահրապարակ 

 

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով, հաստատության ուսումնամեթոդական 

խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/ քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ 

թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։ Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝ ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է 

ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը։  

2. Լաբորատոր աշխատանքների, օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար, ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորած 

առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ ուսումնական խումբը 

բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/ յուրահատկությունից։ 

Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ /անհատական պարապմունքներ, 

ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/ տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել 

հոսքային պարապմունքի ձևով։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` 

տնօրենը։ 

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը 4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների 

կողմից ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 



4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը կարող է իրացվել նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր ձևերով՝ մարզական ակումբներում, 

սեկցիաներում, խմբակներում։ 

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների 

ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային 

ժամանակացույցը կազմելիս: 

6. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 

7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։ 

8. Պահուստային ժամերը տնօրինում է քոլեջը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին 

համապատասխան։ 

9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։ 

Պրակտիկայի անցկացման ժամկետը կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ 

գնահատումով։ 

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։ 

11. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ



 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային 

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:  

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման 

համար, 

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում, 

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման 

համար 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների համար,  

2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, 

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

 



4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,  

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու դրանց 

բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման 

հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ 

իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում 

օգտագործում է հնարավորությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին, 

3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,  

4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, 

5) մասնակցում է քննարկումների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ զեկույց և հաղորդում 

պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է գալիս հնարավոր բոլոր 

դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), 

 



նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է հստակ և 

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,  

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային տեղեկատվությունը 

փոխանցելու համար,  

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,  

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,  

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով։ 

Ուսանողին կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ կազմել 

տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը, կառաջադրվի թեմա, որի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից հավաքագրվում, 

ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ միտքը վերածել գրավոր ամբողջական 

տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ 

Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել 

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։  

 



Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ կատարում է 

հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում  

Կատարման չափանիշներ 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ,  

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,  

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,  

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար,  

5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, 

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,  

7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և դասակարգելու համար։ 

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և 

եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային 

շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), 

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման 

 



տեխնիկական սարքեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և 

այլն),  

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,  

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար,  

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Թեստերի 

միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի համար դրանց 

կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի գործընկերոջ վերաբերյալ 

տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ 

գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և հետադարձ կապ ապահովելու համար։ 

Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել 

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման 

տեխնիկական սարքեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում 

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և 

աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների 

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները, 

2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան, 

3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ, 

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման 

անհրաժեշտությունը,  

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

 



6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 

10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:  

 Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,  

 տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, դրանց խախտման 

հետևանքները, պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության 

կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության 

կանոնները։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները 

(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), 

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, 

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 

3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,  

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

 



ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև 

անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, 

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,  

3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) 

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները, 

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու դժբախտ պատահարների փաստաթղթային 

ձևակերպումների կարգը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար 

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել 

փաստաթղթային ձևակերպումների բաղադրիչներ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում 

հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

 



անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն  

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,  

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,  

3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն, 

4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն, 

5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու 

գործողություններ,  

6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն, 

7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի 

գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

 



Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային 

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային 

փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և 

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը, 

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր, 

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ, 

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն, 

6) աշխատի համացանցում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում և օպերացիոն համակարգի կիրառում 

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,  

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին, 

3) տիրապետում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման 

սարք և այլն),  

 



4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsoft office), 

6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ , պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում,  

9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական 

սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից 

օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ 

Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ 

բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, 

առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ 

տեխնիկական սարքեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 2  Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար, 

2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,  

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, 

 



4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասավորությունը, 

միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից, 

5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ և այլն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, 

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,  

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,  

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն), 

4) փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում, 

5) ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու, 

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու 

գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության 

օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի 

վերածելը) և այլն։  

 



Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում 

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,  

2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, 

4) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով, 

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները, 

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ, 

7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր 

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու, խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու 

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը, 

2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,  

3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով, 

4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար, 

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և 

տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և 

գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով 

նույն գործառույթը։  

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով 

թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է « համացանց » հասկացությունը, 

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 

3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը, 

4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց 

 



ցանցերից),  

5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները, 

6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում , ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում, 

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացի 

(հաղորդագրություն, նամակ և կցորդ): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների 

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և 

պահպանել տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ 

բաշխել ըստ հասցեականության։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ պարի ծագման, պարարվեստի տեսակների, ժանրերի 

և ոճերի, տարբեր ժամանակաշրջաններում պարարվեստի պատմության զարգացման վերաբերյալ և դրանք 

գործնականում ներկայացնելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

 



գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի պարարվեստի սկզբնավորման պատմությունը, 

2) ներկայացնի բալետի պատմությունը XVI- XVII –րդ դդ., 

3) ներկայացնի բալետի պատմությունը XVIII –րդ դարում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պարարվեստի սկզբնավորման պատմությունը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային և բեմական պարերի բաժանումը Հին Հունաստանում և Հռոմում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պարը Միջին դարերի կրոնական տոնակատարություններում, պալատական պարերի 

տեսակները և ձեռներեցների արվեստը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում իտալական Վերածննդի ժամանակաշրջանը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում պարարվեստի տեսության զարգացումը, իտալացի պարուսույցների աշխատությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում բալետային արվեստի ծագումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

պարարվեստի սկզբնավորման պատմության` պարարվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի, միջին դարերի 

պարային ծեսերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները՝ 

 պարի ծագումը, կենցաղային և բեմական պարերը Հին Հունաստանում և Հռոմում, 

 պարը միջին դարերի ծեսերում, պալատական պարերի տեսակները, ձեռներեցների արվեստը, 

 պարը Վերածննդի դարաշրջանում, բալետային ինտերմեդեաները, 

 իտալացի պարուսույցներ Դոմենիկո դա Պյաչենցայի և Չեզարե Նեգրիի տեսական աշխատությունները, 

 բալետային արվեստի ծագումը: 

 



Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տարբեր պարերի 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բալետի պատմությունը XVI- XVII –րդ դդ. 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պարարվեստի զարգացումը Ֆրանսիայում XVI-րդ դարում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում առաջին բալետային ներկայացման ստեղծումը Ֆրանսիայում, կարողանում է վերլուծել 

«Թագուհու կատակերգական բալետը», 

3) ճիշտ է ներկայացնում դիմակի և հակադիմակի ստեղծումը Անգլիայում, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Ֆրանսիական բալետի ժանրերը՝ դրամատիկական, մուտքերով և բալետ-

դիմակահանդեսները XVII-րդ դարում, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Լյուլիի դարաշրջանը Ֆրանսիական մշակույթում, Պարի ակադեմիայի և Երաժշտական 

թագավորական ակադեմիայի ստեղծումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XVI- XVIIրդ 

դարերում Ֆրանսիայում և Անգլիայում բալետի զարգացման վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները՝ 

 պարարվեստի զարգացումը Ֆրանսիայում XVI-րդ դարում, 

 առաջին բալետային ներկայացման ստեղծումը Ֆրանսիայում՝ «Թագուհու կատակերգական բալետը», 

  դիմակի և հակադիմակի ստեղծումը Անգլիայում, գեղեցիկի և տգեղի, վսեմի և ստորի հակադրությունը, 

 Ֆրանսիական բալետի ժանրերը՝ դրամատիկական, մուտքերով և բալետ-դիմակահանդեսները XVII-րդ 

դարում, 

 Լյուլիի դարաշրջանը Ֆրանսիական մշակույթում, Պիեր Բոշանի, Ժան-Բատիստ Լյուլլիի և Ժան-Բասիստ 

 



Մոլիերի համագործակցությունը, Պարի ակադեմիայի և Երաժշտական թագավորական ակադեմիայի 

ստեղծումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տարբեր պարերի 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բալետի պատմությունը XVIII –րդ դարում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անգլիական բալետի առանձնահատկությունները XVIII –րդ դարում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում թատերական պարի 3 տեսակները՝ լուրջ, գրոտեսկային, բեմական XVIII –րդ դարում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Ջոն Ուիվերին և նրա սյուժետային բալետները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ֆրանսիական բալետի կատարողների ստեղծագործական ուղին XVIII –րդ դարի առաջին 

կեսին` Ֆրանսուազ Պրևո, Լուի Դյուպրե, Մարի Կամարգո, Մարի Սալե, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ավստրիական բալետային թատրոնը XVIII –րդ դարում և Ֆրանս Հիլֆերդինգի գործնական 

բալետները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում Փարիզի երաժշտական ակադեմիան XVIII–րդ դարի երկրորդ կեսին, կատարողական 

արվեստի զարգացումը` Գաետան Վեստրիս, Մաքսիմիլիան Գարդել, Մարի Ալլար, Մարի-Մալդեն Գիմար:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XVIII-րդ 

դարում Արևմտյան Եվրոպայում բալետի զարգացման վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները՝ 

 անգլիական բալետի առանձնահատկությունները XVIII –րդ դարում, 

  թատերական պարի 3 տեսակները՝ լուրջ, գրոտեսկային, բեմական XVIII –րդ դարում, 

 Ջոն Ուիվերի սյուժետային բալետները՝ «Մարսի և Վեներայի սիրային արկածները», «Օրփեոս և Էվրիդիկե», 

 



 ֆրանսիական բալետի կատարողների ստեղծագործական ուղին XVIII–րդ դարի առաջին կեսին` Ֆրանսուազ 

Պրևո, Լուի Դյուպրե, Մարի Կամարգո, Մարի Սալե, 

 ավստրիական բալետային թատրոնը XVIII –րդ դարում և Ֆրանս Հիլֆերդինգի գործնական բալետները, 

 Փարիզի երաժշտական ակադեմիան XVIII–րդ դարի երկրորդ կեսին, կատարողական արվեստի զարգացումը, 

զգեստի ռեֆորմը, դիմակի վերացումը՝ Գաետան Վեստրիս, Մաքսիմիլիան Գարդել, Մարի Ալլար, Մարի-

Մալդեն Գիմար: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տարբեր պարերի 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-002 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում պարարվեստի 

պատմության զարգացման և հանրահայտ բալետմայստերների վերաբերյալ և դրանք գործնականում կիրառելու 

կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-001 «Պարարվեստի պատմություն 

առաջին մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի XVIII դարի ֆրանսիական և իտալական բալետի հայտնի գործիչներին, 

 



2) ներկայացնի ռոմանտիզմի դարաշրջանի բալետային թատրոնը, 

3) ներկայացնի բալետի ծագումը Ռուսաստանում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել XVIII դարի ֆրանսիական և իտալական բալետի հայտնի գործիչներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ժան–Ժորժ Նովերին, նրա առաջին ստեղծագործական շրջանը, դիվերտիսմենտային 

բալետները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Ժան–Ժորժ Նովերի պատմական ռեֆորմը, «Նամակներ պարի մասին» աշխատությունը, 

տեսական դրույթները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Ժան-Ժորժ Նովերի ստեղծագործական երկրոդ շրջանը, գործնական պարի և սյուժետային 

բալետի ստեղծումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Դոբերվալի ստեղծագործական ուղին,  

5) կարողանում է վերլուծել Ժան Դոբերվալի «Իզուր նախազգուշություն» բալետը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Բլազիսի «Տերպսիքորայի օրենսգիրքը» աշխատությունը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Սալվատորե Վիգանոյի մնջախաղային բալետները և խորեոդրամայի ստեղծումը, 

8) ճիշտ է ներկայացնում Պիեր Գարդելի անտիք սյուժեներով բալետները, նոր բեմադրական կզբունքները, 

9) ճիշտ է ներկայացնում Օգյուստ Վեստրիսի կատարողական արվեստը, որպես XVIII տղամարդկանց պարի 

բարձրագույն նվաճում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի XVIII-րդ 

դարի II կեսի-XIX դարի սկզբի ֆրանսիական և իտալական բալետի որևէ գործչի մասին ռեֆերատ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝  

 Ժան–Ժորժ Նովերի առաջին ստեղծագործական շրջանը, դիվերտիսմենտային բալետները, գեղանկարչական 

կոմպոզիցիան, 

 Ժան–Ժորժ Նովերի պատմական ռեֆորմը, «Նամակներ պարի մասին» աշխատությունը, տեսական 

 



դրույթները, պարարվեստի երկու արտահայտչամիջոցները՝ պարը և մնջախաղը, 

  Ժան-Ժորժ Նովերի ստեղծագործական երկրոդ շրջանը, գործնական պարի և սյուժետային ողբերգական 

բալետի ստեղծումը, համագործակցությունը Գլյուկի հետ, 

 Ժան Դոբերվալի ստեղծագործական ուղին,  

 Ժան Դոբերվալի «Իզուր նախազգուշություն» բալետը, որպես բալետային կատակերգության չափանիշ, 

 Կառլո Բլազիսի «Տերպսիքորայի օրենսգիրքը» աշխատությունը, 

 Սալվատորե Վիգանոյի մնջախաղային բալետները և խորեոդրամայի ստեղծումը, Բեթհովենի «Պրոմեթևսի 

արարումները», 

 Պիեր Գարդելի անտիք սյուժեներով բալետները՝ «Տելեմաքոսը Կալիպսոյի կղզում», «Ամուրը և Փսիքեն», նոր 

բեմադրական սկզբունքները, քիտոնը որպես նոր բալետային զգեստ, 

 Օգյուստ Վեստրիսի կատարողական արվեստը որպես XVIII դարի տղամարդկանց պարի բարձրագույն 

նվաճում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրել բալետմեյստերի կամ 

պարողի ստեղծագործական բնութագիրը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տարբեր բալետային 

ներկայացումների տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռոմանտիզմի դարաշրջանի բալետային թատրոնը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիկական բալետի 2 ուղղությունները, բալետային կատարողական արվեստի 

զարգացումը, նոր կերպարների, բեմի ձևավորման և զգեստների ստեղծումը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիզմի դարաշրջանի հիմնադիրներ` Ֆիլիպ Տալիոնիի և Մարիա Տալիոնիի 

ստեղծագործական ուղին, 

 



3) կարողանում է վերլուծել «Սիլֆիդա» բալետը և ճերմակ բալետի առանձնահատկությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Ժուլ Պերրոյի կատարողական և բալետմեյստրական արվեստը, 

5) կարողանում է վերլուծել Ադանի «Ժիզել» բալետը, լիբրետոն և կառուցվածքը, 

6) կարողանոմ է վերլուծել Պունիի «Էսմերալդա» և «Պա դե կատր» բալետները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Ֆանի էլսլերի, Կարլոտա Գրիզիի, Ֆանի Չերիտոյի կատարողական արվեստը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի XIX դարի 30-

40-ական թվականների ռոմանտիզմի դարաշրջանի բալետային թատրոնը: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 ռոմանտիկական բալետի 2 ուղղությունները, բալետային կատարողական արվեստի զարգացումը, նոր 

կերպարների, բեմի ձևավորման և զգեստների ստեղծումը, 

 ռոմանտիզմի դարաշրջանի հիմնադիրներ` Ֆիլիպ Տալիոնիի և Մարիա Տալիոնիի ստեղծագործական ուղին, 

Ֆիլիպ Տալիոնիի դասի վերլուծությունը, 

 «Սիլֆիդա» բալետի լիբրետոն, բեմադրական սկզբունքները, կառուցվածքը, ճերմակ բալետի 

առանձնահատկությունները, 

 Ժուլ Պերրոյի կատարողական և բալետմեյստրական արվեստը,  

 Ադանի «Ժիզել» բալետը, որպես ռոմանտիզմի դարաշրջանի գլուխգործոց, լիբրետոն, կառուցվածքը, 

հերոսների կերպարները, 

 Պունիի «Էսմերալդա» բալետի լիբրետոն և վերլուծությունը, 

  «Պա դե կատր» բալետի ստեղծման պատմությունը, 

 «Ծովահենը» բալետի լիբրետոն և առանձնահատկությունները,  

 Ֆանի էլսլերի, Կարլոտա Գրիզիի, Ֆանի Չերիտոյի կատարողական արվեստը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, «Սիլֆիդա» և «Ժիզել» բալետային 

 



ներկայացումների տարբեր տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բալետի ծագումը Ռուսաստանում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում XVII դարի երկրորդ կեսի և XVIII դարի առաջին կեսի մշակույթի զարգացումը 

Ռուսաստանում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Իվան Իվանոնիչ Վալբերխի և Ադան Գլյուշկովսկու բեմադրական աշխատանքը, 

բարոյախոսական բալետները, Պուշկինյան սյուժեների մարմնավորման առաջին փորձը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Շարլ Լուի Դիդլոյի ստեղծագործական ուղին, «Զեփյուռոսը և Ֆլորան» բալետի 

նորարարությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

Ռուսաստանում բալետի ծագման վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 XVII դարի երկրորդ կեսի և XVIII դարի առաջին կեսի մշակույթի զարգացումը Ռուսաստանում, 

 առաջին բալետային ներկայացման ստեղծումը Ռուսաստանում՝ «Օրփեոս և Էվրիդիկե», օպերայի և բալետի 

պրոֆեսիոնալ թատրոնի ստեղծումը, օպերայի և բալետի միացման ձևերը,  

 Իվան Իվանոնիչ Վալբերխի և Ադան Գլյուշկովսկու բեմադրական աշխատանքը, բարոյախոսական 

բալետները, Պուշկինյան սյուժեների մարմնավորման առաջին փորձը՝ «Ռուսլան և Լյուդմիլա»,  

 Շարլ Լուի Դիդլոյի ստեղծագործական ուղին, «Զեփյուռոսը և Ֆլորան» բալետի նորարարությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, բալետային ներկայացումների 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-003 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ Պետիպայի դարաշրջանի, XX դարի սկզբի և խորհրդային շրջանի 

պարարվեստի պատմության, հանրահայտ պարողների ու բալետմայստերների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք 

գործնականում ներկայացնելու կարողություն:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-002 «Պարարվեստի պատմություն 

երկրորդ մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ռուսական բալետային թատրոնը XIX դարի երկրորդ կեսին, 

2) ներկայացնի ռուսական բալետային թատրոնը XX դարի սկզբին, 

3) ներկայացնի խորհրդային բալետի ձևավորումը և զարգացման ուղին: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռուսական բալետային թատրոնը XIX դարի երկրորդ կեսին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Արթուր Սեն-Լեոնի ստեղծագործական ուղին, վերլուծում է Դելիբի «Կոպելիա» բալետը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Մարիուս Պետիպայի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին, անգերազանցելի դերը ռուսական 

բալետի կայացման հարցում, 

3) կարողանում է վերլուծել Մինկուսի «Դոն Կիխոտ» և «Բայադերկա» բալետները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Լև Իվանովի ստեղծագործական ուղին, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Չայկովսկու բալետային ռեֆորմը, 

