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ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
2-90.01.05.01-4 <<Դերասան՝ էստրադայի>>
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2-90.01.05 <<Էստրադային արվեստ >>

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ դերասան՝

էստրադայի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ/լրիվ/ ընդհանուր

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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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



II. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
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-րդ կուրս 2- րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 1-ին
կիս.
17

շաբ.

2-րդ
կիս.
21

շաբ.

3-րդ
կիս.
16

շաբ

4-րդ
կիս.
19

շաբ.

5-րդ
կիս.
15

շաբ.

6-րդ
կիս.
16

շաբ.

7-րդ
կիս.
15

շաբ.

8-րդ
կիս.
15

շաբ.

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

1.1 Հայոց լեզու 2 78 34 44

1.2 Հայ գրականություն 2 78 32 46

1.3 Ռուսաց լեզու 2 78 36 42

1.4 Օտար լեզու 2 96 42 54

1.5 Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 2 72 72

1.6 Երկրաչափություն 4 72 36 36

1.7 Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ 4տ 48 24 24

1.8 Բնագիտական առարկա 1 4 72 36 36

1.9 Բնագիտական առարկա 2 4տ 60 30 30

1.10 Բնագիտական առարկա 3 4տ 36 36

1.11 Բնագիտական առարկա 4 4տ 36 36

1.12 Հայոց պատմություն 2 72 32 40

1.13 Հասարակագիտություն 3տ 54 54

1.14 ՆԶՊ 4տ 72 36 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 924 176 298 252 198 0 0 0 0

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 5,6տ 72 54 18 40 32

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 7տ 48 40 8 48

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 8տ 48 42 6 48



4 Իրավունքի հիմունքներ 8տ 36 30 6 36

5 Պատմություն 7տ 48 42 6 48

6 Ռուսաց լեզու 5,6տ 72 52 20 36 36

7 Օտար լեզու 5,6տ 72 52 20 36 36

8 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 7տ 36 30 6 36

9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր
2տ 18 14 4 18

10 Ֆիզիկական կուլտուրա 1-8տ 268 8 260 34 42 32 38 30 32 30 30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 718 364 342 12 34 60 32 38 142 136 162 114

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Հաղորդակցություն 5տ 36 12 24 36

2 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ
8տ 54 34 20 54

3 Համակարգչային օպերատորություն 7տ 72 34 38 72
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 162 80 82 0 0 0 0 36 0 72 54

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայ գրականություն 1տ 72 56 16 72

2 Արտասահմանյան գրականություն 1տ 72 54 18 72

3 Հոգեբանություն 5տ 72 38 34 72

4 Գեղագիտություն 4տ 72 48 24 72

5 Արվեստի պատմություն 1,2տ 120 96 24 68 52

6 Համաշխարհային երաժշտական մշակույթ 4տ 72 58 14 72

7 Հայկական երաժշտական մշակույթ 4տ 36 22 14 36

8 Ընդհանուր դաշնամուր 5-8տ 130 32 98 30 40 30 30



9 Ռիթմիկա, պար 1-4տ 278 38 240 68 72 68 70

10 Բեմական շարժում 5-8տ 212 32 180 48 68 48 48

11 Դրամատուրգիա 2-3տ 120 86 34 70 50

12 Թատրոնի պատմություն 1տ 72 52 20 72

13 Կինոյի պատմություն 2տ 68 56 12 68

14 Էստրադային արվեստի պատմություն 4տ 72 54 18 72

15 Ռեժիսուրա 2-3տ 140 36 104 72 68

16 Գրիմի օգտագործման հմտություն 5,6տ 72 20 52 72
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1680 778 902 352 334 186 322 150 180 78 78

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Դերասանի վարպետություն 1-8տ 424 100 324 50 64 42 54 36 72 52 54

2 Բեմական խոսք 3-8տ 424 44 380 64 72 72 72 72 72

3 Մնջախաղային արվեստ 5-8տ 264 64 200 72 72 72 48

4 Երգեցողություն 5-8տ 140 16 124 30 36 30 44
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1252 224 1028 50 64 106 126 210 252 226 218

5. ԸՆՏՐՈՎԻ 72 72

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 16 2 8 2 4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4824 612 756 576 684 540 576 540 540

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 400

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36 36 36



IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ N VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

1 Անհատականության դրսևորման վարպետություն ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Սոցիալական մանկավարժություն ու հոգեբանություն 1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների

2 Օտար լեզուների
3 Հումանիտար առարկաների
4 Սոցիալ-տնտեսական առարկաների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 Ինֆորմատիկայի
1 ՈՒսումնական 3,4,5,6 10 6
2 Մասնագիտական 7,8 5 7

8
9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-28-ը համալիր քննություն՝ ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից:

Հունիսի 28-ից հուլիսի 5-ը համալիր քննություն՝ հատուկ մասնագիտական մոդուլներից:

1 Դահլիճ՝ կինոէկրանով
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ
3 Պարասրահ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-3-14-001
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 Ընդամենը 36 ժամ

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  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 հաղորդակցումը,

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունակական 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 կտրվեն 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։

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

օգտագործում է հնարավորությունները։

Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: 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 դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

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



Ուսանողին կտրվեն 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։

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

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: 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`   5 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 կտրվեն 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։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճշգրտությամբ կատարում է

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: 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`    5 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։

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

Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում`              3 ժամ

Գործնական աշխատանք`     5 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 հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

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։

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

Մեթոդաբանությունը և
ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում`             3 ժամ

Գործնական աշխատանք`    5 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-3-14-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների

ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու,

ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն

ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։



Մոդուլի տևողությունը Ընդամենը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 34 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1) փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական, աշխատատեղը(երը)՝

օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական

ընթացակարգերը:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերություններ ծագման հիմքերի, կողմերի իրավունիքների և

պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, աշխատանքի ընդունվելու,



աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի

փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական աշխատատեղ(եր)՝ օգտվելով տարբեր

բազաներից, վերլուծել հավաքագրված տվյալները և պլանավորել աշխատանքի ընդունվելու իր գործողությունները։

Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր

մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր

համապատասխանության հարցում։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում է բոլոր

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք,

պայմանագրեր և այլն), տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական գրականություն,

նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական

պահանջները,

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ,

5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։

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



Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և ստորաբաժանումների,

աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին

ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում

«նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ հաղորդակցման կարողություն, շփվել

գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, որով հնարավոր կլինի գնահատել նոր

աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև

ուսանողի ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողությունները:

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

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանիքի և

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,

3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի դրսևորման,

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։

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



Ուսանողին կտրվեն հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի հիմնական

սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի

ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ հարաբերություններում

առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով պատշաճությունը և հարգալից տոնը։

Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի տարբեր դրսևորումների պայմաններում

ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային դրսևորումների օրինակներ կարող են

հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային պարտականությունների կատարման

թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների գերադրում կամ ստորադասում, թիմային

զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։

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

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում`           4 ժամ

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,



4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, պատասխանատվության,

մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, նախաձեռնողականության և

նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորության

վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի ուսանողի մոտ նաև գործնականում`

ուսուցման գործընթացում:

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

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում`           6 ժամ

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-3-14-001

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) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից



տեսական ուսուցում՝ 34 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 38 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1) տիրապետի համակարգչային տեխնիկային և կիրառի օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տքստեր,

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) կատարի ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով,

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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման

վրա։Ուսանողին կտրվի կիրառական փաստաթղթի նմուշ, առաջադրելով ձևավորել փաստաթուղթը տեքստային խմբագրիչի

օգնությամբ։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.

- կատարել տեքստային խմբագրիչի գործիքների վահանակների, գործիքների տեղադրում և հեռացում, ինտերֆոյսի

կարգավորում,

- ստեղծել պարզագույն տեքստային փաստաթղթեր և պահպանել տարբեր ֆորմատներով, ինչպես նաև պատրաստել

փաստաթուղթ` նմուշի հիման վրա,

- ստանալ որևէ փաստաթուղթ օգտագործելով տեքստերի ձևավորման հրամանները, տառատեսակների ներկայացումը

տարբեր ոճերով ու չափերով, տառերի և տողերի միջև հեռավորությունների, սահմանների, լուսանցքների

տեղադրման ու փոփոխման հրամանները, տողերի դասավորման հրամանները (ձախից, աջից, մեջտեղից ու

երկկողմանի հավասարեցումով),

- փաստաթղթում տեղադրել նկար, սիմվոլ և ներդրված օբյեկտ։

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում, թույլ են

տրված որոշ անճշտություններ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների

կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան ցուցադրական նյութեր, պրոյեկտոր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանների և գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման

վրա։Ուսանողին կտրվի տարբեր լեզուներով տեքստերի նմուշներ։ Կտրվի որոշակի ժամանակ, որի ընթացքում պետք է

կիրառի տեքստային ինֆորմացիայի /դիմումներ, նամակներ, տեղեկանքներ, հուշագրեր, հրամաններ, հայտարարագրեր,

երաշխավորագրեր, պայմանագրեր/, ստեղծման և մշակման գործողությունները, կատարի տեքստի և նկարի ստեղծման,

խմբագրման, պահպանման, ստուգման, նկարի տեղադրման և ձևափոխման աշխատանքներ։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.

- կատարել փաստաթուղթը անհրաժեշտ ոճերով ձևավորման աշխատանքներ,

- բազմաէջ փաստաթղթերի համարակալում և դիտում տպելուց առաջ,

- կատարել տեքստային խմբագրիչի միջավայրում ֆայլերի ստեղծման ու պահպանման գործողություններ։

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե հիմնական մասերով առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում,

սակայն հնարավոր են աննշան, ոչ էական բացթողումներ, վրիպակներ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների

կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական նյութեր, պրոյեկտոր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանների և գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման

վրա։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.

- ուսանողին տրվում է աղյուսակի տպագրված օրինակ։ Ուսանողը պետք է պատրաստի աղյուսակը առաջարկված ձևով,

մուտքագրի տեքստը, ֆորմատավորի աղյուսակը և տպագրի։

- անհրաժեշտ է թվային տվյալներ պարունակող աղյուսակներում թվային արժեքների հետ կատարել հաշվարկային

գործողություններ գործողության նշանների և ֆունկցիաների օգնությամբ,

- թվային տվյալների հիման վրա կառուցել գրաֆիկներ և դիագրամներ,

- ուսանողը պետք է կատարի աշխատանքային թերթի վերանվանում, ավելացում, հեռացում, պահպանում,

- անհրաժեշտ է ներկայացնել նույնատիպ ավտոլրացման, հաճախակի կրկնվող ցուցակների ստեղծման կարգը,

- պետք է ներկայացնի ամսաթվային, թվային տվյալներ պարունակող վանդակների ֆորմատավորման կարգը, սխալի

հաղորդագրությունները, մակրոսների օգտագործման միջոցները,

- ուսանողը բացում է նախօրոք պատրաստված աղյուսակը և կատարում է ֆորմատավորման գործողություններ դրա

հետ, պահպանում է վերջնական տարբերակը և տպագրում։ Գնահատումը կատարվում է տպագրված օրինակի հիման

վրա։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում առաջադրանքները ամբողջությամբ և առանց էական սխալների

կատարելու դեպքում։

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով։ Պարապմունքներն անհրաժեշտ է



ռեսուրսները իրականացնել անհատական համակարգիչների կաբինետում` ունենալով տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ, որոնք

անհրաժեշտ է ստեղծել և պահպանել։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`           6 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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանների և գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման

վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.

- ուսանողին տրվում է ստանդարտ օբյեկտի օրինակ։ Ուսանողը պետք է այդ օբյեկտի վրա կատառի փոփոխություններ

առաջարկված ձևով,

- անհրաժեշտ է թվային տվյալներ պարունակող աղյուսակ: Ուսանողը պետք է այդ թվային արժեքները պատկերի

դիագրամայի տեսքով,

- թվային տվյալների հիման վրա կառուցել գրաֆիկներ և դիագրամներ,

- ստսցված դիագրամաները և գրաֆիկները կարողանում է ֆորմատավորել, կատարել պատկերի պտտում և չափերի

փոփոխություն,



- ուսանողին տրվում է օբյեկտների խումբ նա պետք է խմբավորի այդ օբյեկտները,

- ուսանողին տրվում է տարբեր գրաֆիկական դիագրամաներ, նա պետք է կատարի գրաֆիկական օբյեկտների

գունաերանգավորում,

Տրված օբյեկտները, գրաֆիկները և դիագրամաները ֆորմատավորում, պահպանում է վերջնական տարբերակը և

տպագրում։ Գնահատումը կատարվում է տպագրված օրինակի հիման վրա։

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարում է ճիշտ, սակայն թույլատրելի է նաև որոշ

աննշան բացթողումներ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների

կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ օբյեկտների, գրաֆիկների և դիագրամաների առավել տարածված և կիրառելի

նմուշների օրինակներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման

վրա։ ՈՒսանողին հանձնարարվելու է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության

համար։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.