 



6) կարողանում է վերլուծել «Կարապի լիճ», «Քնած գեղեցկուհին» և«Շչելկունչիկ» բալետները, 

7) կարողանում է վերլուծել Գլազունովի «Ռայմոնդա» բալետը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է բալետային ներկայացման վերլուծության միջոցով: Ուսանողը, դիտելով 

տեսանյութը, կվերլուծի հանձնարարված դրվագը Պետիպայի դարաշրջանի դասական բալետից: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Արթուր Սեն-Լեոնի ստեղծագործական ուղին, Դելիբի «Կոպելիա» բալետի վերլուծությունը, 

 Մարիուս Պետիպայի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին, անգերազանցելի դերը ռուսական բալետի 

կայացման հարցում, 

 մեծ բալետի գաղափարը, Պետիպայի բեմադրական սկզբունքները, 

 Մինկուսի «Դոն Կիխոտ» բալետի ստեղծման պատմությունը, լիբրետոն, իսպանական և դասական պարի 

զուգակցումը, 

 Մինկուսի «Բայադերկա» բալետի ստեղծման պատմությունը, վերլուծությունը, «Ստվերների» պատկերը՝ որպես 

պա կլասիկի անգերազանցելի նմուշ, 

 Չայկովսկու «Քնած գեղեցկուհի» բալետի ստեղծման պատմությունը, լիբրետոն, վերլուծությունը, 

 Գլազունովի «Ռայմոնդա» բալետի ստեղծման պատմությունը, լիբրետոն, վերլուծությունը, 

  Լև Իվանովի ստեղծագործական ուղին, 

  Չայկովսկու «Շչելկունչիկ» բալետի ստեղծման պատմությունը, լիբրետոն, վերլուծությունը, 

 Չայկովսկու բալետային ռեֆորմը,  

 Չայկովսկու «Կարապի լիճը», որպես ռուսական դասական բալետի բարձրագույն նվաճում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է վերլուծում հանձնարարված դրվագը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, Մինկուսի և Չայկովսկու բալետային 

ներկայացումների տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 14 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռուսական բալետային թատրոնը XX դարի սկզբին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Միխայիլ Ֆոկինի նորարարությունը, «Շոպենիանա» բալետի երկու տարբերակները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Վացլավ Նիժինսկու կատարողական արվեստը՝ որպես տղամարդկանց պարի վերածննդի 

սկիզբ, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում Աննա Պավլովայի ստեղծագործական բնութագիրը, «Մեռնող կարապը» համարի 

ստեղծման պատմությունը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Սերգեյ Դյագիլևի մեծ դերը ռուսական բալետի եվրոպական ճանաչման հարցում և 

«Ռուսական թատերաշրջանների» կազմակերպումը, 

5) կարողանում է վերլուծել «Հրեղեն հավքը», «Վարդի տեսիլքը», «Պետրուշկա», «Սրբազան գարունը» բալետները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի ռեֆերատ XX 

դարի սկզբի ռուսական բալետային թատրոնի որևէ պարողի կամ բալետմեյստերի մասին: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Միխայիլ Ֆոկինի նորարարությունը, «Շոպենիանա» բալետի երկու տարբերակները, ոճավորումը և պլաստիկ 

դրաման Ֆոկինի արվեստում, 

  Վացլավ Նիժինսկու կատարողական արվեստը՝ որպես տղամարդկանց պարի վերածննդի սկիզբ, 

 Աննա Պավլովայի ստեղծագործական բնութագիրը, «Մեռնող կարապը» համարի ստեղծման պատմությունը, 

 Սերգեյ Դյագիլևի մեծ դերը ռուսական բալետի եվրոպական ճանաչման հարցում, «Ռուսական 

թատերաշրջանների» կազմակերպումը և պատմական նշանակությունը, 

 Ռիմսկի-Կորսակովի «Շահրեզադե» բալետի արտահայտչամիջոցները, կործանիչ գեղեցկության թեման 

Ֆոկինի բալետներում, 

 Ստրավինսկու «Հրեղեն հավքը», «Պետրուշկա», «Սրբազան գարունը» բալետների վերլուծությունը, Նիժինսկու 

բեմադրական սկզբունքները, 

 «Վարդի տեսիլքը» բալետի վերլուծությունը, 

 



 Թամարա Կարսավինայի, Իդա Ռուբինշտեյնի, Օլգա Սպեսիվցևայի կատարողական արվեստը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրել պարողի կամ 

բալետմեյստերի ստեղծագործական բնութագիրը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, Ստրավինսկու բալետային 

ներկայացումների տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել խորհրդային բալետի ձևավորումը և զարգացման ուղին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային ժամանակաշրջանի բալետի հայտնի գործիչներին` Կ. Գոլեյզովսկի, Ս. 

Վագանովա, Ֆ. Լոպուխով, 

2) ճիշտ է ներկայացնում 1930-40 –ական թթ. Խորեոդրամայի ուղության զարգացումը, վերլուծում է «Բախչիսարայի 

շատրվանը» բալետը,  

3) վերլուծում է «Փարիզի հուրը» բալետը՝ որպես պատմական, ժողբնորոշ պարով արտահայտված ներկայացում, 

4) վերլուծում է Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետը որպես XX դարի դասական բեմադրություն և ներկայացնում է 

Գ. Ուլանովայի կատարողական արվեստը, 

5) ներկայացնում է Յ. Գրիգորովիչի բեմադրական սկզբունքները, վերլուծում է նրա բալետների 

առանձնահատկությունները «Սպարտակ» բալետի օրինակով, 

6) ներկայացնում է խորհրդային շրջանի հռչակավոր կատարողներին՝ Մ. Պլիսեցկայա, Վ. Վասիլև, Ե. Մակսիմովա, 

Մ.Լիեպա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր խորհրդային 

շրջանում ռուսական բալետի զարգացման վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 խորհրդային ժամանակաշրջանի բալետի հայտնի գործիչները` Կ. Գոլեյզովսկի, Ս. Վագանովա, Ֆ. Լոպուխով, 

 



 1930-40 –ական թթ. խորեոդրամայի ուղղության զարգացումը, «Բախչիսարայի շատրվանը» բալետը,  

 «Փարիզի հուրը» բալետը՝ որպես պատմական, ժողբնորոշ պարով արտահայտված ներկայացում, բալետի նոր 

տարբերակը Մոսկվայի Մեծ թատրոնում, 

 Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետը, որպես XX դարի դասական բեմադրություն, Գ. Ուլանովայի 

կատարողական արվեստը, որպես խորհրդային բալետի բարձունքներից մեկը 

 Յ. Գրիգորովիչի բեմադրական սկզբունքները, նրա բալետների առանձնահատկությունները, դասական 

պարը՝ որպես բալետի հիմնական արտահայտչական միջոց, գործնական բալետի զարգացումը, 

 խորհրդային շրջանի հռչակավոր կատարողներ՝ Մ. Պլիսեցկայա, Վ. Վասիլև, Ե. Մակսիմովա, Մ.Լիեպա: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, բալետային ներկայացումների 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-004 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ XX դարի արևմտաեվրոպական, ամերիկյան բալետի և հայկական 

պարարվեստի պատմության, հանրահայտ պարողների և բալետմայստերների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք 

գործնականում ներկայացնելու կարողություն:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ 5-19-003 «Պարարվեստի պատմություն 

երրորդ մակարդակ» մոդուլը: 

 



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի XX դարի արևմտյան բալետի գործիչներին, 

2) ներկայացնի պարարվեստի զարգացման պատկերը Հայաստանում, 

3) ներկայացնի հայկական բալետները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել XX դարի արևմտյան բալետի գործիչներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ջ. Բալանչինի ստեղծագործական սզբունքները, նեոկլասիկ ուղղության և դանս-

սիմֆոնիայի ստեղծումը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում XX դարի անգլիական բալետի գործիչներին՝ Ջ.Կրանկո, Ֆ. Աշտոն, 

3) կարողանում է վերլուծել Ք.Մակմիլլանի բեմադրությունները՝ «Մանոն», «Ռոմեո և Ջուլիետ», 

4) ճիշտ է ներկայացնում հռչակավոր կատարողների ստեղծագործական ուղին՝ Ռ. Նուրեև, Մ. Բարիշնիկով, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Ռ. Պետիի բալետները՝ «Փարիզի աստվածամոր տաճարը», «Կարմեն», 

6) ճիշտ է ներկայացնում Մ. Բեժարի ստեղծագործական ուղին, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Ջ. Նոյմայերի, Ու. Ֆորսայտի, Ի.Կիլյանի, Մ.Էկկի բեմադրական արվեստը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է բալետային ներկայացման վերլուծության միջոցով: Ուսանողը կվերլուծի XX 

դարի ամերիկյան և արևմտաեվրոպական բալետի նշանավոր բեմադրության  որևէ դրվագ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Ջ. Բալանչինի ստեղծագործական սզբունքները, նեոկլասիկ ուղղության և դանս-սիմֆոնիայի ստեղծումը, 

 XX դարի անգլիական բալետի գործիչները՝ Ջ.Կրանկո, Ֆ. Աշտոն, 

 Ք.Մակմիլլանի բեմադրական սկզբունքները՝ «Մանոն», «Ռոմեո և Ջուլիետ», 

 XX դարի հռչակավոր կատարողների ստեղծագործական ուղին՝ Ռ. Նուրեև, Մ. Բարիշնիկով, 

 Ռ. Պետիի բալետները՝ «Փարիզի աստվածամոր տաճարը», «Կարմեն», 

 Մ. Բեժարի ստեղծագործական ուղին, ժանրային բազմազանությունը, 

 



 Ջ. Նոյմայերի մեծ սյուժետային բալետները՝ ըստ դասական գրականությոան սյուժեների, 

 Ու. Ֆորսայտի նորարարությունը, պարային իմպրովիզացիայի զարգացումը, 

 Ի.Կիլիանի, Մ.Էկկի բեմադրական արվեստի նորարարությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է վերլուծում հանձնարարված դրվագը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, բալետային ներկայացումների 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 16 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պարարվեստի զարգացման պատկերը Հայաստանում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական բալետային դպրոցի ստեղծման պատմությունը և անվանի գործիչներին, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական բալետային թատրոնի ստեղծման պատմությունը և հիմնադիրներին, 

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի համույթների ստեղծումը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում Պարի պետական համույթի հիմնադիրներին և գործունեությունը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Երգի-պարի պետական համույթի հիմնադիրներին և գործունեությունը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում «Բարեկամություն» պարի պետական համույթի հիմնադիրներին և գործունեությունը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Վ. Գալստյանի կատարողական արվեստը և բեմադրությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

Հայաստանում պարարվեստի զարգացման վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 հայկական բալետային դպրոցի ստեղծման պատմությունը և անվանի գործիչները՝ Վահրամ Արիստակեսյան, 

Սրբուհի Լիսիցիան, 

 բալետային թատրոնի ստեղծման պատմությունը և հիմնադիրները՝ Իլյա Արբատով, Լյուբով Վոյնովա-

Շիկանյան, Զարեհ Մուրադյան, Թերեզա Գրիգորյան, Վանուշ Խանամիրյան, Ազատ Ղարիբյան, Մաքսիմ 

 



Մարտիրոսյան, Նորայր Մեհրաբյան,  

 Վ. Գալստյանի կատարողական արվեստը և բեմադրությունները, 

 հայկական բալետի անվանի կատարողները՝ Էլվիրա Մնացականյան, Հովհաննես Դիվանյան,  

 հայկական բալետի կատարողները XX դարի վերջին –XXI դարի սկզբին, 

 հայկական ժողովրդական պարի համույթների ստեղծումը,  

 Երգի-պարի պետական համույթի հիմնադիրները և գործունեությունը. 

 Պարի պետական համույթի հիմնադիրները և գործունեությունը, 

 «Բարեկամություն» պարի պետական համույթի հիմնադիրները և գործունեությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, բալետային ներկայացումների և 

համերգային ծրագրերի տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայկական բալետները  

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է վերլուծել Ա. Խաչատրյանի «Երջանկություն» և «Գայանե» բալետները, 

2) կարողանում է վերլուծել Ա. Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետի տարբեր բեմադրությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Սպեդիարյանի «Խանդութ» բալետի ստեղծման պատմությունը և լիբրետոն, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Գ. Եղիազարյանի «Սևան», «Անուրջների լիճը», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» բալետների 

լեբրետոները և կառուցվածքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Է. Հովհաննիսյանի «Մարմար», «Հավերժական կուռք», բալետները: 

6) կարողանում է վերլուծել Է. Հովհաննիսյանի «Անտունի» բալետի կառուցվածքը, երաժշտության 

առանձնահատկությունները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Ա.Խաչատրյանի երաժշտությամբ «Դիմակահանդես» բալետը: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի գրավոր 

աշխատանք` հայկական որևիցէ բալետի վերլուծություն: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Ա. Խաչատրյանի «Երջանկություն» և «Գայանե» բալետների վերլուծությունը, լիբրետոն, տարբեր 

բեմադրությունները, 

 Ա. Սպեդիարյանի «Խանդութ» բալետի ստեղծման պատմությունը և լիբրետոն, 

 Ա. Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետի ստեղծման պատմությունը, լիբրետոն, տարբեր բեմադրությունները, 

 Գ. Եղիազարյանի «Սևան», «Անուրջների լիճը», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» բալետների լեբրետոները և 

կառուցվածքը, 

 Է. Հովհաննիսյանի «Մարմար», «Հավերժական կուռք», բալետները, «Սասունցի Դավիթ» օպերա-բալետը, 

 Է. Հովհաննիսյանի «Անտունի» բալետի կառուցվածքը, երաժշտության առանձնահատկությունները,  

 Ա.Խաչատրյանի երաժշտությամբ «Դիմակահանդես» բալետի ստեղծման պատմությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրել բալետի 

վերլուծությունը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, բալետային ներկայացումների 

տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-005 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել երաժշտության հիմնական տարրերը կիրառելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

 



գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հնչյունների հատկությունները, հնչյունաշարի բաժանումը, 

2) ներկայացնի երաժշտական հասկացություններ /չափ, մետր, ռիթմ, տեմպ/, 

3) ներկայացնի երաժշտական հասկացությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հնչյունների հատկությունները, հնչյունաշարի բաժանումը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների բարձրությունը ձայնով, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների տևողությունը երաժշտական գործիքով, 

3) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների ուժգնությունը ձայնով և երաժշտական գործիքով,  

4) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների հնչերանգը (տեմբր), 

5) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաշարի բաժանումը օկտավաների, 

6)  ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների գրառումը «սոլ», «ֆա», «դո» բանալիներում, 

7) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների գրառման տառային և վանկային անվանումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը դաշնամուրի մոտ 

կներկայացնի հնչյունների հատկությունները, հնչյունաշարի բաժանումը: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 հնչյունների բարձրությունը, 

  հնչյունների տևողությունը, 

 հնչյունների ուժգունությունը, 

  հնչյունների հնչերանգը (տեմբրի հասկացությունը), 

 հնչյունաշարի բաժանումը օկտավաների, 

 



 հնչյունների գրառման ձևերը «սոլ», «ֆա», «դո» բանալիներում, 

 հնչյունների գրառման տառային և վանկային անվանումները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրում հնչյունների 

հատկությունները ձայնով և դաշնամուրի ստեղնաշարին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք`4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայանցնել երաժշտական հասկացություններ /չափ, մետր, ռիթմ, տեմպ/ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական մետրը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական ռիթմը,  

3) ճիշտ է կատարում երաժշտական տևողությունների խմբավորումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական տեմպը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական չափը, 

6) ճիշտ է ճանաչում բերված երաժշտական օրինակներում նախատակտը, սինկոպաները, տևողության 

առանձնահատուկ բաժանումը (տրիոլներ, կվինտոլներ, դուելներ, կվարտոլներ և այլն), 

7) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական տեմպերը կոնկրետ ստեղծագործություններում, 

8) ճիշտ է ներկայացնում պարզ, բարդ և խառը երաժշտական չափերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի լսելով 

ներկայացնել երաժշտության չափը, մետրը, ռիթմը, տեմպը և բերված օրինակներում ճանաչել տևողության 

առանձնահատկությունները: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 երաժշտական մետրը, 

 երաժշտական ռիթմը, 

 



 երաժշտական տևողությունների խմբավորումը, 

 երաժշտական տեմպը՝ դասական պարի դասին հաճախ օգտագործվող adagio և allegro տեմպերը,  

 երաժշտական չափը, 

 նախատակտը, սինկոպաները, տևողության առանձնահատուկ բաժանումը (տրիոլներ, կվինտոլներ, դուելներ, 

կվարտոլներ և այլն): 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրում երաժշտության չափը, 

մետրը, ռիթմը, տեմպը:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել երաժշտական հասկացությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կիսատոները և մեկ տոները, կարողանում է կառուցել գամմաներ, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տետրախորդը, լադը, տոնայնությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ինտերվալի սահմանումները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ծրագրում ընդգրկված հետևյալ հասկացությունները, սահմանումները` մեղեդի, 

երաժշտական թեմա, մոտիվ, ֆրազ, նախադասություն, պարբերություն, 

5) ճիշտ է ներկայացնում մելիզմների հիմնական տեսակները, 

6) ճիշտ է կատարում փոքր ծավալի երաժշտական տեքստի շարահյուսական վերլուծությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը դաշնամուրի օգնությամբ 

կներկայացնի երաժշտական հասկացությունները: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 կիսատոներ և մեկ տոները, գամմաների կառուցում, 

 տետրախորդը, լադը, տոնայնությունը, 

 



 ինտերվալի սահմանումները, 

 մեղեդիի, երժշտական թեմայի, մոտիվի, ֆրազի, նախադասության, պարբերության հասկացություն, 

 մելիզմների հիմնական տեսակները, 

 փոքր ծավալի երաժշտական տեքստի շարահյուսական վերլուծությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացրում երաժշտական 

հասկացությունները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-006 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ երաժշտական գրականության և 

երաժշտական տարբեր ժանրերի, ձևերի, բնագավառների ներկայացման վերաբերյալ:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի անտիկ աշխարհի և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը, 

2) ներկայացնի Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի 

կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագործությունները, 

3) ներկայացնի XVII-XVIII-րդ դարերի երաժշտական արվեստը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

 



բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտիկ աշխարհի և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտիկ աշխարհի երաժշտական մշակույթը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան երաժշտական մշակույթը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ դարաշրջաններում գրված երաժշտական ստեղծագործությունները, 

4) ճիշտ է ճանաչում տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները լսողությամբ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր Անտիկ 

աշխարհի և միջնադարի երաժշտական մշակույթի վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Անտիկ աշխարհի երաժշտական մշակույթը, 