- ներկառուցված ցուցադրական ծրագրերի և դրանց պատուհանի կառուցվածքի օգնությամբ կատարել

փոփոխություններ,

- կատարել ներբեռնում նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,

- կատարել առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,

- ցուցադրել պատրաստված տեղեկատվական նյութը։

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքներն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում, սակայն

թույլատրելի է նաև որոշ աննշան թերություններ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով` համակարգիչների

կաբինետում։ Նպատակահարմար է ունենալ գրաֆիկական օբյեկտների նախապատրաստված ցանկ, որոնց հիման վրա

աշխատելը հնարավորություն կտա ձեռք բերել արդյունքով սահմանված բոլոր կարողությունները։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 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 յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման



վրա։ ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ներկայացնել Internet Explorer ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, որի հիման վրա

պետք է կատարել ինֆորմացիայի որոնում որևէ թեմայի շուրջ։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- հանձնարարվում է ներկայացնել Internet Explorer ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, նրա հիմնական կոճակների

նշանակությունը։

- հանձնարարվում է ցուցադրել History և Favorites հրամանները, բացատրել։

- հանձնարարվում է բացատրել Stop և Refresh հրամանների նշանակությունը։

- հանձնարարվում է բացատրել Back և Forward կոճակների նշանակությունը։

- հանձնարարվում է բացել որևէ ինտերնետային էջ և պատճենել տեքստային և գրաֆիկական ինֆորմացիան այդ

էջից։

- հանձնարարվում է կատարել ինֆորմացիայի որոնում որևէ թեմայի շուրջ՝ օգտագործելով ինտերնետային փնտրող

ծառայությունները։

- հանձնարարվում է բացել նախօրոք պատրաստված էլեկտրոնային փոստը։ Ուսանողը պետք է ցուցադրի

էլեկտրոնային նամակների ուղարկման և ստացման գործողությունները, էլեկտրոնային փոստով ֆայլերի ուղարկման

և ստացման քայլերը։

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե կատարողական մակարդակով առաջադրանքը ճիշտ է կատարվում,

սակայն թույլատրվում է տարբերակների ընտրության որոշ շեղումներ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով` համակարգիչների

կաբինետում։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ամրապնդել գիտելիքներ հայ դասական և ժամանակակից գրականության վերաբերյալ,

զարգացնել նրանց վերլուծական միտքը, ընթերցանությամբ նպաստել բառապաշարի հարստացմանը և տրամաբանական

խոսքի զարգացմանը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 56 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի և մեկնաբանի գրականության ոճերը, զարգացման փուլերը,

2) ներկայացնի հին և միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները,

3) ներկայացնի V-րդ դարի հայ մատենագրության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները,

4) ներկայացնի նոր շրջանի գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները,

5) ներկայացնի նորագույն շրջանի հայ գրականությունը,

6) ներկայացնի հայ թատերագրությունը և վերլուծի հատվածներ:

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

մակարդակի ապահովումն է:



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և մեկնաբանել գրականության ոճերը, զարգացման փուլերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրականության ոճերը,

2) ճիշտ է սահմանում գրականության ոճերին բնորոշ առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայ գրականությունն՝ ըստ զարգացման փուլերի,

4) ճիշտ է դրսևորում գործող անձանց բնութագրելու, նրանց արարքների հոգեբանական շարժառիթներն ընկալելու և

մեկնաբանելու միջոցները:

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

հարցեր՝ գրականության ոճերի ու դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների, զարգացման փուլերի վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել ու մեկնաբանել հայ գրականության ոճային առանձնահատկությունները: Կհանձնարարվի

ստեղծել գրական կերպար՝ կերպարի արարքների հոգեբանական շարժառիթներն ընկալելու և մեկնաբանման միջոցներին

տիրապետելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հայ

գրականության դասագրքեր, գրականության ստեղծագործական ցանկ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հին և միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հին և միջնադարյան շրջանի գրականության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հին և միջնադարյան շրջանի նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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



հարցեր՝ հին և միջնադարյան շրջանի գրականության վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել այդ շրջանի նշանավոր

դեմքերին: Կառաջադրվի ներկայացնել հին և միջնադարյան շրջանի ստեղծագործություններ՝ գրականության ընդհանուր

բնութագիրն ու ժամանակաշրջանին հարիր առանձնահատկությունները մեկնաբանելու կարողությունները բացահայտելու

համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, գրական ստեղծագործություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել V-րդ դարի հայ մատենագրության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մատենագրության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի մատենագիրներին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ V-րդ դարի հայ մատենագրության վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին:

Կհանձնարարվի ներկայացնել այդ շրջանի մատենագիրների հայտնի ստեղծագործություններից՝ դրանց ընդհանուր

բնութագրի վերաբերյալ պատկերացումները բացահայտելու վերաբերյալ:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան

գրականություն, մատենագրության որոշ նմուշներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել նոր շրջանի գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նոր շրջանի գրականության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ նոր շրջանի գրականության վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին,

ներկայացնել նրանց ստեղծագործությունները՝ ոճական վերլուծությունների հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նորագույն շրջանի գրականության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները,

3) ճիշտ է թվարկում ժամանակակից գրողներին, ներկայացնում և վեր է լուծում նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ նորագույն շրջանի գրականության, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերի ու նրանց ստեղծագործությունների վերաբերյալ:

Կհանձնարարվի թվարկել ժամանակակից գրողներին, ներկայացնել նրանց ստեղծագործությունները՝ դրանք վերլուծելու



կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել հայ թատերագրությունը և վերլուծել հատվածներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ թատերգության առանձնահատկությունների վերլուծությունը.

2) ճիշտ է ներկայացնում թատերգության բովանդակության արձակ շարադրանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թատերգության հատվածի բեմադրությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հայ թատերգության կառուցվածքի բնորոշ առանձնահատկությունները:

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

հարցեր՝ հայ թատերգության բովանդակության և կառուցվածքին բնորոշ առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել թատերգության բովանդակության արձակ շարադրանքը, ներկայացնել հատվածի բեմադրություն՝

հայ թատերգության առանձնահատկությունները վերլուծելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հայ

թատերգության հատվածներ, բացառիկ նմուշներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ամրապնդել գիտելիքներ արտասահմանյան գրականության վերաբերյալ, զարգացնել

նրանց վերլուծական միտքը, ընթերցանությամբ նպաստել բառապաշարի հարստացմանը ու տրամաբանական խոսքի

զարգացմանը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 54 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի անտիկ շրջանի գրականությունը,

2) ներկայացնի միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները,

3) ներկայացնի Վերածննդի դարաշրջանի գրականության և թատերագրության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի

նշանավոր դեմքերին և նրանց ստեղծագործությունները,

4) ներկայացնի կլասիցիզմի շրջանի գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները,

5) աշխատի 19-20-րդ դարի և ժամանակակից արտասահմանյան գրականության նմուշների հետ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտիկ շրջանի գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտիկ շրջանի գրականության բնութագիրը,



2) ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային գրականության անտիկ շրջանի խոշոր դեմքերին ու նրանց

ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ անտիկ շրջանի գրականության վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել համաշխարհային գրականության անտիկ

շրջանի խոշոր դեմքերին, ներկայացնել վերջիններիս ստեղծագործությունները՝ այդ շրջանի գրականությունը բնութագրելու և

առանձնահատկությունները շեշտելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ անտիկ

շրջանի գրականությանը վերաբերող մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարի գրականության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան գրականության նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ միջնադարյան գրականության վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել միջնադարյան գրականության նշանավոր

դեմքերին, ներկայացնել վերջիններիս ստեղծագործությունները՝ այդ շրջանի գրականությունը բնութագրելու և

առանձնահատկությունները շեշտելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

միջնադարյան գրականությանը վերաբերող մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել Վերածննդի դարաշրջանի գրականության և թատերագրության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի

նշանավոր դեմքերին և նրանց ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի գրականության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի թատերագրությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ Վերածննդի դարաշրջանի գրականության և թատերագրության վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել

Վերածննդի շրջանի թատերագրությունը, նշել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց ստեղծագործությունները՝ տվյալ

ժամանակաշրջանում թատերգության բնութագրական ընդհանրությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

Վերածննդի դարաշրջանի գրականությանը վերաբերող մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կլասիցիզմի շրջանի գրականության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին և նրանց

ստեղծագործությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմի բնութագիրը,



2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին ու նրանց ստեղծագործությունները:

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

հարցեր՝ կլասիցիզմի շրջանի գրականության վերաբերյալ: Կառաջադրվի նշել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին:

Կհանձնարարվի ներկայացնել կլասիցիզմի շրջանին բնորոշ ստեղծագործություններ՝ բնութագրական

առանձնահատկությունները վերլուծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

կլասիցիզմի շրջանի գրականությանը վերաբերող մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Աշխատանք 19-20-րդ դարի և ժամանակակից արտասահմանյան գրականության նմուշների հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտասահմանյան գրականության 19-20-րդ դարի և արդի ժամանակների գրողներին և վերլուծում

նրանց ստեղծագործությունները,

2) ճիշտ է դրսևորում ստեղծագործությունների հիմնական գաղափարն ընկալելու և շարադրելու, գլխավորը երկրորդականից

տարբերելու կարողությունը,

3) ճիշտ է դրսևորում գեղարվեստական երկերը մասերի բաժանելու, դրանք վերնագրելու, հարցեր, պլան կազմելու և

մշակելու կարողությունները,

4) ճիշտ է ցուցադրում գործող անձանց բնութագրելու, նրանց արարքների հոգեբանական շարժառիթներն ընկալելու և

մեկնաբանելու կարողությունը:

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

հարցեր՝ կլասիցիզմի շրջանի գրականության վերաբերյալ: Կառաջադրվի նշել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին:



Կհանձնարարվի ներկայացնել կլասիցիզմի շրջանին բնորոշ ստեղծագործություններ՝ բնութագրական

առանձնահատկությունները վերլուծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

կլասիցիզմի շրջանի գրականությանը վերաբերող մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ հոգեբանական ընդհանուր դրույթների վերաբերյալ, միջանձնային

հարաբերությունների, կառավարման, կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծման, բանակցություններ վարելու և աշխատանքային

ճիշտ հարաբերություններ ստեղծելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հոգեբանության դերը, հիմնական եզրույթներն ու հասկացությունները, հիմնական բաղադրիչները,

2) տիրապետի աշխատանքի կառավարման հմտությունների,

3) տիրապետի աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատի թիմում,



4) կառավարի սթրեսը և ժամանակը, լուծի պրոբլեմներ և կոնֆլիկտներ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հոգեբանության դերը, հիմնական եզրույթներն ու հասկացությունները, հիմնական բաղադրիչները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում հոգեբանությունը, որպես գիտություն կենցաղային` «առօրյա» հոգեբանությունից,

2) ճիշտ է քննարկում հոգեբանության դերը ժամանակակից կյանքում,

3) ճիշտ է դասակարգում հոգեբանության մեթոդները,

4) ճիշտ է մեկնաբանում անձի ուղղվածությունը և նկարագրում նրա բաղադրիչները,

5) ճիշտ է ձևակերպում «անձի սոցիալականացում», «սոցիալական վարք», «դեր և սոցիալական դեր» հասկացությունները,

6) ճիշտ է թվարկում սոցիալականացման փուլերը,

7) ճիշտ է բացատրում «խումբ», «ռեֆերենտային խումբ» և «սոցիալական կարգավիճակ» հասկացությունները,

8) ճիշտ է բնութագրում ինքնակառավարումը և թվարկում նրա բաղադրիչները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  առաջադրվող հանգամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ հոգեբանության դերի, հիմնական եզրույթների, հասկացությունների ու բաղադրիչների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել սոցիալական փուլերը, ստեղծի հոգեբանական կերպար՝ անձի ինքնակառավարումը

բնութագրելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և մեկնաբանում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

հոգեբանական թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տիրապետել աշխատանքի կառավարման հմտությունների

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դրսևորում աշխատանքների պլանավորման կարողությունները,

2) ճիշտ է կիրառում համապատասխան հրահանգներ տալու հմտությունները,

3) ճիշտ է կատարում հրահանգների որակյալ իրականացման վերահսկողության գործառույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ աշխատանքի կառավարման հմտությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝

հոգեբանական իրավիճակներում համապատասխան հրահանգներ տալու և հրահանգների որակյալ իրականացման

վերահսկողության գործառույթները կիրառելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

հոգեբանական թեստեր, դասախոսության համար նախատեսված լեկցիոն նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատել թիմում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում նկարահանող խմբի և դերասանների միջև աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման

հմտություններին,

2) ճիշտ է կողմնորոշվում առաջացած անհամաձայնությունները լուծելիս,

3) ճիշտ է տիրապետում աշխատանքային առողջ մթնոլորտ ապահովելու հմտություններին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ էթիկայի կարևորագույն տարրերի վերաբերյալ: Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրների օրինակներ

ներկայացնել՝ անհամաձայնությունները լուծելու և աշխատանքային առողջ մթնոլորտ ապահովելու հմտություններին



տիրապետելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

հոգեբանական թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կառավարել սթրեսը և ժամանակը, լուծել պրոբլեմներ և կոնֆլիկտներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների ընդհանուր հոգեբանական բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների նախականխման և հաղթահարման ուղիները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մարդկային փոխհարաբերությունների հոգեբանության առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կիրառում խնդիրների լուծման արդյունավետ տարբերակները գտնելու կարողությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների առաջացման հոգեբանական պատճառները և վերջիններիս լուծման հոգեբանական

ավանդույթները,

6) ճիշտ է բնութագրում «մարդկային փոխհարաբերություններ», զիջողականություն և կոմֆորմիզմ,

«Հանդուրժողականություն» հասկացությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ սթրեսի, կոնֆլիկտների նախականխման և հաղթահարման ուղիների, կոնֆլիկտների առաջացման

հոգեբանական պատճառների և վերջիններիս լուծման վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել մարդկային

փոխհարաբերությունների հոգեբանության առանձնահատկությունները, ներկայացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների

օրինակներ՝ խնդիրների լուծման արդյունավետ տարբերակներ գտնելու կարողությունը բացահայտելու համար:

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



առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

հոգեբանական թեստեր, մեթոդական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել ուսանողի ճաշակը, զարգացնել նրա գեղեցիկը՝ որպես աշխարհընկալում գնահատելու

ունակությունը, ծանոթացնել բարեկրթության և վարվեցողության ընդունված նորմերին, ձևավորել դրանք կյանքում կիրառելու

հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 48 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 գեղագիտության հիմունքներն ու հիմնական հասկացությունները,

2) ներկայացնի գեղագիտության պատմությունը,

3) ներկայացնի գեղեցիկի դրսևորումները տարբեր մշակութային միջավայրերում,

4) տիրապետի գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության հմտություններին,

5) ներկայացնի արվեստի տարբեր բնագավառներում գեղեցիկի առանձնահատկությունները,

6) ներկայացնել գեղագիտական իդեալ և ճաշակ հասկացությունները:

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



մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գեղագիտության հիմունքներն ու հիմնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկի տարբեր սահմանումները,

2) ճիշտ է հիմնավորում գեղեցիկի սահմանման խնդրի բարդությունը,

3) ճիշտ է ուսումնասիրում և վերլուծում շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ գեղագիտության հիմունքների ու հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել

գեղագիտական երևույթների պատկերներ, հինավորել գեղեցիկի սահմանման խնդրի բարդությունը՝ գեղեցիկը ճիշտ

ուսումնասիրելու և վերլուծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, աֆորիզմներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գեղագիտության պատմությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերլուծում մարդկության պատմության ընթացքում գեղագիտական իդեալի փոխակերպումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում գեղագիտական իդեալներին,

3) ճիշտ է կապակցում դասական և ժամանակակից գեղագիտական իդեալները,

4) ճիշտ է ընտրում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

5) ճիշտ է մշակում գեղեցիկի հայկական իդեալը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին



կտրվեն հարցեր՝ գեղագիտության պատմության վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել համաշխարհային պատմության

տարբեր դարաշրջաններում գեղագիտական իդեալներին, կապակցել դասական և ժամանակակից գեղագիտական

իդեալները, ստեղծել գեղագիտական կերպար՝ գեղեցիկի հայկական իդեալը մշակելու հմտությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղագիտության վերաբերյալ նյութեր, մշակումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գեղեցիկի դրսևորումները տարբեր մշակութային միջավայրերում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

3) ներկայացնում է գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

5) ճիշտ է ներկայացնում «նորաձևություն» և «ազգային հագուստ (տարազ)» հասկացությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ գեղեցիկի դրսևորման՝ գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության կանոնների, չափի և զգացողության

վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապի օրինակներ, Ներկայացնել

«նորաձևություն» և «ազգային հագուստ (տարազ)» հասկացությունները, ներկայացնել դրանց պատկերավոր օրինակներ՝

գեղագիտական ճաշակի ու գեղեցիկը դրսևորելու ինքնատիպությունը բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղագիտության վերաբերյալ նյութեր, մշակումներ, գեղագիտական էսքիզներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության հմտություններին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական որոշ բնութագրերը,

2) ճիշտ է բացատրում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

3) ճիշտ է ձևակերպում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

4) ճիշտ է վերլուծում մարդու ապրելակերպի, պատասխանատվության և գեղեցկության փոխադարձ կապը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության վերաբերյալ: Կառաջադրվի վերլուծել մարդու ապրելակերպի,

պատասխանատվության և գեղեցկության փոխադարձ կապը, ներկայացնել բեմական պատկեր, ստեղծել կերպար՝ գեղեցիկ

վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները ներկայացնելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղագիտության վերաբերյալ նյութեր, մշակումներ, գեղագիտական իրավիճակային պատկերներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել արվեստի տարբեր բնագավառներում գեղեցիկի առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում արվեստի առաջացման սեփական վարկածը,



2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի գործառույթները մարդու կյանքում,

3) ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկը արվեստում, համեմատում առօրյայում գեղեցիկ իրողությունների հետ,

4) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի կիրառական, պաշտամունքային և զուտ գեղագիտական կողմերն արտացոլող նմուշները

և համադրում միմյանց հետ,

5) ճիշտ է բնութագրում արվեստի տարբեր տեսակներն ըստ մարդու և hասարակության վրա ունեցած ազդեցության,

6) ճիշտ է կապակցում արվեստն ու առօրյան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ գեղեցիկի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել արվեստի գործառույթները

մարդու կյանքում, օրինակների հիման վրա բնութագրել արվեստի տարբեր տեսակներն ըստ մարդու և hասարակության վրա

ունեցած ազդեցության: Կառաջադրվի ստեղծել բեմական պատկերներ՝ արվեստն ու առօրյան կապակցված

ներկայացնելու ինքնատիպությունը բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղագիտության վերաբերյալ նյութեր, մշակումներ, գեղագիտական իրավիճակային պատկերներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել գեղագիտական իդեալ և ճաշակ հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հիմնավորում գեղագիտական իդեալի հարաբերական բնույթը,

2) ճիշտ է մեկնաբանում ճաշակի դերը իրականության գեղագիտական ընկալման մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում գեղագիտական իդեալների

առանձնահատկությունները,



4) ճիշտ է կապակցում դասական և մոդեռն գեղագիտական իդեալները,

5) ճիշտ է ներկայացնում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

6) ներկայացնում է գեղեցիկի հայկական իդեալ,

7) ճիշտ է վերլուծում գեղագիտական իդեալի փոխակերպումները մարդկության պատմության ընթացքում և հիմնավորում

սեփական տեսակետը արվեստի տարբեր ուղղություններից բերված օրինակներով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում գեղագիտական իդեալների

առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվի մեկնաբանել գեղագիտական իդեալ և ճաշակ հասկացությունները:

Կառաջադրվի արվեստի տարբեր ուղղություններից օրինակներ բերել՝ գեղագիտական իդեալի փոխակերպումների

վերաբերյալ սեփական տեսակետն արտահայտելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղագիտության վերաբերյալ նյութեր, մշակումներ, գեղագիտական իրավիճակային պատկերներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-005

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ արվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի վերաբերյալ,

ընդհանուր գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ,

դրանք տարբերակելու կարողություն, և ներկայացնել արվեստի յուրաքանչյուր տեսակի հիմնական ներկայացուցիչներին:

Մոդուլի տևողությունը 120 ժամ



տեսական ուսուցում՝ 96 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 արվեստի տեսակներն ու ժանրերը,

2) ներկայացնի Հին աշխարհի արվեստի զարգացման փուլերը,

3) ներկայացնի միջինդարի արվեստի հիմնական բնութագրերը,

4) ներկայացնի վերածննդի (ռենեսանս) դարաշրջանի արվեստի փուլերն ու ոճերը,

5) ներկայացնի 19-րդ դարի երկրորդ կեսիև 20-րդ դարի արվեստը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արվեստի տեսակներն ու ժանրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի հիմնական տեսակները՝ կերպարվեստ, ճարտարապետություն, թատրոն, երաժշտություն,

2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի հիմնական ոճերը՝ ըստ դարաշրջանների,

3) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի հիմնական ժանրերը՝ արվեստի տարբեր տեսակներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ արվեստի տեսակների ու ժանրերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել արվեստի հիմնական ոճերն ու ժանրերը

արվեստի տարբեր տեսակներում և  ըստ դարաշրջանների: Կառաջադրվի ներկայացնել որևէ արվեստի տեսակ՝ ոճային ու

ժանրային առանձնահատկությունները ընդգծելու սեփական պատկերացումները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

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



ռեսուրսները արվեստի պատմությանը վերաբերող անհրաժեշտ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Հին աշխարհի արվեստի զարգացման փուլերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նախնադարյան արվեստը և հին եգիպտական մշակույթի պատմական շրջանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում Միջագետքի արվեստի ընդհանուր զարգացումը և Էգեյան մշակույթի զարգացման պատմական

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունաստանի արվեստի զարգացման փուլերը, հելլենիստական շրջանի արվեստի զարգացման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում Հին Հռոմի արվեստի զարգացման փուլերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ Հին աշխարհի արվեստի զարգացման փուլերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել նախնադարյան, հին

եգիպտական, Միջագետքի և Էգեյան մշակույթների զարգացման պատմական առանձնահատկությունները: Կառաջադրվի

անրադառնալ Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստներին՝ դրանց առանձնահատկությունների ճշտգրիտ մեկնաբանելու

հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արվեստի պատմությանը վերաբերող անհրաժեշտ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել միջին դարի արվեստի հիմնական բնութագրերը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բյուզանդական արվեստի զարգացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանական արվեստի զարգացումը և գոթական արվեստի ծաղկումը Ֆրանսիայում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ բյուզանդական և ռոմանական արվեստների զարգացման մասին: Կառաջադրվի նշել բյուզանդական և ռոմանական

արվեստների զարգացման առանձնահատկությունները: Օրինակների հիման վրա՝ ներկայացնել գոթական արվեստի

ծաղկումը Ֆրանսիայում՝ ոճային առանձնահատկությունները բնութագրելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արվեստի պատմությանը վերաբերող անհրաժեշտ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վերածննդի (ռենեսանս) դարաշրջանի արվեստի փուլերն ու ոճերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերածննդի դարաշրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը (կերպարվեստ, ճարտարապետություն,

թատրոն, երաժշտություն),

2) ճիշտ է ներկայացնում վերածննդի ժամանակաշրջանի մեծ արվեստագետներին, որպես հիմնադիրներ արվեստի նոր

ուղղությունների (կերպարվեստ, ճարտարապետություն, թատրոն, երաժշտություն),

3) ճիշտ է ներկայացնում բարոկկոյի, ռոկոկոյի ոճերի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ վերածննդի (ռենեսանս) դարաշրջանի վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել վերածննդի դարաշրջանի

արվեստի ընդհանուր նկարագիրը, փուլերն ու ոճերը: Կառաջադրվի նշել կերպարվեստի, ճարտարապետության, թատրոնի,

երաժշտության հիմնադիրներին՝ շեշտելով վերջիններիս ստեղծագործական առանձնահատկությունները: Ներկայացնել



արվեստի հայտնի նմուշներ՝ բարոկկո և ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները պատկերավոր վերլուծելու

կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արվեստի պատմությանը վերաբերող անհրաժեշտ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել 19-րդ դարի երկրորդ կեսիև 20-րդ դարի արվեստը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում 19-րդ դարի ֆրանսիական արվեստը (նեոկլասիցիզմ, ռոմանտիզմ) և նշանավոր դեմքերին,

2) ճիշտ է պարզաբանում իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից արվեստի գեղագիտական սկզբունքները և ուղղությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ 19-րդ դարի ֆրանսիական արվեստի (նեոկլասիցիզմ, ռոմանտիզմ), իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալների

վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել այդ շրջանի նշանավոր դեմքերին, կառաջադրվի ներկայացնել արվեստի այս

տեսակների վառ օրինակներ՝ ժամանակակից արվեստի գեղագիտական սկզբունքներն ու ուղղությունները պարզաբանելու

կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արվեստի պատմությանը վերաբերող անհրաժեշտ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ



ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-006

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել արտասահմանյան երաժշտության վերաբերյալ գիտելիքներ, դրանք

ներկայացնելու կարողություն, նպաստել մասնագիտական երաժշտական ճաշակի ձևավորմանը, աշխարհայացքի

ընդլայնմանը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 58 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի երաժշտական մշակույթը անտիկ դարաշրջանից մինչև բարոկկոյի (XVI-XVIIդդ.) դարաշրջանը, այդ ժամ

անակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը,

2) ներկայացնի երաժշտական մշակույթը կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանում, այդ ժամանակաշրջանի

նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը,

3) ներկայացնի երաժշտական մշակույթը մինչև XX դարասկիզբը,

4) ներկայացնի ռուս երաժշտական մշակույթը կոմպոզիտորական դպրոցի ձևավորումից մինչև XX դար, այդ

ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը,

5) ներկայացնի XX դարասկզբի ռուս երաժշտական մշակույթը, այդ ժամանակաշրջանում նշանավոր կոմպոզիտորների

արվեստը,

6) ներկայացնի XIX դարավերջի և XX դարասկզբի երաժշտական մշակույթները,

7) ներկայացնի ջազային արվեստի ծագումն ու զարգացման ուղիները,



8) ներկայացնի Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացման փուլերը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երաժշտական մշակույթը անտիկ դարաշրջանից մինչև բարոկկոյի (XVI-XVIIդդ.) դարաշրջանը, այդ

ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարի երաժշտական մշակույթը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի երաժշտական մշակույթը,

4) ճիշտ է ներկայացնում բարոկկոյի ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ անտիկ աշխարհի, միջնադարի, Վերածննդի և բարոկկոյի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթի վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանների նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը՝ նրանց գործունեության

առանձնահատկությունները մեկնաբանելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և ստեղծագործություններն ունկնդրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել երաժշտական մշակույթը կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանում, այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր

կոմպոզիտորների արվեստը:

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



2) ճիշտ է ներկայացնում կլասիցիզմի ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթը և նշանավոր կոմպոզիտորների

արվեստը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հասուն և ուշ ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի նշանավոր

Կոմպոզիտորների արվեստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթի վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել

կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, հասուն և ուշ ռոմանտիզմի ժամանակաշրջանի նշանավոր Կոմպոզիտորների արվեստը՝

երաժշտական մշակութային առանձնահատկություններն ընդգծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և ստեղծագործություններն ունկնդրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել երաժշտական մշակույթը մինչև XX դարասկիզբը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում XIX դարավերջից մինչև XX դարասկզբի երաժշտական մշակույթը, ազգային կոմպոզիտորական

դպրոցների ձևավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դարաշրջանի գեղարվեստական ոճական ուղղությունները՝ իմպրեսիոնիզմ, վերիզմ, էքսպրեսիոնիզմ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ XIX դարավերջից մինչև XX դարասկզբի երաժշտական մշակույթի, ազգային կոմպոզիտորական դպրոցների



ձևավորման, գեղարվեստական ոճական ուղղությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվի անրադառնալ ժամանակաշրջանի

նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստին՝ գեղարվեստական ոճական առանձնահատկությունները ընդգծելու

կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և ստեղծագործություններն ունկնդրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռուս երաժշտական մշակույթը կոմպոզիտորական դպրոցի ձևավորումից մինչև XX դար, այդ

ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում XVII-XVIIIդդ. Ռուս երաժշտական մշակույթը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոմպոզիտորական դպրոցի ձևավորումը (Մ.Գլինկա, Ի.Դարգոմիժսկի),

3) ճիշտ է ներկայացնում «Հզոր խմբակի» անդամ՝ կոմպոզիտորների ստեղծագործության բնութագիրը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Պ.Ի.Չայկովսկու դերը ռուսական կոմպոզիտորական արվեստի պատմության մեջ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ XVII-XVIIIդդ. Ռուս երաժշտական մշակույթի, կոմպոզիտորական դպրոցի ձևավորման (Մ.Գլինկա, Ի.Դարգոմիժսկի)

վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել «Հզոր խմբակի» անդամ՝ կոմպոզիտորների ստեղծագործության բնութագիրն ու

Պ.Ի.Չայկովսկու դերը ռուսական կոմպոզիտորական արվեստի պատմության մեջ: Կառաջադրվի ներկայացնել Չայկովսկու

ստեղծագործություններից՝ կոմպոզիտորի արվեստին բնորոշ առանձնահատկություններն ընդգծելու հնարավորությունները

բացահայտելու համար:

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



խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և ստեղծագործություններն ունկնդրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել XX դարասկզբի ռուս երաժշտական մշակույթը, այդ ժամանակաշրջանում նշանավոր կոմպոզիտորների

արվեստը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Սկրյաբինի ստեղծագործության բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ս. Ռախմանինովի ստեղծագործության բնութագիրը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ի. Ստրավինսկու ստեղծագործության բնութագիրը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ XX դարասկզբի ռուս երաժշտական մշակույթի, այդ ժամանակաշրջանում նշանավոր կոմպոզիտորների արվեստի

վերաբերյալ: Կհանձնարարվի մեկնաբանել Ա. Սկրյաբինի, Ս. Ռախմանինովի, Ի. Ստրավինսկու ստեղծագործությունները:

Կառաջադրվի ներկայացնել այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից՝ վերջիններիս

արվեստը հստակ բնութագրելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, և կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները ունկնդրելու համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել XIX դարավերջի և XX դարասկզբի երաժշտական մշակույթները:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավստրիական երաժշտական մշակույթը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գերմանական երաժշտական մշակույթը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ֆրանսիական երաժշտական մշակույթը,

4) ճիշտ է ներկայացնում անգլիական երաժշտական մշակույթը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ XIX դարավերջի և XX դարասկզբի ավստրիական, գերմանական, ֆրանսիական, անգլիական երաժշտական

մշակույթների վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել նշված դարաշրջանը բնութագրող ավստրիական, գերմանական,

ֆրանսիական, անգլիական երաժշտական մշակույթի նմուշներ՝ երաժշտական և դասակարգման առանձնահատկություններն

ընդգծելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ XIX

դարավերջի և XX դարասկզբի երաժշտական մշակույթը ներկայացնող  նյութեր, նշված դարաշրջանին հատուկ մշակութային

նմուշներ և այդ նմուշներն ուսումնասիրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել ջազային արվեստի ծագումն ու զարգացման ուղիները:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջազային արվեստի պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ջազային արվեստի ոճերն ու ժանրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժանրի նշանավոր ներկայացուցիչների արվեստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն



հարցեր՝ ջազային արվեստի ծագման ու զարգացման ուղիների, պատմության վերաբերյալ, կհանձնարարվի ներկայացնել այս

ժանրի նշանավոր ներկայացուցիչների արվեստը: Կառաջադրվի ներկայացնել ջազային կատարումներ՝ ժանրային և ոճային

առանձնահատկությունների կատարողականությունը բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ջազի

պատմությանը վերաբերվող նյութեր, ջազային ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունները ունկնդրելու

համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացման փուլերը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը 1917-1942 թթ.,

2) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը 1942-1960 թթ.,

3) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը 1942-1960 թթ.,

4) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը 60- ականներին,

5) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը XX դարի երկրորդ կեսին,

6) ճիշտ է ներկայացնում Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի նշանավոր ներկայացուցիչներին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացման փուլերի /1917-1960թթ./, XX դարի երկրորդ կեսի

Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի և վերջինիս նշանավոր ներկայացուցիչների վերաբերյալ: Կառաջադրվի

ներկայացնել Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցի նշանավոր գործիչների ստեղծագործություններից՝ տվյալ

ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորական առանձնահատկությունները յուրացնելու կարողությունները բացահայտելու համար:



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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը ներկայացնող  նյութեր, Խորհրդային կոմպոզիտորական դպրոցը ներկայացնող

ստեղծագործություններ և այդ ստեղծագործությունները ունկնդրելու համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-007

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ հայ երաժշտության վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-006 «Համաշխարհային երաժշտական

մշակույթ» մոդուլին:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հայ ժողովրդական երաժշտական արվեստի զարգացման ուղին, երգաժանրերը, երգի ժողովրդական երգեր,

2) ներկայացնի ծիսական և քնարական երգերը, հայ հոգևոր երգաժանրերը,

3) ներկայացնի հայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրման և կայացման շրջանը,

4) ներկայացնի 20-րդ դարի առաջին կեսի (մինչև 1953 թ.) կոմպոզիտորների արվեստը,

5) ներկայացնի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի (մինչև 1960-ականներից) կոմպոզիտորների արվեստը,

6) ներկայացնի արևմտահայ կոմպոզիտորներին:



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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայ ժողովրդական երաժշտական արվեստի զարգացման ուղին, երգաժանրերը, երգել ժողովրդական երգեր:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ երգարվեստի պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ժողովրդական երգաժանրերը,

3) ճիշտ է կատարում ժողովրդական երգերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ հայ ժողովրդական երաժշտական արվեստի զարգացման ուղղու և երգաժանրերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի

ներկայացնել ժողովրդական երգի կատարումներ՝ հայ երգարվեստի պատմության ժանրային ու ոճային

առանձնահատկությունները մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հայ

երգարվեստի պատմությանը վերաբերող փաստեր, մեջբերումներ, ժողովրդական երգի օրինակներ և այդ երգերը ունկնդրելու

համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ծիսական և քնարական երգերը, հայ հոգևոր երգաժանրերը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծիսական և քնարական երգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սաղմոս, շարական, տաղ ժանրերը,

3) ճիշտ է երգում ծիսական, քնարական և հոգևոր երգերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն



հարցեր՝ ծիսական և քնարական երգերի, հայ հոգևոր երգաժանրերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել ծիսական,

քնարական և հոգևոր երգերի կատարումներ՝ ժանրային առանձնահատկությունները յուրացնելու ունակությունները

բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան նյութեր, մշակումներ, ծիսական, քնարական և հոգևոր երգերի օրինակներ և այդ երգերը ունկնդրելու

համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրման և կայացման շրջանը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Կոմիտասի դերը հայ երաժշտության պատմության մեջ (իբրև ազգագրագետ, գիտնական,

կոմպոզիտոր),

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ կոմպոզիտորական արվեստը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչ 20-րդ դարի 30-ականները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ ժամանակաշրջանի ներկայացուցիչներին և նրանց գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրման և կայացման վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել Կոմիտասի

դերը հայ երաժշտության պատմության մեջ, հայ կոմպոզիտորական արվեստը 19-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչ 20-րդ դարի

30-ականները, և տվյալ ժամանակաշրջանի ներկայացուցիչներին և նրանց գործունեությունը: Կառաջադրվի ներկայացնել

Կոմիտասի կոմպոզիտորական ստեղծագործություններից՝ վերջինիս արվեստը խորապես հասկանալու և նրբերանգները

ճիշտ մատուցելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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



խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան նյութեր, մշակումներ և կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները ունկնդրելու՝ համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել 20-րդ դարի առաջին կեսի (մինչև 1953 թ.) կոմպոզիտորների արվեստը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ կոմպոզիտորների արվեստը,

2) ճիշտ է ներկայացնում 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործական գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ կոմպոզիտորների արվեստի և ստեղծագործական գործունեության վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ՝ հեղինակային ինքնատիպությունն ու ժանրային

առանձնահատկությունները մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան նյութեր, մշակումներ և կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները ունկնդրելու՝ համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել 20-րդդարի երկրորդ կեսի (մինչև 1960-ականներից) կոմպոզիտորների արվեստը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ կոմպոզիտորների արվեստը,



2) ճիշտ է ներկայացնում 20-րդ դարի երկրորդ կեսի կոմպոզիտորների ստեղծագործական գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ կոմպոզիտորների արվեստի և ստեղծագործական գործունեության վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ՝ հեղինակային ինքնատիպությունն ու ժանրային

առանձնահատկությունները մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան նյութեր, մշակումներ և կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները ունկնդրելու՝ համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել արևմտահայ կոմպոզիտորներին:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արևմտահայ կոմպոզիտորների արվեստի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արևմտահայ կոմպոզիտորների ստեղծագործական գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ արևմտահայ կոմպոզիտորների արվեստի և ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունների

վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել կոմպոզիտորական ստեղծագործություններ՝ հեղինակային ինքնատիպությունն ու

ժանրային առանձնահատկությունները մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

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



ռեսուրսները համապատասխան նյութեր, մշակումներ և կոմպոզիտորական ստեղծագործությունները ունկնդրելու՝ համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողը ձեռք բերի գործիքի վրա նվագելու կարողություն այն ծավալով, որն անհրաժեշտ է

«Դերասան էստրադայի» որակավորմանը:

Մոդուլի տևողությունը 130 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 98 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկական ծրագիր,

2) ներկայացնի մենածրագիր,

3) ներկայացնի տեխնիկական ծրագիր՝ արագացված տեմպում,

4) ներկայացնի բարդեցված մենածրագիր:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկական ծրագիր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատկերացնում ստեղնաշարը` օկտավաները, նոտաները,

2) ճիշտ է կատարում մաժոր և մինոր գամմաները՝ ուղիղ շարժմամբ, 2-3 օկտավաների սահմանում,



3) ճիշտ է կատարում մաժոր և մինոր եռահնչյունների եռաձայն ակորդներ՝ շրջվածքային, յուրաքանչյուր ձեռքով, առանձին,

4) ճիշտ է կատարում եռահնչյունների արպեջիոները 2-3 օկտավաների սահմաններում յուրաքանչյուր ձեռքով, առանձին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ ստեղնաշարային տեխնիկական ծրագրերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի կատարել մաժոր և մինոր գամմաներ, մաժոր

և մինոր եռահնչյունների եռաձայն ակորդներ՝ օկտավաների և նոտաների վերաբերյալ պատկերացումներն ու գրագետ

մատուցման հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գամմաներ և   դաշնամուր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մենածրագիր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մեկ ձայնանի պիեսներ, ճիշտ մատնադրման միջոցով,

2) ճիշտ է կատարում տարաբնույթ պիեսները երկու ձեռքով միասին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ մեկ ձայնանի պիեսների և տարաբնույթ պիեսների կատարման ձևերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել

մենածրագիր՝ կատարման ընթացքում ճիշտ մատնադրման և երկու ձեռքով աշխատելու հնարավորությունները

բացահայտելու համար:

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

առաջադրվող  խնդիրները:

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



ռեսուրսները պիեսներ, դաշնամուր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնիկական ծրագիր՝ արագացված տեմպում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մաժոր և մինոր գամմաները ավելի արագ տեմպում՝ ուղիղ շարժմամբ խրոմատիկ գամմաներ 2-3

օկտավայի սահմանում,

2) ճիշտ է կատարում մաժոր և մինոր եռահնչյունների և շրջվածքների եռաձայն ակորդները երկու ձեռքով միասին,

3)ճիշտ է կատարում տեխնիկական ստեղծագործությունները` էտյուդները, ցուցադրելով ձեռք բերված վարժ

հնարավորությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ արագացված տեմպում մաժոր և մինոր գամմաների, եռահնչյունների և շրջվածքների եռաձայն ակորդների

վերաբերյալ: Կառաջադրվի կատարել էտյուդներ՝ արագացված տեմպում ձեռք բերված վարժ հնարավորություններին

տիրապետելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է ներկայացնում առաջադրվող

իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

գամմաներ, էտյուդներ, դաշնամուր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել բարդեցված մենածրագիր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում սոնատային, վարիացիոն ձևերով գրված ստեղծագործությունները` ցույց տալով տեքստում ազատ

կողմնորոշվելու ունակությունը,



2) ճիշտ է կատարում տարաբնույթ պիեսներ` ցույց տալով հնչյունաարտաբերման, շտրիխերի ճիշտ կատարման,

մատնադրման օպտիմալ օգտագօրծման ունակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող խնդիրների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ ստեղծագործությունների սոնատային և վարիացիոն ձևերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել բարդեցված

մենածրագիր՝ ներառելով տարաբնույթ պիեսներ՝  հնչյունաարտաբերման, շտրիխերի ճիշտ կատարման, մատնադրման

օպտիմալ օգտագօրծման ու տեքստում ազատ կողմնորոշվելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է ներկայացնում առաջադրվող

իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան երաժշտական  գրականություն, նոտագրված նյութեր, դաշնամուր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԻԹՄԻԿԱ, ՊԱՐ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-009

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ՝ ռիթմիկայի հիմնական տարրերի և երաժշտական

գործունեության մեջ դրանց կիրառման վերաբերյալ, զարգացնել երաժշտաընկալման և ռիթմի զգացողություն, պարի

հիմնական դիրքերի և շարժումների հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 278 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 38 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 240 ժամ

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

ՈՒսումնառության Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝



արդյունքները 1) ներկայացնի երաժշտական ստեղծագործության կառուցվածքը,

2) ներկայացնի պարային շարժումներ,

3) ներկայացնի պարի տեսակներն ու առանձնահատկությունները,

4) ներկայացնի պարարվեստի գեղագիտական նշանակությունը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երաժշտական ստեղծագործության կառուցվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մետր, ռիթմ, տակտ, մոտիվ, ֆրազ, տակտի ուժեղ մաս հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում քառորդ պաուզա, նախատակտ հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Դալկրոզի ռիթմիկ դաստիարակության համակարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Կարլ Օրֆի ռիթմիկ դաստիարակության համակարգը,

5) ճիշտ է ներկայացնում Կոդայի ռիթմիկ դաստիարակության համակարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող իրավիճակային խաղերի միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ երաժշտական ստեղծագործության կառուցվածքի վերաբերյալ, կառաջադրվի օրինակներ բերել

Դալկրոզի և Կարլ Օրֆի ռիթմիկ դաստիարակության համակարգից: Կառաջադրվի կատարել  պարային վաժություններ կամ

փոքրիկ համարներ՝ մետր, ռիթմ, տակտ, մոտիվ, ֆրազ, տակտի ուժեղ մաս հասկացությունները զգալու և տիրապետելու