 Միջնադարի երաժշտական մշակույթը, 

 տվյալ դարաշրջաններում գրված երաժշտական ստեղծագործությունները, 

 տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունների ունկնդրումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի 

կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագործությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների գործունեությունը և 

ստեղծագործությունները, 

3) ճիշտ է ճանաչում տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները լսողությամբ: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն 

հարցեր Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթի վերաբերյալ և կհանձնարարվի լսողությամբ 

ճանաչել տվյալ դարաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթը,  

 Վերածննդի ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների գործունեությունը և ստեղծագործությունները, 

 տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունների ունկնդրումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել XVII-XVIII-րդ դարերի երաժշտական արվեստը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բարրոկո, կլասիցիզմ, ռոկոկո գեղարվեստական ոճերը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում Ֆ. Հենդելի, Ի. Ս. Բախի երաժշտական արվեստը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում օպերային ժանրի առաջացումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում XVII-XVIII դարերի գործիքային երաժշտության ժանրերը,  

5) ճիշտ է ներկայացնում վիեննական դասական դպրոցի ներկայացուցիչներին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XVII-XVIII-րդ 

դարերի երաժշտական արվեստի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 բարրոկո, կլասիցիզմ, ռոկոկո գեղարվեստական ոճերը,  

 Ֆ. Հենդելի, Ի. Ս. Բախի ստեղծագործական բնութագիրը, 

 օպերային ժանրի առաջացումը, 

 



 XVII-XVIII դարերի գործիքային երաժշտության ժանրերը,  

 վիեննական դասական դպրոցի բնութագիրը և ներկայացուցիչները՝ Հայդն, Մոցարտ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 14 ժամ 

գործնական աշխատանք` 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-007 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիք երաժշտության պատմության տեսակների, ոճերի մասին 

և բեմադրությանը համապատասխան երաժշտություն ընտրելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-006 «Երաժշտական գրականություն 

առաջին մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի 19-20-րդ դարերի երաժշտական արվեստը, 

2) ներկայացնի հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները, 

3) ներկայացնի ժամանակակից երաժշտության պատմությունը և հայ երաժշտական մշակույթը մեր օրերում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել 19-20-րդ դարերի երաժշտական արվեստը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մասսայական–կենցաղային երաժշտության /հերոսական երգեր, խմբերգեր, քայլերգեր/ 

 



սկզբնավորումը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Բեթհովենի երաժշտական արվեստը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիզմի դարաշրջանը երաժշտական արվեստում, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ազգային կոմպոզիտորական դպրոցների ձևավորումը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Չայկովսկու արվեստը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում Հզոր խմբակի արվեստը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտության պատմության իմպրեսիոնիզմի, իտալական վերիզմի, գերմանական և 

ավստրիական էքսպրեսիոնիզմի շրջանները, 

8)  ճիշտ է ներկայացնում նեոկլասիցիզմը, ավանգարդիզմը երաժշտության մեջ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր XIX-XX-րդ դարերի երաժշտական արվեստի վերաբերյալ և կհանձնարարվի լսողությամբ ճանաչել 

այդ դարաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝  

 մասսայական–կենցաղային երաժշտության /հերոսական երգեր, խմբերգեր, քայլերգեր/ սկզբնավորումը, 

 Բեթհովենի երաժշտական արվեստի բնութագիրը, սոնատները և սիմֆոնիաները,  

 ռոմանտիզմի դարաշրջանը երաժշտական արվեստում /Ֆ. Շուբերտ, Ֆ. Շոպեն/, 

 ազգային կոմպոզիտորական դպրոցների ձևավորումը /Է. Գրիգ, Ֆ Լիստ/, 

 Չայկովսկու արվեստը՝ դաշնամուրային կոնցերտը, 6-րդ սիմֆոնիան, օպերաները և բալետները , 

 Հզոր խմբակի գործնեությունը և ներկայացուցիչները, 

 երաժշտության պատմության իմպրեսիոնիզմի /Մ.Ռավել, Կ Դեբյուսի/, իտալական վերիզմի /Ջ. Վերդի/, 

գերմանական և ավստրիական էքսպրեսիոնիզմի շրջանները, 

 նեոկլասիցիզմը, ավանգարդիզմը երաժշտության մեջ /Ի.Ստրավինսկի/: 
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում 

գործնական հանձնարարությունները: 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 16 ժամ 

գործնական աշխատանք` 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական երաժշտության ժանրերը և հայ հոգևոր երաժշտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական դասական երաժշտության ստեղծումն ու զարգացումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում նշանավոր հայկական կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագուծությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Կոմիտասի դերը հայկական երաժշտության զարգացման մեջ, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Խաչատրյանի, Ա. Սպենդիարյանի, Ա. Տիգրանյանի արվեստը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունների, կամ որևէ հայ կոմպոզիտորի 

մասին և լսողությամբ ճանաչել նրանց երաժշտական ստեղծագործությունները:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 հայկական ժողովրդական երաժշտության ժանրերը և հայ հոգևոր երաժշտությունը, 

 հայկական դասական երաժշտության ստեղծումն ու զարգացումը, 

 նշանավոր հայկական կոմպոզիտորները և նրանց ստեղծագուծությունները, 

 Կոմիտասի դերը հայկական երաժշտության զարգացման մեջ, 

 Ա. Խաչատրյանի, Ա. Սպենդիարյանի, Ա. Տիգրանյանի արվեստը և ստեղծագործությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում գործնական 

հանձնարարությունները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ժամանակակից երաժշտության պատմությունը և հայ երաժշտական մշակույթը մեր օրերում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից երաժշտական ուղղությունները, ժանրերը և ոճերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ երաժշտական մշակույթը արդի ժամանակներում, 

3) ճիշտ է վերլուծում արդի ժամանակշրջանի կոմպոզիտորների երաժշտական լեզուն և յուրահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

ժամանակակից երաժշտության պատմության և հայ երաժշտական մշակույթի վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները՝ 

 ժամանակակից երաժշտական ուղղությունները, ժանրերը և ոճերը, 

 հայ երաժշտական մշակույթը արդի ժամանակներում, 

 արդի ժամանակշրջանի կոմպոզիտորների երաժշտական լեզուն և նորարարությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, երաժշտական գործիք, նոտաներ և ձայնագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-008 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անտիկ, միջնադարյան և Վերածննդի շրջանների թատերական 

արվեստի ժանրերն ու ձևերը ներկայացնելու կարողություն:  

Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

 



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի անտիկ շրջանում թատրոնի սկզբնավորման պատմությունը, հիմնական փուլերը, 

2) ներկայացնիՀին Հունական դրամատուրգների արվեստը, 

3) ներկայացնի հռոմեական թատրոնի ժանրերը և դրամատուրգիան, 

4) ներկայացնի միջնադարյան թատերական արվեստի զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները. 

5) ներկայացնի Վերածննդի թատրոնը Անգլիայում, 

6) ներկայացնի անգլիական դրամատուրգիան Վերածննդի դարաշրջանում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտիկ շրջանում թատրոնի սկզբնավորման պատմությունը, հիմնական փուլերը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հնագույն ծեսերի և արարողությունների ընդհանուր նկարագրությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հին հունական և հռոմեական թատրոնների կառուցվածքը և տարբերությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում դիմակը` որպես հունական թատրոնի պարտադիր մաս, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հույն դերասանների հագուստները և բեմական տեխնիկան: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր անտիկ 

շրջանում թատրոնի սկզբնավորման պատմության, հիմնական փուլերի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 հնագույն ծեսերի և արարողությունների ընդհանուր նկարագրությունը, 

 հին հունական և հռոմեական թատրոնների կառուցվածքը և տարբերությունները,  

 դիմակը` որպես հունական թատրոնի պարտադիր մաս, 

 հույն դերասանների հագուստները և բեմական տեխնիկան: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Հին Հունական դրամատուրգների արվեստը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Էսքիլեսի դրամատուրգիան, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Սոֆոկլեսի ստեղծագործությունները և ընդհանուր դրամատուրգիայի բնութագիրը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Էվրիպիդեսի դրամատուրգիայի վերլուծությունը և պիեսները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում հույն մեծ կատարկերգակ Արիստոֆանեսին և նրա ստեղծագործությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի 

կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները և կճանաչի տեսագրություններում ցուցադրված 

դրամատուրգների հայտնի ստեղծագործություններից հատվածները:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները, 

 հայտնի հույն դրամատուրգ՝ Էսքիլեսի ստեղծագործությունները՝ «Շղթայված Պրոմեթևս»,  

 Սոֆոկլեսի ստեղծագործությունները և ճակատագրի դերը «էդիպ արքա» ողբերգությունում, «Անտիգոնե» 

ողբերգությունը 

 Էվրիպիդեսի դրամատուրգիայի վերլուծությունը և կանացի կերպարները նրա պիեսներում, 

 հույն մեծ կատարկերգակ Արիստոֆանեսը և նրա ստեղծագործությունները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հռոմեական թատրոնի ժանրերը և դրամատուրգիան 

 



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հռոմեական թատրոնի ժանրերը՝ տոգատան, պալիատան, միմը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության զարգացումը Պլավտի և Տերենցիոսի ստեղծագործություններում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Սենեկային` որպես հռոմեական ողբերգության ներկայացուցիչ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր հռոմեական 

թատրոնի ծագման, ժանրերի և դրամատուրգիաի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 հռոմեական թատրոնի ժանրերը՝ տոգատան, պալիատան, միմը և նրանց կապը հունականի հետ, 

 կատակերգության զարգացումը Պլավտի և Տերենցիոսի ստեղծագործություններում, 

 Սենեկայի ողբերգությունների առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել միջնադարյան թատերական արվեստի զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան թատրոնը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում իտալական պրոֆեսիոնալ թատրոնը՝ Կոմեդիա դել արտեն, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի իսպանական թատրոնը և ավանդույթները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում իսպանական թատրոնի դրամատուրգ Լոպե դե Վեգային և նրա ստեղծագործությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստային աշխատանքի միջոցով: 

Ուսանողին կտրվեն հարցեր միջնադարյան թատերական արվեստի և Վերածննդի դարաշրջանի թատրոնի 

վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 միջնադարյան թատրոն, 

 



 իտալական պրոֆեսիոնալ թատրոն՝ Կոմեդիա դել արտե, դրա առանձնահատկությունները, դիմակները, 

իմպրովիզացիայի սկզբունքը, 

 Վերածննդի իսպանական թատրոնը, դրա զարգացումը, բեմական ձևավորումը և ավադույթները, 

 իսպանական թատրոնի դրամատուրգ Լոպե դե Վեգան և նրա ստեղծագործությունների թեմաները, պատվի 

դրամաները և «Թիկնոցի և սրի» կատակերգությունները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել Վերածննդի թատրոնը Անգլիայում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թատրոնի զարգացման պայմանները Անգլիայում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պալատական, մասնավոր և հասարակական թատրոնները Անգլիայում 16-17 դարերում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում «Գլոբուս» թատրոնի գործունեությունը և Վ. Շեքսպիրի կապը նրա հետ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում անգլիական թատրոնի դերասաններին և նրանց խաղաոճը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր Անգլիայում 

Վերածննդի թատրոնի վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 թատրոնի զարգացման պայմանները Անգլիայում,  

 16-17 դարերում պալատական, մասնավոր և հասարակական թատրոնները Անգլիայում,  

 «Գլոբուս» թատրոնի գործունեությունը և Վ. Շեքսպիրի կապը դրա հետ, 

 Անգլիական թատրոնի դերասանները և նրանց խաղաոճը: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

 



գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել անգլիական դրամատուրգիան Վերածննդի դարաշրջանում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեքսպիրի կյանքը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեքսպիրի ստեղծագործական շրջանները, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեքսպիրի պատմական քրոնիկները և կատակերգությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեքսպիրի ողբերգությունները և դրանց վերլուծությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի ռեֆերատ 

Շեքսպիրի որևիցէ պիեսի և գլխավոր հերոսների կերպարների վերլուծությամբ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Վիլիամ Շեքսպիրի կյանքը, 

 Վիլիամ Շեսպիրի ստեղծագործական շրջանները, 

 պատմական քրոնիկների և կատակերգությունների բնութագիրը, լեզուն և ոճային և գեղարվեստական 

յուրահատկությունները /«Ռիչարդ III»/,  

 ողբերգությունները և դրանց վերլուծությունը / «Համլետ», «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Օթելլո»/ 

 Շեքսպիրի ողբերգություններից հատվածների ընթերցում և մեկնաբանություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է վերլուծել ընտրված պիեսը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր Շեքսպիրի 

ստեղծագործություններով: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

 



Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-009 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել XVII-XIX -րդ դարերի թատերական արվեստի ժանրերն ու ձևերը 

ներկայացնելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-008 «Թատրոնի պատմություն առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կլասիցիզմը որպես XVII-րդ դարի արվեստի առաջատար ուղղություն, 

2) ներկայացնի լուսավորական դարաշրջանը ֆրանսիայում, 

3) ներկայացնի լուսավորական դարաշրջանն Իտալիայում, 

4) ներկայացնի լուսավորական դարաշրջանը Գերմանիայում, 

5) ներկայացնի թատերական արվեստի հետագա զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները և 

զարգացման միտումները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կլասիցիզմը որպես XVII-րդ դարի արվեստի առաջատար ուղղություն  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմի գաղափարը, բեմադրական կարգը և հիմնական կանոնները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում Պիեր Կոռնելին՝ որպես կլասիցիզմի հիմնադիրներից մեկը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Ռասինի ստեղծագործական ժառանգությունը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Մոլիերին՝ որպես կլասիցիզմի շրջանի կատակերգության հիմնադիր, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Մոլիերին՝ որպես ռեժիսոր և դերասան, 

6) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմի շրջանի բեմական դպրոցը, դերասաններին: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի կլասիցիզմը 

որպես XVII-րդ դարի արվեստի առաջատար ուղղություն:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 կլասիցիզմի գաղափարը, բեմադրական կարգը և եռամիասնության օրենքը դրամատուրգիայում, 

 Պիեր Կոռնել՝ որպես կլասիցիզմի ներկայացուցիչ /«Սիդ»/,  

 Ժան Ռասինի ժառանգությունը, 

 Մոլիերը՝ որպես կլասիցիզմի շրջանի կատակերգության հիմնադիր / «Տարտյուֆ»/ 

 Մոլիերը՝ որպես ռեժիսոր և դերասան, 

 կլասիցիզմի շրջանի բեմական դպրոցը, դերասանները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամաբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել լուսավորական դարաշրջանը ֆրանսիայում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորական դարաշրջանը և ընդհանուր բնութագիրը.  

2) ճիշտ է ներկայացնում Բոմարշեին՝ որպես ֆրանսիական լուսավորական դարաշրջանի դրամատուրգ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Բոմարշեի դրամատուրգիայի գեղարվեստական և քաղաքական նշանակությունը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ֆիգարոյի կերպարը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

Լուսավորության դարաշրջանի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Լուսավորության դարաշրջանը, 

 Բոմարշեն՝ որպես Լուսավորության դարաշրջանի ֆրանսիական ներկայացուցիչ, 

 



 Բոմարշեի դրամատուրգիայի գեղարվեստական և քաղաքական նշանակությունը, 

 ֆիգարոյի կերպարը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լուսավորական դարաշրջանն Իտալիայում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորական դարաշրջանի գաղափարներն Իտալիայում 18-րդ դարում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոլդոնիի թատերական ռեֆորմի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոլդոնիի կատակերգությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոլդոնիի և Կառլո Գոցցիի հակամարտությունը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոցցիի ֆիաբները և նրանց արժեքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստային աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր Իտալիայում Լուսավորության դարաշրջանի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Լուսավորության դարաշրջանի գաղափարներն Իտալիայում 18-րդ դարում, 

 Կառլո Գոլդոնիի թատերական ռեֆորմի նշանակությունը, 

 Կառլո Գոլդոնիի կատակերգությունները, 

 Կառլո Գոլդոնիի և Կառլո Գոցցիի հակամարտությունը, 

 Կառլո Գոցցիի ֆիաբները և դրանց գաղափարները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել լուսավորական դարաշրջանը Գերմանիայում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գերմանացի լուսավորականների պայքարը ազգային թատրոն ստեղծելու համար, 

2) ճիշտ է ներկայացնում «Գրոհ և փոթորիկ» շարժումը, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում Ֆրիդրիխ Շիլլերին և նրա հայացքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Շիլլերի դրամատուրգիան և կերպարների վերլուծությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

գերմանական լուսավորական գաղափարների վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 գերմանացի լուսավորականների պայքարը ազգային թատրոն ստեղծելու համար, 

 «Գրոհ և փոթորիկ» շարժումը, 

 Ֆրիդրիխ Շիլլերը և նրա հայացքները ազգային թատրոն ստեղծելու վերաբերյալ, 

 Շիլլերի «Սեր և Խարդավանք» դրամայում սոցիալական անհավասարության հակադրությունը և կերպարների 

վերլուծությունը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել թատերական արվեստի հետագա զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները և 

զարգացման միտումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում XVIII-XIX դարերի թատրոնի հիմնական ուղղությունները` ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, սիմվոլիզմ, 

սենտիմենտալիզմ, 

 



2) ճիշտ է ներկայացնում Հենրի Իբսենին` որպես նորվեգիական դրամատուրգիայի ստեղծող, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Բերնարդ Շոուին` որպես քննադատական ռեալիզմի ներկայացուցիչ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում XVIII-XIX դարերի իտալացի հայտնի դերասաններ Տոմազո Սալվինիին և Էռնեստո Ռոսսիին, 

Ադելաիդա Ռիստորիին, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Սառա Բեռնարին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ XVIII-XIX դարերի թատրոնի  որևիցէ դրամատուրգի կամ դերասանի մասին: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 XVIII-XIX դարերի թատրոնի հիմնական ուղղությունները` ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, սիմվոլիզմ, սենտիմենտալիզմ 

և այլն, 

 Հենրի Իբսենը` որպես նորվեգիական դրամատուրգիայի ստեղծող /«Նոռա»/, 

 Բերնարդ Շոուն` որպես քննադատական ռեալիզմի ներկայացուցիչ, 

 XVIII-XIX դարերի իտալացի հայտնի դերասաններ Տոմազո Սալվինիի և Էռնեստո Ռոսսիի խաղացանկը, 

Ադելաիդա Ռիստորիի մոտեցումը դերերին, 

 Սառա Բեռնարի կատարողական տեխնիկան և նրա խաղացանկը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-010 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ռուսական և հայկական թատերական արվեստի ժանրերն ու ձևերը 

ներկայացնելու կարողություն: 

 



Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-009 «Թատրոնի պատմություն երկրորդ 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ռուսական թատրոնի ակունքները, 

2) ներկայացնի ռուս դրամատուրգներին, 

3) ներկայացնի ռուսական թատրոնի դերասանական և ռեժիսորական արվեստը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, 

4) ներկայացնի հայկական թատրոնի ձևավորումը 19-րդ դարում, 

5) ներկայացնի ժամանակակից հայ թատրոնը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռուսական թատրոնի ակունքները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական թատրոնի տարրերը հին ծիսակատարություններում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական շրջիկ դերասաններին՝ սկոմորոխներին (խեղկատակ), 

3) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական դրամայի ծագումը, Պետրուշկայի թատրոնը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական պալատական թատրոնը և նրա խաղացանկը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Վոլկովին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր ռուսական 

թատրոնի ակունքների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 ռուսական թատրոնի տարրերը հին ծիսակատարություններում, 

 ռուսական շրջիկ դերասաններ՝ սկոմորոխներ, 

 



 ռուսական դրամայի ծագումը, Պետրուշկայի թատրոնը, 

 ռուսական պալատական թատրոնը և նրա խաղացանկը, դերասանական կազմը, 

 Ֆեոդոր Վոլկովի դերասանական տաղանդը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռուս դրամատուրգներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Պուշկինի « Փոքրիկ ողբերգությունները», 

2) ճիշտ է ներկայացնում Լերմոնտովին՝ որպես դրամատուրգ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Օստրովսկու դրամաները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Չեխովի դրամատուրգիան և նրա առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ որևիցէ ռուս դրամատուրգի մասին, վերլուծել նրա ստեղծագործությունները և ճանաչել 

տեսագրություններից ցուցադրված հայտնի պիեսներից հատվածներ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Պուշկինի դրամատուրգիան, 

 Լերմոնտովը՝ որպես դրամատուրգ /«Դիմակահանդես»/ 

 Օստրովսկու դրամաները /«Ամպրոպ», «Անօժիթը»/ 

 Չեխովի դրամատուրգիան և նրա առանձնահատկությունները /«Ճայը», «Երեք քույր»/: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է վերլուծում և ճանաչում ստեղծագործությունները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ռուսական թատրոնի դերասանական և ռեժիսորական արվեստը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Մոչալովին և Կառատիգինին,  

2) ճիշտ է ներկայացնում Պ. Սադովսկուն և նրա դերասանական ձեռքբերումները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Մ. Երմոլովային, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Ն. Սավինային, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Կ. Ստանիսկավկու և Վլ.Նեմիրովիչ Դանչենկոյի համագործակցությունը,  

6) ճիշտ է ներկայացնում Ստանիսլավկու «սիստեմը»` որպես տեսություն և մեթոդ, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Մեյերխոլդի նորարարությունները, 

8) ճիշտ է ներկայացնում Վախթանգովի գործունեությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 19-րդ դարի 

երկրորդ կեսի ռուսական թատրոնի դերասանական և ռեժիսորական արվեստի վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Մոչալովի և Կարատիգինի դերասանական արվեստը, 

 Պ. Սադովսկի և նրա դերասանական ձեռքբերումները, 

 Մ. Երմոլովան՝ որպես Փոքր Թատրոնի դերասանուհի, 

 Ն. Սավինան՝ որպես Ալեքսանդրինյան թատրոնի դերասանուհի, 

 Կ. Ստանիսլավսկու և Վլ.Նեմիրովիչ-Դանչենկոյի համագործակցությունը,  

 Ստանիսլավկու «սիստեմը»՝ որպես տեսություն և մեթոդ, 

 Մեյերխոլդի նորարարությունները, 

 Վախթանգովի գործունեությունը և «Տուրանդոթ» բեմադրությունը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

 



ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայկական թատրոնի ձևավորումը 19-րդ դարում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտիկ շրջանում հայկական թատրոնի հիշատակումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական թատրոնը միջնադարում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Կոստանդնուպոլիսը և Թիֆլիսը` որպես հայկական թատրոնի զարգացման օջախներ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Պետրոս Ադամյանին՝ որպես Պոլսահայ բեմի ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Գաբրիել Սունդուկյանի դրամատուրգիան, 

6) ճիշտ է ներկայացնում Շիրվանզադեի դրամատուրգիան, 

7) ճիշտ է ներկայացնում Լևոն Շանթի դրամատուրգիան, 

8) ճիշտ է ներկայացնում Հակոբ Պարոնյանի դրամատուրգիան, 

9)  ճիշտ է ներկայացնում հայ թատրոնի դերասաններին, 

10) ճիշտ է ներկայացնում հայ անվանի ռեժիսորներին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ 19-րդ դարի հայկական թատրոնի որևիցէ դրամատուրգի, ռեժիսորի կամ դերասանի մասին և 

ճանաչել հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 անտիկ շրջանում հայկական թատրոնի հիշատակումները, 

 հայկական թատրոնը միջնադարում, 

 Կոստանդնուպոլիսը և Թիֆլիսը` որպես հայկական թատրոնի զարգացման օջախներ, 

 Սունդուկյանի դրամատուրգիան, 

 Շիրվանզադեի դրամատուրգիան, 

 Լևոն Շանթի դրամատուրգիան, 

 



 Հակոբ Պարոնյանի դրամատուրգիան, 

 հայ թատրոնի դերասաններ՝ Սիրանույշ, Վահրամ Փափազյան, Հովհաննես Աբելյան, Հրաչյա Ներսեսյան, 

Ավետ Ավետիսյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, 

 հայ անվանի ռեժիսորներ՝ Լևոն Քալանթար և Վարդան Աճեմյան: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ներկայացնում դրամատուրգի, 

ռեժիսորի կամ դերասանի արվեստը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ժամանակակից հայ թատրոնը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից հայ թատրոնը և ներկայացումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից թարտրոնի դերասաններին և ռեժիսորներին, 

3) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական, տիկնիկային, օպերային, մանկապատանեկան թատրոնների 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի  և գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը 

կներկայացնի ժամանակակից հայ թատրոնը և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված հայտնի 

ներկայացումներից հատվածները:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 ժամանակակից հայ թատրոնը և ներկայացումները, 

 ժամանակակից թարտրոնի դերասանները և ռեժիսորները, 

 երաժշտական, տիկնիկային, օպերային, մանկապատանեկան թատրոնների առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին  և   

կատարում առաջադրանքը: 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ, ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-011 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ արվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի, տարբեր 

ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ և դրանք գործնականում 

ներկայացնելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար, 

2) ներկայացնի արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը, 

3) ներկայացնի արվեստի զարգացման փուլերը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի անգնահատելի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում,  

2) ճիշտ է ներկայացնում հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի վերաբերյալ,  

3) ճիշտ է սահմանում հասարակության զարգացման վրա արվեստի տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը,  

4)տիրապետում է մշակույթների հիմնական առանձնահատկությունները բացահայտող հիմնավոր տեղեկատվությանը,  

 



5) ճիշտ է ներկայացնում հասարակության կենսամակարդակի և արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգացման 

փոխկապակցվածությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

մարդկության զարգացման պատմության ընթացքում արվեստի դերի և նշանակության վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները 

 արվեստի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում,  

 հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի վերաբերյալ,  

 արվեստի տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը հասարակության զարգացման վրա, 

 հիմնավոր տեղեկատվություն մշակույթների առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 հասարակության կենսամակարդակի և արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգացման փոխկապակցվածությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի տեսակները և դրանց զարգացման փուլերը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները,  

3) ճիշտ է մեկնաբանում նախընտրած որևէ ստեղծագործություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային աշխատանքի միջոցով: Թեստային աշխատանքում 

կընդգրկվեն հարցեր արվեստի հիմնական տեսակների և ժանրերի մասին:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 արվեստի տեսակները, դրանց ծագման պատմությունը և զարգացման փուլերը,  

 արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները ըստ պատամական դարաշրջանի, 

 



 կերպարվեստի տեսակները՝ գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ճարտարապետություն, 

 կերպարվեստի ժանրերը՝ դիմանկար, բնանկար, նատյուրմորտ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել արվեստի զարգացման փուլերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նախնադարյան և հին աշխարհի արվեստի առանձնահատկությունները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում քարի և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում Եգիպտոսի, Առաջավոր Ասիայի, Եգեյան, հունական արվեստների ընդհանուր նկարագրերը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունաստանի, Հին Հռոմի և հելլենիստական շրջանների արվեստի զարգացման 

առանձնահատկությունները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում հայ արվեստի զարգացման միտումները հելլենիստական շրջանում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր արվեստի 

զարգացման փուլերի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 նախնադարյան արվեստի առանձնահատկությունները,  

 քարե և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,  

 Հին Եգիպտոսի արվեստի զարգացման փուլերը և նշանավոր կոթողները 

 Հին Հունաստանի արվեստի զարգացման փուլերը, ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը, 

 հելլինիստական շրջանի արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները,  

 Հին Հռոմի արվեստը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-012 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ արվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի, տարբեր 

ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ և դրանք գործնականում 

ներկայացնելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-011 «Արվեստի պատմություն առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի միջին դարերի և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական բնութագիրը, 

2) ներկայացնի արվեստի ոճերը, 

3) կատարի իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն, 

4) ներկայացնի հայ արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել միջին դարերի և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական բնութագիրը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում եվրոպական արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները քրիստոնեության 

ընդունումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում /Բյուզանդիա, Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպա/,  

 



2) ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ Վերածնդի դարաշրջանի  որևիցէ նշանավոր գործչի մասին:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 եվրոպական արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները քրիստոնեության ընդունումից հետո ընկած 

ժամանակաշրջանում /Բյուզանդիա, Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպա/,  

 հիմնական ճարտարապետական ոճերը միջնադարյան Եվրոպայում, 

 հայ միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները,  

 Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը և փուլերը, 

 Վերածննդի դարաշրջանի հանճարեղ ներկայացուցիչներ՝ Լեոնարդո դա Վինչի, Ռաֆաել, Միքելանջելո, 

Բոտիչելլի, Տիցիան: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արվեստի ոճերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմի շրջանի արվեստի բնութագիրը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքերին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XVII և XVIII 

դարերի արվեստի ոճերի վերաբերյալ:  

 



Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 կլասիցիզմի դարաշրջանը արվեստում,  

 Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,  

 կլասիցիզմի, Բարոկո և Ռոկոկո ժամանակաշրջանների նշանավոր ներկայացուցիչները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին և հայտնի ստեղծագործությունները, 

 3) ճիշտ է վերլուծում և մեկնաբանում ստեղծագործությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել ռեֆերատ իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի  որևիցէ գործչի մասին, վերլուծել ու մեկնաբանել 

նրա ստեղծագործությունը:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալները, 

 այդ շրջանի հիմնական ներկայացուցիչները և հայտնի ստեղծագործությունները, 

 պոստիմպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչները՝ Պոլ Սեզան, Պոլ Գոգեն, Վինսենթ վան Գոգ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայ արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական մանրանկարչության, ճարտարապետության, դեկորատիվ-կիրառական և 

խաչքարային արվեստների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում XIX դարի հայ արվեստի հիմնական ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղծագործությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում XX դարի հայ արվեստի հիմնական բնութագիրը,  

4) ճիշտ է մեկնաբանում ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր հայ 

արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 հայկական մանրանկարչության, ճարտարապետության, դեկորատիվ-կիրառական և խաչքարային 

արվեստների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները, 

 XIX դարի հայ արվեստի հիմնական ներկայացուցիչները և նրանց ստեղծագործությունները,  

 XX դարի հայ արվեստի բնութագիրը,  

 ժամանակակից հայ արվեստի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, կերպարվեստի նշանավոր ստեղծագործությունների գունավոր նկարներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել XVII-XVIII դարերի համաշխարհային գրականության գրական 

ժանրերին, հեղինակներին և նրանց ստեղծագործություններին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք վերլուծելու 

 



կարողություն։  

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի գրական ժանրերը, 

2) ներկայացնի անգլիական ռոմանտիզմը, 

3) ներկայացնի Ֆրանսիական ռոմանտիզմը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գրական ժանրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմը՝ որպես գրական ուղղություն,  

2) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորչության դերն ու նշանակությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիզմը և նրա դրույթները՝ որպես գրական ուղղություն:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային աշխատանքի միջոցով: Թեստում կընդգրկվեն հարցեր գրական 

ժանրերի և ուղղությունների վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 կլասիցիզմը՝ որպես գրական ուղղություն, բարձր և ցածր ժանրերը, 

 լուսավորչության դերն ու նշանակությունը, 

 ռոմանտիզմը՝ որպես գրական ուղղություն և նրա հիմնական դրույթներն ու գաղափարները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, գրական ստեղծագործություններ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել անգլիական ռոմանտիզմը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վալտեր Սկոտին և նրա պատմական ու ասպետական վեպերը, 

2) ճիշտ է վերլուծում Ջորջ Բայրոնի ստեղծագործական ուղին և պոեմները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր Վալտեր 

Սկոտի և Ջորջ Բայրոնի ստեղծագործական ուղու վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները 

 Վալտեր Սկոտի պատմական ու ասպետական վեպերը, 

 Ջորջ Բայրոնի ստեղծագործական ուղին և պոեմները /Դոն Ժուան/: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, հեղինակների ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունների հիման վրա 

նկարահանված ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել Ֆրանսիական ռոմանտիզմը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ժորժ Սանդի ստեզծագործական ուղին, 

2) ճիշտ է վերլուծում Ժորժ Սանդի վեպերը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում Վիկտոր Հյուգոյին որպես ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ, 

4) ճիշտ է վերլուծում Վիկտոր Հյուգոյի վեպերը,  

5) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Վիկտոր Հյուգոյի պոեզիան: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

ֆրանսիական ռոմանտիզմի և հեղինակների վերաբերյալ:  

 



Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները 

 Ժորժ Սանդի ստեզծագործական ուղին, 

 Ժորժ Սանդի «Կոնսուելո» վեպը, 

 Վիկտոր Հյուգոն՝ որպես ռոմանտիզմի հիմնադիրներից մեկը, 

 Վիկտոր Հյուգոյի վեպերը՝ «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը», «Թշվառներ»,  

 Վիկտոր Հյուգոյի պոեզիան: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, հեղինակների ստեղծագործություններ և «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը», 

«Թշվառներ» վեպերի հիման վրա նկարահանված ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ձանոթացնել XIX-XX դարերի համաշխարհային գրականության գրական ժանրերին, 

հեղինակներին և նրանց ստեղծագործություններին, ինչպես նաև ձևավորել դրանք վերլուծելու կարողություն։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-013 «Արտասահմանյան գրականություն 

առաջին մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ռեալիզմը որպես գրական ուղղություն և նրա ներկայացուցիչներին, 

2) ներկայացնի նատուռալիզմը որպես գրական ուղղություն և 19- րդ դարի նովելիստներին, 

 



3) ներկայացնի 20-րդ դարի ամերիկյան գրականությունը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռեալիզմը՝ որպես գրական ուղղություն և դրա ներկայացուցիչներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Ստենդալի ստեղծագործական ուղին, 

2) ճիշտ է վերլուծում Ստենդալի վեպերը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում Օնորե դը Բալզակի կյանքը և ստեղծագործական ուղին, 

4) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում «Մարդկային կատակերգություն» վիպաշարը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում Գուստավ Ֆլոբերի «Մադամ Բովարի» վեպի ստեղծման պատմությունը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողը կներկայացնի ռեֆերատ 

ֆրանսիական ռեալիզմի հեղինակներից որևիցէ մեկի մասին, որտեղ կվերլուծի նրա ստեղծագործությունները:  

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները. 

 Ստենդալի ստեղծագործական ուղին, 

 Ստենդալի վեպերը /«Պարմի մենաստան», «Կարմիրը և Սևը»/, 

 Օնորե դը Բալզակի կյանքը և ստեղծագործական ուղին, 

 «Մարդկային կատակերգություն» վիպաշարը /«Հայր Գորիո», «Շագրենի կաշին», «Խորտակված 

պատրանքներ»/, 

 Գուստավ Ֆլոբերի «Մադամ Բովարի» վեպի ստեղծման պատմությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, հեղինակների ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունների հիման վրա 

նկարահանված ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել նատուռալիզմը որպես գրական ուղղություն և 19- րդ դարի նովելիստներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Էմիլ Զոլային որպես նատուռալիզմի ներկայացուցիչ, 

2) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Էմիլ Զոլայի վեպերը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Գի դը Մոպասանի նովելները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում Պրոսպեր Մերիմեի գրական ոճի առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XIX դարի 

ֆրանսիացի նովելիստների, նատուրալիզմ ` գրական ուղղության և Էմիլ Զոլայի վեպերի վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները, 

 Էմիլ Զոլան՝ որպես նատուռալիզմի ներկայացուցիչ, 

 Էմիլ Զոլայի վեպերը /«Կանացի երջանկություն», «Նանա»/, 

 Գի դը Մոպասանի նովելները, 

 Պրոսպեր Մերիմեի գրական ոճի առանձնահատկությունները և «Կարմեն» նովելը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, հեղինակների ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունների հիման վրա 

նկարահանված ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել 20-րդ դարի ամերիկյան գրականությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Թեոդոր Դրայզերի ստեղծագործական ուղին, 

2) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Դրայզերի վեպերը և վերլուծում կերպարները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Օ´ Հենրիի նովելները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում Էռնեստ Հեմինգուեյի վեպերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր XX դարի 

 



ամերիկյան գրականության վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում են ծրագրային մանրամասները 

 Թեոդոր Դրայզերի ստեղծագործական ուղին, 

 Դրայզերի վեպերը և գլխավոր հերոսների կերպարները /«Ամերիկյան ողբերգություն», «Քույր Քերի», 

 Օ´ Հենրիի նովելների առանձնահատկությունները,  

 Էռնեստ Հեմինգուեյի վեպերը /«Ֆիեստա»/: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական գրականություն, հեղինակների ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունների հիման վրա 

նկարահանված ֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-015 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել մարմնի մեծ կեցվածքներով տուրերի (tours) կատարման 

հմտություններ, զարգացնել համակցված պտույտների կատարողական տեխնիկան կիսամատների և պուանտների 

վրա, տիրապետել մեծ ցատկերի բարդացման տարբեր հնարքներին: 

Մոդուլի տևողությունը 432 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 432 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:  

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի տուրերը մարմնի մեծ կեցվածքներով, 

2) զարգացնի համակցված պտույտների կատարողական տեխնիկան կիսամատների և պուանտների վրա, 

3) տիրապետի մեծ քռիչքներին բարդացման տարբեր հնարքներին: 