կարողությունը բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է ներկայացնում առաջադրվող

իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, մարզահագուստ, երաժշտական համապատասխան սարքավորումներ և պարասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պարային շարժումներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պարզ պարային վարժությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ժեստը, պլաստիկան, ռիթմը, դինամիկան ստիլիզացված և ժանրային ստեղծագործություններ

կատարելիս,

3) ճիշտ է ներկայացնում ազգային պարի հիմնական համակցումներն ու տարրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում պարի տարբեր տեսակները բեմի վրա՝ որպես մենակատար, զուգընկեր կամ խմբի անդամ,

5) ճիշտ է ներկայացնում կեցվածքը, ձեռքերի, ոտքերի և գլխի դիրքը պարի ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող իրավիճակային խաղերի միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ պարային շարժումներ, ազգային պարի հիմնական համակցումների ու տարրերի, պարի

ժամանակ կեցվածքի, ձեռքերի, ոտքերի և գլխի դիրքերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ պարզ

պարային վարժություններ կատարելու համար: Կհանձնարարվի կատարել ստիլիզացված և ժանրային

ստեղծագործություններ՝ պարի տարբեր տեսակներում ժեստի, պլաստիկայի, ռիթմի և դինամիկայի կարևորագույն

բաղկացուցիչներն օգտագործելու հմտությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է ներկայացնում առաջադրվող

իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, մարզահագուստ, երաժշտական համապատասխան սարքավորումներ և պարասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պարի տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դասական, ժողովրդական, պատմական, ժամանակակից պարերի տեսակներն ու ոճային



առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է վերլուծում խորեոգրաֆիկ արվեստի ստեղծագործության ոճային առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դրդապատճառային ուղղվածությունը երաժշտական շարժումներում՝ ըստ պարի տեսակի,

4) տիրապետում է մասնագիտական եզրույթներին,

5) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից պարի տեսակներն ու շարժումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող իրավիճակային խնդիրների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ պարի տեսակների ու  ոճային առանձնահատկությունների, ժամանակակից պարի տեսակների

ու շարժումների վերաբերյալ: Կառաջադրվի կատարել խորեոգրաֆիկ արվեստի ստեղծագործություններ՝ ոճային

առանձնահատկությունների յուրովի մեկնաբանումն ու մասնագիտական եզրույթները խորապես հասկանալու կարողությունը

բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և իրավիճակային խնդիրներում

հանդես է գալիս կարողությունների իր ողջ հնարավորություններով::

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, մարզահագուստ, երաժշտական համապատասխան սարքավորումներ և պարասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել պարարվեստի գեղագիտական նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սեփական վերաբերմունքը պարարվեստի նկատմամբ,

2) ճիշտ է մեկնաբանում դասական և ազգային պարերի ձևավորման նախադրյալներն ու առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր ժողովուրդների պարի կոմպոզիցիոն հիմունքները, ոճային դիմագիծն ու ժանրային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում վնասվածքներից խուսափելու և անվտանգության կանոնները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող իրավիճակային խնդիրների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն հարցեր՝ պարարվեստի գեղագիտական նշանակության, դասական և ազգային պարերի ձևավորման

նախադրյալների և տարբեր ժողովուրդների պարի կոմպոզիցիոն հիմունքների, ոճային դիմագծի ու ժանրային

առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ պարային ռիթմիկ շարժումներում՝

վնասվածքներից խուսափելու և անվտանգության կանոնների տիրապետման հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, մարզահագուստ, երաժշտական համապատասխան սարքավորումներ և պարասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԵՄԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-010

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ բեմական շարժման պատմության և

ավանդույթների վերաբերյալ, զարգացնել մարմնի պլաստիկան և ձևավորել անհրաժեշտ բեմական կեցվածք:

Մոդուլի տևողությունը 212 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 180 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-009 «Ռիթմիկա,

պար»մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի բեմական շարժման պատմությունը,



2) կատարի բեմական շարժմանը բնորոշ վարժություններ,

3) տիրապետի բեմական վարվելակարգին / էտիկետ /,

4) ստեղծի գեղարվեստական կերպար:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բեմական շարժման պատմությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դերասանի արտաքին շարժումների և կեցվածքի վերաբերյալ Կ. Ստանիսլավսկու և Վ. Մեյերխոլդի

հայացքները,

2) ճիշտ է բացատրում << Թատերական բիոմեխանիկա>> հասկացությունը,

3) ճիշտ է պատկերացնում գիտական հիմքի վրա ձևավորված բեմական շարժման առանձնահատկությունները:

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

կտրվեն հարցեր՝ բեմական շարժման պատմության, << Թատերական բիոմեխանիկա>> հասկացության վերաբերյալ:

Կառաջարկվի ներկայացնել Կ . Ստանիսլավսկու և Վ. Մեյերխոլդի՝  արտաքին շարժումների և կեցվածքի վերաբերյալ

հայացքները: Կառաջադրվի ներկայացնել որևէ ստեղծագործություն, պիես կամ բեմադրություն՝ գիտական հիմքի վրա

ձևավորված բեմական շարժման առանձնահատկությունների ցուցադրման հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, համապատասխան մարզահագուստ, տարբեր բեմիրեր և մարզասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բեմական շարժում / վարժությունների կատարում /



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեմի վրա հավասարակշռության, թռիչքի, վայրընկնումների, քայլվածքի, ճիշտ կեցվածքի

արտահայտման համար նախատեսված հիմնական վարժությունները,

2) ճիշտ է տիրապետում մարմնի պլաստիկային,

3) ճիշտ է արտահայտում խոսքի և շարժման համադրությունը,

4) ճիշտ է տարբերում շարժման ոճերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում արագության, ուժի, ճկունության, դիմացկունության, ուշադրության և հիշողության զարգացմանն

ուղված վարժությունների ընդհանուր նկարագրությունը:

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

կտրվեն հարցեր՝ շարժման ոճերի և խոսքի ու շարժման համադրությության վերաբերյալ: Կառաջադրվի մարմնավորել որևէ

գրական կերպար՝ մարմնի պլաստիկայի և բեմական շարժման կարևորագույն հիմնատարրերին տիրապետելու

կարողությունները բացահայըելու համար:

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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, համապատասխան մարզահագուստ, տարբեր բեմիրեր և մարզասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել բեմական վարվելակարգին / էտիկետ /

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում 16-17-րդ դդ. վարվելակարգի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է տիրապետում առանց զենքի՝ մարտի տեսարան ներկայացնելու հնարքներին,

3) ճիշտ է ներկայացնում գլխարկների, թիկնոցների և տարբեր բեմիրերի /ակսեսուար / օգտագործման վարվելակարգը,

4 ) ճիշտ է տիրապետում հովհարի օգտագործման տեխնիկային,



5) ճիշտ է ներկայացնում դարաշրջանների ողջույնի և խոնարհման / ռեվերանս / ձևերը:

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

կտրվեն հարցեր՝ բեմական վարվելակարգի, և 16-17-րդ դդ. վարվելակարգի առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել փոքրիկ էպիզոդ, ստեղծել տվյալ դարաշրջանին բնորոշ գեղարվեստական կերպար՝ ողջույնի և

խոնարհման ձևերին ու բեմիրերի օգտագործման վարվելակարգին տիրապետելու հմտությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, համապատասխան մարզահագուստ, տարբեր բեմիրեր և մարզասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 64 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ստեղծել գեղարվեստական կերպար

Կատարման չափանիշներ 1) շարժումների արտահայտչականության միջոցով ճիշտ է ներկայացնում կերպարի վարքագծի ոճային

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է դրսևորում ճկունության ու դիմախաղի միջոցով գեղարվեստական կերպարի ստեղծման կարողություններ:

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

կտրվեն հարցեր՝ գեղարվեստական կերպար ստեղծելու կարևորագույն առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ստեղծել գեղարվեստական կերպար՝  շարժումների արտահայտչականության և ճկունության ու դիմախաղի

միջոցով  կերպարի վարքագծի ոճային առանձնահատկություններ ստեղծելու կարողությունները բացահայտելու համար::

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է ներկայացնում գործնական

առաջադրանքը:

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



ռեսուրսները սցենարներ, համապատասխան մարզահագուստ, տարբեր բեմիրեր, ձայնադարան և մարզասրահ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դրամատուրգիայի ծագման, հետագա զարգացման պատմությանը, ընդհանուր

գիտելիքներ հաղորդել դրամատուրգիական երկի վերաբերյալ, ձևավորել դրամատուգիական ստեղծագործությունը վերլուծելու

կարողություն, ձևավորել թատրոնի, կինոյի և հեռուստատեսության բնագավառում դրամատուրգիայի

առանձնահատկությունները ընկալելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 120 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 86 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-001 «Հայ

գրականություն» ևԴԵՐ-ԷՍ-5-15-015-002 «Արտասահմանյան գրականություն» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի դրամատուգիայի սկզբնավորման, արտահայտման ձևերին բնորոշհատկանիշները,

2) ներկայացնի Հին Հունական ողբերգության առանձնահատկությունները,

3)ներկայացնի կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, բնորոշ հատկանիշները և հիմնական հասկացությունները,

4) ներկայացնի դրամատուրգիայի զարգացման պատմությունը (Միջին դարեր, Վերածնունդ, Կլասսիցիզմի շրջան),

5) ներկայացնի դրամայի կատեգորիաները, կառուցվածքը և բեմականացման առանձնահատկությունները:

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

մակարդակի ապահովումն է:



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել դրամատուգիայի սկզբնավորման, արտահայտման ձևերին բնորոշ հատկանիշները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հնագույն ծիսական արարողությունների ընդհանուր բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծիսական բեմականացումների հիմնական տարբերությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Դիոնիսոսի պաշտամունքի հետ կապված ծիսական խաղերի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դրամայի, ողբերգության և կատակերգության բնորոշ հատկանիշները:

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

հարցեր՝ դրամատուգիայի սկզբնավորման, արտահայտման ձևերին, դրամային, ողբերգությանը և կատակերգությանը բնորոշ

հատկանիշների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել ծիսական բեմականացումների հիմնական տարբերությունները,

Դիոնիսոսի պաշտամունքի հետ կապված ծիսական խաղերը՝ դրանց առանձնահատկությունները մեկնաբանելու

հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական թեմատիկ նյութեր, ողբերգություններ ու կատակերգություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Հին Հունական ողբերգության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հունական ողբերգության` որպես մշակութային դրսևորում, զարգացման

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում Էսքիլեսի, Սոֆոկլեսի, Եվրիպիդեսի հիմնական ստեղծագործությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պիեսների առանցքային կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ներկայացումների ժամանակ երգչախմբի դերը:



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

հարցեր՝ Հին Հունական ողբերգության առանձնահատկությունների վերաբերյալ, կհանձնարարվի ներկայացնել Էսքիլեսի,

Սոֆոկլեսի, Եվրիպիդեսի հիմնական ստեղծագործությունները, և ներկայացումներում ճիշտ մեկնաբանել երգչախմբի դերը:

Կառաջադրվեն ներկայացնել ողբերգություններ, պիեսներ՝ դրանց առանցքային կառուցվածքի և ողբերգություններում

երգչախմբի դերի վերաբերյալ պատկերացումները բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հույն

ողբերգակների հայտնի ստեղծագործություններ, պիեսներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, բնորոշ հատկանիշները և հիմնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, հիմնական բովանդակությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում Արիստոֆանեսի ստեղծագործության յուրահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Շեքսպիրի, Լոպե դե Վեգայի, Մոլիերի, Բոմարշեի ստեղծագործությունների բնութագրերը,

4) ճիշտ է պարզաբանում «գրոտեսկ», «ֆարս», «ինտերմեդիա», «վոդևիլ» հասկացությունները:

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

հարցեր՝ կատակերգության ձևավորման նախապայմանների, դրանց բնորոշ հատկանիշների և հիմնական հասկացությունների

վերաբերյալ: Ներկայացնել Արիստոֆանեսի ստեղծագործության յուրահատկությունները, բնութագրել Շեքսպիրի, Լոպե դե

Վեգայի, Մոլիերի, Բոմարշեի ստեղծագործությունները: Կառաջադրվի ներկայացնել դրամատուրգիական որևէ գործ՝

շեշտադրելով «գրոտեսկ»-ի, «ֆարս»-ի, «ինտերմեդիա»-ի, «վոդևիլ»-ի առկայությունը՝ այդ հասկացություններին կատարելապես

տիրապետելու կարողությունը բացահայտելու համար:



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

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արտասահմանյան դրամատուրգիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել դրամատուրգիայի զարգացման պատմությունը (Միջին դարեր, Վերածնունդ, Կլասսիցիզմի շրջան)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջին դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում «Միստերիաների» ընդհանուր բնութագիրը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի դրամատուրգիայի առանձնահատկություննրը և հիմնական

ներկայացուցիչներին,

4) ճիշտ է ներկայացնում 17-18-րդ դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները:

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

միջին դարերի, Վերածննդի շրջանի ու 17-18-րդ դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկություննրի վերաբերյալ,

կհանձնարարվի ներկայացնել «Միստերիաների» ընդհանուր բնութագիրը, կառաջադրվի դրամատուրգիական որևէ

ստեղծագործության օրինակով բնութագրել դրամատուրգիայի զարգացման առանձնահատկությունները՝ մասնագիտական

մտածողության կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրանքի մեջ ցուցաբերում է

ինքնատիպ մտածողություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Հարկավոր է ունենալ

անհրաժեշտ գրականություն, դրամատութգիական ստեղծագործություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել դրամայի կատեգորիաները, կառուցվածքը և բեմականացման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դրամայի հիմնական կատեգորիաները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դրամատիկ գործողության կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում դրամայի և բեմական կերպավորման հիմնախնդիրները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դրաման և բեմականացման հիմնախնդիրները,

5) ճիշտ է բնութագրում դրամայի և դերասանական արվեստի կապը:

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

հարցեր՝ դրամայի կատեգորիաների, կառուցվածքի և բեմականացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել դրամատուրգիայի գլուխգործոցներից որոշ օրինակներ՝ դրամայի և դերասանական արվեստի

կապն ու բեմական կերպավորման հիմնախնդիրները մեկնաբանելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրանքի մեջ ցուցաբերում է

ինքնատիպ մտածողություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

դրամատուրգիային վերաբերող նյութեր, ստեղծագործություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել ընդհանուր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային թատրոնի ձևավորման և

զարգացման վերաբերյալ, գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում թատերական արվեստի դերի և նշանակության

վերաբերյալ, ներկայացնել նշանավոր ռեժիսորների և դերասանների ստեղծագործությունը, ծանոթացնել թատերական



ժանրերին և ձևերին:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 52 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի թատրոնի սկզբնավորման պատմությունը,

2) ներկայացնի թատրոնի զարգացման հիմնական փուլերը,

3) ներկայացնի կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները,

4) ներկայացնի թատերական արվեստի զարգացման հետագա պատմությունը, հիմնական ուղղություններն ու զարգացման

միտումները,

5) ներկայացնի հայ թատրոնի ոսկե շրջանը և ժամանակակից հայ թատրոնը,

6) ներկայացնի թատերարվեստի և արվեստի մյուս տեսակների համադրված արտահայտության առանձնահատկություններն

ու հիմնական տեսակները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թատրոնի սկզբնավորման պատմությունը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում ծիսական-պաշտամունքային գործողությունից թատերական տարրի աստիճանաբար անջատման

օրինաչափությունները:

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

հարցեր՝ թատրոնի սկզբնավորման պատմության վերաբերյալ: Կառաջարկվի նկարագրել հնագույն ծեսերն ու



արարողությունները: Օրինակների հիման վրա մեկնաբանել՝ ծիսական-պաշտամունքային գործողությունից թատերական

տարրի աստիճանաբար անջատումը՝ դրանց տարանջատումն արդարացնելու ու հասկանալու կարողությունները

բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրանքների ընթացքում

ցուցաբերում է ինքնատիպ մտածողություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք2 Ներկայացնել թատրոնի զարգացման հիմնական փուլերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունական և Հին Հռոմեական թատրոնի պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Հայ թատրոնի ձևավորման առանձնահատկությունները:

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

հարցեր՝ թատրոնի զարգացման հիմնական փուլերի վերաբերյալ: Կհանձնարարվի ներկայացնել  Հին Հունական և Հին

Հռոմեական թատրոնի պատմությունը: Կառաջադրվի ներկայացնել հունա-հռոմեական և հայ թատրոնի պատմության

նմուշներ՝ դրանց առանձնահատկություններն ընդգծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

խելացի ու արդարացված:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք3 Ներկայացնել կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հույն հայտնի թատերագիրների ստեղծագործությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թատրոնի պատմության մեջ հայտնի ողբերգություններն ու կատակերգությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները:

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

հարցեր՝ հույն հայտնի թատերագիրների, նրանց հայտնի ողբերգությունների ու կատակերգությունների վերավերյալ:

Կառաջադրվի ներկայացնել հայտնի ողբերգություններից ու կատակերգություններից հատվածներ՝ դրանց

առանձնահատկությունները մեկնաբանելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հին

հունական ողբերգությունների ու կատակերգությունների ժողովածու:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք4 Ներկայացնել թատերական արվեստի զարգացման հետագա պատմությունը, հիմնական ուղղություններն ու զարգացման

միտումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի, Կլասիցիզմի շրջանի թատրոնի պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում 18-19-րդ դդ. թատրոնի հիմնական ուղղությունները՝ ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, սիմվոլիզմ,

սենտիմենտալիզմ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից թատրոնի զարգացման միտումները:

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

հարցեր՝ Վերածննդի, Կլասիցիզմի շրջանի թատրոնի պատմության, 18-19-րդ դդ. թատրոնի հիմնական ուղղությունների



վերաբերյալ: Կառաջադրվի ներկայացնել ժամանակակից թատրոնից էպիզոդներ՝ ժամանակակից արվեստին բնորոշ

առանձնահատկություններն ընդգծելու վարպետությունը բացահայտելու համար:

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

պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տվյալ

ժամանակաշրջանը ներկայացնող գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք5 Ներկայացնել հայ թատրոնի ոսկե շրջանը և ժամանակակից հայ թատրոնը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ թատրոնի ոսկե շրջանը, ռեժիսորներին ու դերասաններին,

2) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից հայ թատրոնը, Հայաստանում գործող թատրոններն ու ներկայացումները,

ռեժիսորներին ու դերասաններին:

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

հարցեր՝ հայ թատրոնի ոսկե և ժամանակակից շրջանը ներկայացնող ռեժիսորների ու դերասանների վերաբերյալ,

կհանձնարարվի ներկայացնել Հայաստանում գործող թատրոններն ու ներկայացումները: Կառաջադրվի անրադառնալ

ժամանակակից թատրոնների գործունեությանը, բեմադրվող ներկայացումներին, բերել դերասանական խաղի օրինակներ ու

վերլուծել ռեժիսորական մտահաղացումը՝ ժամանակակից հայ թատրոնին բնորոշ գաղափարախոսության ընկալումը

բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և լիարժեք է ներկայացնում

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ հայ

թատրոնի պատմությանը վերաբերող մշակումներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք6 Ներկայացնել թատերարվեստի և արվեստի մյուս տեսակների համադրված արտահայտության առանձնահատկություններն ու

հիմնական տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թատրոնի և երաժշտության համադրման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է հիմնավորում թատրոն և գրականություն, թատրոն և կերպարվեստ, թատրոն և կինոարվեստ համադրումների

վերաբերյալ իր կարծիքը,

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

առանձնահատկությունները:

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

հարցեր՝ թատերարվեստի և արվեստի մյուս տեսակների համադրված արտահայտության առանձնահատկությունների ու

հիմնական տեսակների վերաբերյալ /գրականություն, կերպարվեստ, երաժշտություն, կինոարվեստ/: Կառաջադրվի

ներկայացնել երաժշտական, տիկնիկային, էստրադային, օպերային և մանկապատանեկան թատրոններից օրինակներ՝

դրանց առանձնահատկությունները տարբերակելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և լիարժեք է ներկայացնում

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

արվեստի պատմությանը վերաբերող մշակումներ, երաժշտական սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՆՈՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-013



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ ընդհանուր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային կինոարվեստի զարգացման,

խաղարկային և ոչ խաղարկային ֆիլմերի և կինոժանրերի մասին, նշանավոր ռեժիսորների և դերասանների մասին,

ծանոթացնել նրանց ստեղծագործության առանձնահատկություններին:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 56 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 կինոարվեստի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը, կինոարտադրության ժամանակակից

տեխնիկական հնարքներն ու առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի համաշխարհային կինոյի պատմությունը,

3) ներկայացնի հայ կինոյի պատմությունը,

4) ներկայացնի համր կինոյի բնութագիրը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում,

5) ներկայացնի անիմացիոն կինոյի պատմությունն ու բնութագիրը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կինոարվեստի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը, կինոարտադրության ժամանակակից

տեխնիկական հնարքները և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կինոյի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կինոարվեստի տարածման աշխարհագրական և ժամանակագրական օրինաչափությունները,

3 )ճիշտ է ներկայացնում կինոյի տեսության ընդհանուր հիմունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կինոյի, որպես արվեստի յուրահատուկ տեսակի, ընդհանուր օրինաչափությունները,



5) ճիշտ է ներկայացնում կինոյի և արվեստի մյուս տեսակներում արտահայտչականության յուրահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում կինոարտադրության ժամանակակից տեխնիկական հնարքները և առանձնահատկությունները:

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

հարցեր՝ կինոարվեստի սկզբնավորման ու զարգացման և կինոյի տեսության ընդհանուր հիմունքների վերաբերյալ:

Կառաջարկվի ներկայացնել կարճ սյուժե կամ որևէ ֆիլմից դրվագ՝ կինոարտադրության ժամանակակից տեխնիկական

հնարքներն ու առանձնահատկությունները հասկանալու և դրանց տիրապետելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրանքները ներկայացնում է

լիարժեք ու պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և իրավիճակային համապատասխան սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել համաշխարհային կինոյի պատմությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտասահմանյան նշանավոր կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտասահմանյան կինոգործիչների /սցենարի հեղինակներ, օպերատորներ, դերասաններ, նկարիչ-

ձևավորողներ, կոմպոզիտորներ և այլն/ առանձին ստեղծագործություններ:

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

հարցեր՝ արտասահմանյան կինոգործիչների առանձին ստեղծագործությունների և նշանավոր կինոռեժիսորների ու նրանց

գործերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի նշել 3-7 րոպեանոց ժապավենի կամ ֆիլմի օրինակ՝ սցենարիստի, օպերատորի,

դերասանի, նկարիչ-ձևավորողի և կոմպոզիտորի աշխատանքների վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացումները

բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրանքը ներկայացնում է



լիարժեք ու պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, սցենարներ, կինոէսքիզներ, ձայնադարան և իրավիճակային համապատասխան

սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայ կինոյի պատմությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանում կինոմոտոգրաֆիայի սկզբնավորման պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դասական կինոյի գլուխգործոցները, դրանց ստեղծման պատմությունը, գլխավոր

դերակատարներին,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայ կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում հայ ժամանակակից կինոարտադրության ձեռքբերումները:

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

հարցեր՝ հայ կինոյի սկզբնավորման պատմության և դասական կինոյի գլուխգործոցների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի

ռեֆերատներ՝ ներկայացնելով գլխավոր դերակատարներին, հայ կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը: Կառաջարկվի նշել

ժամանակակից կինոարտադրության ձեռքբերումներն ու, վերլուծել նախընտրած ֆիլմերից որևէ մեկը՝ ժամանակակից

կինոարվեստում ռեժիսորական լուծումների, խաղն ու պատկերը յուրովի մեկնաբանելու վերաբերյալ պատկերացումները

բացահայտելու համար:

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

լիարժեք ու պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, ռեֆերատներ, ֆիլմադարան, համապատասխան սարքավորումներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել համր կինոյի բնութագիրը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում համր կինոյի շրջանը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում,

2) ճիշտ է ներկայացնում համր կինոյի նմուշներ:

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

հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում համր կինոյի վերաբերյալ: Կառաջարկվի ներկայացնել համր կինոյի նմուշներ՝

դրանց ժանրային առանձնահատկությունները շեշտելու և մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, համր ֆիլմի նմուշներ, համապատասխան տեխնիկա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել անիմացիոն կինոյի պատմությունը և բնութագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային անիմացիոն կինոն որպես սկիզբ,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի սկիզբը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի վերածննդի շրջանը և

Ժամանակակից մուլտիպլիկացիայի բնութագիրը:

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

հարցեր՝ խորհրդային անիմացիոն և հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի սկզմնավորման վերաբերյալ: Կհանձնարարվի

ներկայացնել հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի վերածննդի շրջանը, բնութագրել ժամանակակից մուլտիպլիկացիան՝



ֆորմատային ու վերլուծական ինքնատիպությունը մեկնաբանելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

պահանջներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, անիմացիոն սարքավորումներով հագեցած լսարան և մուլտիպլիկացիոն ֆիլմադարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷՍՏՐԱԴԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-014

Մոդուլի նպատակը Այդ մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ էստրադային արվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի,

ինչպես նաև դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ, տարբեր ժամանակաշրջաններում էստրադային արվեստի

պատմության ձևավորման, զարգացման նշանավոր էստրադային դերասանների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 54 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի էստրադային արվեստի ծագման և զարգացման ժամանակաշրջանները,

2) ներկայացնի Էստրադային արվեստը 18-19-րդ դարերում,

3 ) ներկայացնի Էստրադային արվեստը 20-րդ դարերում,

4) ներկայացնի էստրադային արվեստի նշանավոր գործիչներին:

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



մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էստրադային արվեստի ծագման և զարգացման ժամանակաշրջանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սկզբնավորման ակունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թափառաշրջիկ դերասանների արվեստը Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում,

Հայաստանում և Միջին Ասիայում (ժոնգլյորներ, շպիլմաններ, սկոմորոխներ, գուսաններ, վարձակներ, ծաղրածուներ,

մնջկատակներ, մասխարաբազներ):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խաղերի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ էստրադային արվեստի սկզբնավորման, զարգացման, տեսակների, ժանրերի և ոճերի, ինչպես նաև դրանց

առանձնահատկությունների վերաբերյալ,: Կառաջարկվեն իրավիճակային խաղեր, թեմատիկ տեսարաններ՝ թափառաշրջիկ

դերասանների արվեստը ներկայացնելու կարողությունները բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է գիտելիքներն ու հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ԱԱրդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: նհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Էստրադային արվեստը 18-19-րդ դարերում

Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ներկայացնում էստրադային արվեստի տարածման աշխարհագրական և ժամանակագրական

օրինաչափությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում 18-րդ դարի էստրադային արվեստը Ֆրանսիայում՝ շանսոն և շանսոնետ,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջին մյուզիկ-հոլլերի ձևավորումը Անգլիայում,

4) ճիշտ է ներկայացնում վարիետե-թատրոնների ձևավորման առանձնահատկությունները 19-րդ դարում Եվրոպայում և ԱՄՆ-



ում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանգամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ 18-19-րդ դարերում էստրադային արվեստի զարգացման ու տարածման առանձնահատկությունների ու

օրինաչափությունների վերաբերյալ: Կհանձնարարվեն մեկնաբանել շանսոն և շանսոնետ հասկացությունները:

Կներկայացվեն էստրադային արվեստին բնորոշ առաջադրվող հանգամանքներ՝ մյուզիկ-հոլլերի և վարիետե-թատրոնների

առանձնահատկությունները ընդգծելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է տվյալ արվեստին վերաբերող ստույգ պատկերացումներն ու հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել Էստրադային արվեստը 20-րդ դարերում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ռուսական էստրադային արվեստի զարգացումը 20-րդ դարի սկզբում՝ Մոսկվա «Չղջիկ» և