 



Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Կատարել տուրերը մարմնի մեծ կեցվածքներով  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում tours մարմնի բոլոր մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans II և V դիրքերից, 

2) ճիշտ է կատարում tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans pas tombé եղանակով, 

3) ճիշտ է կատարում tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans pas coupé եղանակով, 

4) ճիշտ է կատարում tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans pas échappé դեպի II դիրք եղանակով, 

5) ճիշտ է կատարում tours մարմնի մեծ կեցվածքներով plié-relevé իրար հետևից en dehors et en dedans, 

6) ճիշտ է կատարում grands pirouettes à la seconde: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի` 

tours մարմնի բոլոր մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans II և V դիրքերից, tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en 

dehors et en dedans pas tombé եղանակով, tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans pas coupé 

եղանակով, tours մարմնի մեծ կեցվածքներով en dehors et en dedans pas échappé դեպի II դիրք եղանակով, tours 

մարմնի մեծ կեցվածքներով plié-relevé իրար հետևից en dehors et en dedans, grands pirouettes à la seconde: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ rond de jambe en l’aire en dehors et en dedans 90° և ավարտելով 

դիրքերի մեջ կիսամատների վրա (1-2 rond), battement développés արագ demi-rond-ով en dehors-en dedans կամ en 

dedans, port de bras (մարմնի աշխատանքով) բոլոր դիրքերով 90°, flic-flac en tournant en dehors et en dedans դիրքից 

դիրք 90°։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի 

առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

 



ժամաքանակը 

Ուսումնառության արդյունք 2 Զարգացնել համակցված պտույտների կատարողական տեխնիկան կիսամատների և պուանտների վրա 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans, սկսելով 45° և 90° ոտքի բացված դրությունից, ավարտելով IV և V 

դիրքերում, 

2) ճիշտ է կատարում tours en dehors ոտքի sur le cou-de-pied դրությունով իրար հետևից, չդնելով ոտքը V դիրք 

(պուանտների բաժին), 

3) ճիշտ է կատարում tours en dehors մարմնի դիրքով attitude առաջ 45° իրար հետևից, չդնելով ոտքը V դիրք 

(պուանտների բաժին), 

4) ճիշտ է կատարում երկու tours en dedans ոտքի sur le cou-de-pied և passé դրությունով pas piqué եղանակով 

(պուանտների բաժին), 

7) ճիշտ է կատարում երկու tours ոտքի sur le cou-de-pied և passé դրությունով pas tombé եղանակով (պուանտների 

բաժին), 

8) ճիշտ է կատարում երկու tours en dehors ոտքի sur le cou-de-pied և passé դրությունով pas dégagé եղանակով 

(պուանտների բաժին): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի` 

tours en dehors et en dedans, սկսելով 45° և 90° ոտքի բացված դրությունից, ավարտելով IV և V դիրքերում, tours en 

dehors ոտքի sur le cou-de-pied դրությունով իրար հետևից, չդնելով ոտքը V դիրք (պուանտների վրա), tours en dehors 

մարմնի դիրքով attitude առաջ 45° իրար հետևից, չդնելով ոտքը V դիրք (պուանտների վրա), երկու tours en dedans 

ոտքի sur le cou-de-pied և passé դրությունով pas piqué եղանակով (պուանտների վրա), երկու tours ոտքի sur le cou-de-

pied և passé դրությունով pas tombé եղանակով (պուանտների վրա), երկու tours en dehors ոտքի sur le cou-de-pied և 

passé դրությունով pas dégagé եղանակով (պուանտների վրա)։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grands battements jetés fouetté-ով en dehors et en dedans շրջանի 

1/2, pirouettes en dehors et en dedans temps relevé-ով և 45° կողք բացված ոտքից (2 pirouette), pirouette en dehors et en 

dedans ավարտելով դիրքերի մեջ 45° և 90° (1-2 pirouettes), pirouette en dehors et en dedans՝ սկսելով աշխատող ոտքը 

 



sur le cou-de-pied դիրքից (2 pirouette), tours tir-bouchon en dehors et en dedans սկսելով 90° դիրքից և ավարտելով մեծ 

դիրքերի մեջ (1-2 tours ), tour fouetté 90° դիրքից դիրք։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել մեծ թռիչքներին բարդացման տարբեր հնարքներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում brisé dessus-dessous, 

2) ճիշտ է կատարում double assemblé double battu-ով. 

3) ճիշտ է կատարում sissonne ouverte battu (տղաների դաս), 

4) ճիշտ է կատարում sissonne fermée battu (տղաների դաս), 

5) ճիշտ է կատարում assemblé battu de volé, 

6) ճիշտ է կատարում sissonne ouverte pas développé en tournant 45° en dehors et en dedans, 

7) ճիշտ է կատարում sissonne tombée en tournant en dehors et en dedans, 

8) ճիշտ է կատարում temps lié sauté en tournant en dehors et en dedans, 

9) ճիշտ է կատարում tours en l’air ոտքի տեղափոխումով դեպի հետ ծնկի տակ՝ ավարտելով IV դիրքում en face et 

croissée (տղաների դաս), 

10)  ճիշտ է կատարում grand sissonne ouverte en tournant 1/2 շրջադարձ տեղաշարժով մարմնի բոլոր կեցվածքներով 

en dehors et en dedans: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

brisé dessus-dessous, double assemblé double battu-ով, sissonne ouverte battu (տղաների դաս), sissonne fermée battu 

 



(տղաների դաս), assemblé battu de volé, sissonne ouverte pas développé en tournant 45° en dehors et en dedans, sissonne 

tombée en tournant en dehors et en dedans, temps lié sauté en tournant en dehors et en dedans, tours en l’air ոտքի 

տեղափոխումով դեպի հետ ծնկի տակ՝ ավարտելով IV դիրքում en face et croissée (տղաների դաս), grand sissonne 

ouverte en tournant 1/2 շրջադարձ տեղաշարժով մարմնի բոլոր կեցվածքներով en dehors et en dedans:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ petits battements sur le cou-de-pied en tournant en dehors et en 

dedans ամբողջ թաթի և կիսամատների վրա, rond de jambe en l’aire en dehors et en dedans, flic-flac en tournant en 

dehors et en dedans դիրքից դիրք 45°, մարմնի իջեցում և բարձրացում I arabesque, grand temps relevé en tournant en 

dehors et en dedans 1/4, 1/2 և ամբողջ շրջանով, grand battements jetés, grand fouetté en effacé առաջ և հետ, grand 

fouetté en tournant en dedans III arabesque և en dehors ավարտելով croisée առաջ, temps lie 90° tour tire-bouchon-ով en 

dehors et en dedans ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-016 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պտույտների տեխնիկայի կատարելադործման հմտություններ, 

տիրապետել battu և en tournant եղանակով բարդացված թռիչքների կատարման տեխնիկային, յուրացնել ուղիղ գծով 

և անկյունագծով շարժումների կատարման տեխնիկան պուանտների վրա: 

Մոդուլի տևողությունը  432 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 432 ժամ 

 



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-015 «Դասական պար առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ձևավորի պտույտների տեխնիկայի կատարելագործման հմտությունները, 

2) տիրապետի battu և en tournant եղանակով բարդացված թռիչքների կատարման տեխնիկային, 

3) յուրացնի ուիղիղ գծով, անկյունագծով և en tournant շարժումների կատարման տեխնիկան պուանտների վրա։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ձևավորել պտույտների տեխնիկայի կատարելագործման հմտություններ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans, սկսելով մարմնի մեծ կեցվածքներից, 

2) ճիշտ է կատարում անցումը tours-ից en dehors et en dedans մարմնի մեծ դիրքերով դեպի tours en dehors et en 

dedans, 

3) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans մարմնի մեծ կեցվածքներով grand plié-ից, 

4) ճիշտ է կատարում quatre pirouettes IV port de bras-ով, 

5) ճիշտ է կատարում grand fouetté en tournant en dedans attitude croisée-ով (իտալական), 

6) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans մարմնի մեծ կեցվածքներով temps relevé-ից 

7) ճիշտ է կատարում tours մարմնի մեծ կեցվածքներով grand rond de jambe en dehors et en dedans եղանակով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

tours en dehors et en dedans, սկսելով մարմնի մեծ կեցվածքներից, անցումը tours-ից en dehors et en dedans մարմնի մեծ 

դիրքերով դեպի tours en dehors et en dedans, tours en dehors et en dedans մարմնի մեծ կեցվածքներով grand plié-ից, 

quatre pirouettes IV port de bras-ով, grand fouetté en tournant en dedans attitude croisée-ով (իտալական), tours en dehors 

et en dedans մարմնի մեծ կեցվածքներով temps relevé-ից, tours մարմնի մեծ կեցվածքներով grand rond de jambe en 

dehors et en dedans եղանակով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grand battements jetés demi rond-ով et grand rond de jamb en 

 



dehors et en dedans, pirouette en dehors et en dedans սկսելով մեծ պոզաներից /կեցվածքներից/ (2 pirouettes), port de 

bras (մարմնի աշխատանքով) 90° պոզաներում /կեցվածքներում/, tour lent en dehors et en dedans բոլոր պոզաներով 

/կեցվածքներով/ կիսամատների վրա, flic-fiac en tournant պոզայից /կեցվածքներից/ պոզա /կեցվածքց/ 90°-ից, grand 

fouetté en tournant en dedans ելնելով I arabesque և en dehors effacée առաջ, renversé en croisée en dehors et en dedans, 

pirouettes en dehors et en dedans pas assemble–ից, pirouettes en dehors et en dedans պոզայից /կեցվածքներից/ պոզա 

/կեցվածքց/ 45° և 90°-ից:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել battu և en tournant եղանակով բարդացված թռիչքների կատարման տեխնիկային 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում brisé առաջ և հետ en tournant 1/4 շրջադարձով, 

2) ճիշտ է կատարում petits jetés battu en tournant 1/2 շրջադարձով՝ տեղաշարժով դեպի կողք և անկյունագծով (տղա), 

3) ճիշտ է կատարում sissonne ouverte battu 45° բոլոր ուղղություններով, 

4) ճիշտ է կատարում sissonne fermée battu 45° բոլոր ուղղություններով, 

5) ճիշտ է կատարում assemblé battu de volé en tournant (տղա), 

6) ճիշտ է կատարում grand sissonne ouverte en tournant en dehors et en dedans մարմնի բոլոր կեցվածքներով, 

7) ճիշտ է կատարում grand sissonne tombée en tournant en dehors et en dedans, 

8) ճիշտ է կատարում grand jeté en tournant croisée-ից croisée tombé-coupé մոտեցումով (աղջիկ), 

9) ճիշտ է կատարում grand jeté en tournant իրար հետևից անկյունագծով (տղա): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

 



brisé առաջ և հետ en tournant 1/4 շրջադարձով, petits jetés battu en tournant 1/2 շրջադարձով՝ տեղաշարժով դեպի 

կողք և անկյունագծով (տղա), sissonne ouverte battu 45° բոլոր ուղղություններով, sissonne fermée battu 45° բոլոր 

ուղղություններով, assemblé battu de volé en tournant (տղա), grand sissonne ouverte en tournant en dehors et en dedans 

մարմնի բոլոր կեցվածքներով, grand sissonne tombée en tournant en dehors et en dedans, grand jeté en tournant croisée-

ից croisée tombé-coupé մոտեցումով (աղջիկ), grand jeté en tournant իրար հետևից անկյունագծով (տղա): 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ tours en dehors et en dedans մեծ պոզաներ /կեցվածքներ/ temps 

releve-ից, tours en dehors et en dedans մեծ պոզաներում /կեցվածքներում/ բոլոր ձևերից (2tours), անցում tours en 

dehors et en dedans մեծ պոզաներ /կեցվածքներ/ pirouettes en dehors et en dedans-ից, tours en dehors et en dedans մեծ 

պոզաներում /կեցվածքներում/ grand plié-ից, grand pirouettes en dehors et en dedans I և III arabesques փոքրիկ 

թռիչքներով - petits temps sauté, quatres pirouettes IV port de bras-ից:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Յուրացնել ուիղիղ գծով, անկյունագծով և en tournant շարժումների կատարման տեխնիկան պուանտների վրա 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում grand fouetté en tournant en dedans ավարտելով 1-ին arabesque, 

2) ճիշտ է կատարում grand fouetté en tournant en dedans ավարտելով attitude croisée (իտալական), 

3) ճիշտ է կատարում pas glissade soutenu en tournant շրջանով, 

4) ճիշտ է կատարում tours piqués շրջանով, 

5) ճիշտ է կատարում tours degagé developpé ecarté, effacé առաջ 90° անկյունագծով, 

6) ճիշտ է կատարում temps levé sur le cou-de-pied en tournant, 

 



7) ճիշտ է կատարում temps levé մարմնի դիրքով attitude croisée et effacée en tournant, 

8) ճիշտ է կատարում tours chaînés անկյունագծով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

grand fouetté en tournant en dedans ավարտելով 1-ին arabesque, grand fouetté en tournant en dedans ավարտելով 

attitude croisée (իտալական), pas glissade soutenu en tournant շրջանով, tours degagé developpé ecarté, effacé առաջ 90° 

անկյունագծով, temps levé sur le cou-de-pied en tournant, temps levé մարմնի դիրքով attitude croisée et effacée en 

tournant, tours chaînés անկյունագծով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ double rond de jambe en l’air en dehors et en dedans, relevés մի 

ոտքի վրա բոլոր դիրքերով 45° և 90° շարժվելով en tournant en dehors et en dedans շրջանի 1/4 և 1/2, grand fouetté en 

face coupe-քայլից ավարտելով attitude effacée I և II arabesques, grand fouetté en effacée առաջ և հետ, grand battements 

jetés բոլոր ուղղություններով և դիրքերով, pirouettes en dehors V դիրքից շարժվելով առաջ անկյունագծով, pirouettes en 

dehors ոտքը sur le cou-de-pied դիրքում (չդնելով ոտքը V դիրք, 4-8), pirouettes en dehors attitude առաջ 45° դիրքում 

շարունակ (չդնելով ոտքը V դիրք, 4-8)։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-017 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պարային համակցությունների կատարման ոճային 

առանձնահատկությունները՝ ըստ երաժշտության բնույթի: 

 



Մոդուլի տևողությունը  432 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 432 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-016 «Դասական պար երկրորդ 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարելագործի և ամրապնդի էքզերսիսը դահլիճի կենտրոնում, 

2) կատարելագործի և ամրապնդի թռիչքների կատարման տեխնիկան, 

3) կատարելագործի և ամրապնդի պուանտների վրա կատարվող շարժումների տեխնիկան։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Կատարելագործել և ամրապնդել էքզերսիսը դահլիճի կենտրոնում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում renversé en ecartée en dedans 4-րդ arabesque-ից, 

2) ճիշտ է կատարում renversé grand rond de jambe developpé եղանակով, 

3) ճիշտ է կատարում grande pirouette à la seconde en dehors petits temps sauté եղանակով (տղաների դաս), 

4) ճիշտ է կատարում երկու tours en dehors et en dedans մարմնի մեծ կեցվածքներով, 

5) ճիշտ է կատարում tours chaînés շրջանով, 

6) ճիշտ է կատարում grande pirouette (տղաների դաս): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

renversé en ecartée en dedans 4-րդ arabesque-ից, renversé grand rond de jambe developpé եղանակով, grande pirouette à 

la seconde en dehors petits temps sauté եղանակով (տղա), երկու tours en dehors et en dedans մարմնի մեծ 

կեցվածքներով, tours chaînés շրջանով, grande pirouette (տղա):  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grande pas assemblé entrechat – six de volé, sissonne fonndu battue 

90° բոլոր ուղղություններով և պոզաներով /կեցվածքներով/, grande cabriole ferme բոլոր ուղղություններով, grande 

sissonne soubresant, double rond de jambe en l’air sauté en dehors et en dedans 90°, grand fouetté en tournant saute en 

 



dedans 

I և III arabesque, en dehors croisée և effacée առաջ (աղջիկներ), saut de basque մեծ պոզայի /կեցվածքի/ ավարտով, saut 

de basque շրջանով, grande temps levé en tournant en dedans coupe – քայլից և pas chassé – ից։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարելագործել և ամրապնդել թռիչքների կատարման տեխնիկան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում saut de basque շրջանով pas de bourrée և pas chassé մոտեցումով, 

2) ճիշտ է կատարում jeté en l’air en tournant 1-ին arabesque շրջանով, 

3) ճիշտ է կատարում jeté entrelacé շրջանով քայլից, pas de bourrée և pas chassé մոտեցումով, 

4) ճիշտ է կատարում grand jeté en tournant attitude effacée անկյունագծով, sissonne tombé-coupé և pas de bourrée 

մոտեցումով, 

5) ճիշտ է կատարում cabriole իրար հետևից 1-ին և 2-րդ arabesque-ով, 

6) ճիշտ է կատարում grand fouetté cabriole battu (տղաների դաս), 

7) ճիշտ է կատարում jeté revoldate ավարտելով 1-ին և 3-րդ arabesque (տղաների դաս), 

8) ճիշտ է կատարում grand cabriole double մարմնի բոլոր դիրքերով (տղաների դաս), 

9) ճիշտ է կատարում tours l’air իրար հետևից (տղաների դաս):  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

saut de basque շրջանով pas de bourrée և pas chassé մոտեցումով, jeté en l’air en tournant 1-ին arabesque շրջանով, jeté 

entrelacé շրջանով քայլից, pas de bourrée և pas chassé մոտեցումով, grand jeté en tournant attitude effacée 

 



անկյունագծով, sissonne tombé-coupé և pas de bourrée մոտեցումով, cabriole իրար հետևից 1-ին և 2-րդ arabesque-ով, 

grand fouetté cabriole battu (տղա), jeté revoldate ավարտելով 1-ին և 3-րդ arabesque (տղա), grand cabriole double 

մարմնի բոլոր դիրքերով (տղա), tours l’air իրար հետևից (տղա): 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grand sissonne ouverte battu բոլոր պոզաներով /կեցվածքներով/, 

grand sissonne ouverte en tournant en dehors et en dedans բոլոր պոզաների /կեցվածքների/ ավարտով, շարժումով 

առաջ sissonne tombé en tournant, tours en l’air մեկ ծնկի վրա ավարտելով, pas jeté entrelacé battu, grande pas assemblé 

en tournant (2 պտույտ)։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Կատարելագործել և ամրապնդել պուանտների վրա կատարվող շարժումների տեխնիկան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans à la seconde բոլոր մոտեցումներով, 

2) ճիշտ է կատարում tours fouetté 45°, 

3) ճիշտ է կատարում grand rond de jambe renversé en dehors et en dedans, 

4) ճիշտ է կատարում tours piqués շրջանով, 

5) ճիշտ է կատարում grand fouetté en dehors grand-rond-ով, 

6) ճիշտ է կատարում պտույտների համակցությունները տաբեր համադրություններում անկյունագծով, 

7) ճիշտ է կատարում թռիչքները պուանտների վրա տաբեր համադրություններում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

tours en dehors et en dedans à la seconde բոլոր մոտեցումներով, tours fouetté 45°, grand rond de jambe renversé en 

 



dehors et en dedans, tours piqués շրջանով, grand fouetté en dehors grand-rond-ով, պտույտների համակցությունները 

տաբեր համադրություններում անկյունագծով, թռիչքները պուանտների վրա տաբեր համադրություններում:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grand fouetté en tournant en dedans I arabesque և en dehors effacée 

առաջ, rond de jambe en l’air en dehors et en dedans 90°, grand sissonne ouverte սահող ցատկումով I arabesque, grand 

fouetté en tournant en dedans III arabesque և en dehors առաջ croisée, grand fouetté en tournant en dedans attitude 

croisée (իտալական), pirouettes en dehors et en dedans բոլոր ելման ձևերով (2 pirouettes), pas glissade en tournant 

շրջանով, temps levé sur le cou-de-pied en tournant, temps levé attitude croisée et effacée պոզաներով /կեցվածքներով/ 

en tournant, pas ballonné sauté տեղում և առաջշարժումով, pirouettes en dedans degage –ից effacée, ecartée և croisée 

առաջ 90° անկյունագծով ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 144 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դասական զուգապարի կարողություններ և հմտություններ:  

Մոդուլի տևողությունը  216 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 216 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) տիրապետի օդային և պարտերային զուգապարի տարրական տեխնիկային, 

 



2) տիրապետի զուգընկերուհուն երկու ձեռքով երկու ձեռքից /դաստակից և ափից / պահումներին, 

3) տիրապետի օդային պահումներին։  

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1  Տիրապետել օդային և պարտերային զուգապարի տարրական տեխնիկային 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահում զուգընկերուհուն երկու ձեռքով գոտկատեղից, 

2) ճիշտ է կատարում մեկ ձեռքով գոտկատեղից, մյուսով՝ դաստակից պահելու շարժումը, 

3) ճիշտ է կատարում դաստակներից և ափերից երկու ձեռքով պահելու շարժումը, 

4) ճիշտ է կատարում պահումները՝ զուգընկերուհուն «ընկնող պոզաների/կեցվածքների/» և դրությունների մեջ՝ 

վերադարձնելով ելման դիրքի և անցումներ այլ պոզաների/կեցվածքների/, 

5) ճիշտ է կատարում ոչ լրիվ պտույտներ, որի ընթացքում փոխվում են զուգընկերուհու պոզան /կեցվածքը/ և 

ուղղությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

պահում զուգընկերուհուն երկու ձեռքով գոտկատեղից, մեկ ձեռքով գոտկատեղից, մյուսով՝ դաստակից պահելու 

շարժումը, դաստակներից և ափերից երկու ձեռքով պահելու շարժումը, պահումները՝ զուգընկերուհուն «ընկնող 

պոզաների /կեցվածքների/» և դրությունների մեջ՝ վերադարձնելով ելման դիրքի և անցումներ այլ պոզաների 

/կեցվածքների/, ոչ լրիվ պտույտներ, որի ընթացքում փոխվում են զուգընկերուհու պոզան /կեցվածքը/ և ուղղությունը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ reievé V դիրքից 2 և 1 ոտքի վրա, développé 45° և 90° դասական 

պարի բոլոր մեծ պոզաներով /կեցվածքներով/, développé, développé-passé, grand rond de jamb /կեցվածքների 

փոփոխումով հիմնական ոտքի վրա/, տարբեր տեսակի grand port de bras, պտույտներ battement soutenu, grand 

fouetté en effacée ձևերից, tour lent – շրջապտույտ բոլոր մեծ պոզաների /կեցվածքների/ վրա (1-2 պտույտ), tour IV և V 

դիրքերից en dehors et en dedans, պահումներ «ընկնող» I arabesque: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

 



երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 72 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել զուգընկերուհուն երկու ձեռքով երկու ձեռքից /դաստակից և ափից / պահումներին  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում 360° հիմնական պտույտներ, 

2) ճիշտ է կատարում մի դիրքից մյուսին անցումը, 

3) ճիշտ է կատարում շրջանցումը «ատիտյուդ» պոզայում /կեցվածքում/: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

360° հիմնական պտույտներ, դիրքից դիրք անցումներ, շրջանցումը «ատիտյուդ» պոզայում/կեցվածքում/: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 360° հիմնական պտույտներ, tour lent attitude պոզայում 

/կեցվածքում/: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 72 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել օդային պահումներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում բոլոր փոքր թռիչքները, 

2) ճիշտ է կատարում մեծ «ասամբլեն»՝ պահում է զուգընկերուհուն մեկ ձեռքով, իսկ մյուսով՝ սեղմում է նրա կոնքից, 

3) ճիշտ է կատարում մեկ ձեռքով բռնելով ծալված իրանի գոտկատեղից, իսկ մյուսով՝ բարձրացված ոտքի ազդրից 

 



պահումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

բոլոր փոքր թռիչքները, մեծ «ասամբլեն»՝ պահում է զուգընկերուհուն մեկ ձեռքով, իսկ մյուսով՝ սեղմում է նրա կոնքից, 

մեկ ձեռքով բռնելով ծալված իրանի գոտկատեղից, իսկ մյուսով՝ բարձրացված ոտքի ազդրից պահումը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ pas échappé battu, pas échappé battu ավարտելով մեկ ոտքի վրա, 

pas assemblé, pas assemblé battu, entrechat-trais, entrechat-cinqu, pas brisé առաջ և հետ, temps levé, pas jeté, sissone 

ouverte, pas jeté ferme, փոքր բարձրացում I arabesque պոզայում /կեցվածքում/: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: Պարաձողի առկայությունը պարտադիր է: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ կատարելագործել պարտերային և օդային պահումները ավելացնելով ավելի 

բարդ մասնիկներ /էլեմենտներ/, ուսումնասիրել զուգապարեր դասական և ժամանակակից բալետային 

խաղացանկից: 

Մոդուլի տևողությունը 216 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 216 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-018 «Դասական զուգապար առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

 



1) կատարելագործի պարտերային պահումները, 

2) կատարելագործի օդային պահումները, 

3) տիրապետի դասական բալետներից հայտնի զուգապարերի կատարմանը։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Կատարելագործել պարտերային պահումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում պահումները զուգընկերուհուն բռնելով երկու ձեռքով գոտկատեղից, ավելացնելով 2 և 3 

պտույտ,  

2) ճիշտ է կատարում զուգընկերուհուն մեկ ձեռքով պահումը, փոքրիկ պտույտներով բռնում է զուգընկերուհու ուսից, 

նրա ձեռքերի դիրքերի փոփոխման միջոցով և փոխելով ուսի դրությունը, 

3) ճիշտ է վերաբերվում զուգընկերուհուն՝ գլուխը, ձեռքերը ճիշտ դիրքում պահելով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

պահումները՝ զուգընկերուհուն բռնելով երկու ձեռքով գոտկատեղից, ավելացնելով 2 և 3 պտույտ, զուգընկերուհուն 

մեկ ձեռքով պահումը՝ փոքրիկ պտույտներով բռնում է զուգընկերուհու ուսից, նրա ձեռքերի դիրքերի փոփոխման 

միջոցով և փոխելով ուսի դրությունը, կներկայացնի վերաբերմունքը զուգընկերուհուն՝ գլուխը, ձեռքերը ճիշտ դիրքում 

պահելով։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ grand fouetté en tournant en dehors et en dedans-ների բոլոր 

տեսակները, անցումներով և առանց անցումների մատի վրայից demi-plié, tour lent-շրջանաձև պտույտ /2-3 և ավելի/, 

tour /2-3 և ավելի պտույտներով/ ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  
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Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարելագործել օդային պահումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում զուգընկերուհուն ձեռքերի վրա թռիչք շարժումը՝ ավարտելով «ձկնիկ» պահումով, 

2) ճիշտ է կատարում թռիչքները մինչև զուգընկերոջ կրծքի և ուսերի աստիճանը, 

3) ճիշտ է կատարում զուգընկերուհու բարձրացումը և դիրքերի ֆիքսումը կրծքի և ուսի վրա, 

4) ճիշտ է կատարում թռիչքից բարձրացումը կեցվածքի ֆիքսմամբ մեկ ձգված ձեռքի վրա, 

5) ճիշտ է կատարում թռիչք վազքից շարժումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

զուգընկերուհուն ձեռքերի վրա թռիչք շարժումը՝ ավարտելով «ձկնիկ» պահումով, թռիչքները մինչև զուգընկերոջ 

կրծքի և ուսերի աստիճանը, զուգընկերուհու բարձրացումը և դիրքերի ֆիքսումը կրծքի և ուսի վրա, թռիչքից 

բարձրացումը կեցվածքի ֆիքսմամբ մեկ ձգված ձեռքի վրա, թռիչք վազքից շարժումը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ օդային tour սկսելով V դիրքից և ավարտելով V դիրք demi-plié 

գոտկատեղից բռնելով երկու ձեռքով, grand jeté en tournant attitude պոզայում /կեցվածքում/ գոտկատեղից երկու 

ձեռքով պահելով, թռիչքներ զուգընկերոջ շուրջ պտույտով, պահելով երկու ձեռքով երկու ձեռքից assemblé en tournant 

և jeté ente lacé, grand jeté attitude պոզայում /կեցվածքում/` գրկելով մեկ ձեռքով զուգընկերուհու գոտկատեղից, grand 

jeté I arabesque պոզայում /կեցվածքում/ավարտելով թռիչքը զուգընկերոջ ազդրի վրա կանգնած, բարձրացում pas 

sauté-ից, փոքր pas assemblé-ից ավարտելով նստած վիճակում, մեծ թռիչքներ և բարձրացումներ պոզաների 

/կեցվածքների/ ֆիքսացիայով զուգընկերոջ ուսի վրա։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյուն քն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  
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Ուսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել դասական բալետներից հայտնի զուգապարերի կատարմանը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ են կատարում զուգապար «ժիզել» բալետից, 

2) ճիշտ են կատարում զուգապար «Դոն Կիխոտ» բալետից, 

3) ճիշտ են կատարում զուգապար «Սպարտակ» բալետից, 

4) ճիշտ են կատարում զուգապար «Քնած գեղեցկուհին» բալետից, 

5) ճիշտ են կատարում զուգապար «Շչելկունչիկ» բալետից: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

զուգապար «ժիզել», «Դոն Կիխոտ», «Սպարտակ», «Քնած գեղեցկուհին», «Շչելկունչիկ» բալետներից: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ բալետային ներկայացումների լիբրետտոյի ուսումնասիրություն, 

դարաշրջանի, երաժշտության, ոճի, բալետմեյստրի պարարվեստային լեզվի վերլուծություն, ընտրված զուգապարին 

համապատասխան բեմական զգեստի ընտրություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 72 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-020 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կերպար ստեղծելու կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ, որից՝ 

 



գործնական աշխատանք՝ 180 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի առաջադրվող էտյուդները, 

2) ընկալի առաջադրվող կերպարը, 

3) աշխատի ժեստերի վրա, 

4) հասկանա դրական և բացասական հերոսների հակադրության կարևորությունը բալետային արվեստում։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

Ուսումնառության արդյունք 1 Կատարել առաջադրվող էտյուդներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում բեմը, 

2) ճիշտ է տիրապետում առաջադրվող բալետային ժեստերին, 

3) ճիշտ է ընկալում երաժշտության տրամադրությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

առաջադրված բալետային ժեստերը, կփոխանցի երաժշտությանը համապատասխան տրամադրությունը, լիովին 

կօգտագործի բեմը։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ դերասանի վարպետության տարրեր /հոգետեխնիկայի 

զարգացում/, երաժշտական ստեղծագործությունների վերլուծություն և երաժշտական էտյուդների ստեղծում անցած 

նյութի հիման վրա, աշխատանք պլաստիկ արտահայտչության վրա՝ ժեստերով, քայլքով, վազքով, տարաբնույթ 

առաջադրվող հանգամանքներում, հատուկ ընտրված երաժշտական նյութի հիման վրա։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ: Ուսուցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում։ 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 48 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ընկալել առաջադրվող կերպարը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է զգում առաջադրվող կերպարի ներքին տրամադրությունը, 

2) տեսնում է, և դիմախաղով տալիս է իր գնահատականը մյուս կերպարի հանդեպ, 

3) ճիշտ է զգում կերպարը՝ ըստ դարաշրջանի և արտահայտում այդ դարաշրջանին հատուկ ժեստերով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի՝ 

առաջադրվող կերպարի ներքին տրամադրությունը դարաշրջանին բնորոշ հատուկ ժեստերով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

Հոգետեխնիկայի ընկալում, վարժություններ և էտյուդներ՝ ուշադրության, երևակայության փաստի վերաբերյալ, 

իրադրության գնահատում, ֆիզիկական հիշողություն, ռիթմ, շփում, համագործակցություն, դիրքերի արդարացում 

/անհատական և համընդհանուր/, որոշակի բեմական խնդիրների վերլուծություն՝ ինչ են անում /գործողություն/, ինչի 

համար են անում /նպատակ/, ինչպիսի հանգամանքներում /առաջադրվող հանգամանքներ/, վարժություններ 

երևակայական առարկայի հետ /ֆիզիկական գործողության հիշողություն/։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ: Ուսուցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 44 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Աշխատել ժեստերի վրա 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է զգում խաղընկերոջ ներկայությունը բեմում՝ էտյուդի ժամանակ /ընթացքում/, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ էտյուդին բնորոշ շարժումերը ու պլաստիկան, 

3) ճիշտ է բացահայտում այդ էտյուդի երաժշտության տրամադրությունը: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի՝ 

տվյալ էտյուդին բնորոշ շարժումերն ու պլաստիկան, խաղընկերոջ ներկայությունը բեմում՝ էտյուդի ժամանակ 

/ընթացքում/, այդ էտյուդի երաժշտության տրամադրությունը։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝տարբեր բնույթի ժեստային էտյուդ–վարժություններ՝ ողջունել, 

խնդրել, հրամայել, կանչել, մերժել, կանգնեցնել, վռնդել և այլն, պլաստիկ արտահայտչության տարրեր, մկանային 

լարվածության թուլացում, քայլքի, քայլվածքի էտյուդ–վարժություններ՝ գնալ պարահանդես, տոնակատարության, 

թաղման, ուրախալի հանդիպման, քննությունները ձախողելուց հետո, հաջող ներկայացումից հետո և այլն, վազքի 

էտյուդ–վարժություններ՝ փրկվել հետապնդումից, հասնել օգնության ընկերոջը, հայտնել շուտափույթ լուր՝ ուրախալի 

կամ տխուր և այլն, երաժշտական ստեղծագործության վերլուծում՝ ըստ գաղափարային էպիզոդների, շարժման և 

երաժշտության համընթաց միաձուլում, կառուցվող գործողության բովանդակության համապատասխանեցում 

երաժշտական ստեղծագործության ձևին։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ: Ուսուցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 44 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Հասկանալ դրական և բացասական հերոսների հակադրության կարևորությունը բալետային արվեստում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընկալում կերպարը, 

2) ճիշտ է ընկալում երաժշտության ներքին տրամադրությունը, 

3) ճիշտ է օգտագործում այդ հերոսներին բնորոշ պայմանական բալետային ժեստերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի՝ 

առաջադրված կերպարը, երաժշտության ներքին տրամադրությունն ու ընկալումը, այդ հերոսին բնորոշ պայմանական 

բալետային ժեստերը։ 

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ բեմական կերպարի ստեղծման մեթոդներ, կերպարների 

բացահայտում /գործող անձանց բնավորությունների բացահայտում/, աշխատանք դերի վրա, կերպարի 

կենսագրության ստեղծում, միջանցիկ գործողության և գերխնդրի բացահայտում, փաստերի, դեպքերի ամեն 

տեսարանի գործող խնդրի բացահայտում, ներքին մենախոսությունների և գործողության գծի ստեղծում, ներքին և 

արտաքին բնավորությունների համադրում, կերպարի բնավորությանը և երաժշտության զարգացման 

համապատասխանեցում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ: Ուսուցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 44 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-021 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կերպար ստեղծելու կարողություն՝ ըստ բալետային ներկայացումների 

և ծավալուն էտյուդների: 

Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 180 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ ՊԴԲ-5-19-020 «Դերասանի վարպետություն առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) արտահայտի առաջադրվող բալետային ներկայացման կերպարները, 

2) հասկանա և ներկայացնի բալետային ներկայացումները։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

 



բավարար մակարդակի ապահովումն է 

Ուսումնառության արդյունք 1 Արտահայտել առաջադրվող բալետային ներկայացման կերպարները 

Կատարման չափանիշներ 1) գիտի այն բալետային ներկայացման լիբրետոն, որից առաջադրվել է տվյալ կերպարը,  

2) ճիշտ և հասկանալի է ներկայացնում կերպարին բնորոշ բալետային ժեստերը, 

3) ճիշտ է օգտագործում բալետային ռեկվիզիտը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի 

բալետային ներկայացման լիբրետոն, որից առաջադրվել է տվյալ կերպարը, կերպարին բնորոշ բալետային ժեստերը, 

բալետային ռեկվիզիտի օգտագործումը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ աշխատանք գրական-գեղարվեստական նյութի վրա, լիբրետոյի և 

երաժշտության ընկալում, երաժշտական դրամատուրգիայի և ստեղծագործության ոճային առանձնահատկությունների 

վերլուծում, միջանցիկ գործողության և առաջադրվող հանգամանքների բացահայտում, դերի պարային և 

պլաստիկական պատկերի իրական ուաումնասիրում և մշակում, բեմական հագուստ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ: Ուսուցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 90 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Հասկանալ և ներկայացնել բալետային ներկայացումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հասկանում զուգընկերոջ ներկայությունն ու նպատակը բեմում, 

2) ճիշտ է օգտագործում բալետային պայմանական ժեստերը, 

3) ճիշտ է զգում երժշտության ներքին տրամադությունը, 

4) տիրապետոմ է դասական պարի տեխնիկային: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի՝ 

 



դասական պարի տեխնիկայի տիրապետումը, բալետային պայմանական ժեստերը, զուգընկերոջ ներկայությունն ու 

նպատակը բեմում:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ պարային /խորեոգրաֆիկ/ մտածելակերպ, պարային 

կոմպոզիցիայի <ենթատեքստի> բացում, նյութի ոճային առանձնահատկություններ, աշխատանք խմբային 

տեսարանների վրա։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 90 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-022 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարբեր ազգերի պարերի շարժումներ կատարելու կարողություն՝ 

արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորություն: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ժողբնորոշ պարի վարժություններ պարաձողի մոտ, 