Պետերբուրգում՝ «'Ծուռ հայելի» կաբարեները,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ռուսաստանում էստրադային թատրոնների և մանրապատումների թատրոնների կազմակերպումը

20-րդ դարի կեսերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ ռուսական էստրադային արվեստի զարգացման, կաբարեների և մանրապատումների թատրոնների

կազմակերպման վերաբերյալ: Կներկայացվեն մանրապատումների օրինակներ՝ էստրադային դերասանին բնորոշ

առանձնահատկությունները վերարտադրելու հնարավորությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և, պատկերովոր գիտելիքներն



օգտագործելով՝ մեկնաբանում է իրավիճակային խնդիրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել էստրադային արվեստի նշանավոր գործիչներին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էստրադային արվեստի նշանավոր գործիչներին (Էդիտ Պիաֆ, Շառլ Ազնավուր, Մարսել մարսո,

Լեոնիդ Ենգիբարյան, Սուրեն Քոչարյան, Եվգենի Պետրոսյան, Գեննադի Խազանով),

2) ճիշտ է վերլուծում էստրադային արտիստների մարմնավորած կերպարները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում էստրադային արտիստների ստեղծագործությունն ըստ ժանրային առանձնահատկությունների,

4) ճիշտ է բնորոշում ժամանակակից էստրադային արվեստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանգամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ էստրադային արվեստի նշանավոր գործիչների և արվեստում ծավալած նրանց գործունեության վերաբերյալ,

կհանձնարարվի ներկայացնել էստրադային արտիստների ստեղծագործության ժանրային առանձնահատկություններն ու

մարմնավորած կերպարները: Կբերվեն էտյուդ-ներկայացումների օրինակներ՝ նախատեսված մեկ դերասանի համար՝

էստրադային արվեստում դերասանին բնորոշ առանձնահատկություններին տիրապետելու հնարավորությունները

բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և, պատկերովոր գիտելիքներն

օգտագործելով՝ ճիշտ է կատարում առաջադրվող հանգամանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, էստրադային արվեստին վերաբերող մանրամասներ, թեմատիկ

ռեֆերատներ, տեսանյութեր և տեսաֆիլմեր:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կինոնկարների նկարահանման, ինչպես նաև դրվագային (էպիզոդիկ),

խմբային և զանգվածային տեսարանների դերասանների և մասնակիցների ընտրության, դերասանների հետ նախնական

փորձերի անցկացման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 140 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 104 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-005 «Արվեստի

պատմություն» և ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-012 «Թատրոնի պատմություն» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ռեժիսորի մասնագիտության առանձնահատկություններն ըստ տեսակների,

2) աշխատի սցենարի հետ,

3 ) աշխատի դերասանների և մասնակիցների հետ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռեժիսորի մասնագիտության առանձնահատկություններն ըստ տեսակների

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռեժիսորի` ըստ տեսակների, մասնագիտության դերն արվեստում,

2) ճիշտ է ներկայացնում գեղարվեստական կերպարի ստեղծման և մատուցման ձևերը,

3) ճիշտ է կազմում ռեժիսորական սցենարը,



4) ճիշտ է կառավարում բեմադրման և նկարահանման ամբողջ ընթացքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին

կտրվեն հարցեր ռեժիսուրայի մասնագիտական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:Կառաջադրվեն ներկայկացնել

փոքրիկ դրվագներ՝ ռեժիսորական մտքի խորությունը բացահայտելու համար:

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, սցենարներ, և առաջադրվող իրավիճակների համար համապատասխան բուտաֆորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Աշխատել սցենարի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատկերացնում և ներկայացնում վավերագրան, խաղարկային ֆիլմերի կամ հեռուստահաղորդումների

սցենարների տարբերությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սցենարի կոմպոզիցիան, սյուժեն և բովանդակությունը,

3) ճիշտ է պատկերացնում և ներկայացնում բախումը՝ որպես սցենարի կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս,

4) ճիշտ է ներկայացնում բախման ուժեղացման ձևերը,

5) ճիշտ է կատարում գեղարվեստական սցենարի վերածումը ռեժիսորական սցենարի,

6) ճիշտ է տարանջատում կադրում և կադրի ետևում հնչող տեքստի առանձնհատկությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվի աշխատել սցենարի հետ՝ սյուժետային գծի հաջորդական գործողությունների, գերխնդրի, տրամաբանական

լուծումների վերաբերյալ հնարավորությունները բացահայտելու համար:

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



օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

սցենարներ և մեկ գործողությամբ պիեսներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աշխատել դերասանների և մասնակիցների հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում դերասանների ուշադրության զարգացման վրա տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում դերասանների և մասնակիցների հետ հուզական, էմոցիոնալ հիշողության զարգացման

վարժությունները,

3) ճիշտ է կատարում իմպրովիզացիան,

4) ճիշտ է կատարում դերասանների և մասնակիցների հետ վարժություններ` ներքին ազատություն և դերասանական

վարպետություն (արտիստիզմ) ձեռք բերելու ուղղությամբ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվի աշխատել

դերասանական խմբի հետ պիեսի սցենարի շուրջ՝ առողջ ստեղծագործական մթնոլորտը, դերի հոգետեխնիկան և

ռեժիսորական լուծումները բացահայտելու համար::

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

սցենարներ և մեկ գործողությամբ պիեսներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՐԻՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ»



Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կոսմետիկական միջոցներով և գործիքներով տարբեր գեղարվեստական

կերպարներ ստեղծելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 52 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կինոյում, թատրոնում, գեղարվեստական այլ ներկայացումներում դերասանների գրիմավորման հիմնական

տեսակները,

2) կատարի ռեալիստական կերպարների գրիմ,

3 ) կատարել պայմանական կերպարների գրիմ:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կինոյում, թատրոնում, գեղարվեստական այլ ներկայացումներում դերասանների գրիմավորման հիմնական

տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «գրիմ» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում «ռեալիստական գրիմ» հասկացությունը և դրա տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում «պայմանական գրիմ» հասկացությունը և դրա տեսակները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գրիմի համար օգտագործվող նյութերը և օժանդակ պարագաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանգամանքների միջոցով: ՈՒսանողին

կտրվեն հարցեր գրիմի օգտագործման ձևերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի գրիմավորել տարբեր կերպարների՝ գրիմի



օգտագործման հմտությունները բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և գրիմ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել ռեալիստական կերպարների գրիմ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տարիքային գրիմավորումը (երիտասարդացում կամ ծերացում),

2) ճիշտ է կատարում ազգային կամ ռասսայական պատկանելությունը ներկայացնող գրիմը,

3) ճիշտ է կատարում կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի կամ սոցիալական միջավայրը ներկայացնող հերոսի գրիմը

(օրինակ` Հին եգիպտացու, մարտիկի ևայլն),

4) ճիշտ է կատարում դիմապատկերային գրիմը` համաձայն ֆիլմի, ներկայացման հերոսի անձի (օրինակ` Նապոլեոն, Չապլին

և այլն):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով:

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր՝ կոնկրետ կերպարների գրիմավորման ձևերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի գրիմավորել այդ

կերպարներին՝ գրիմի օգտագործման հմտությունները բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն և գրիմ:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել պայմանական կերպարների գրիմ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ժանրային առանձնահատկություններով պայմանավորված գրիմը (կրկեսի ծաղրածուներ, անտիկ

թատրոնի դերասաններ),

2) ճիշտ է կատարում հեքիաթների կերպարներ ստանալու համար անհրաժեշտ գրիմը,

3) ճիշտ է կատարում ոչ իրական, ֆանտաստիկ կերպարներ ստանալու համար անհրաժեշտ գրիմը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով:

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր՝ կոնկրետ կերպարների գրիմավորման ձևերի վերաբերյալ: Կառաջադրվի գրիմավորել այդ

կերպարներին՝ գրիմի օգտագործման հմտությունները բացահայտելու համար:

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

համապատասխան գրականություն, էսքիզներ և գրիմ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-017

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ բեմական ստեղծագործության տեսության և մեթոդաբանության

վերաբերյալ, զարգացնել՝ կերպարի և դերի վերամարմնավորման, երևակայության, իմպրովիզացիայի և խոսքի տեխնիկան:

Մոդուլի տևողությունը 424 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 100 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 324 ժամ



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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի բեմական ստեղծագործության տեսական առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի դերասանի վարպետության դպրոցներն ու դրանց նշանակությունը,

3) ներկայացնի դերասանի վարպետության տեսական առանձնահատկությունները,

4) աշխատի ստեղծագործության վրա:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բեմական ստեղծագործության տեսական առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդկային վարքագծի գեղարվեստական անձնավորումը իրական և պայմանական

հանգամանքներում,

2) ճիշտ է պատկերացնում նպատակ-գերխնդիր, դերասանի և դերի միջանցիկ գործողություն գաղափարա-

ստեղծագործական հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ստանիսլավսկու համակարգի տարրերը՝ վերապրումի և ցուցադրումի արվեստ,

4) ճիշտ է տիրապետում պատկերային մտածողության և աշխարհի գեղագիտական-հուզական ընկալման տարրերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խաղերի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր՝ նպատակ-գերխնդիր, դերասանի և դերի միջանցիկ գործողություն գաղափարա-ստեղծագործական

հասկացությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվեն իրավիճակային խաղեր՝ վերապրումի և ցուցադրումի արվեստը

բացահայտելու համար: Կհանձնարարվեն էտյուդներ՝ մարդկային վարքագծի գեղարվեստական անձնավորումը իրական և

պայմանական հանգամանքներում, և պատկերային մտածողության և աշխարհի գեղագիտական-հուզական ընկալումը

բացահայտելու համար:

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



օգտագործում է  համապատասխան գիտելիքներ ու հնարավորություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն(Կ.Ս.Ստանիսլավսկի «Դերասանի աշխատանքն իր վրա»), էտյուդ-վարժություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել դերասանի վարպետության դպրոցներն ու դրանց նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական ռեալիզմի դպրոցը և նրա տեղը համաշխարհային բեմարվեստում,

2) ճիշտ է ներկայացնում բեմական ստեղծագործության վերաբերյալ Կ. Ս. Ստանիսլավսկու տեսությունն ու

մեթոդաբանությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ե. Վախտանգովի դերասանի վարպետության դպրոցը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Մ. Չեխովի դերասանի վարպետության դպրոցը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ազգային և համաշխարհային բեմարվեստի վարպետների ստեղծագործությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանագամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր Ստանիսլավակու, Վախտանգովի և Չեխովի տեսության և մեթոդաբանության վերաբերյալ: Կառաջադրվեն

հանգամանքներ՝ դերասանի հոգետեխնիկան և խաղի վարպետությունը բացահայտելու համար:

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

գործում է տրամաբանված ու արդարացի:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն(Կ.Ս.Ստանիսլավսկի, Ե. Վախտանգով, Մ. Չեխով), էտյուդ-վարժություններ, առաջադրվող

հանգամանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 82 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել դերասանի վարպետության տեսական առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեմական գործողության տրամաբանությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում իմպրովիզացիա հասկացությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում դերասանի հեռանկար և դերի հեռանկար հասկացությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում բեմական կերպարի կորիզը,

5) ճիշտ է ներկայացնում բնավորություն և խառնվածք հասկացությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում դերասանական արտահայտչամիջոցներն ու կերպարի վերամարմնավորման ձևերը (ըստ

տեսակների):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանագամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր տրամաբանական գործողության, դերասանի հեռանկար և դերի հեռանկար, բնավորություն և խառնվածք

հասկացությունների վերաբերյալ: Կառաջադրվի վերամարմնավորել որևէ բեմական կերպար՝ կիրառելով ձևերն ըստ

տեսակների՝ դերասանական արտահայտչամիջոցներն ու իմպրովիզացիոն կարողությունները բացահայտելու համար:

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

գործում է տրամաբանված ու արդարացի:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, բեմական իրավիճակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 88 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Աշխատել ստեղծագործության վրա

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դրսևորում սցենարը, նախագիծը վերլուծելու կարողությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գեղարվեստական երկի հետ՝ պիես, արձակ, չափածո աշխատանքի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դերի նյութի վերլուծությունը,



4) ճիշտ է դրսևորում ռեժիսորի հետ աշխատելու հմտությունները,

5) ինքնուրույն ներկայացնում է սցենարային կարճ դրվագներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և առաջադրվող հանագամանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն հարցեր՝ գեղարվեստական ստեղծագործության հետ աշխատելու առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվի ստեղծել սյուժետային փոքրիկ դրվագներ ու վերլուծել դրանք: Կհանձնարարվի աշխատել առաջադրված

սցենարի շուրջ՝ ընդգծելով գործողությունների տրամաբանական հաջորդականությունն ու դերի գերխնդիրը՝ ռեժիսորի հետ

աշխատելու հմտությունները բացահայտելու համար:

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

գործում է տրամաբանված ու արդարացի:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, սցենարներ, նախագծեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 82 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ԲԵՄԱԿԱՆ ԽՈՍՔ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-018

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բնագրի իմաստային վերլուծության կարողություններ, գեղեցիկ և

արտահայտիչ խոսք կառուցելու հմտություններ, ձայնի արտահայտչականության ձևավորման և խոսքի մշակույթ:

Մոդուլի տևողությունը 424 ժամ,

տեսական ուսուցում՝ 44 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 380 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-001 «Հայ

գրականություն», ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-002 «Արտասահմանյան գրականություն», ԴԵՐ-ԷՍ—5-15-011 «Դրամատուրգիա» և ԴԵՐ-ԷՍ-5-



15-015 «Ռեժիսուրա» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) տիրապետի խոսքի մշակույթին,

2) աշխատի բնագրի հետ,

3) ստեղծի գեղարվեստական կերպար,

4) ասմունքի, մենախոսի,

5) ընթերցի, հաղորդավարական խոսք ներկայացնի:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել խոսքի մշակույթին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դերասանի ստեղծագործական գործունեության մեջ խոսքի մշակույթի առանձնահատկություններն ու

տրամաբանությունը,

2) ճիշտ է տիրապետում խոսքի տեխնիկային,

3) ճիշտ է ներկայացնում խոսքի և առոգանության հիմնական

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է դրսևորում արձակ և չափածո բնագրերի վերարտադրման հմտությունները,