1) ներկայացնի լեհական բեմական պարի պարզ շարժումներ դահլիճի կենտրոնում,  

2) ներկայացնի հունգարական բեմական պարի շարժումներ դահլիճի կենտրոնում, 

3) ներկայացնի ռուսական ժողովրդական պարի շարժումները դահլիճի կենտրոնում։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

 



բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ժողբնորոշ պարի վարժություններ պարաձողի մոտ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ժողբնորոշ պարի վարժությունները պարաձողի մոտ, 

2) ճիշտ է կատարում ժողբնորոշ պարի վարժությունների հերթականությունը պարաձողի մոտ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի շարժումների երաժշտական կառուցվածքը պարաձողի մոտ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի վարժությունների կատարման արտահայտչական 

առանձնահատկությունները պարաձողի մոտ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

վարժություններ պարաձողի մոտ՝ ըստ հանձնարարված հերթականության, ինչպես նաև կներկայացնի շարժումների 

երաժշտական կառուցվածքը, արտահայտչական առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` լրիվ ծնկածալում grand pliIé I, II, V բաց դիրքով իրանի 

խոնարհումով, ոտքի փոքր նետումներ battement tendu jeté, ճոճանակ balancoir հենվող ոտքի համդիպակաց 

սահեցումով demi-pliIé, թաթի պտույտներ, սահեցում ոտքի վրայով 90°, battement développe, իջեցում ծնկի վրա, ոտքի 

փոքր նետումներ կոճից, ոտքի մեծ նետումներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել լեհական բեմական պարի պարզ շարժումներ դահլիճի կենտրոնում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լեհական բեմական պարի շարժումները,  

2) ճիշտ է կատարում լեհական բեմական պարի շարժումների համակցումը, 

 



3) ճիշտ է ներկայացնում լեհական բեմական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

լեհական բեմական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին բնորոշ 

երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` իրանի և ձեռքերի կեցվածքները զուգապարում, отбианэ դեպի 

հետ, dos a’ dos տարբեր շարժումներով, զույգով պտույտների նախապատրաստում, պտույտներ զույգով en dedans, 

աղջկա շրջապտույտ մի ձեռքից բռնած, աղջկա պտույտը pirouette մի ձեռքով բռնած en dehors et en dedans, իջեցում 

ծնկի վրա /տղա/։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հունգարական բեմական պարի շարժումներ դահլիճի կենտրոնում 

Կատարման չափանիշներ 

1) ճիշտ է կատարում հունգարական բեմական պարի շարժումները,  

2) ճիշտ է կատարում հունգարական բեմական պարի շարժումների համակցումը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հունգարական բեմական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

հունգարական բեմական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` battement développe առաջ մյուս ոտքի հրումով հետևից թռիչքի 

պահին, dos a’ dos տարբեր շարժումներով, զույգով պտույտների նախապատրաստում, պտույտներ զույգով en dedans, 

աղջկա պտույտը pirouette մի ձեռքով բռնած en dehors et en dedans, cabriole-ոտքերի հարված կողք 45° ուղիղ 

վիճակում, աղջկա պահումը գոտկատեղից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռուսական ժողովրդական պարի շարժումները դահլիճի կենտրոնում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ռուսական ժողովրդական պարի շարժումները դահլիճի կենտրոնում,  

2) ճիշտ է կատարում ռուսական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը դահլիճի կենտրոնում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները դահլիճի կենտրոնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

ռուսական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ռուսական ժողովրդական «Կադրիլ» պարի քայլեր (սահող-

քստքստացող, անցողիկ, աղջկական սահուն, անցողիկ ոտքը պտտացնելով), բարդ շարժումներ (պտույտներ, 

թռիչքներ, ոտնազարկեր, մանրազարկեր, ծափզարկեր): 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-023 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել իտալական, իսպանական բեմական և լեհական, հունգարական 

ժողովրդական պարերի շարժումները կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ 

բնավորությունը: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-022 «Ժողբնորոշ պար առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի իտալական բեմական պարի շարժումներ, 

2) ներկայացնի իսպանական բեմական պարի շարժումներ, 

3) ներկայացնի լեհական ժողովրդական պարի շարժումներ, 

4) ներկայացնի հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներ։  

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել իտալական բեմական պարի շարժումներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում իտալական բեմական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում իտալական բեմական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում իտալական բեմական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

 



իտալական բեմական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` dos a’ dos տարբեր շարժումներով, կատվի ցատկ pas de chat, 

պտույտներ դեպի առաջ glissade en tournant, tour pique։ 

 Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել իսպանական բեմական պարի շարժումներ 

Կատարման չափանիշներ 

1) ճիշտ է կատարում իսպանական բեմական պարի շարժումները,  

2) ճիշտ է կատարում իսպանական բեմական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում իսպանական բեմական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իսպանական բեմական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ ձեռքերի շարժում port de bras իրանի խոնարհումով, pas glissade, 

pas balancé, sissonne ouverte, իջեցում ծնկի վրա, ոտնազարկեր։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լեհական ժողովրդական պարի շարժումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լեհական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում լեհական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում լեհական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

լեհական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` լեհական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, հարվածներ, 

քշեսանէ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում), շարժումներով կազմված վարժություններ, բնորոշ 

երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հունգարական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում հունգարական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում հունգարական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկությունները: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

հունգարական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, 

պարին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, pas 

balance°, բանալիներ, ծափզարկեր, ցիֆրո, պտույտներ զույգով, օրորոց), շարժումներով կազմված վարժություններ, 

բնորոշ երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-024 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել տարբեր ազգերի պարերի շարժումների կատարման տեխնիկա, 

տոկունություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորություն: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-023 «Ժողբնորոշ պար երկրորդ 

մակարդակ» մոդուլը:  

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի իտալական բեմական պարի շարժումները զուգապարում, 

2) ներկայացնի իսպանական բեմական պարի բարդ շարժումներ, 

3) ներկայացնի լեհական բեմական պարի շարժումները զուգապարում, 

 



4) ներկայացնի հունգարական բեմական պարի շարժումները զուգապարում, 

5) ներկայացնի իտալական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

6) ներկայացնի իսպանական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

7) ներկայացնի լեհական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

8) ներկայացնի հունգարական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել իտալական բեմական պարի շարժումները զուգապարում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում զուգապարի կեցվածքները, շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում զուգապարում կատարվող շարժումներին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, պահումներ):  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իտալական բեմական պարի շարժումները, կներկայացնի զուգապարի կեցվածքները և բնորոշ երաժշտական ու 

արտահայտչական առանձնահատկությունները, բարդ շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, 

պահումներ):  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` ոտքի փոքր նետումներ կոճից, ցատկերով կիսամատների վրա, 

պտւյտներ en dedans շրջանագծով ձեռքերի տարբեր շարժումներով, պտույտներ զույգով en dehors et en dedans, 

աղջկա թռիչքը ծալված ոտքերով տղայի ծալված ոտքին, ով կանգնած է IV դիրքում, մկրատ ոտքերի հաջորդող 

հանդիպակաց նետումներ թռիչքով։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել իսպանական բեմական պարի բարդ շարժումներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում իսպանական բեմական պարի բարդ շարժումները,  

2) ճիշտ է կատարում իսպանական բեմական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում իսպանական բեմական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իսպանական բեմական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, պարին 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` եռակի հերթական անցումներ IV ուղիղ դիրքով կիսամատների 

վրա demi plié, ցատկեր IV ուղիղ դիրքով կիսամատների վրա demi plié ծալված ոտքերի հերթական փոխանցումով, 

grand pas de chat, renversé en dehors et en dedans 45°և 90°, ոտնազարկեր zapateado: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լեհական բեմական պարի շարժումները զուգապարում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում զուգապարի կեցվածքները, շարժումները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում զուգապարում կատարվող շարժումներին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, պահումներ):  

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի՝ 

լեհական բեմական պարի շարժումները, կներկայացնի զուգապարի կեցվածքները, բնորոշ երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկությունները, բարդ շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, 

պահումներ):  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` շքեղ քայլ pas gala դեպի հետ, դեպի առաջ պտույտով, զույգով 

պտույտների նախապատրաստում շրջապտույտով, պտույտներ զույգով en dehors et en dedans ձեռքերի տարբեր 

կեցվածքներով, օբերտաս զույգով։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հունգարական բեմական պարի շարժումները զուգապարում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում զուգապարի կեցվածքները, շարժումները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում զուգապարում կատարվող շարժումներին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, պահումներ):  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

հունգարական բեմական պարի շարժումները, կներկայացնի զուգապարի կեցվածքները, բնորոշ երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկությունները, բարդ շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, 

պահումներ):  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` իրանի և ձեռքերի կեցվածքները զուգապարում, աղջկա պտույտը 

pirouette խաչաձև ձեռքերով բռնած en dehors et en dedans, battement développe առաջ թռիչքով ոտքերը ծալելով 90°, 

 



պտույտներ զույգով en dehors, cabriole-ոտքերի հարված կողք 90° ուղիղ վիճակում, ազջկան գոտկատեղից 

բարձրացնել և տեղափոխելը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել իտալական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իտալական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` իտալական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի 

սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդությունները, բնորոշ ազգային, երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել իսպանական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իսպանական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` իսպանական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի 

սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդությունները, բնորոշ ազգային, երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել լեհական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

լեհական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` լեհական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի 

սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդությունները, բնորոշ ազգային, երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել հունգարական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

հունգարական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` հունգարական բեմական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի 

սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդությունները, բնորոշ ազգային, երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-025 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ուկրաինական և գնչուական ժողովրդական պարերի շարժումները 

կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորությունը: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-024 «Ժողբնորոշ պար երրորդ 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ներկայացնի ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

3) ներկայացնի գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ, 

4) ներկայացնի գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ուկրաինական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և 

 



արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

ուկրաինական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, 

հարվածներ, վիխիլյասնիկ, հյուսք, տինոկ, պտույտներ, ծնկածալումներ, թռիչքներ), բնորոշ երաժշտական և 

արտահայչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված 

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում, ինչպես նաև եռյակներով, բարդ 

 



ծնկածալումներ և թռիչքներ, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում գնչուական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում գնչուական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում գնչուական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

գնչուական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը, բնորոշ 

երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, ձեռքերի և 

ուսերի շարժումներ, իրանի խոնարհումներ, չեչոտկա, իջեցում ծնկի վրա, ծափզարկեր, թռիչքներ), բնորոշ 

երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների 

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի 

սխեմատիկ պատկերներ, պարզ և բարդ ծափզարկեր, պտույտներ, թռիչքներ, պահումներ, երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-026 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մոլդովական և իսպանական ժողովրդական պարերի շարժումները 

կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորությունը, զարգացնել ժողբնորոշ 

պարի շարժումների կատարման տեխնիկան և պարայնությունը:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

 



գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-025 «Ժողբնորոշ պար չորրորդ 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի մոլդովական ժողովրդական պարերի շարժումները, 

2) ներկայացնի մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

3) ներկայացնի իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները, 

4) ներկայացնի իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ, 

5) կատարի տեխնիկան և պարայնությունը զարգացնող վարժություններ։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մոլդովական ժողովրդական պարերի շարժումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում մոլդովական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

մոլդովական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ՝ ներկայացնելով շարժումների համակցումը, 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, քայլ 

առաջ կրունկի վրա սահանկումով, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում), բնորոշ երաժշտական և 

արտահայչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

 



երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե 

հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ՝ ներկայացնելով ներառված շարժումների 

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված 

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուցապարում, պտույտներ զույգով, երաժշտական 

և արտահայտչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները 

 



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները, 

2) ճիշտ է կատարում իսպանական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում իսպանական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և 

արտահայտչական առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իսպանական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ՝ ներկայացնելով շարժումների համակցումը, 

բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` իսպանական ժողովրդական պարի ոտքերի և ձեռքերի փոքր ու 

մեծ դիրքերը, շարժումներ (քայլեր, ծափեր, սահանկում, ոտքի շրջանաձև շարժում, ոտնազարկեր, պտույտներ), 

բնորոշ երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ՝ ներկայացնելով ներառված շարժումների 

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական 

 



առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված 

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, բնորոշ ազգային, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել տեխնիկան և պարայնությունը զարգացնող վարժություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շարժումների բարդ համակցումներ, 

2) ճիշտ է կատարում բարդ թռիչքներ, 

3) ճիշտ է կատարում բարդ պտույտներ, 

4) ճիշտ է կատարում բարդ ծնկածալումներ, 

5) ճիշտ է կատարում բարդ ծափզարկեր, 

6) ճիշտ է կատարում բարդ ոտնազարկեր, մանրազարկեր, 

7) ճիշտ է արտահայտում վարժությունների պարայնությունը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

տեխնիկապես բարդ շարժումներով համակցված վարժություններ՝ արտահայտելով վարժությունների 

պարայնությունը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ բարդ թռիչքներ (մեծ աղավնացատկ, լայնոտնուկ разножка, 

шучка, стульчик), բարդ պտույտներ (պլեսկանցի, անկյունագծով և շրջանագծով պտույտներ, թռիչքով պտույտներ), 

բարդ ծնկածալումներ (սագի քայլ, գնդակ, ползунок, метелочка, мельница, подсечка), բարդ ծափզարկեր (սահող և 

ֆիքսող, մեկական, կրկնակի, եռակի), բարդ ոտնազարկեր, մանրազարկեր (խոսակցական, բարդ և պտույտով 

 



բանալի):  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-027 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ պարելու 

կարողություն: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-026 «Ժողբնորոշ պար հինգերորդ 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) պարի տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ, 

2) ներկայացնի բեմական պատրաստվածությունը։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պարել տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տվյալ բեմադրության տեխնիկան, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարման ընթացքը, բեմադրական կոմպոզիցիան, 

3) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարմանը բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ ներկայացնելով` բեմադրական կոմպոզիցիան, կատարման 

ընթացքը, բեմադրության տեխնիկան, բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ բնորոշ պարերի հատվածներ բալետային և օպերային 

ներկայացումներից, բարդ և բազմաոճ բեմադրական կոմպոզիցիա սխեմատիկ պատկերներով, տեխնիկապես բարդ 

շարժումներ և շարժումների համակցումներ, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բեմական պատրաստվածությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում պարերի տեխնիկական բարդությունները, 

2) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,  

3) ճիշտ է ներկայացնում մենապարին բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները, 

4) դրսևորում է պարային կատարման անհատականություն, բեմական կուլտուրա, երաժշտականություն, դերասանի 

վարպետություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ՝ ներկայացնելով պարերի տեխնիկական բարդությունները, 

զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն, բեմական կուլտուրա, անհատականություն, 

երաժշտականություն, դերասանի վարպետություն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ պարերի տեխնիկական բարդություններ, մենապարին, 

զուգապարին, խմբապարին բնորոշ առանձնահատկություններ, պարային կատարման անհատականության 

 



առանձնահատկություններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր 

առաստաղով, փայտե կամ լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-028 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ժամանակակից պարի (modern dance and contemporary 

dance) տարբեր տեխնիկաների ու հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, ինչպես նաև մարմնի համակարգման և 

մարմնին լիարժեք տիրապետման հմտություն, մարմնի և մտքի ճկունություն:  

Ավարտելով այս մոդուլը՝ ուսանողը կտիրապետի շարժման տարածական ըմբռնման նրբություններին, կկարողանա 

կատարել կոմպլեքսային վարժություններ, կտարբերակի ժամանակակից պարի բեմադրողների տարատեսակ 

ձեռագրերը, կկարողանա հեշտորեն ընկալել և վերարտադրել արդի բեմադրությունները:  

Մոդուլի տևողությունը  144 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 144 ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-015 «Դասական պար առաջին 

մակարդակ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի ժամանակակից պարի հիմնական շարժումները, 

2) ցուցադրի ժամանակակից պարի հիմնական շարժումները տարբեր հարթություններում և վերլուծի դրանց 

առանձնահատկությունները, 

3) կատարի շնչառական վարժություններ, 

 



4) կիրառի ժամանակակից պարի հիմնադրերի ձեռագրերը։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել ժամանակակից պարի հիմնական շարժումները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահում մարմնի, ոտքերի և ձեռքերի դիքերն ու դրություններ, 

2) ճիշտ է կատարում կծկում և թուլացում (contraction and release) վարժությունները, 

3) ճիշտ է կատարում մարմնի գալարվող (rolling down and rolling up) վարժությունների համալիրը, 

4) ցուցադրում է ընկնել, կանգնել և ընկրկել (falling, up and rebound) վարժությունները,  

5) ճիշտ է կատարում վազք և քայլ վարժությունները, 

6) ճիշտ է կատարում է ճոճում (swing) վարժությունները,  

7) կարողանում է հստակ կատարել պտույտներ, թռիչքներ, 

8) բացատրում և հիմնավորում է շարժումների կատարման հերթականությունը, 

9) կիրառում է վարժությունների հերթականությունը տարածության մեջ, 

10) շարժումները կատարում է երաժշտությանը և ռիթմին համահունչ՝ ըստ խորեոգրաֆի առաջադրանքի: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի 

մարմնի, ոտքերի և ձեռքերի դիքերն ու դրությունները, կկատարի կծկում և թուլացում (contraction and release), (falling, 

up and rebound), վազք և քայլ, ճոճում (swing) վարժությունները, մարմնի գալարվող (rolling down and rolling up) 

վարժությունների համակցությունը, պտույտներ և թռիչքներ, շարժումները՝ ըստ հանձնարարված հերթականության։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` parallel and turnout ոտքերի դիրքեր, մարմնի դիրքերը erect, 

curved, spiral, arch, tilt, contraction and release, rolling down and rolling up։  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ցուցադրել ժամանակակից պարի հիմնական շարժումները տարբեր հարթություններում և վերլուծել դրանց 

առանձնահատկությունները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է կատարում հատակի տեխնիկան (floor technique), 

2) ճիշտ է վերարտադրում 2-րդ և 3րդ հարթություններում կատարվող վարժությունների հերթականությունը, 

3) ճիշտ է կատարում կանգնած դիրքում և օդում կատարվող վարժությունների հերթականությունը, 

4) հեշտությամբ փոխում է հարթությունները̀՝ առանց ֆիզիկական ուժի գործադրման, 

5) ճիշտ է կիրառում ժամանակակից պարի շարժումները հարթությունների մեջ̀՝ ըստ նրանց առանձնահատկության, 

6) ճիշտ է համակարգում մարմինը՝ ըստ հանձնարարված վարժությունների բարդության, 

7) ճիշտ է բացատրում ժամանակակից պարում հարթությունների օգտագործման անհրաժեշտությունը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կցուցադրի 

ժամանակակից պարի հիմնական շարժումները տարբեր հարթություններում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` swing, մարմնի պտուտներ, մարմնի կծկում, գլուխդարձ հատակին 

առաջ և հետ, մարմնի transition-ներ հատակին, contraction and release վարժություններ, նստած դրության, 

ոտնաթաթերի flex and point վարժություն, body transitions and turns 2րդ հարթություն, rolling down and rolling up 3րդ 

հարթություն, անկումներ կանգնած դիրքից և թռիչքից, անկումներ պտույտներից, հարթությունների հերթականության 

փոփոխում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: 

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: 

Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

 



ժամաքանակը 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շնչառական վարժություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շնչառական վարժությունները, 

2) համատեղում է շնչառական աշխատանքը մարմնի համակարգման վարժությունների հետ, 

3) ցուցադրում է մարմնի կառավարման և ուղղարոդման հմտություն տարածության մեջ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

շնչառական վարժություններ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ inhalation and exhalation, Sustained և Percussive շարժումներ 

համակցված շնչառության հետ, coordination and balance of the body, using gravity of the body transitions in the space 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կիրառել ժամանակակից պարի հիմնադրերի ձեռագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում և ցուցադրում է Մարի Վիգմանի, Ռուդոլֆ Լաբանի պարային տեխնիկայի հիմնախնդիրները, 

մեթոդները և տեսությունը, 

2) ճիշտ է ցուցադրում, վերլուծում և հիմնավորում Խոսե Լիմոնի, Մարթա Գրեհեմի, Մերս Քենինգեմի պարային 

ժառանգությունը և պարային տեխնիկան, 

3) տարբերակում է ժամանակակից պարի արդի խորեոգրաֆների բեմադրությունները, պարային ոճը, 

ուղղությունները, 

4) ճշգրտորեն վերարտադրում և ցուցադրում է ժամանակակից պարարվեստում դասական համարվող 

բեմադրությունները կամ պարային համարները: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի՝ 

Մարի Վիգմանի, Ռուդոլֆ Լաբանի պարային տեխնիկայի հիմնախնդիրները, մեթոդները և տեսությունը, Խոսե 

Լիմոնի, Մարթա Գրեհեմի, Մերս Քենինգեմի պարային ժառանգությունը և պարային տեխնիկան, ժամանակակից 

պարի արդի խորեոգրաֆների բեմադրությունները, պարային ոճը, ուղղությունները, ժամանակակից պարարվեստում 

դասական համարվող բեմադրությունները կամ պարային համարները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` Լաբանի տեխնիկան Body - what the body is doing and the 

interrelationships within the body, Effort - the qualities of movement, Shape - how the body is changing shape and what 

motivates it to do so, Space - where the body is moving and the harmonic relationships in space: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 36 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԻՄՊՐՈՎԻԶԱՑԻԱ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԻՄՊՐՈՎԻԶԱՑԻԱ, ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-029 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել իմպրովիզացիայի տարբեր մեթոդների և եղանակների կիրառման, 

ինչպես նաև տարածության մեջ արագ կողմնորոշվելու, տրամադրվող նյութը հեշտորեն ըմբռնելու, ինչպես նաև 

անհատական շարժումներ ստեղծելու, մշակելու հմտություն և կարողություն:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԴԲ-5-19-028 «ժամանակակից պար» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի կարճ պարային համակցություններ, 

 



2) կիրառի կոնտակտային իմպրովիզացիայի հիմունքները գործնական աշխատանքներում, 

3) ներկայացնի ընկերակցման կարևորությունը և անհրաժեշտությունը պարարվեստում և կիրառի 

գործնականում։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել կարճ պարային համակցություններ  

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է արագ կողմնոշվել տարածության մեջ և արձագանքել,  

2) ճիշտ է օգտագործում շարժումները տարածության մեջ, 

3) ճիշտ է աշխատում երաժշտական նյութի հետ, 

4) ցուցաբերում է ստեղծագործական, յուրօրինակ մոտեցում, 

5) կարողանում է ինքնաբուխ շարժումներ ստեղծել, 

6) կարողանում է գործել չնախատեսված իրավիճակներում,  

7) ճիշտ է համակցում շարժումը, ռիթմը, ձայնը, տարածությունը, 

8) կարողանում է նպատակային օգտագործել և վերլուծել պարային շարժումները,  

9) կարողանում է հմտորեն ստեղծել, հորինել շարժումներ և վերածել դրանք պարային համակցության: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի 

կարճ պարային համակցություններ՝ ցուցաբերելով ստեղծագործական, յուրօրինակ մոտեցում, աշխատելով 

երաժշտական նյութի հետ, կստեղծի ինքնաբուխ շարժումներ, հմտորեն կհորինի շարժումներ և կվերածի դրանք 

պարային համակցության: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` որոշակի շարժումների համակցություն, կրկնօրինակում` գնդակ, 

թուղթ, հեղուկ, զսպանակ և այլն: Պարասրահի տարածության օգտագործում� քայլի, վազքի, կանգի շարժումներ, 

«Առաջնորդ և հետևորդ», «սկուտեղ», «շղթա» վարժություններ: Վարժությունների հերթականության ստեղծում 

երաժշտության ներքո:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 24 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել կոնտակտային իմպրովիզացիայի հիմունքները գործնական աշխատանքներում 

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է հեշտությամբ կապ ստեղծել զուգընկերոջ հետ ̀ ինչպես էներգետիկ, այնպես էլ ֆիզիկական 

դաշտում, 

2) կարողանում է արագ ընկալել զուգընկերոջ գործողությունները տարածութայն մեջ և վերարտադրել դրանք, 

3) կարողանում է համատեղ և միասնական աշխատել զուգընկերոջ հետ, 

4) տիրապետում է մարմնի ծանրությանը կոնտակտային իմպրովիզացիայի ժամանակ, 

5) զուգընկերոջ հետ կարողանում է ստեղծել ընդհանուր պարային համակցություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի 

համատեղ և միասնական աշխատանք զուգընկերոջ հետ, հեշտությամբ կապ ստեղծելով նրա հետ ինչպես 

էներգետիկ, այնպես էլ ֆիզիկական դաշտում՝ արագ ընկալելով զուգընկերոջ գործողությունները տարածութայն մեջ և 

վերարտադրելով դրանք։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`  

Զույգերով Էներգետիկ և ֆիզիկական դաշտի ստեղծում̀, առաձգական շարժումներ առաջ և հետ, տարածության մեջ 

տվյալ պահին շարժումների ստեղծում, հորինում, կրկնօրինակում, պատասխանում: Մարմնի տարբեր մասերով 

մարմնի ծանրության փոխանցում զուգընկերոջը, պահումներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 24 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ընկերակցման կարևորությունը և անհրաժեշտությունը պարարվեստում և կիրառել գործնականում 

Կատարման չափանիշներ 1) ցուցադրում է անհատական աշխատանքներ ̀՝ համագործակցելով զուգընկերոջ հետ, 

2) հիմնավորում և բացատրում է վարժությունների նպատակն ու խնդիրները, 

3) կարողանում է վստահություն ներշնչել և վստահել պարընկերոջը, 

4) ճիշտ և սահուն է կատարում ընկերակցման վարժությունները (փակ աչքերով, մարմնի տարբեր մասերին 

հետևելով, հատակին ընկնելով և այլն), 

5) գործնականում կիրառում է ընկերակցման աշխատանքների տարբեր ձևեր:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կներկայացնի 

անհատական աշխատանքներ՝ համագործակցելով զուգընկերոջ հետ, ընկերակցման վարժությունները, (փակ 

աչքերով, մարմնի տարբեր մասերին հետևելով, հատակին ընկնելով և այլն), ընկերակցման աշխատանքների տարբեր 

ձևեր, վարժությունների նպատակն ու խնդիրները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` տարածության մեջ առաջնորդի ուղղորդումը կատարողին, 

վստահության ստեղծում, պարային կապակցության ստեղծում տարածության մեջ զույգերով և խմբերով, պահումներ 

զույգով, խմբակային պահումներ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, աուդիո և վիդեո սարքավորումներ: Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել 

ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, լինոլիումե հատակով դահլիճում: Մի կողմը պետք է լինի հայելապատ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք` 24 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՊԴԲ-5-19-030 

 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ 

գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ 

սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլի 1 և 2 ուսումնառության արդյունքներն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չէ: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի 

մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն 

համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:  

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

2) ներկայացնի կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը 

3) կատարի շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

4) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատի օգտագործման արդյունավետությունը 

5) կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորի ապրանքի /ծառայության/ գինը 

6) մշակի բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

7) հաշվի հարկեր, տուրքեր, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը և ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում, 

 



3) բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի անձնային հատկանիշների կարևորությունը հիմնավորում է, 

4) բիզնես-գործունեության համար սեփական հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է, 

5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում, 

7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները, 

8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և անհատական գործնական առաջադրանքների 

հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվում է բիզնես-գաղափարի և բիզնես-գործունեության հիմնական 

հասկացությունների վերաբերյալ ուսանողների յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով նրանք ըստ իրավիճակի ներկայացնում և հիմնավորում են կոնկրետ բիզնես-

գաղափար, որոշակիացնում են իրենց նախընտրած գործունեության տեսակը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Բիզնես-գաղափարը որպես բիզնես-գործունեության մեկնակետ, դրա ձևավորման նախադրյալները: Բիզնես-

գաղափարի իրատեսությունը հիմնավորող ցուցիչները: Օրենսդրական դաշտի պահանջները հաշվի առնելու 

կարևորությունը: Գործարար միջավայրի օբյեկտիվ գնահատման կարևորությունը և մոտեցումները: Սեփական 

գործարար հնարավորությունների բացահայտումը և անաչառության կարևորությունը: Բիզնես-գործունեության 

համար նախընտրելի ոլորտի ընտրությունը: Տեսլականի, նպատակի և ռազմավարության հստակ և հիմնավորված 

ձևակերպումը: Վերջնական բիզնես-գաղափարի գնահատումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է 

հիմնավորված եզրահանգումներ անելու ունակություն, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ներկայացնում 

է տվյալ իրավիճակում առավել նախընտրելի ու հիմնավորված լուծումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքների 

անհրաժեշտ փուլերում անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան՝ հետագա քննարկման ուղղությունները 

ձևավորելու համար: 

 



Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլիպչարտ, գունավոր թղթեր, ամրակներ, տարբեր գույնի մարկերներ, ուսուցողական 

իրավիճակների նկարագրեր, բիզնես-գաղափարների հաջողված օրինակներ, տեսլականի, նպատակի և 

ռազմավարության ուսուցողական ձևակերպումներ՝ նաև ոչ հստակ ձևակերպված: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության կազմակերպչա-իրավական ձևերի բնութագիրը ճիշտ է, 

2) կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը ճիշտ է, 

3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է, 

5) կազմակերպության կառավարման անհրաժեշտությունը և խնդիրները ճիշտ է մեկնաբանում, 

6) կառավարման ֆունկցիաների բնութագրերը ճիշտ է, 

7) կառավարման ոճերի բնութագրերը ճիշտ է, 

8) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ է, 

9) աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր է, 

10) աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է, 

11) կազմակերպության կառավարմանն առընչվող փաստաթղթերի ձևավորումը ամբողջական և հիմնավոր է, 

12) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է, 

13) կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարականների հիման 

վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվում է տարբեր կազմակերպչա-իրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների, 

դրանց կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով ուսանողը պետք է տրված պայմաններին համապատասխան կազմի տարբեր 

փաստաթղթեր: Գործնական հանձնարարությունները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի: 

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ 

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական 

կարգավորումը: Կազմակերպության կանոնադրությունը: Կազմակերպության կառավարման խնդիրները, 

ֆունկցիաները: Կառավարման ոճերը, դրանց առանձնահատուկ գծերը: Կառավարման ապարատի կառուցվածքը, 

ստորաբաժանումները: Կառավարման բաժինների առանձնացման սկզբունքները: Աշխատանքի բաժանման 

անհրաժեշտությունը, աշխատատեղերի ձևավորման մոտեցումները տարբեր մեծության կազմակերպություններում: 

Կազմակերպության փաստաթղթային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, փաստաթղթերի ձևավորման կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում ճիշտ, 

ոչ էական թերություններով, իսկ գործնական առաջադրանքները տրված պայմաններին համապատասխան 

կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում 

անհրաժեշտ է կիրառել առանձին իրավիճակների խմբային քննարկումներ: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ, առանձին 

կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման, աշխատողների ֆունկցիաների սահմանման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ 6) ճիշտ է մեկնաբանում <<շուկա>> հասկացությունը, 

7) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

8) շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է, 

9) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում, 

10) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է, 

11) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է, 

 



12) շուկայի վրա ազդող գործոնների և գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է, 

13) շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է, 

14) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է, 

15) մարքեթինգի գաղափարների /4P և 7P/ նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում, 

16) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված է:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների, խմբային քննարկումների և գործնական 

հանձնարարությունների հիման վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվելու է շուկայի վերաբերյալ հիմնական 

հասկացությունների ճիշտ ընկալման ուսանողի կարողությունը, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նա 

կատարելու է իրավիճակին համապատասխան եզրահանգումներ /հնարավորության դեպքում կարող են 

օգտագործվել նաև ուսանողների ինքնուրույն դիտարկումների ու հետազոտությունների արդյունքները/: Արդյունքները 

անհրաժեշտ է քննարկել խմբում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Շուկայի բնութագիրը: Շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղղությունները: Շուկայի 

հետազոտության գործընթացը: Շուկայական պահանջարկի գնահատումը: Շուկայի վրա ազդող գործոնները, գնորդի 

վարքագիծը: Մրցակցություն, դրա գնահատումը: Շուկայի հատվածավորումը: Մարքեթինգի 4 և 7 P-երը: 

Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և մշակման կարևորությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստային և գործնական առաջադրանքները 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում, իսկ խմբային քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է իրավիճակին 

հիմնավորված արձագանքելու ունակություններ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ամբողջ ուսուցման 

ընթացքում ըստ իրավիճակների անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, շուկայական իրավիճակների նկարագրեր, տիպական իրավիճակներում 

առավել հիմնավորված լուծումների օրինակներ, գործնական կիրառություն ունեցող փաստաթղթերի նմուշներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում, 

2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորում է, 

3) նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է, 

4) աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և դրանց առընչվող ցուցանիշների մեկնաբանությունը ճիշտ է, 

5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների մեծության ձևավորման 

մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում, 

6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է, 

7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է, 

9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և 

արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, 

10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների 

եզրահանգումները հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է ըստ ռեսուրսների տարբեր խմբերի հաշվել առավել ընդհանուր նշանակություն 

ունեցող ցուցանիշները: Նպատակահարմար է գործնական առաջադրանքները հանձնարարել փուլերով՝ ըստ 

ռեսուրսների խմբերի: Քննարկումների ընթացքում նրանք ոչ միայն գնահատելու են ստացված արդյունքները, այլ նաև 

 



առաջարկելու են լուծումների սեփական տարբերակները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Կազմակերպության ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը: Նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական 

ռեսուրսներ, դրանց կազմը: Հիմնական կապիտալ և շրջանառու կապիտալ: Ֆինանսական ռեսուրսներ: Ռեսուրսների 

մեծությունը բնութագրող ցուցանիշները: Ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները մեթոդապես ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել ապրանքի /ծառայության/ գինը 

Կատարման չափանիշներ 1) <<ծախս>> հասկացության բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը, 

3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները և վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ է, 

5) ապրանքների տարբեր տեսակների և ծառայությունների տարբեր խմբերի համար պահանջվող ծախսերի կազմը 

հիմնավոր է ներկայացնում, 

6) ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում, 

7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում, 

8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը, 

9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում, 

10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է, 

11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողներին 

 



հանձնարարվելու է ըստ ծախսերի առանձին հոդվածների կատարել միավոր արտադրանքի կամ ծառայության 

համար դրանց հաշվարկներ և որոշել ինքնարժեքն ու գինը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերի հասկացությունը: ՈՒղղակի 

և անուղղակի ծախսեր, կայուն և փոփոխական ծախսեր: Ծախսերի մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

Ծախսերի հաշվապահական ձևակերպման կարգը: Անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումը: Միավորի 

ինքնարժեքի ծախսային հոդվածները: Ինքնարժեքի հաշվարկը: Շահույթի նորմայի հասկացությունը և կիրառումը: 

Արտադրանքի գնի մեծության հաշվարկը: Անհատական գնից շուկայական գնին անցման գործընթացը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ, հաշվարկների 

կատարման ընթացքում օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ է, 

3) բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը և ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն, 

5) SWOT վերլուծության արդյունքները կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում, 

6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված է, 

7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է սահմանվել, 

 



9) բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ռիսկերը և դրանց հաղթահարման քայլերը 

հիմնավոր են: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է կազմված բիզնես պլանի հիման վրա, որում պետք է արտացոլված լինեն 

նախատեսված բիզնես գործունեության վերաբերյալ բոլոր հայտնի տեղեկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Բիզնես պլանի բովանդակությունը և բաժիններում ներառվող հարցերը: Բիզնես պլանի կազմման համար 

անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, դրանց աղբյուրները: SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառումը պլանը 

կազմելու ժամանակ: Բիզնես պլանի կատարման գործողությունների ծրագիրը, դրա կազմման մոտեցումները: 

Գործողությունների ժամանկացույցը: Պլանի կատարման հնարավոր ռիսկերը, դրանց հաղթահարման 

միջոցառումները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե պլանը կազմված է ճիշտ և հիմնավորված: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

բիզնես պլանի բովանդակությանը համապատասխան ձևաթղթեր, մեթոդական հանձնարարականներ, պլանը 

կազմելու համար օգտագործվող ելակետային տվյալներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, 

3) հարկերի և տուրքերի մեծությունը հաշվելու համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է 

կատարում, 

4) հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, 

6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

 



 

7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, 

8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, 

9) ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է ներկայացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առջադրանքների կատարման հիման վրա: 

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել հարկերի և տուրքերի գումարները, լրացնել ֆինանսական 

հաշվետվություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի և տուրքերի տեսակները, դրանց տնտեսական 

նշանակությունը: Հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները: Հարկերի հաշվարկման կարգը և 

դրույքաչափերը: Հարկատուների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության պահանջների պահպանման 

համար: Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը: 

Ստուգումների անցկացումը, կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, հարկերի վերաբերյալ օրենքներ և նորմատիվ փաստաթղթեր, մեթոդական նյութեր, 

հաշվետվությունների ձևաթղթեր, հաշվարկները կատարելու համար օգտագործվող ելակետային նյութերի 

փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 
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