5) ճիշտ է տիրապետում խոսքի և դիմախաղի ներդաշնակության և չափի

զգացողության ճիշտ ընկալման հմտություններին,

6) ճիշտ է կարողանում ներկայացնել տեքստը տարբեր տարիքի և ընկալման

մակարդակ ունեցող մարդկանց:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին

կտրվեն հարցեր խոսքի առանձնահատկության և տրամաբանության, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու դրանց



բաղադրիչների վերաբերյալ: Կառաջադրվեն որոշակի տեքստեր, արձակ և չափածո բնագրեր՝ խոսքի տեխնիկան,

առոգանությունը, դերի ու տեքստի ներդաշնակությունը բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը օգտագործելով իր ներքին ու արտաքին հուզականությունը, խառնվածքն

ու տրամադրությունը՝ հմտորեն կատարում է առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան ձեռնարկ, բանաստեղծությունների ժողովածու:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 96 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Աշխատել բնագրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում բնագրի իմաստային վերլուծությունները,

2) ճիշտ է տիրապետում բնագրի ժամանակագրական առանձնահատկությունների

արտահայտման ձևերին,

3) ճիշտ է ներկայացնում արձակ և չափածո բնագրերի հետ աշխատելու

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է դրսևորում ռեժիսորի և կոլեկտիվի մյուս անդամների հետ համագործակցելու կարողությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է տեքստային առաջադրանքների միջոցով: Կառաջադրվեն բնագրեր՝ դրանցում

ուսանողի իմաստային վերլուծությունները, ժամանակագրական առանձնահատկությունների արտահայտման ձևերն ու

համագործակցելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը օգտագործելով համապատասխան գիտելիքներ՝ հմտորեն կատարում է

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր

բնագրեր:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 84 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ստեղծել գեղարվեստական կերպար

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում երկխոսության ժամանակ ձայնի միջոցով զուգընկերոջ վրա

ներազդելու հմտություններին,

2) ճիշտ է տիրապետում օտարալեզու ստեղծագործության վերարտադրման

առանձնահատկություններին,

3) ճիշտ է տիրապետում ենթատեքստի արվեստին.

4) ճիշտ է տիրապետում ձայնի ռիթմի, առոգանության ու երգեցիկության, ժանրային

ոճավորումների և խոսքի հագեցած դադարների միջոցով՝ գեղարվեստական

կերպարի ստեղծման կարողություններին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է ստեղծագործական առաջադրանքների միջոցով: Կառաջադրվեն ընթերցել

գեղարվեստական ստեղծագործություններ՝ երկխոսության, ձայնի հնչերանգի, խոսքի առոգանության, ժանրային ոճավորման

և գեղագիտական կերպար ստեղծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը խոսքի տեխնիկայի և խոսքի մեջ հագեցած դադարների ճիշտ

համադրությամբ՝ արտաբերում է օրգանական հնչեղություն, կերպարին գեղագիտական հմայք հաղորդում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղարվեստական բազմաժանր գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 84 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ասմունքել, մենախոսել

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կարողանում տարբեր շեշտադրմամբ արտասանել բանաստեղծական



հատվածները.

2) ճիշտ է ընկալում կերպարի ներքին և արտաքին հոգեվիճակը,

3) ճիշտ է կառուցում խոսքի տրամաբանական հաջորդականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է ստեղծագործական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի

ասմունքել որևէ հեղինակի ստեղծագործություն՝ բացահայտելու, թե որքանով է ընթերցողը ընկալել գրողի ուրույն ձեռագիրը:

Կառաջադրվեն նաև ներկայացնել բովանդակալից երկխոսություններ՝ ուսանողի իմպրովիզացիայի և խաղընկերոջը

հաղորդակցվելու զգացողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հմտորեն կատարում է առաջադրանքները՝ ցայտուն ընդգծելով

ընթերցանության իրեն բնորոշ ոճային առանձնահատկություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

գեղարվեստական ստեղծագործությունների որոշակի ցանկ, մի քանի գործող անձ ներարող պիեսներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ընթերցում, հաղորդավարական խոսք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հանդիսավոր, լրատվական, վերլուծական, քննադատական,

փաստագրական, գեղարվեստական թեմաների մատուցման ձևի պահանջները,

2) ճիշտ է գտնում և շտկում հնչյունային սխալներ պարունակող

արտասանություններն ու շեշտադրությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է բանավեճի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կառաջադրվի համերգավարի, հաղորդավարի, լրատվական և սպորտային մեկնաբանի խոսք՝ նման իրավիճակներում խոսքի

մատուցման, ձայնի հնչերանգի և դիմախաղը կառավարելու հմտությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը օգտագործելով իր ներքին կուլտուրան, գեղագիտական հայացքներն ու



տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողությունը՝ հմտորեն կատարում է առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը: Անհրաժեշտ է ունենալ հաղորդավարական

խոսքի տարբերակ, կառավարական միջոցառման և ժամանցային ծրագրեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՆՋԱԽԱՂԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ»

Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-019

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ մնջախաղի պատմության վերաբերյալ, զարգացնել

մարմնի ճկունությունն ու վերացական իրերն ու երևույթնորը զգալու և ցուցադրելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 264 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 64 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 200 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-009 «Ռիթմիկա, պար»

և ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-010 «Բեմական շարժում» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մնջախաղային արվեստի պատմությունը,

2) կատարի մնջախաղային վարժություններ,

3) տիրապետի օրիգինալ ժանրին,

4) ստեղծի գեղարվեստական կերպար:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մնջախաղային արվեստի պատմությունը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դերասանի արտաքին շարժումների և կեցվածքի վերաբերյալ Ռուտբերգի հայացքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մնջախաղի ժանրային առանձնահատկությունը,

3) ճիշտ է պատկերացնում գիտական հիմքի վրա ձևավորված մնջախաղի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով:

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր՝ մնջախաղային արվեստի պատմության, ժանրային առանձնահատկության վերաբերյալ:

Կառաջադրվեն ներկայացնել որոշակի իրավիճակներ՝ տվյալ արվեստի վերաբերյալ պատկերացումները բացահայտելու

համար:

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, համապատասխան մարզահագուստ և փոքրիկ գորգ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մնջախաղ / վարժությունների կատարում /

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ձեռքերի, ոտքերի, մարմնի ընդհանուր պլաստիկան զարգացնելու համար նախատեսված հիմնական

վարժությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բեմում ճիշտ քայլվացքի ու կեցվածքի, վայրընկնումների հիմնական միջոցները,

3) ճիշտ է կարողանում կառավարել մարմնի ճկունությունը՝ մնջախաղային վազքն ու քայլերը /դանդաղեցված, քամուն ընդդեմ

/ ներկայացնելու ժամանակ,

4) ճիշտ է արտահայտում տրամադրության, հոգետեխնիկայի, դիմախաղի ու մարմնի շարժման համադրությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն

ներկայացնել իրական և պայմանական իրավիճակներ արտահայտող վարժություններ՝ ձեռքերի, ոտքերի, մարմնի



ճկունության ու դիմախաղի հնարավոր զարգացվածությունը բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան մարզահագուստ և փոքրիկ գորգ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 56 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Օրիգինալ ժանրի տիրապետում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տիրապետում ձեռնածությանը՝ կատարելով վարժանքներ անգամ մեկ ձեռքով, 3-4 գնդակով,

2) ճիշտ է տիրապետում մագլցումների տեխնիկային,

3) ճիշտ է ներկայացնում ակրոբատիկայի հիմնական ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն

գնդակով, օղերով հնարքների և վայրընկնումների ու մագլցումների վերաբերյալ վարժանքներ՝ ակրոբատիկայի հիմնական

հնարավոր ձևերը բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը օգտագործելով իր կարողություններն ու հնարավորությունները՝ հմտորեն

կատարում է առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան

մարզահագուստ, օղ, գնդակ և մարզական պատ, պարան և նստարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ստեղծել գեղարվեստական կերպար

Կատարման չափանիշներ 1) շարժումների արտահայտչականությամբ ճիշտ է ներկայացնում կերպարի ներքին ու արտաքին առանձնահատկությունները,



2) ճկունության ու դիմախաղի միջոցով՝ բեմում ճիշտ է անձնավորում և ներկայացնում կերպարի բնավորությունը,

3) մնջախաղի միջոցով՝ ճիշտ է դրսևորում գեղարվեստական կերպարի ստեղծման կարողություններ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն

ներկայացնել որոշ գեղարվեստական կերպարների ներքին և արտաքին առանձնահատկությունները՝ դերի

հոգետեխնիկան զգալու և գեղարվեստական կերպար ստեղծելու կարողությունները բացահայտելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը օգտագործելով իր կարողություններն ու հնարավորությունները՝ հմտորեն

կատարում է առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն, մարզահագուստ, պայմանական դեկորացիա և լուսային ձևավորում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԴԵՐ-ԷՍ-5-15-020

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ձայնարտադրման հիմնական սկզբունքների և ձևերի տիրապետումը,

զարգացնել վոկալ կատարողական ունակությունները:

Մոդուլի տևողությունը 140 ժամ, որից

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 124 ժամ

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

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի երգեցողական ապարատը, տիրապետի վոկալ կատարողական կեցվածքի հիմնատարրերին, կատարի

վոկալիզներ, տիրապետի բեմական կեցվածքի և պահվածքի հիմնատարրերին,



2) ներկայացնի երգչական ձայնի տեսակները, երգեցողական ոճերը և առանձնահատկությունները,

Կատարելագործի վոկալ կատարողականությունը,

3) ներկայացնի երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցները, կատարելագործի վոկալ կատարողականությունը, երաժշտական

կատարման ընթացքում դրսևորի արտիստիզմ,

4) ներկայացնի երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցների դերը երաժշտական ստեղծագործությունների՝ գեղարվեստական

պատշաճ մակարդակով կատարման մեջ, կատարելագործի վոկալ կատարողականությունը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երգեցողական ապարատը, տիրապետել վոկալ կատարողական կեցվածքի հիմնատարրերին, կատարել

վոկալիզներ, տիրապետել բեմական կեցվածքի և պահվածքի հիմնատարրերին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երգեցողական ապարատի շնչառական և արտաբերական (արտիկուլյացիոն) մասերը,

2) տիրապետում է վոկալ կատարողական կեցվածքի հիմնատարրերին (իրանի, պարանոցի, գլխի, ծնոտի,դեմքի մկանների,

կոկորդի դիրքերին),

3) ճիշտ է կատարում վոկալիզները,

4) տիրապետում է բեմական կեցվածքի և պահվածքի հիմնատարրերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խաղերի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն

հարցեր երգեցողական ապարատի շնչառական և արտաբերական մասերի վերաբերյալ: Կառաջադրվեն իրավիճակային

խաղեր՝ վոկալ կատարողական կեցվածքին տիրապետելու կարողությունը ստուգելու համար: Կառաջարկվեն կատարել

վոկալիզներ՝ բեմական կեցվածքի և պահվածքի հիմնատարրերն ու կատարողականությունը բացահայտելու համար:

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

օգտագործում է հնարավորությունները:

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



ռեսուրսները մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, վոկալիզներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել երգչական ձայնի տեսակները, երգեցողական ոճերը և առանձնահատկությունները,

Կատարելագործել վոկալ կատարողականությունը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երգչական ձայների հիմնական տեսակները (սոպրանո, ալտ, տենոր, բաս),

2) ճիշտ է ներկայացնում ձայնածավալ և ձայներանգ հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կայուն ինտոնավորման սկզբունքները,

4) ճիշտ է կատարում վոկալ ստեղծագործությունները:

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

հարցեր երգչական ձայների հիմնական տեսակների, երգեցողական ոճերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ կայուն ինտոնավորման սկզբունքները ստուգելու համար: Կառաջադրվեն

կատարել վոկալ ստեղծագործություններ՝ կատարողականության կատարելագործումը բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, վոկալ ստեղծագործություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցները, կատարելագործել վոկալ կատարողականությունը, երաժշտական

կատարման ընթացքում դրսևորել արտիստիզմ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երգեցողական առոգանության առանձնահատկությունները,



2) ճիշտ է մեկնաբանում և օգտագործում ռեզոնատորները (կրծքային, գլխային տեսակները),

3) ճիշտ է կատարում վոկալ ստեղծագործությունները,

4) երաժշտական կատարման ընթացքում դրսևորում է արտիստիզմ:

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

հարցեր երգեցողական առոգանության առանձնահատկությունների, ռեզոնատորների մեկնաբանման և օգտագործման

վերաբերյալ: Կառաջադրվեն վոկալ ստեղծագործություններ՝ կատարողական կատարելագործումը ստուգելու համար:

Կստեղծվեն բեմական իրավիճակներ՝ երաժշտական կատարման ընթացքում արտիստիզմի դրսևորումը բացահայտելու

համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, վոկալ ստեղծագործություններ, բեմական իրավիճակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցների դերը երաժշտական ստեղծագործությունների՝ գեղարվեստական

պատշաճ մակարդակով կատարման մեջ, կատարելագործել վոկալ կատարողականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցների դերը երաժշտական ստեղծագործությունների

կատարման մեջ,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեներգային, անսամբլային, երգչախմբային երգարվեստի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է կատարում անսամբլային վոկալ ստեղծագործություններ (զուգերգեր, տրիոներ, կվարտետներ),

4) կարողանում է համադրել վոկալ կատարումը բեմական գործողության, դերասանական խաղի և շարժման հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և իրավիճակային խնդիրների միջոցով: Ուսանողին



կտրվեն հարցեր՝ մեներգային, անսամբլային, երգչախմբային երգարվեստի առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Կհանձնարարվեն կատարել անսամբլային վոկալ ստեղծագործություններ՝ երգչական ձայնի արտահայտչամիջոցների դերը

բացահայտելու համար: Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ վոկալ կատարման և բեմական գործողության,

դերասանական խաղի ու շարժման համադրումը բացահայտելու համար:

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

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտությանը վերբերվող մշակված նյութեր, վոկալ ստեղծագործություններ, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ


