
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.01.06 «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

2-90.01.06.02-4 «ԴԵՐԱՍԱՆ՝ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄՈՒՅԹԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԵՐԵՎԱՆ 2015



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ
____________________

<___> ___________ 20 __ թ.

__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
2-90.01.06.02-4 «ԴԵՐԱՍԱՆ՝ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄՈՒՅԹԻ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2-90.01.06 «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ «դերասան՝ ժողովրդական համույթի»

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ կրթություն

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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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-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 1-ին
կիս.

շաբ

2-րդ
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շաբ
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կիս.
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կիս.
21
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5-րդ
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16

շաբ.

6-րդ
կիս.
19

շաբ.

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 72 54 18 32 20 20
2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 54 31 23 32 22
3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 54 38 16 34 20
4 Իրավունքի հիմունքներ 36 19 17 16 20
5 Պատմություն 54 34 20 54
6 Ռուսաց լեզու 72 12 60 32 40
7 Օտար լեզու 72 16 56 32 40
8 Ֆիզկուլտուրա 144 18 126 32 42 32 38
9 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 36 30 16 36
10 Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր
18 18 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 270 352 270 178 104 60
2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Հաղորդակցություն 36 10 26 36
2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 36 12 24 36
3 Համակարգչային օպերատորություն 36 4 32 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 108 26 82 36 72
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Պարարվեստի պատմություն առաջին մակարդակ 36 24 12 36
2 Պարարվեստի պատմություն երկրորդ մակարդակ 36 20 16 36
3 Պարարվեստի պատմություն երրորդ մակարդակ 36 28 8 36
4 Պարարվեստի պատմություն չորրորդ մակարդակ 36 30 6 36
5 Երաժշտական տարրական տեսություն 36 24 12 36
6 Երաժշտական գրականություն առաջին մակարդակ 36 18 18 36
7 Երաժշտական գրականություն երկրորդ մակարդակ 36 18 18 36
8 Թատրոնի պատմություն առաջին մակարդակ 18 12 6 18
9 Թատրոնի պատմություն երկրորդ մակարդակ 18 13 5 18
10 Թատրոնի պատմություն երրորդ մակարդակ 18 13 5 18
11 Արվեստի պատմություն առաջին մակարդակ 18 12 6 18
12 Արվեստի պատմություն երկրորդ մակարդակ 18 14 4 18
13 Դերասանի վարպետություն առաջին մակարդակ 36 6 30 36



14 Դերասանի վարպետություն երկրորդ մակարդակ 36 6 30 36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 414 238 176 72 108 126 108

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Դասական պար առաջին մակարդակ 90 90 90
2 Դասական պար երկրորդ մակարդակ 90 90 90
3 Դասական պար երրորդ մակարդակ 90 90 90
4 Դասական պար չորրորդ մակարդակ 90 90 90
5 Դասական պար հինգերորդ մակարդակ 90 90 90
6 Դասական պար վեցերորդ մակարդակ 90 90 90
7 Հայկական պար առաջին մակարդակ 90 90 90
8 Հայկական պար երկրորդ մակարդակ 90 90 90
9 Հայկական պար երրորդ մակարդակ 90 90 90
10 Հայկական պար չորրորդ մակարդակ 90 90 90
11 Հայկական պար հինգերորդ մակարդակ 90 90 90
12 Հայկական պար վեցերորդ մակարդակ 90 90 90
13 Ժողբնորոշ պար առաջին մակարդակ 54 54 54
14 Ժողբնորոշ պար երկրորդ մակարդակ 54 54 54
15 Ժողբնորոշ պար երրորդ մակարդակ 54 54 54
16 Ժողբնորոշ պար չորրորդ մակարդակ 54 54 54
17 Ժողբնորոշ պար հինգերորդ մակարդակ 72 72 72
18 Ժողբնորոշ պար վեցերորդ մակարդակ 72 72 72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1440 1440 234 468 306 432
5. ԸՆՏՐՈՎԻ 6 6

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 12 2 4 6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 200
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 576 756 576 684

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ N VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԴԱՀԼԻՃՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
1 Ժամակակից պար ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր, դհոլ) 1 հայոց լեզվի

2 օտար լեզուների

3 հումանիտար առարկաների

4 սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 անվտանգություն և առաջին օգնության



1 Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ 3 1 6 համակարգչային

2 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,6 1,1,1 7 ձայնադարան՝ համապատասխան տեխնիկայով հագեցած

3 8 ֆիլմադարան՝ համապատասխան տեխնիկայով հագեցած

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴԱՀԼԻՃՆԵՐ
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Երկու համալիր պետական քննություն՝
1. ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից
2. հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

(հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում)

1 բալետային

2 համերգային
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով, ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ
կարող են անցկացվել առանձին առարկաների ընթացիկ /միջանկյալ/ քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են
առարկայի համար սահմանված ժամերի հաշվին։ Ըստ առարկաների՝ ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների
անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը։

2. Լաբորատոր աշխատանքների, օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար, ֆիզիկական կուլտուրայի ,ինչպես նաև ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորած
առանձին առարկաների գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ ուսումնական խումբը բյուջետային
ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի յուրահատկությունից։ Համապատասխան միջոցների
առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ /անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական
ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով։
ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է հաստատության խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը 4 ժամ, որոշում է հաստատությունը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/
հանձնաժողովների կողմից ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է հաստատության ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

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

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման,
պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։

6. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
8. Պահուստային ժամերը տնօրինում է հաստատությունը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին
համապատասխան։

9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։ Պրակտիկայի
անցկացման ժամկետը կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
11. Հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-15-001

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

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար,

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,

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

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

իրականացման համար

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

համար,

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,



5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

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

Ուսանողին 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 քննարկումների 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` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

միջոցով։ Ուսանողին 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 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` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

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

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

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

համար,

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

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

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

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և

դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության

կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր

(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

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

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

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,

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

համար,

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

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

Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ

դեպքերի համար դրանց կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և

հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001

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

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և

աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները,

2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան,

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

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

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

անհրաժեշտությունը,

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



3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

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

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, դրանց խախտման

հետևանքները, պատասխանատվությունը,

3. հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,

4. էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։

5. կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։

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

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

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

թեմաներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

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

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

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

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),



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

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

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

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

անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

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

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

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

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

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

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,

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

ձևակերպումների կարգը:

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

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

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված

միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել

փաստաթղթային ձևակերպումներ բաղադրիչները։

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



հանձնարարությունները։

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

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

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

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

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

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

գործողություններ,

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

7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:

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

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

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

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

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

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 8 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-15-001

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 36 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,

6) աշխատի համացանցում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,

2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական

պայմանները,

3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,



4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,

6) բացում է 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 փաստաթղթի տպագրում:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ

տեխնիկական սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և

դրան կից օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն

առաջադրանքի։ Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել նույն գործողությունը.

թղթապանակ և ֆայլ բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը

պահպանելու, փակելու, առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,



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

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

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու,

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

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ 1) աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:

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

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

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու

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

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

վերածելը) և այլն։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ



Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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

4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

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

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր

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

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն

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

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

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

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

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:

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

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և



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

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

նույն գործառույթը։

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով

թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

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

ցանցերից),

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

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

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա:

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

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի

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

տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ

հասցեականության։



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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒն ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-001

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ պարարվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի,

տարբեր ժամանակաշրջաններում պարարվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ և դրանք

գործնականում ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի պարարվեստի սկզբնավորման պատմությունը,

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

3) ներկայացնի բալետի պատմությունը XVIII –րդ դարում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պարարվեստի սկզբնավորման պատմությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պարը միջին դարերի ծեսերում,

2) ճիշտ է ներկայացնում իտալական Վերածննդի ժամանակաշրջանը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բալետային ինտերմեդեաները,



4) ճիշտ է ներկայացնում բալետային արվեստի ծագումը:

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

սկզբնավորման պատմությունը` միջին դարաշրջանի պարային ծեսերը, տեսակները և առանձնահատկությունները:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- պարը միջին դարերի ծեսերում,

-պարը իտալական Վերածննդի ժամանակաշրջանում,

- բալետային ինտերմեդեաները,

- բալետային արվեստի ծագումը:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

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

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

2) ճիշտ է ներկայացնում առաջին բալետային ներկայացումը Ֆրանսիայում,

3) ճիշտ է ներկայացնում բալետը Անգլիայում,

4) ճիշտ է ներկայացնում բալետը Ֆրանսիայում XVII-րդ դարում,

5) ճիշտ է ներկայացնում դրամատիկական, մուտքերով բալետները և բալետ-դիմակահանդեսները:

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

պատմությունը XVI- XVII –րդ դդ. ( Անգլիայի և Ֆրանսիայի բալետային արվեստը ուշ միջնադար) :

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- բալետը Ֆրանսիայում XVI-րդ դարում,

- առաջին բալետային ներկայացումը Ֆրանսիայում,



- բալետը Անգլիայում,

- բալետը Ֆրանսիայում XVII-րդ դարում,

- դրամատիկական, մուտքերով բալետներ և բալետ-դիմակահանդեսներ:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բալետի պատմությունը XVIII –րդ դարում

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

2) ճիշտ է ներկայացնում բեմական պարի 3 տեսակները XVIII –րդ դարում,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ջոն Ուիվերին և նրա բալետները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ֆրանսիական բալետը XVIII –րդ դարի առաջին կեսին` Ֆրանսուազա Պրևո, Լուի Դյուպրե,

Մարի Կամարգո, Մարի Սալե,

5) ճիշտ է ներկայացնում ավստրիական բալետային թատրոնը XVIII –րդ դարում,

6) ճիշտ է ներկայացնում Փարիզի երաժշտական ակադեմիան XVIII–րդ դարի երկրորդ կեսին` Գայատան

(Գաետանո) Վեստրիս, Մաքսիմիլիան Գարդել, Մարի Ալլար, Մարի-Մալդեն Գիմար

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

Ֆրանսիայի բալետի պատմության առանձնահատկությունները XVIII –րդ դարում:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- անգլիական բալետը XVIII –րդ դարում,

- բեմական պարի 3 տեսակները XVIII –րդ դարում,

- Ջոն Ուիվերին և նրա բալետները,

- ֆրանսիական բալետը XVIII –րդ դարի առաջին կեսին` Ֆրանսուազա Պրևո, Լուի Դյուպրե, Մարի Կամարգո, Մարի

Սալե,



- ավստրիական բալետային թատրոնը XVIII –րդ դարում,

- Փարիզի երաժշտական ակադեմիան XVIII–րդ դարի երկրորդ կեսին` Գայատան (Գաետանո) Վեստրիս,

Մաքսիմիլիան Գարդել, Մարի Ալլար, Մարի-Մալդեն Գիմար

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒն ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-002

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

պատմության ձևավորման, զարգացման և հանրահայտ բալետմայստերների վերաբերյալ և դրանք գործնականում

կիրառելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 20 ժամ

Գործնական պարապմունք` 16 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-001 «Պարարվեստի պատմություն

առաջին մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ֆրանսիական բալետի հայտնի գործիչներին,

2) ներկայացնի ռոմանտիզմի դարաշրջանի բալետային թատրոնը,

3) ներկայացնի բալետի ծագումը Ռուսաստանում,

4) ներկայացնի ռուսական բալետային թատրոնը XIX-րդ դարի երկրորդ կեսին:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ֆրանսիական բալետի հայտնի գործիչներին



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ժան–Ժորժ Նովերին և նրա առաջին բալետը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ժան–Ժորժ Նովերի և Գլյուկի համագործակցությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ժան-Ժորժ Նովերի երկրոդ շրջանը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Դոբերվալին, նրա «Դասալիքը» բալետը,

5) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Դոբերվալը բեմում,

6) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Դոբերվալին և Թեոդորին / Մարի–Մադլեն Կրեսպե/:

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

բալետի հայտնի գործիչներին` Ժ. Նովեր, Ժ. Դոբերվալ, և Թեոդոր / Մարի–Մադլեն Կրեսպե/:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Ժան–Ժորժ Նովերը և նրա առաջին բալետը,

- Ժան–Ժորժ Նովերի և Գլյուկի համագործակցությունը,

- Ժան-Ժորժ Նովերի երկրոդ շրջանը,

- Ժան Դոբերվալը և նրա «Դասալիքը» բալետը,

- Ժան Դոբերվալը բեմում,

- Ժան Դոբերվալը և Թեոդորը / Մարի–Մադլեն Կրեսպե/:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռոմանտիզմի դարաշրջանի բալետային թատրոնը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում ռոմանտիզմի դարաշրջանի հայտնի ներկայացուցիչներին` Ֆիլիպպո Տալիոնի, Մարիա

Տալիոնի,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ժյուլ Պերրոյին,



4) ճիշտ է ներկայացնում Ֆաննի էլսլերին,

5) ճիշտ է ներկայացնում Ադանի «Ժիզել» բալետը:

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

դարաշրջանի բալետային թատրոնը` ռոմանտիկական բալետի 2 ուղղությունները և հայտնի ներկայացուցիչները:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ռոմանտիկական բալետի 2 ուղղությունները,

- ռոմանտիզմի դարաշրջանի հայտնի ներկայացուցիչներ` Ֆիլիպպո Տալիոնի, Մարիա Տալիոնի,

- Ժյուլ Պերրո,

- Ֆաննի էլսլեր,

- Ադանի «Ժիզել» բալետը:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բալետի ծագումը Ռուսաստանում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Իվան Իվանոնիչ Վալբեռխին,

2) ճիշտ է ներկայացնում Շարլ Լուի Դիդլո,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ադան Գլյուշկովսկիին:

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

ծագումը Ռուսաստանում, բալետմայստերների կյանքն ու գործունեությունը:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Իվան Իվանոնիչ Վալբեռխ,

- Շարլ Լուի Դիդլո,



- Ադան Գլյուշկովսկի:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռուսական բալետային թատրոնը XIX-րդ դարի երկրորդ կեսին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Արթուր Սեն-Լեոնին,

2) ճիշտ է ներկայացնում Մարիուս Պետիպայի կյանքն ու ստեղծագործական ուղղին,

3) ճիշտ է ներկայացնում Լև Իվանովին,

4) ճիշտ է ներկայացնում հետևյալ բալետները` «Դոն Կիխոտ», «Բայադերկա», «Քնած գեղեցկուհին», «Ռայմոնդա»,

«Էսմերալդա», «Կոպելիա», «Արլեկինադա», «Շչելկունչիկ», «Կարապի լիճ»:

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

Ուսանողը կներկայացնի ռուսական բալետային թատրոնը XIX-րդ դարի երկրորդ կեսին, հայտնի ներկայացուցիչների

կյանքն ու ստեղծագործական ուղին և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված բալետային հատվածները:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Արթուր Սեն-Լեոն,

- Մարիուս Պետիպայի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին,

- Լև Իվանով,

-ներկայացնել հետևյալ բալետները` «Դոն Կիխոտ», «Բայադերկա», «Քնած գեղեցկուհին», «Ռայմոնդա»,

«Էսմերալդա», «Կոպելիա», «Արլեկինադա», «Շչելկունչիկ», «Կարապի լիճ»:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-003

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ պարարվեստի պատմության, հանրահայտ պարողների ու

բալետմայստերների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում ներկայացնելու կարողություն :

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 28 ժամ

Գործնական պարապմունք` 8 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-002 «Պարարվեստի պատմություն

երկրորդ մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ռուսական բալետային թատրոնը XX դարի սկզբին,

2) ներկայացնի խորհրդային բալետի ձևավորումը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռուսական բալետային թատրոնը XX դարի սկզբին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Միխայիլ Ֆոկինի բալետները,

2) ճիշտ է ներկայացնում Վացլավ Նիժինսկիին,

3) ճիշտ է ներկայացնում Աննա Պավլովային,

4) ճիշտ է ներկայացնում Սերգեյ Դյագիլևին և «Ռուսական Սեզոնները»,

5) ճիշտ է ներկայացնում Տամարա Կարսավինային,

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

բալետային թատրոնը, ռուս բալետմայստերների գործունեությունը XX դարի սկզբին:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Միխայիլ Ֆոկինի բալետները,



- Վացլավ Նիժինսկի,

- Աննա Պավլովա,

- Սերգեյ Դյագիլև և «Ռուսական Սեզոնները»,

- Տամարա Կարսավինա:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 14 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել խորհրդային բալետի ձևավորումը

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

Վագանովա, Մ. Սեմյոնովա,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ֆ. Lոպուխովի կյանքն ու «Սառցե Աղջիկ» բալետը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բալետի արտիստ Ա. Երմոյալևին և նրա դերակատարումներրը ներքոհիշյալ հայտնի

բալետներում` «Կարմիր կակաչ», «Փարիզի հուրը», «Բախչիսարայի շատրվանը», «Երեք հաստլիկները»,

«Կոպպելիա», «Պարտիզանական օրեր»:

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

բալետի ձևավորումը, բալետի հայտնի ներկայացուցիչները և նրանց ստեղծագործական գործունեությունը և

կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված բալետային հատվածները:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- խորհրդային ժամանակաշրջանի բալետի հայտնի ներկայացուցիչներ` Կ. Գոլեյզովսկի, Ս. Վագանովա, Մ.

Սեմյոնովա,

- Ֆ. Lոպուխովի կյանքն ու «Սառցե Աղջիկ» բալետը,

- բալետի արտիստ Ա. Երմոյալևը և նրա դերակատարումները ներքոհիշյալ հայտնի բալետներում` «Կարմիր կակաչ»,

«Փարիզի հուրը», «Բախչիսարայի շատրվանը», «Երեք հաստլիկները», «Կոպպելիա», «Պարտիզանական օրեր»:



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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 14 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒն ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-004

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ հայկական պարարվեստի պատմության, հանրահայտ պարողների և

բալետմայստերների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 30 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-003 «Պարարվեստի պատմություն

երկրորդ մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հայկական բալետները,

2) ներկայացնի պարարվեստը Հայաստանում,

3) ներկայացնի պարարվեստի հայտնի ներկայացուցիչներին մեր օրերում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայկական բալետները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Խաչատրյանի «Երջանկություն» բալետը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ա. Սպեդիարյանի «Խանդութ» բալետը,

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

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



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

Ուսանողը կներկայացնի հայ կոմպոզիտորների հայտնի բալետները և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված

բալետային հատվածները:

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

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Ա. Խաչատրյանի «Երջանկություն» բալետը,

- Ա. Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետը,

- Ա. Սպեդիարյանի «Խանդութ» բալետը,

- Գ. Եղիազարյանի «Սևան», «Անուրջների լիճը», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» բալետները,

- Է. Հովհաննիսյանի «Մարմար», «Հավերժական կուռք», «Անտունի» բալետները:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 10 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պարարվեստը Հայաստանում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բալետի հիմնադիրներին` Իլյա Արբատով, Զ. Մուրադյան, Լ. Վոյնովա-Շիկանյան, Ա.

Ղարիբյան, Թ. Գրիգորյան, Վ. Խանամիրյան, Ֆ. Ելանյան, Լ. Սեմանովա, Մ. Մարտրիոսյան, Վ. Գալստյան, Ն.

Մեհրաբյան, Ա. Մարիկյան, Հ. Դիվանյան, Է. Մնացականյան,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի համույթների ստեղծումը,

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

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

5) ճիշտ է ներկայացնում «Բարեկամություն» պարի պետական համույթի հիմնադիրներին և գործունեությունը:

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

Ուսանողը կներկայացնի պարարվեստը Հայաստանում` բալետի, հայկական ժողովրդական պարերի, համույթների



հիմնադիրները և նրանց գործունեությունը:

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

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

-բալետի հիմնադիրներ` Իլյա Արբատով, Զ. Մուրադյան, Լ. Վոյնովա-Շիկանյան, Ա. Ղարիբյան, Թ. Գրիգորյան, Վ.

Խանամիրյան, Ֆ. Ելանյան, Լ. Սեմանովա, Մ. Մարտրիոսյան, Վ. Գալստյան, Ն. Մեհրաբյան, Ա. Մարիկյան, Հ.

Դիվանյան, Է. Մնացականյան,

- հայկական ժողովրդական պարի համույթների ստեղծումը,

- Պարի պետական համույթի հիմնադիրները և նրանց գործունեությունը,

- Երգի-պարի պետական համույթի հիմնադիրները և նրանց գործունեությունը,

-«Բարեկամություն» պարի պետական համույթի հիմնադիրները և նրանց գործունեությունը:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 10 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պարարվեստի հայտնի ներկայացուցիչներին մեր օրերում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Մայա Պլիսեցկայային,

2) ճիշտ է ներկայացնում Վ. Վասիլևի և Ե. Մաքսիմովայի կյանքն ու գործունեությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Յու. Գրիգորովիչի կյանքն ու գործունեությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Ն. Բեսսմերտնովայի կյանքն ու գործունեությունը:

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

Ուսանողը կներկայացնի պարարվեստի հայտնի ներկայացուցիչներին, նրանց կյանքն ու գործունեությունը արդի

ժամանակաշրջանում:

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

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Մայա Պլիսեցկայա,

- Վ. Վասիլևի և Ե. Մաքսիմովայի կյանքն ու գործունեությունը,

- Յու. Գրիգորովիչի կյանքն ու գործունեությունը,

- Ն. Բեսսմերտնովայի կյանքն ու գործունեությունը:

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

ուսումնական գրականություն, պարարվեստի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 10 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-005

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

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 24 ժամ

Գործնական պարապմունք` 12 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հնչյունների հատկությունները, հնչյունաշարի բաժանումը,

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

3) ներկայացնի երաժշտական հասկացությունները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հնչյունների հատկությունները, հնչյունաշարի բաժանումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների բարձրությունը ձայնով,



2) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների տևողությունը երաժշտական գործիքով,

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

4) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունների հնչերանգը (տեմբր),

5) ճիշտ է ներկայացնում հնչյունաշարի բաժանումը օկտավաների,

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

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

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

հնչյունների հատկությունները և դրանք կկատարի երաժշտական գործիքով և ձայնով: Արդյունքի ձեռքբերումը

բավարար է ,եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում և կատարում հանձնարարված առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

-հնչյունների բարձրությունը

-հնչյունների տևողությունը

-հնչյունների ուժգնությունը

-հնչյունների հնչերանգը (տեմբր),

-հնչյունաշարի բաժանումը օկտավաների

-հնչյունների գրառումը «սոլ», «ֆա», «դո» բանալիներում

-հնչյունների գրառման տառային և վանկային անվանումները

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և

գրենական պիտույքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

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

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական մետրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական ռիթմը,



3) ճիշտ է կատարում երաժշտական տևողությունների խմբավորումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական տեմպը,

5) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական չափը,

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

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

7) ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական տեմպերը կոնկրետ ստեղծագործություններում,

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

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

երաժշտական հասկացություններ /չափ, մետր, ռիթմ, տեմպ/: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական հասկացությունները և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- երաժշտական մետրը

- երաժշտական ռիթմը

- երաժշտական տևողությունների խմբավորումը

- երաժշտական տեմպը

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

կվարտոլներ և այլն)

- երաժշտական տեմպերը կոնկրետ ստեղծագործություններում,

- պարզ, բարդ և խառը երաժշտական չափերը

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և

գրենական պիտույքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել երաժշտական հասկացությունները



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

2) ճիշտ է ներկայացնում տետրախորդը, լադը, տոնայնությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինտերվալի սահմանումները,

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

երաժշտական թեմա, մոտիվ, ֆրազ, նախադասություն, պարբերություն,

5) ճիշտ է ներկայացնում մելիզմների հիմնական տեսակները,

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

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

Ուսանողը կներկայացնի երաժշտական հասկացությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է ,եթե ուսանողը

ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական հասկացությունները և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- կիսատոներ և մեկ տոներ, գամմաներ,

- տետրախորդ, լադ, տոնայնություն,

- ինտերվալներ,

- մեղեդի, երաժշտական թեմա, մոտիվ, ֆրազ, նախադասություն, պարբերություն,

- մելիզմներ,

- փոքր ծավալի երաժշտական տեքստի շարահյուսական վերլուծություն

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և

գրենական պիտույքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 8 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-006

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



տարբեր ժանրերի, ձևերի, բնագավառների պատմությունը վերլուծելու, արժևորելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 18 ժամ

Գործնական պարապմունք` 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի անտիկ աշխարհի և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը,

2) ներկայացնի Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի

կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագործությունները,

3) ներկայացնի 17-18-րդ դարերի երաժշտական արվեստը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտիկ աշխարհի և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան երաժշտական մշակույթը,

3) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ դարաշրջաններում գրված երաժշտական ստեղծագործությունները,

4) ճիշտ է ճանաչում տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները լսողությամբ:

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

Ուսանողը կներկայացնի անտիկ աշխարհի և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը, կճանաչի լսողությամբ տվյալ

ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ընդհանուր առմամաբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- անտիկ աշխարհի երաժշտական մշակույթ,

- միջնադարյան երաժշտական մշակույթ,

- տվյալ դարաշրջանների երաժշտական ստեղծագործություններ:



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

մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և գրենական

պիտույքներ և ձայնադարան(աուդիո սարքեր և սկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

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

կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագործությունները

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

2) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների գործունեությունը և

ստեղծագործությունները,

3) ճիշտ է ճանաչում տվյալ ժամանակաշրջանի երաժշտական ստեղծագործությունները լսողությամբ:

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

Ուսանողը կներկայացնի Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտության ընդհանուր բնութագիրը, այդ շրջանի

կոմպոզիտորներին և նրանց ստեղծագործությունները, կճանաչի լսողությամբ երաժշտական

ստողծագործությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

պատասխանում հարցերին և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Վերածննդի ժամանակաշրջանի երաժշտական մշակույթ,

- Վերածննդի ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների գործունեությունը և ստեղծագործությունները:

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

մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և գրենական

պիտույքներ և ձայնադարան (աուդիո սարքեր և սկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել 17-18-րդ դարերի երաժշտական արվեստը



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

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

3) ճիշտ է ներկայացնում օպերային ժանրի առաջացումը,

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

5) ճիշտ է ներկայացնում վիեննական դասական դպրոցի ներկայացուցիչներին /Հայդն, Մոցարտ/:

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

Ուսանողը կներկայացնի 17-18-րդ դարերի երաժշտական արվեստը և կճանաչի լսողությամբ երաժշտական

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

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ռոկոկո, բարրոկո, կլասիցիզմ գեղարվեստական ոճերը,

- Ֆ. Հենդելի, Ի. Ս. Բախի երաժշտական արվեստը,

- օպերային ժանրի առաջացումը,

- XVII-XVIII դարերի գործիքային երաժշտության ժանրերը,

- վիեննական դասական դպրոցի ներկայացուցիչներ /Հայդն, Մոցարտ/:

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

մասնագիտական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դաշնամուր, նոտագրական և գրենական

պիտույքներ և ձայնադարան (աուդիո սարքեր և սկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-007

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

մասին և բեմադրությանը համապատասխան երաժշտություն ընտրելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ



Տեսական ուսուցում` 18 ժամ

Գործնական պարապմունք` 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-005 «Երաժշտական գրականություն

առաջին մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) ներկայացնիլ հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները,

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

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

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

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

սկզբնավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Բեթհովենի երաժշտական արվեստը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ազգային կոմպոզիտորական դպրոցների ձևավորումը /ռուսական, լեհական,

հունգարական, նորվեգական/,

4) ճիշտ է ներկայացնում Չայկովսկու արվեստը,

5) ճիշտ է ներկայացնում Հզոր խմբակի արվեստը,

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

ավստրիական էքսպրեսիոնիզմի շրջանները,

7) ճիշտ է ներկայացնում նեոկլասիցիզմը, ավանգարդիզմը երաժշտության մեջ:

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

Ուսանողը կներկայացնի 19-20-րդ դարերի երաժշտական արվեստը և կճանաչի լսողությամբ երաժշտական

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

կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

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

- Բեթհովենի երաժշտական արվեստը,

- ազգային կոմպոզիտորական դպրոցների ձևավորումը /ռուսական, լեհական, հունգարական, նորվեգական/,

- Չայկովսկու արվեստը,

- Հզոր խմբակի արվեստը,

- երաժշտության պատմության իմպրեսիոնիզմի, իտալական վերիզմի, գերմանական և ավստրիական

էքսպրեսիոնիզմի շրջանները,

- նեոկլասիցիզմը, ավանգարդիզմը երաժշտության մեջ:

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

մասնագիտական գրականություն, դաշնամուր, գրենական պիտույքներ և ձայնադարան (աուդիո սարքեր և

ձայնասկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները

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

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

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

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

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

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

Ուսանողը կներկայացնի հայ երաժշտական արվեստի առանձնահատկությունները և կճանաչի լսողությամբ

երաժշտական ստողծագործությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում

հարցերին և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.



- հայկական ժողովրդական երաժշտության ժանրերը և հայ հոգևոր երաժշտությունը,

- հայկական դասական երաժշտության ստեղծումն ու զարգացումը,

- նշանավոր հայկական կոմպոզիտորները և նրանց ստեղծագուծությունները,

- Կոմիտասի դերը հայկական երաժշտության զարգացման մեջ,

- Ա. Խաչատրյանի, Ա. Սպենդիարյանի, Ա. Տիգրանյանի արվեստը:

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

մասնագիտական գրականություն, դաշնամուր, գրենական պիտույքներ և ձայնադարան (աուդիո սարքեր և

ձայնասկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

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

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

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ երաժշտական մշակույթը արդի ժամանակներում՝ Սարյանի, Հարությունյանի,

Տերտերյանի, Աճեմյանի, Հախինյանի, Հովունցի, Ամիրխանյանի, Սաթյանի սիմֆոնիաները, կոնցերտները,

կամերային էստրադային երաժշտությունը,

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

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

Ուսանողը կներկայացնի ժամանակակից երաժշտության պատմությունը և հայ երաժշտական մշակույթը մեր օրերում

և կճանաչի լսողությամբ երաժշտական ստողծագործությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե

ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ժամանակակից երաժշտական ուղղությունները, ժանրերը և ոճերը,

-հայ երաժշտական մշակույթը արդի ժամանակներում՝ Սարյանի, Հարությունյանի, Տերտերյանի, Աճեմյանի,

Հախինյանի, Հովունցի, Ամիրխանյանի, Սաթյանի սիմֆոնիաները, կոնցերտները, կամերային էստրադային

երաժշտությունը,



- արդի ժամանակշրջանի կոմպոզիտորների երաժշտական լեզվի և յուրահատկությունների վերլուծություն:

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, դաշնամուր, գրենական պիտույքներ և ձայնադարան (աուդիո սարքեր և

ձայնասկավառակներ):

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-008

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

արվեստի ժանրերն ու ձևերը ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

Տեսական ուսուցում` 12 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) ներկայացնի կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները,

3) ներկայացնի հռոմեական թատրոնի ժանրերը և դրամատուրգիան,

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

5) ներկայացնի Վերածննդի թատրոնը Անգլիայում,

6) ներկայացնի անգլիական դրամատուրգիան Վերածննդի շրջանում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

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



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

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

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

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

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

շրջանում թատրոնի սկզբնավորման պատմությունը, հիմնական փուլերը: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե

ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- հնագույն ծեսերի և արարողությունների ընդհանուր նկարագրությունը,

- հին հունական և հռոմեական թատրոնների կառուցվածքը և տարբերությունները,

- դիմակը` որպես հունական թատրոնի պարտադիր մաս,

- հույն դերասանների հագուստները և բեմական տեխնիկան:

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

ունենալ ուսումնական գրականություն, թատրոնի պատմությանը վերաբերվող գրքեր, տեսագրություններ,

պրոեկտոր:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 1 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները

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

2) ճիշտ է ներկայացնում հայտնի հույն թատերագետների՝ Էսքիլեսի դրամատուրգիան,

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

4) ճիշտ է ներկայացնում Էվրիպիդեսի դրամատուրգիայի վերլուծությունը և պիեսները,

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

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

կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված



թատերագետների հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե

ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները,

- հայտնի հույն թատերագետների՝ Էսքիլեսի դրամատուրգիան,

- Սոֆոկլեսի ստեղծագործությունները և ընդհանուր դրամատուրգիայի բնութագիրը,

- Էվրիպիդեսի դրամատուրգիայի վերլուծություն և պիեսներ,

- հույն մեծ կատարկերգակ Արիստոֆանեսը և նրա ստեղծագործությունները

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հռոմեական թատրոնի ժանրերը և դրամատուրգիան

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

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

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

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

թատրոնի ժանրերը և դրամատուրգիան: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ

ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- հռոմեական թատրոնի ժանրերը՝ տոգատան, պալիատան, միմը,

- կատակերգության զարգացումը Պլավտի և Տերենցիոսի ստեղծագործություններում,

- Սենեկային` որպես հռոմեական ողբերգության ներկայացուցիչ:

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

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



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 1 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

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

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան թատրոնը,

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

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի իսպանական թատրոնը և ավանդույթները,

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

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

թատերական արվեստի զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները և կճանաչի տեսագրություններից

ցուցադրված թատերագետների հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար

է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

-միջնադարյան թատրոն,

- իտալական պրոֆեսիոնալ թատրոն՝ Կոմեդիա դել արտեն,

- Վերածննդի իսպանական թատրոնը և ավանդույթները,

- իսպանական թատրոնի դրամատուրգ Լոպե դե Վեգան և նրա ստեղծագործությունները:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել Վերածննդի թատրոնը Անգլիայում

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

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

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

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



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

թատրոնը Անգլիայում և կճանաչի տեսագրություններից այդ ժամանակաշրջանի հայտնի ստեղծագործություններից

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

հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Անգլիայում թատրոնի զարգացման պայմանները,

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

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

- Անգլիական թատրոնի դերասանները և նրանց խաղաոճը:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 1 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել անգլիական դրամատուրգիան Վերածննդի շրջանում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեքսպիրի կյանքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Վիլիամ Շեսպիրի ստեղծագործական շրջանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պատմական քրոնիկները և կատակերգությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ողբերգությունները և դրանց վերլուծությունները:

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

դրամատուրգիան Վերածննդի շրջանում: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ

ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Վիլիամ Շեքսպիրի կյանքը,

- Վիլիամ Շեսպիրի ստեղծագործական շրջանները,

- պատմական քրոնիկներ և կատակերգություններ,



- ողբերգությունները և դրանց վերլուծությունները

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-009

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել 17-19-րդ դարերի թատերական արվեստի ժանրերն ու ձևերը

ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

Տեսական ուսուցում` 13 ժամ

Գործնական պարապմունք` 5 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-008 «Թատրոնի պատմություն երկրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կլասիցիզմը որպես 17-րդ դարի առաջատար ուղղություն,

2) ներկայացնի լուսավորչական դարաշրջանը ֆրանսիայում,

3) ներկայացնի լուսավորչական դարաշրջանն Իտալիայում,

4) ներկայացնի լուսավորչական դարաշրջանը Գերմանիայում,

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

զարգացման միտումները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կլասիցիզմը որպես 17-րդ դարի առաջատար ուղղություն



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

2) ճիշտ է ներկայացնում Պիեր Կոռնելին՝ որպես կլասիցիզմի ներկայացուցիչ,

3) ճիշտ է ներկայացնում Ժան Ռասինի ժառանգությունը,

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

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

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

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

որպես 17-րդ դարի առաջատար ուղղություն: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր

առմամաբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- կլասիցիզմի գաղափար, բեմադրական կարգ և հիմնական կանոններ,

- Պիեր Կոռնել՝ որպես կլասիցիզմի ներկայացուցիչ,

- Ժան Ռասինի ժառանգությունը,

- Մոլիերը՝ որպես կլասիցիզմի շրջանի կատակերգության հիմնադիր,

- Մոլիերը՝ որպես ռեժիսոր և դերասան,

- կլասիցիզմի շրջանի բեմական դպրոց, դերասաններ:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել լուսավորչական դարաշրջանը ֆրանսիայում

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

2) ճիշտ է ներկայացնում Բոմարշեին՝ որպես ֆրանսիական լուսավորչական դարաշրջանի ներկայացուցիչ,

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

4) ճիշտ է ներկայացնում ֆիգարոյի կերպարը:



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

լուսավորչական դարաշրջանը ֆրանսիայում: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր

առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- լուսավորչական դարաշրջանը և ընդհանուր բնութագիրը,

- Բոմարշեն՝ որպես ֆրանսիական լուսավորչական դարաշրջանի ներկայացուցիչ,

- Բոմարշեի դրամատուրգիայի գեղարվեստական և քաղաքական նշանակությունը,

- ֆիգարոյի կերպարը:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 1 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լուսավորչական դարաշրջանն Իտալիայում

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

2) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոլդոնիի թատերական ռեֆորմի նշանակությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Կառլո Գոլդոնիի կատակերգությունները,

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

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

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

լուսավորչական դարաշրջանն Իտալիայում: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ

ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- լուսավորչական դարաշրջանի գաղափարներն Իտալիայում 18-րդ դարում,

- Կառլո Գոլդոնիի թատերական ռեֆորմի նշանակությունը,

- Կառլո Գոլդոնիի կատակերգությունները,



- Կառլո Գոլդոնիի և Կառլո Գոտտիի հակամարտությունը,

- Կառլո Գոտտիի ֆիաբները և նրանց արժեքները:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել լուսավորչական դարաշրջանը Գերմանիայում

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

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

3) ճիշտ է ներկայացնում Ֆրիդրիխ Շիլլերին և նրա հայացքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում Շիլլերի դրամատուրգիան և կերպարների վերլուծությունը:

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

լուսավորչական դարաշրջանը Գերմանիայում: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր

առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- գերմանացի լուսավորիչների պայքարը ազգային թատրոն ստեղծելու համար,

-«Գրոհ և փոթորիկ» շարժում,

- Ֆրիդրիխ Շիլլերը և նրա հայացքները,

- Շիլլերի դրամատուրգիան և կերպարների վերլուծությունը:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

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

զարգացման միտումները



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

սենտիմենտալիզմ և այլն,

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

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

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

Ադելաիդա Ռիստորիին,

5) ճիշտ է ներկայացնում Սառա Բեռնարին:

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

արվեստի հետագա զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղությունները և զարգացման միտումները, կճանաչի

տեսագրություններից այդ ժամանակաշրջանի հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ: Արդյունքի

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

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

այլն,

- Հենրի Իբսենը` որպես նորվեգիական դրամատուրգիայի ստեղծող,

- Բերնարդ Շոուն` որպես քննադատական ռեալիզմի ներկայացուցիչ,

- XVIII-XIX դարի իտալացի հայտնի դերասաններ Տոմազո Սալվինին և Էռնեստո Ռոսսին, Ադելաիդա Ռիստորին,

- Սառա Բեռնար:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-010

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



ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

Տեսական ուսուցում` 13 ժամ

Գործնական պարապմունք` 5 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-009 «Թատրոնի պատմություն երրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ռուսական թատրոնի ակունքները,

2) ներկայացնի ռուս դրամատուրգներին,

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

4) ներկայացնի հայկական թատրոնի ձևավորումը 19-րդ դարում,

5) ներկայացնի ժամանակակից հայ թատրոնը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռուսական թատրոնի ակունքները

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

2) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական շրջիկ դերասաններին՝ սկոմորոխներին,

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

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

5) ճիշտ է ներկայացնում Վոլկովին:

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

թատրոնի ակունքները և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված հայտնի ստեղծագործություններից

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ռուսական թատրոնի տարրերը հին ծիսակատարություններում,



- ռուսական շրջիկ դերասաններ՝ սկոմորոխներ,

- ռուսական դրամայի ծագումը, Պետրուշկայի թատրոնը,

- ռուսական պալատական թատրոնը և նրա խաղացանկը,

- Ֆեոդոր Վոլկով:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 1 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռուս դրամատուրգներին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Պուշկինի դրամատուրգիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում Լերմոնտովին՝ որպես դրամատուրգ,

3) ճիշտ է ներկայացնում Օստրովսկու կատակերգությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում Չեխովի դրամատուրգիան և նրա առանձնահատկությունները:

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

դրամատուրգներին և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ:

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Պուշկինի դրամատուրգիան,

- Լերմոնտովը՝ որպես դրամատուրգ,

- Օստրովսկու կատակերգությունները,

- Չեխովի դրամատուրգիան և նրա առանձնահատկությունները:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ



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

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Մոչալովին և Կարատիգինին,

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

3) ճիշտ է ներկայացնում Մ. Երմոլովային,

4) ճիշտ է ներկայացնում Ն. Սավինային,

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

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

7) ճիշտ է ներկայացնում Մեյերխոլդի նորարարությունները,

8) ճիշտ է ներկայացնում Վախթանգովի գործունեությունը:

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

թատրոնի դերասանական և ռեժիսորական արվեստը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և կճանաչի տեսագրություններից

ցուցադրված այդ ժամանակաշրջանի հայտնի ստեղծագործություններից հատվածներ: Արդյունքի ձեռքբերումը

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

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- Մոչալով և Կարատիգին,

- Պ. Սադովսկի և նրա դերասանական ձեռքբերումները,

- Մ. Երմոլովա,

- Ն. Սավինա,

- Կ. Ստանիսլավսկու և Վլ.Նեմիրովիչ Դանչենկոյի համագործակցությունը,

- Ստանիսլավկու «սիստեմը» որպես տեսություն և մեթոդ,

- Մեյերխոլդի նորարարությունները,

- Վախթանգովի գործունեությունը:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ



Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայկական թատրոնի ձևավորումը 19-րդ դարում

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

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական թատրոնը միջնադարում,

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

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

5) ճիշտ է ներկայացնում Սունդուկյանի դրամատուրգիան,

6) ճիշտ է ներկայացնում Շիրվանզադեի դրամատուրգիան,

7) ճիշտ է ներկայացնում Լևոն Շանթի դրամատուրգիան,

8) ճիշտ է ներկայացնում Հակոբ Պարոնյանի դրամատուրգիան,

9) ճիշտ է ներկայացնում հայ թատրոնի դերասաններին՝ Սիրանույշ, Վահրամ Փափազյան, Հովհաննես Աբելյան,

Հրաչյա Ներսեսյան, Ավետ Ավետիսյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան,

10) ճիշտ է ներկայացնում հայ անվանի ռեժիսորներին՝ Լևոն Քալանթար և Վարդան Աճեմյան:

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

թատրոնի ձևավորումը 19-րդ դարում և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված այդ ժամանակաշրջանի հայտնի

ստեղծագործություններից հատվածներ: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ

ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- անտիկ շրջանում հայկական թատրոնի հիշատակումները,

- հայկական թատրոնը միջնադարում,

- Կոստանդնուպոլիսը և Թիֆլիսը` որպես հայկական թատրոնի զարգացման օջախներ,

- Սունդուկյանի դրամատուրգիան,

- Շիրվանզադեի դրամատուրգիան,

- Լևոն Շանթի դրամատուրգիան,

- Հակոբ Պարոնյանի դրամատուրգիան,



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

Ավետիսյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան,

- հայ անվանի ռեժիսորներ՝ Լևոն Քալանթար և Վարդան Աճեմյան:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ժամանակակից հայ թատրոնը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից թարտրոնի դերասաններին և ռեժիսորներին,

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

առանձնահատկությունները:

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

ժամանակակից հայ թատրոնը և կճանաչի տեսագրություններից ցուցադրված հայտնի ներկայացումներից

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

հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները.

- ժամանակակից հայ թատրոնը և ներկայացումները,

- ժամանակակից թարտրոնի դերասաններ և ռեժիսորներ,

- երաժշտական, տիկնիկային, օպերային, մանկապատանեկան թատրոնների առանձնահատկությունները:

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

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»



Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-011

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

ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ և դրանք գործնականում

ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

Տեսական ուսուցում` 12 ժամ

Գործնական պարապմունք` 6 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար,

2) ներկայացնի արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը,

3) ներկայացնի արվեստի զարգացման փուլերը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար

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

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

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

4) ճիշտ է տիրապետում մշակույթների հիմնական առանձնահատկությունները բացահայտող հիմնավոր

տեղեկատվությանը,

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

փոխկապակցվածությունը:

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

ու նշանակությունը, հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի վերաբերյալ, արվեստի

տարբեր ճյուղերը: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ճիշտ է պատասխանում հարցերին:



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

-արվեստի անգնահատելի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում,

- հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի վերաբերյալ,

- արվեստի տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը հասարակության զարգացման վրա,

- մշակույթների հիմնական առանձնահատկությունները,

- արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգացման փոխկապակցվածությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ),ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում նախընտրած որևէ ստեղծագործություն:

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

հիմնական տեսակները, ժանրերը: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- արվեստի տեսակները և դրանց զարգացման փուլերը,

- արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները,

- մանկավարժի ընտրությամբ որևէ ստեղծագործության մեկնաբանում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցնման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական



գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ),ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել արվեստի զարգացման փուլերը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում քարի և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,

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

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

առանձնահատկությունները,

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

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

զարգացման փուլերը: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- նախնադարյան և հին աշխարհի արվեստի առանձնահատկությունները,

- քարի և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,

- Եգիպտոսի, Առաջավոր Ասիայի, Եգեյան, հունական արվեստների ընդհանուր նկարագրերը,

- հին Հունաստանի, հին Հռոմի և հելլենիստական շրջանների արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները,

- հայ արվեստի զարգացման միտումները հելլենիստական շրջանում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ), ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական պարապմունք` 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-012

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

ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ և դրանք գործնականում

ներկայացնելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ

Տեսական ուսուցում` 14 ժամ

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-011 «Արվեստի պատմություն առաջին

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

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

2) ներկայացնի արվեստի ոճերը,

3) կատարի իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն,

4) ներկայացնի հայ արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

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

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

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

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

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին:



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

և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական բնութագիրը: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ճիշտ է

պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- եվրոպական արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները քրիստոնեության ընդունումից հետո ընկած

ժամանակաշրջանում /Բյուզանդիա, Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպա/,

- հայ միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները,

- Վերածննդի շրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը,

- Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցնման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ),ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արվեստի ոճերը

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

2) ճիշտ է ներկայացնում Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքերին:

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

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- կլասիցիզմի շրջանի արվեստի բնութագիրը,

- Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,



-տվյալ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքերը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցնման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ),ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալները,

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

3) ճիշտ է կատարում ստեղծագործության վերլուծությունը և մեկնաբանությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողը կվերլուծի իմպրեսիոնիզմի և

պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ճիշտ է պատասխանում

հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- իմպրեսիոնիզմի առաջացման նախադրյալները,

-տվյալ շրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին և հայտնի ստեղծագործությունները,

-մանկավարժի ընտրությամբ ստեղծագործության վերլուծություն և մեկնաբանում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով, դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցնման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ), ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ,ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 3 ժամ



Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայ արվեստի պատմության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները

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

խաչքարային արվեստների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները,

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

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

4) ճիշտ է մեկնաբանում ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտումները:

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

պատմության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե

ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

- հայկական մանրանկարչության, ճարտարապետության, դեկորատիվ-կիրառական և խաչքարային արվեստների

ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները,

- XIX դարի հայ արվեստի հիմնական ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղծագործությունները,

- XX դարի հայ արվեստի հիմնական բնութագիրը,

- ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտումները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով,դասավանդման

ընթացքում կիրառելով ուսուցնման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

գրականություն, ցուցադրական պիտույքներ(պաստառներ, սխեմաներ),ցանկալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի

պատմության զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր

գեղարվեստական ալբոմներ, ուսումնական ծրագրերի վրա կազմված թեստերի շտեմարան:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 5 ժամ

Գործնական պարապմունք` 1 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-013



Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գեղարվեստական կերպար ստեղծելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական պարապմունք` 30 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) տիրապետի դերասանի վարպետության հիմունքներին,

2) ստեղծի առաջադրվող կերպար,

3) աշխատի էտյուդի վրա:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել դերասանի վարպետության հիմունքներին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում բեմի հնարավորությունները,

2) ճիշտ է դրսևորում իրեն դերասանական խմբի մեջ,

3) ճիշտ է ցուցադրում պարզ էտյուդներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար կերպով

ներկայացնել դերասանի վարպետության հիմունքները. էտյուդների ցուցադրում և դերասանական ինքնադրսևորում:

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- օգտգործել բեմի հնարավորությունները,

- ինքնադրսևորում դերասանական խմբի մեջ,

- ցուցադրել պարզ էտյուդներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական պարապմունք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ստեղծել առաջադրվող կերպար

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է զգում և վերապրում առաջադրվող կերպարը,

2) ճիշտ է կատարում դերի շուրջ ինքնուրույն աշխատանքը,

3) ճիշտ է կերտում տարբեր դարաշրջաններին բնորոշ կերպարների պարային շարժումները և պլաստիկան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար

կերպով ստեղծել առաջադրվող կերպար: Կկատարի առաջադրվող դերը և կերպարների պարային շարժումները:

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- զգալ և վերապրել առաջադրվող կերպարը,

- կատարել դերի շուրջ ինքնուրույն աշխատանք,

- կերտել տարբեր դարաշրջաններին բնորոշ կերպարների պարային շարժումները և պլաստիկան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական պարապմունք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աշխատել էտյուդի վրա

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերլուծում էտյուդը,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի սյուժետային առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում իր կերպարի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է դրսևորում իրեն խաղընկերների հետ փոխհարաբերություններում,

5) ճիշտ է ներկայացնում իր և խաղընկերների միջև շփման առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդին բնորոշ պարային շարժումները, կերպարին բնորոշ պլաստիկան,



7) ճիշտ է վերարտադրում էտյուդի երաժշտական առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար

կերպով աշխատոել էտյուդի վրա:Կկատարի էտյուդի և կերպարի առանձնահատկությունները, բնորոշ պարային

շարժումներ և պլաստիկա: Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերլուծել էտյուդը,

- էտյուդի սյուժետային առանձնահատկությունները,

- ներկայացնել իր կերպարի առանձնահատկությունները,

- ինքնադրսևորում խաղընկերների հետ փոխհարաբերություններում,

- ներկայցնել իր և խաղընկերների միջև շփման առանձնահատկությունները,

- էտյուդին բնորոշ պարային շարժումներ, կերպարին բնորոշ պլաստիկա,

- վերարտադրել էտյուդի երաժշտական առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական պարապմունք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-014

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել և զարգացնել գեղարվեստական կերպար ստեղծելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք` 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-013 «Դերասանի վարպետություն



առաջին մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի էտյուդին բնորոշպարային շարժումներ, պլաստիկա, արտահայտչական միջոցներ,

2) ներկայացնի դերասանի վարպետության առանձնահատկությունները,

3) աշխատի էտյուդի, ստեղծագործության, բեմադրության վրա:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էտյուդին բնորոշ պարային շարժումներ, պլաստիկա, արտահայտչական միջոցներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդին բնորոշ պարային շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում իր կերպարը բնորոշող պլաստիկան,

3) ճիշտ է օգտագործում արտահայտչական միջոցները /ռեկվիզիտ և այլն/:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար

կերպով ներկայացնել էտյուդին բնորոշ պարային շարժումներ,պլաստիկա,արտահայտչական միջոցներ: Արդյունքի

ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված առաջադրանքները:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-էտյուդին բնորոշ պարային շարժումներ,

- ներկայացնել կերպարին բնորոշող պլաստիկան,

-օգտագործել արտահայտչական միջոցներ /ռեկվիզիտ և այլն/:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել դերասանի վարպետության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժանր և ոճ հասկացությունները,



2) ճիշտ է ներկայացնում բեմական գործողություն, կերպարի ստեղծում, իմպրովիզացիա հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դերասանական արտահայտչական միջոցները և կերպարի վերամարմնավորման ձևերը՝

ըստ տեսակների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար

կերպով ներկայացնել դերասանի վարպետության առանձնահատկությունները, դերասանական արտահայտչական

միջոցները և բեմական գործողությունները:

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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ժանր և ոճ հասկացություններ,

- բեմական գործողություն, կերպարի ստեղծում, իմպրովիզացիա հասկացություններ,

- դերասանական արտահայտչական միջոցները և կերպարի վերամարմնավորման ձևերը՝ ըստ տեսակների:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աշխատել էտյուդի, ստեղծագործության, բեմադրության վրա

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերլուծում սյուժեն և նախագիծը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դերի, նյութի վերլուծությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում իր կերպարի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդին բնորոշ պարային շարժումները, կերպարին բնորոշ պլաստիկան,

5) ճիշտ է վերարտադրում էտյուդի երաժշտական առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողը կկարողանա բավարար

կերպով աշխատել էտյուդի, ստեղծագործության, բեմադրության վրա, կվերլուծի սյուժեի և կերպարի

առանձնահատկությունները և կներկայացնի էտյուդին բնորոշ պարային շարժումները:



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

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- վերլուծել սյուժեն և նախագիծը,

- վերլուծել դերն ու նյութը,

- ներկայացնել իր կերպարի առանձնահատկությունները,

- ներկայացնել էտյուդին բնորոշ պարային շարժումները, կերպարին բնորոշ պլաստիկան,

- վերարտադրել էտյուդի երաժշտական առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Արդյունքին հասնելու

համար անհրաժեշտ են հետևյալ ռեսուսները` խմբակային բեմական պարապմունքների համար դահլիճ, բեմական

լուսավորություն, երաժշտություն, աուդիո սարքավորումներ և բեմական տարբեր պարագաներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-015

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավավորել մարմինը, ձեռքերը, գլուխը, կեցվածքը, ոտքերի և ձեռքերի

դիրքերը ճիշտ պահելու և դասական պարի պարզ շարժումներ կատարելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի դասական պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի դասական պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի դասական պարի պարզ թռիչքներ (allegro):

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:



Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել դասական պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում դասական պարի պարզ վարժություններ (ոտքերի, ձեռքերի դիրքերը) պարաձողի մոտ,

2) ճիշտ է պահում մարմինը և կեցվածքը պարաձողի մոտ,

3) ճիշտ է կատարում դասական պարի démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu վարժությունները

պարաձողի մոտ,

4) ճիշտ է ներկայացնում դասական պարի démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié soutenu շարժումների

երաժշտական կառուցվածքը:

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

դասական պարի պարզ վարժություններ (ոտքերի, ձեռքերի դիրքերը) պարաձողի մոտ, դասական պարի démi-plié,

battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu վարժությունները պարաձողի մոտ, դասական պարի démi-plié,

battémants téndus, battémants téndus plié soutenu շարժումների երաժշտական կառուցվածքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ ձեռքերի, ոտքերի դիրքերը, մարմնի կեցվածքը: I և V դիրքերով

démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu վարժությունները պարաձողի մոտ 45° և 90° -ի վրա,

պարզ port de bras:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել դասական պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ոտքերի դիրքերը դահլիճի կենտրոնում,

2) ճիշտ է պահում դասական պարի ձեռքերի դիրքերը դահլիճի կենտրոնում,

3) ճիշտ է պահում մարմինը և կեցվածքը դահլիճի կենտրոնում,



4) ճիշտ է կատարում դասական պարի démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu վարժությունները

դահլիճի կենտրոնում,

5) ճիշտ է ներկայացնում դասական պարի démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu շարժումների

երաժշտական կառուցվածքը դահլիճի կենտրոնում,

6) ճիշտ է կատարում épaulement croisée, effacée, écartée, arabesque I,II,III կեցվածքները դահլիճի կենտրոնում:

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

ոտքերի դիրքերը դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի ձեռքերի դիրքերը դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի

démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu վարժությունները դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի

démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu շարժումների երաժշտական կառուցվածքը դահլիճի

կենտրոնում, épaulement croisée, éffacée, écartée, arabesque I,II,III կեցվածքները դահլիճի կենտրոնում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ démi-plié, battémants téndus, battémants téndus plié-soutenu

վարժությունները դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի démi-plié, battémants téndus, battémants téndus pléi-soutenu

շարժումների երաժշտական կառուցվածքը դահլիճի կենտրոնում, épaulement croisée, éffacée, écartée, arabesque I,II,III

դահլիճի կենտրոնում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել դասական պարի պարզ թռիչքներ (allegro):

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա,

2) ճիշտ է կատարում թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա,

3) ճիշտ է կատարում թռիչքներ մեկ ոտքից մյուս ոտքի վրա,

4) ճիշտ է կատարում թռիչքներ I,II,V և IV դիրքերով:



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

թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա, թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա, թռիչքներ մեկ ոտքից մյուս ոտքի

վրա, թռիչքներ I,II,V և IV դիրքերով:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա, թռիչքներ երկու ոտքից

մեկ ոտքի վրա, թռիչքներ մեկ ոտքից մյուս ոտքի վրա, թռիչքներ I,II,V և IV դիրքերով:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-016

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել պարզ շարժումների կատարման տեխնիկա, փոքր և միջին պարզ

թռիչքներ կատարելու կարողություն, կայունություն և տոկունություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-015 «Դասական պար առաջին

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի դասական պարի կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ վարժություններ

պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի դասական պարի կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ վարժություններ

դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի դասական պարի կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ թռիչքներ (allegro):



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դասական պարի պարզ շարժումների կատարման տեխնիկան պարաձողի մոտ,

2) ճիշտ է կատարում դասական պարի պարզ պտույտներ en dehors և en dedans պարաձողի մոտ,

3) ճիշտ է կատարում դասական պարի I port de bras պարաձողի մոտ,

4) ճիշտ է կատարում դասական պարի III port de bras պարաձողի մոտ:

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

դասական պարի պարզ շարժումների կատարման տեխնիկան պարաձողի մոտ, դասական պարի պարզ պտույտներ

en dehors և en dedans պարաձողի մոտ, դասական պարի I port de bras պարաձողի մոտ, դասական պարի III port de

bras պարաձողի մոտ:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ դասական պարի պարզ շարժումների կատարման տեխնիկան

պարաձողի մոտ, դասական պարի պարզ պտույտներ en dehors և en dedans պարաձողի մոտ, դասական պարի I port

de bras պարաձողի մոտ, դասական պարի III port de bras պարաձողի մոտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում դասական պարի կեցվածքները (épaulement- ները) դահլիճի կենտրոնում,

2) ճիշտ է կատարում դասական պարի temlps lié par terre և temlps lié par terre մարմնի ծալումներով առաջ և ետ

դահլիճի կենտրոնում,

3) ճիշտ է կատարում դասական պարի preparasion, pirouette-ներ en dehors և en dedans դահլիճի կենտրոնում V



դիրքից,

4) ճիշտ է կատարում դասական պարի II port de bras:

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

դասական պարի կեցվածքները (ռpaulement- ները) դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի temlps liռ par terre և

temlps liռ par terre մարմնի ծալումներով առաջ և ետ դահլիճի կենտրոնում, դասական պարի preparasion, pirouette-

ներ en dehors և en dedans դահլիճի կենտրոնում V դիրքից, դասական պարի II port de bras:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ դասական պարի կեցվածքները (ռpaulement- ները) դահլիճի

կենտրոնում, դասական պարի temlps liռ par terre և temlps liռ par terre մարմնի ծալումներով առաջ և ետ դահլիճի

կենտրոնում, դասական պարի preparasion, pirouette-ներ en dehors և en dedans դահլիճի կենտրոնում V դիրքից,

դասական պարի II port de bras:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել դասական պարի կատարման տեխնիկան, կոորդինացիան ձևավորող պարզ թռիչքներ (allegro):

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում թռիչքներ V դիրքից՝ շարժվելով առաջ, կողք, ետ,

2) ճիշտ է կատարում մի քանի փոխկապակցված պարզ թռիչքներ՝ temps sauté և pas échappé,

3) ճիշտ է կատարում պարզ petit pas chassé en face և épaulement առաջ ուղղությամբ,

4) ճիշտ է կատարում pas glissade,

5) ճիշտ է կատարում pas balancé:

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

թռիչքներ V դիրքից՝ շարժվելով առաջ, կողք, ետ, մի քանի փոխկապակցված պարզ թռիչքներ՝ temps sautռ և pas

ռchappռ, պարզ petit pas chassռ en face և ռpaulement առաջ ուղղությամբ, pas glissade, pas balancռ:



Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ թռիչքներ V դիրքից՝ շարժվելով առաջ, կողք, ետ, մի քանի

փոխկապակցված պարզ թռիչքներ՝ temps sautռ և pas ռchappռ, պարզ petit pas chassռ en face և ռpaulement առաջ

ուղղությամբ, pas glissade, pas balancռ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-017

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շարժումների կատարման երաժշտականություն, պլաստիկա,

կոորդինացիա, տոկոնություն, ամուր կիսամատներ, որոշ շարժումների en tournant կատարում, պարային մեծ

կեցվածքներով շարժումներ, փոքր, միջին և մեծ թռիչքներ en face և epaulement, entrechat- ներ կատարելու

կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-016 «Դասական պար երկրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կոորդինացիա և տոկոնություն, ամուր կիսամատներ ձևավորող վարժություններ (exersice)

պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի կոորդինացիա և տոկոնություն, ամուր կիսամատներ ձևավորող վարժություններ (exersice) դահլիճի

կենտրոնում,

3) ներկայացնի փոքր, միջին և մեծ թռիչքներ (allegro) en face և epaulement, entrechat-ներ:



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կոորդինացիա և տոկոնություն, ամուր կիսամատներ ձևավորող վարժություններ (exersice) պարաձողի

մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում port de bras-ով համակցված շարժումներ,

2) ճիշտ է կատարում double շարժումներ,

3) ճիշտ է կատարում վարժություններ reléve-ով և կիսամատների վրա,

4) ճիշտ է կատարում demi-rond և rond de jambe en dehors և en dedans 45° և 90° -ի վրա:

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

port de bras-ով համակցված շարժումներ, double շարժումներ, վարժություններ relռve-ով և կիսամատների վրա, demi-

rond և rond de jambe en dehors և en dedans 45՛ և 90՛ -ի վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ port de bras-ով համակցված շարժումներ, double շարժումներ,

վարժություններ relռve-ով և կիսամատների վրա, demi-rond և rond de jambe en dehors և en dedans 45՛ և 90՛ -ի վրա:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարել կոորդինացիան և տոկոնությունը, ամուր կիսամատները ներկայացնող վարժություններ (exersice) դահլիճի

կենտրոնում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում port de bras- ով համակցված շարժումներ,

2) ճիշտ է կատարում շարժումներ en dehors և en dedans 1/8 և 1/4 պտույտ,

3) ճիշտ և կայուն է կատարում շարժումներ կիսամատների վրա,

4) ճիշտ է կատարում double շարժումներ,



5) ճիշտ է կատարում շարժումներ 90°- ի վրա,

6) ճիշտ է կատարում pas de bourrée` simple, de côte, ballotté,

7) ճիշտ է կատարում IV port de bras,

8) ճիշտ է կատարում V port de bras:

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

port de bras- ով համակցված շարժումներ, շարժումներ en dehors և en dedans 1/8 և 1/4 պտույտ, շարժումներ

կիսամատների վրա, double շարժումներ, շարժումներ 90՛- ի վրա, pas de bourrռe` simple, de cՒte, ballottռ, IV port de

bras, V port de bras:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ port de bras- ով համակցված շարժումներ, շարժումներ en dehors և

en dedans 1/8 և 1/4 պտույտ, շարժումներ կիսամատների վրա, double շարժումներ, շարժումներ 90՛- ի վրա, pas de

bourrռe` simple, de cՒte, ballottռ, IV port de bras, V port de bras:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել փոքր, միջին և մեծ թռիչքներ (allegro) en face և epaulement, entrechat-ներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա en tournant,

2) ճիշտ է կատարում double թռիչքներ,

3) ճիշտ է կատարում թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա en tournant,

4) ճիշտ է կատարում թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա՝ շարժվելով առաջ, կողք, ետ,

5) ճիշտ է կատարում temps lié sauté առաջ և ետ:

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

թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա en tournant, double թռիչքներ, թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա en



tournant, թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա՝ շարժվելով առաջ, կողք, ետ, temps liռ sautռ առաջ և ետ:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ թռիչքներ երկու ոտքից երկու ոտքի վրա en tournant, double

թռիչքներ, թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա en tournant, թռիչքներ երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա՝ շարժվելով

առաջ, կողք, ետ, temps liռ sautռ առաջ և ետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-018

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել դասական պարի բարդ շարժումներ, կայունություն,

տոկունություն en tournant շարժումների կատարում tour lent մեծ պարային կեցվածքներով, preparation-ներ մեծ tours-

երի համար en dehors և en dedans:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-017 «Դասական պար երրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կայունություն, տոկունություն և կոորդինացիա զարգացնող վարժություններ (exercise) պարաձողի

մոտ,

2) ներկայացնի կայունություն, տոկունությունը և կոորդինացիա զարգացնող վարժություններ (exercise) դահլիճի

կենտրոնում,

3) ներկայացնի տոկունությունը և կոորդինացիան զարգացնող թռիչքներ (allegro):



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կայունություն, տոկունություն և կոորդինացիա զարգացնող վարժություններ (exercise) պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում plié-relevé- ով և կիսամատների վրա շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում grand rond de jambe en face և épaulement ամբողջ թաթի և կիսամատների վրա,

3) ճիշտ է կատարում grand rond de jambe jeté en dehors և en dedans,

4) ճիշտ է կատարում pirouette բաց ոտքից 45°-ից en dehors և en dedans:

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

կկատարի pliռ-relevռ- ով և կիսամատների վրա, grand rond de jambe en face և ռpaulement ամբողջ թաթի և

կիսամատների վրա, grand rond de jambe jetռ en dehors և en dedans, pirouette բաց ոտքից 45՛-ից en dehors և en

dedans:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ դահլիճի կենտրոնում կայուն և կանգուն կիսամատների

աշխատանք՝ կանգնած մեկ ոտքի վրա տեղում և շարժվելով pas tombռ, ավարտելով հատակին 45՛-ի temps liռ

90՛-ի վրա և temps liռ sautռ առաջ և ետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կայունություն, տոկունությունը և կոորդինացիա զարգացնող վարժություններ (exercise) դահլիճի

կենտրոնում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում en tournant en dehors և en dedans 1/2 պտույտով շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում շարժումները կիսամատների վրա épaulement-ներով,

3) ճիշտ է կատարում temps lié 90°-ի վրա,



4) ճիշտ է կատարում tour lent 90°-ի վրա en dehors և en dedans տարբեր մեծ կեցվածքներով,

5) ճիշտ է կատարում tour chainés անկյունագծով:

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

շարժումները en tournant en dehors և en dedans 1/2 պտույտով, կիսամատների վրա épaulement-ներով, temps lié 90°-ի

վրա, tour lent 90°-ի վրա en dehors և en dedans տարբեր մեծ կեցվածքներով, tour chainés անկյունագծով:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ Ó»éù»ñÇ  µ³ñ¹»óí³Í  Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³Ý  ½³ñ·³óÝáÕ  ß³ñÅáõÙÝ»ñ,

ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ  »ñ³Åßï³Ï³Ý  ³í»ÉÇ  ³ñ³· Ï³ï³ñáõÙ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տոկունությունը և կոորդինացիան զարգացնող թռիչքներ (allegro)

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում թռիչքներ battu 2 ոտքից 2 ոտքի վրա,

2) ճիշտ է կատարում թռիչքներ battu երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա,

3) ճիշտ է կատարում թռիչքներ շարժվելով առաջ, կողք , ետ pas glissade և pas coupé քայլից,

4) ճիշտ է կատարում grand թռիչքներ պարային կեցվածքներով:

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

թռիչքներ battu 2 ոտքից 2 ոտքի վրա, թռիչքներ battu երկու ոտքից մեկ ոտքի վրա, թռիչքներ շարժվելով առաջ, կողք ,

ետ pas glissade և pas coupռ քայլից, grand թռիչքներ պարային կեցվածքներով:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ թռիչքներ battu 2 ոտքից 2 ոտքի վրա, թռիչքներ battu երկու ոտքից

մեկ ոտքի վրա, թռիչքներ շարժվելով առաջ, կողք , ետ pas glissade և pas coupռ քայլից, grand թռիչքներ պարային

կեցվածքներով:



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-019

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել տարբեր pirouettes-ներ անկյունագծով, պտույտներ՝ մեծ

կեցվածքներով, tour lent-ներ բարդեցված մարմնի աշխատանքով, adagio ավելի բարդ երաժշտական կառուցվածքով,

բարդ թռիչքներ en tournant՝ ձևավորելով անհատականություն, կատարելագործելով պլաստիկան և

արտահայտչականությունը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-018 «Դասական պար չորրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկան և պլաստիկան զարգացնող վարժություններ պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի մեծ կեցվածքներով պտույտներ, adagio ավելի բարդ երաժշտական կառուցվածքով, բարդացված

վարժություններ և տարբեր pirouettes-ներ անկյունագծերով ,

3) ներկայացնել բարդ թռիչքներ en tournant:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկան և պլաստիկան զարգացնող վարժություններ պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կիսապտույտներ և պտույտներ 90°-ի վրա en dehors և en dedans,

2) ճիշտ է կատարում 45° և 90°-ի վրա fouetté en dehors և en dedans կես պտույտ կիսամատների վրա,



3) ճիշտ է կատարում կես tour en dehors և en dedans առաջ և ետ ձգված ոտքով 45° և 90°-ի վրա:

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

կիսապտույտներ և պտույտներ 90՛-ի վրա en dehors և en dedans, 45՛ և 90՛-ի վրա fouettռ en dehors և en dedans կես

պտույտ կիսամատների վրա, կես tour en dehors և en dedans առաջ և ետ ձգված ոտքով 45՛ և 90՛-ի վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ կիսապտույտներ և պտույտներ 90՛-ի վրա en dehors և en dedans, 45՛

և 90՛-ի վրա fouettռ en dehors և en dedans կես պտույտ կիսամատների վրա, կես tour en dehors և en dedans առաջ և

ետ ձգված ոտքով 45՛ և 90՛-ի վրա:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մեծ կեցվածքներով պտույտներ, adagio ավելի բարդ երաժշտական կառուցվածքով, բարդացված

վարժություններ և տարբեր pirouettes-ներ անկյունագծերով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շարժումներ en tournant կիսամատների վրա 1/8 և 1/4 պտույտով,

2) ճիշտ է կատարում VI port de bras,

3) ճիշտ է կատարում grand fouetté,

4) ճիշտ է կատարում tour մեծ կեցվածքներով II և IV դիրքերից,

5) ճիշտ է կատարում adagio,

6) ճիշտ է կատարում pirouettes en dehors dégagé-ով,

7) ճիշտ է կատարում pirouettes en dedans,

8) ճիշտ է կատարում tours chainés /8-16/:

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

շարժումներ en tournant կիսամատների վրա 1/8 և 1/4 պտույտով, VI port de bras, grand fouettռ, tour մեծ



կեցվածքներով II և IV դիրքերից, adagio, pirouettes en dehors dռgagռ-ով, pirouettes en dedans, tours chainռs /8-16/:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ շարժումներ en tournant կիսամատների վրա 1/8 և 1/4 պտույտով, VI

port de bras, grand fouettռ, tour մեծ կեցվածքներով II և IV դիրքերից, adagio, pirouettes en dehors dռgagռ-ով, pirouettes

en dedans, tours chainռs /8-16/:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բարդ թռիչքներ en tournant

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում battu` շարժվելով առաջ, կողք և ետ,

2) ճիշտ է կատարում թռիչքներ en tournant 1/4 պտույտով en dehors և en dedans,

3) ճիշտ է կատարում grand sissonne- ներ մեծ կեցվածքներով,

4) ճիշտ է կատարում grand temps lié sauté en dehors և en dedans:

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

battu` շարժվելով առաջ, կողք և ետ, թռիչքներ en tournant 1/4 պտույտով en dehors և en dedans, grand sissonne- ներ

մեծ կեցվածքներով, grand temps liռ sautռ en dehors և en dedans:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ battu` շարժվելով առաջ, կողք և ետ, թռիչքներ en tournant 1/4

պտույտով en dehors և en dedans, grand sissonne- ներ մեծ կեցվածքներով, grand temps liռ sautռ en dehors և en dedans:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-020

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել tours մեծ կեցվածքներով (2 tours) տարբեր մոտեցումներից, մեծ

adagio, battu-ների կատարման տեխնիկա, մեծ թռիչքներ տարբեր մոտեցումներից՝ կատարելագործելով

անհատականություն և արտահայտչականություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-019 «Դասական պար հինգերորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեխնիկապես բարդ վարժություններ, adagio և պտույտներ պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի տեխնիկապես բարդ, արագացված տեմպով վարժություններ, տարբեր մոտեցումներից tours մեծ

կեցվածքներով / 2 tours /, մեծ, ծավալուն adagio դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի փոքր և մեծ, բարդ համակցված թռիչքներ, battu-ների կատարման տեխնիկա:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեխնիկապես բարդ վարժություններ, adagio և պտույտներ պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում port de bras բոլոր մեծ կեցվածքներով 90°-ի վրա,

2) ճիշտ է կատարում grands fouetté en dehors և en dedans կես պտույտով,

3) ճիշտ է կատարում tour fouetté 90°-ի վրա մի կեցվածքից մյուսը en dehors և en dedans:

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

port de bras բոլոր մեծ կեցվածքներով 90՛-ի վրա, grands fouettռ en dehors և en dedans կես պտույտով, tour fouettռ

90՛-ի վրա մի կեցվածքից մյուսը en dehors և en dedans:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ port de bras բոլոր մեծ կեցվածքներով 90՛-ի վրա, grands fouettռ en

dehors և en dedans կես պտույտով, tour fouettռ 90՛-ի վրա մի կեցվածքից մյուսը en dehors և en dedans:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել տեխնիկապես բարդ, արագացված տեմպով վարժություններ, տարբեր մոտեցումներից tours մեծ

կեցվածքներով / 2 tours /, մեծ, ծավալուն adagio դահլիճի կենտրոնում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում grands fouetté en effacé առաջ և ետ,

2) ճիշտ է կատարում grands fouetté en dehors և en dedans՝ ավարտելով III arabesque և crois ée առաջ,

3) ճիշտ է կատարում tours fouettés 45°-ի վրա /8-16/,

4) ճիշտ է կատարում tours en dehors et en dedans բոլոր մեծ կեցվածքներով IV և II դիրքերից:

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

grands fouettռ en effacռ առաջ և ետ, grands fouettռ en dehors և en dedans՝ ավարտելով III arabesque և crois ռe առաջ,

tours fouettռs 45՛-ի վրա /8-16/, tours en dehors et en dedans բոլոր մեծ կեցվածքներով IV և II դիրքերից:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ grands fouettռ en effacռ առաջ և ետ, grands fouettռ en dehors և en

dedans՝ ավարտելով III arabesque և crois ռe առաջ, tours fouettռs 45՛-ի վրա /8-16/, tours en dehors et en dedans բոլոր

մեծ կեցվածքներով IV և II դիրքերից:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ



Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել փոքր և մեծ, բարդ համակցված թռիչքներ, battu-ների կատարման տեխնիկա

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում battu թռիչքներ,

2) ճիշտ է կատարում temps lié sauté en tournant en dehors և en dedans,

3) ճիշտ է կատարում grand fouetté sauté en face մի կեցվածքից մյուսը:

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

battu թռիչքներ, temps liռ sautռ en tournant en dehors և en dedans, grand fouettռ sautռ en face մի կեցվածքից մյուսը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ battu թռիչքներ, temps liռ sautռ en tournant en dehors և en dedans,

grand fouettռ sautռ en face մի կեցվածքից մյուսը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել  ընդարձակ, լուսավոր, բարձր առաստաղով, փայտե  հատակով  դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-021

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բեմական կուլտուրա, երաժշտականություն, մարմինը, ձեռքերը,

ոտքերի դիրքերը և կեցվածքները ճիշտ պահելու և հայկական ժողովրդական պարային պարզ շարժումներ

կատարելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

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

Ուսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հայկական ժողովրդական պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ,



2) ներկայացնի հայկական ժողովրդական պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի պարային քայլերի հիման վրա կազմված պարզ անցումներ դահլիճի անկյունային կետերով (en

tournant), էտյուդներ, վարժություններ (exersice):

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայկական ժողովրդական պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարի պարային դիրքերը, կեցվածքները, պարզ շարժումները

պարաձողի մոտ. ոտքերի 1-ից 5-րդ դիրքերը, ձեռքերի 7 դիրքերը, 1-ին և 2-րդ կեցվածքները,

2) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարի շարժումների հերթականությունը պարաձողի մոտ,

3) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարի պարզ շարժումների ներդաշնակ և սահուն անցումները

պարաձողի մոտ (օրինակ՝ թաք ոտնազարկից անցում 3-րդ ազատ դիրք),

4) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի պարզ շարժումների երաժշտական կառուցվածքը:

5) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի վարժությունների կատարման արտահայտչական

առանձնահատկությունները պարաձողի մոտ:

6) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

դիրքերն ու կեցվածքները պարաձողի մոտ, հերթականության ներդաշնակ անցումները, երաժշտականությունը և

առանձնահատակությունները: 45º-ում, 90º-ում, գետնի վրա անցումները դիրքից դիրք:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ոտքերի և ձեռքերի դիրքերն ու ձեռքերի կեցվածքները:

I-դիրքից անցում III ազատ դիրք:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ



Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայկական ժողովրադական պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարի պարզ պարային քայլերը՝ փոփոխական քայլեր,

զսպանակաձև քայլեր, կենտ և կրկնակի կրնկահարվածներ, քերծիների տարատեսակներ, ոտքերի փակ և բաց

նազանքներ,

2) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարի ձեռքերի անցումները, նազանքները, ձեռքերի բռնելաձևերը

(ճոճան, կողպեք և այլն),

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական էթնոգրաֆիկ պարերը (Ազար, Բաժառո, Սեյրանի, Դնգո),

4) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները,

5) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,

6) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

էթնոգրաֆիկ և պարզ պարային քայլեր (ուղիղ)՝ կապված ոտնաթաթերի և ծնկների աշխատանքների հետ, քերծիների

ժամանակ մարմնի և ոտքերի աշխատանքների հետ: Այս ամենը երաժշտական դանդաղ և արագ տեմպերի

համակցվածությամբ՝ կապված էթնոգրաֆիայի պահանջներից:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` փոփոխական զսպանակաձև քայլեր, կենտ և կրկնակի

կրնկահարվածներ, քերծիներ, ոտքերի փակ և բաց նազանքներ

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պարային քայլերի հիման վրա կազմված պարզ անցումներ դահլիճի անկյունային կետերով (en

tournant), էտյուդներ, վարժություններ (exersice):

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարերի պարային պարզ անցումները,



2) ճիշտ է կատարում հայկական էթնոգրաֆիկ պարզ էտյուդներ,

3) տրված նյութի կատարման հերթականությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարի երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

էթնոգրաֆիան՝ բոլոր արտահայտչականությամբ, էտյուդների կատարողականությունը շեշտադրությամբ և

երաժշտականությամբ:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` պարզ անցումներ էթնոգրաֆիկ պարզ էտյուդներ, երաժշտական

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, դհոլ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-022

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մարմնի, ոտքերի, ձեռքերի ներդաշնակ շարժման (կոորդինացիա)

կարողությունը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-021 «Հայկական ժողովրդական պար

առաջին մակարդակ» մոդուլը:

Ուսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հայկական ժողովրդական պարզ պարերի կատարման առանձնահատկությունները,



2) ներկայացնի հայկական ժողովրդական պարային պարզ էտյուդներ,

3) ներկայացնի հայկական էթնոգրաֆիկ պարզ պարեր:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայկական ժողովրդական պարզ պարերի կատարման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարային կեցվածքները,

2) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարային դիրքերը՝ տարբեր կետերով,

3) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարային քայլերը՝ ուղիղ և անկյունագծերով,

4) ճիշտ է կատարում պարային կիսապտույտները, պտույտները,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

Գնահատման միջոց Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական պարապմունքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը կկատարի

էլեմենտների տեխնիկան, կեցվածքից-կեցվածք անցումները, կոորդինացիոն թռիչքները: Արդյունքը կբավարարի

ճիշտ կատարման դեպքում:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` պարային դիրքերը տարբեր կետերով ու կեցվածքներով, ուղիղ և

անկյունագծերով քայլեր, կիսապտույտներ և պտույտներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայկական ժողովրդական պարային պարզ էտյուդներ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական ժողովրդական պարային պարզ շարժումներ,

2) ճիշտ է կատարում պարային շարժումների պարզ համակցումը

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարային էտյուդներին բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները,

4) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:



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

ոտքերի ուղիղ դիրքերով անցումներ, ձեռքերի դիրք և կեցվածք համակցվածությամբ: Ոտքերի ազատ դիրքերով ու

ձեռքերի դիրք և կեցվածք համակցվածությամբ թռիչքներում:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` շարժումների համակցումը, էտյուդներին բնորոշ արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայկական էթնոգրաֆիկ պարզ պարեր:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հայկական էթնոգրաֆիկ պարզ պարերի գծային պատկերները, ձեռքերի բռնելաձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական պարզ էթնոգրաֆիկ պարերի շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական էթնոգրաֆիկ պարերին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները,

4) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

հայկական պարի ձեռքերի դիրքերն ու կեցվածքները անցումներով (épaulement)-ներով, էթնոգրաֆիային բնորոշ

ձեռքերի բռնելաձևերով զուգապարերում՝ պտույտներն ու անցումները:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` գծային պատկերներ, ձեռքերի բռնելաձևեր, էթնոգրաֆիկ պարերի

հերթականությունը, զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-023

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պլաստիկա, դերասանի վարպետություն, մարմնի, ոտքերի,

ձեռքերի շարժումների համակցում, պտույտներով, պարային մեծ կեցվածքներով վարժություններ կատարելու

կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-022 «Հայկական պար երկրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

Ուսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի վարժություններ պարաձողի և դահլիճի կենտրոնում,

2) ներկայացնի վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի թռիչքներ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վարժություններ պարաձողի և դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում անցումներ կեցվածքից կեցվածք, կրկնակի ծունկկոտրոցով,

2) ճիշտ է կատարում կրկնակի ծնկախաղեր, կրնկահարվածներ,

3) ճիշտ է կատարում պարային անցումներ, պտույտներ կիսաթաթերի վրա,

4) ճիշտ է կատարում վարժությունների շեշտադրումը,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

կրկնակի ծնկով անցումներ՝ դահլիճի տարբեր կետերով, տարբեր կոորդինացիաներով, պտույտների

շեշտադրումները և անցումները առանցքի շուրջ և զույգով:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` կեցվածքից կեցվածք կրկնակի ծունկկոտրոցներ, կրկնակի

ծնկախաղեր պտույտներ կիսաթաթերի վրա:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դաշնամուր, դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վարժություններ դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կեցվածքների պահումը,

2) ճիշտ է կատարում շարժումներ ներս և դուրս՝ օգտագործելով դահլիճի պարային կետերը,

3) ճիշտ և կայուն է կատարում ոտքերի եռակի նազանքները,

4) ճիշտ է կատարում ոտքերի նազանք համակցված ձեռնապտույտով,

5) ճիշտ է կատարում շարժումներ 45º, 90º-ներով՝ ոտնաթաթը ձգած ու կրճատված,

6) ճիշտ է կատարում տարբեր ուղղություններով քերծի,

7) ճիշտ է կատարում ոտնազարկերի տարատեսակները,

8) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,

9) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

բեմական կուլտուրայով խմբակային պարերում ներգրավվելու ունակություն, գիծ պահելու, շրջվելու, անցումների և

թռիչքների ժամանակ գծային պատկերները պահելու ունակություն:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ներս և դուրս վարժություններ, եռակի նազանքներ, նազանքը

ձեռնապտույտներով, ոտնազարկեր, քերծիներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել թռիչքներ:



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում սահումներ բարձր թռիչքներով,

2) ճիշտ է կատարում կրկնակի թռիչքներ,

3) ճիշտ է կատարում թռիչքներ ծնկապտույտով,

4) ճիշտ է կատարում մկրատ պտույտներով,

5) ճիշտ է կատարում ծափերի շեշտադրումը ոտքերի հետ,

6) ճիշտ է կատարում թռիչքների շեշտադրումը,

7) դրսևորում է բեմանակ կուլտուրա:

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

սահումներ գետնի վրա և մեծ թռիչքներով, կրկնակի և կենտ կրնկաթափերը, պտույտով մկրատները, ծափերը

ոտքերի շեշտադրմամբ:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ`սահումներ բարձր թռիչքներով, կրկնակի թռիչք, թռիչքներ

ծնկապտույտով, մկրատ պտույտով, ծափերով շարժումներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-024

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել հայկական ժողովրդական պարերի շարժումների կատարման

տեխնիկան և պարայնությունը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-023 «Հայկական ժողովրդական պար

երրորդ մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝



1) ներկայացնի բարդ վարժություններ պարաձողի և դահլիճի կենտրոնում,

2) ներկայացնի բարդ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի բարդ թռիչքներ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բարդ վարժություններ պարաձողի և դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում երաժշտական 1/8, 1/16 չափով ոտքերի շարժումները և անցումները՝ համակցված ձեռքերի

աշխատանքի հետ:

2) ճիշտ է կատարում ոտքի բացել-փակել էլեմենտը երաժշտական 2/4-ում չափով,

3) ճիշտ է կատարում կիսաշրջանով ոտքի անցումները,

4) ճիշտ է կատարում ոտքի հատակ տարվող շրջադարձը,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

բարդացված էթնոգրաֆիկ պարեր իրենց արտահայտչականությամբ և զգացմունքով:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` 1/8, 1/16 երաժշտական չափով ոտքերի շարժումներ ձեռքերի հետ,

2/4 եր. չափում բացել փակել ոտքերը, կիսաշրջանակով ոտքի անցումներ: 90º-ից հատուկ տարվող շրջադարձ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բարդ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում պարային քայլերը 1/2, 1/4 երաժշտական չափով կեցվածքային անցումներով,

2) ճիշտ է կատարում ձեռքերի անցումներն իրանի կեցվածքներով,

3) ճիշտ է կատարում ոտքից ոտք անցնող կրնկահարվածները 6/8 երաժշտական չափում տարբեր կետերով

4) ճիշտ է կատարում մարմնի և ոտքերի տարբեր ուղղություններով բարդ շարժումները,



5) ճիշտ է կատարում տրված նյութի բարդ շարժումների համակցումը,

6) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,

7) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

de pras-ները խմբակային պարերում, պտույտներ՝ ձեռքերի կեցվածքներով, պարերի անցումները երաժշտական

տարբեր չափերով:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` 1/2, 1/4 եր. չափով կեցվածքային անցումներ, կրկնահարվածներ,

6/8 եր. չափում տարբեր կետերով:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բարդ թռիչքներ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում սահումներ (chassé)՝ առաջ, կողք և անկյուններով,

2) ճիշտ է կատարում թռիչք երկու ոտքից՝ մեկ ոտքը բացելով առաջ,

3) ճիշտ է կատարում կրկնակի կրնկահարվածի հետ համակցված ուսախաղերով անցումները,

4) ճիշտ է կատարում ուսախաղերի և ծնկախաղերի համակցումը,

5) դրսևորում է բեմական կուլտուրա:

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

բեմադրական պարերի արտահայտչականությունը, տեխնիկան, պարային պատկերների պահումներն ու

հավասարությունը, նաև ուսախաղերը՝ զուգորդված ծնկախաղերով:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` սահումներ (chassé) առաջ, կողք, անկյունագծերով, թռիչք 2 ոտքից`

մեկ ոտքը բացելով առաջ, ոտքերի և ուսերի համակցումը:



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-025

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է տարբեր պարային բեմադրությունների միջոցով ուսանողի մոտ զարգացնել հայկական

ժողովրդական պարերի կատարողական մակարդակը, պարային կատարման անհատականությունը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-024 «Հայկական ժողովրդական պար

չորրորդ մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի բարդ համակցություններով վարժություններ էտյուդների տեսքով,

2) ներկայացնի Սասնա շրջանի պարերը,

3) ներկայացնի լիրիկական, մարտական և ազգագրական պարեր:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բարդ համակցություններով վարժություններ էտյուդների տեսքով:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում բարդ էթնոգրաֆիկ պարեր,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարերի առանձնահատկությունները (երաժշտականություն,

զգացմունքայնություն, նազանք, առնականություն),

3) ճիշտ է ներկայացնում բեմադրությունների կատարման տեխնիկական առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կատարում տրված բեմադրության առանձնակի հատվածները:

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



ծալումներ ետ թռիչքներով, բարդ տեխնիկական պտույտներ, ոտքերի գցումներ թռիչքներով, որոնք կուղղորդվեն

ձեռքերի կեցվածքներով:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` էթնոգրաֆիկ պարեր, հայկ. ժող պարերի երաժշտական

արտահայտչականությունը, զգացմունքայնություն, նազանք, առնականություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել Սասնա շրջանի պարերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Սասնա շրջանի պարերին բնորոշ կատարման տեխնիկական յուրահատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում Սասնա շրջանի կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Սասնա պարերին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

Սասնա շրջանի պարերի առանձնահատկությունները, բնորոշող ծափերով նաև զույգերով, կատակային

առանձնահատկություն դրսևորող էլեմենտներ, որոնք հատուկ են բնորոշող պարերում:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` Սասնա շրջանի պարերի յուրահատկությունները` յուրախաղեր

ոտքերի, ձեռքերի հետ, ծնկախաղերը ոտքերի դիրքերում, երաժշտականությունը և արտահայտչականությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լիրիկական, մարտական և ազգագրական պարեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լիրիկական պարերին բնորոշ առձնանահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարտական պարերին բնորոշ առձնանահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ազգագրական պարերին բնորոշ առձնանահատկությունները:



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

մարտական խրոխտ վարժություններ՝ բնորոշ առանձնահակտություններով, լիրիկական հետաքրքրաշարժ

էլեմենտներ՝ երաժշտության տարբեր հաշիվների զուգորդությամբ:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` լիրիկական պարերի առանձնահատկությունները, մարտականի և

ազգագրական պարերի յուրահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-026

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բարդ և բազմաժանր բեմադրություններ պարելու կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 90 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-025 «Հայկական ժողովրդական պար

հինգերորդ մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի բարդ վարժություններով կազմված էտյուդներ,

2) կիրառի բեմական պատրաստվածությունը,

3) պարի բարդ և բազմաժանր բեմադրություններ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բարդ վարժություններով կազմված էտյուդներ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում բարդ էթնոգրաֆիկ պարեր,



2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ժողովրդական պարերի բարդ առնձնահատկությունները (երաժշտականություն,

զգացմունքայնություն, առնականություն),

3) ճիշտ է ներկայացնում բեմադրությունների կատարման տեխնիկական առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրված բեմադրության յուրաքանչյուր էլեմենտ:

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

պարերի բեմական կատարումը, կուլտուրան, ճիշտ արտահայտչականությունը, խմբակային դասավորվածությունը:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` բարդ էթնոգրաֆիկ պարեր, հայկ. ժող. բարդ պարեր, պարային

բեմադրությունների տեխնիկական առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել բեմական պատրաստվածությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում պարի տեխնիկական բարդությունները,

2) դրսևորում է խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն

3) ճիշտ է կատարում մենապարին բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

մենապարին բնորոշ պահվածք բեմում բազմաժանր արտահայտչականություն, 3 և ավելի քանակով պարերի

յուրահատկությունները:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ`տեխնիկական բարդությունները, մենապարին բնորոշ

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ :

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-027

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարբեր ազգերի պարերի պարզ շարժումներ կատարելու

կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորություն:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 54 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ժողբնորոշ պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ,

2) ներկայացնի ժողբնորոշ պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի ռուսական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ` շուրջպար, պարախաղ:

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պարել բարդ և բազմաժանր բեմադրություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տվյալ բեմադրության տեխնիկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարման ընթացքը, բեմադրական կոմպոզիցիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարմանը բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

բեմադրական տեխնիկական, երաժշտական արտահայտչականություն, խմբով գծային անցումներ, շրջաններ

բնորոշող տեխնիկայով զուգորդված պտույտներ ու թռիչքներ:

Առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ`բեմադրության հավասարությունը և տեխնիկան, պարի կատարման

ընթացքը, արտահայտչականությունը և առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքը ուսուցանվում է գործնական պարապմունքի միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ՝ դհոլ:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ժողբնորոշ պարի պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ժողբնորոշ պարի ոտքերի և ձեռքերի դիրքերն ու կեցվածքները, պարզ վարժությունները

պարաձողի մոտ,

2) ճիշտ է կատարում ժողբնորոշ պարի վարժությունների հերթականությունը պարաձողի մոտ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի շարժումների երաժշտական կառուցվածքը պարաձողի մոտ,

4) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի վարժությունների կատարման արտահայտչական

առանձնահատկությունները պարաձողի մոտ:

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

պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ` ներկայացնելով յուրաքանչյուր վարժության երաժշտական կառուցվածքը,

հերթականությունը, արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` պարզ վարժություններ պարաձողի մոտ` ծնկածալում, թաթի

սահեցում հատակին, ոտքի փոքր նետումներ, շրջանաձև սահեցում հատակին, թաթի պտույտներ, սահեցում ոտքի

վրայով 90°, battement fondu, իրանի խոնարհումներ, ռուսական ոտնազարկեր, battement développe, իջեցում ծնկի

վրա, ոտքի փոքր նետումներ կոճից, ոտքի մեծ նետումներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ժողբնորոշ պարի պարզ վարժություններ դահլիճի կենտրոնում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ռուսական ժողովրդական պարի շարժումները դահլիճի կենտրոնում,

2) ճիշտ է կատարում ռուսական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը դահլիճի կենտրոնում,



3) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները դահլիճի կենտրոնում:

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

ռուսական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ դահլիճի կենտրոնում` ներկայացնելով շարժումների

համակցումը, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, մուրճիկներ,

маталочка, веревочка, պարզ ոտնազարկեր և ծափզարկեր, բանալիներ, կիսածնկածալումներ), ռուսական

ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ռուսական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ` շուրջպար, պարախաղ

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի

սխեմատիկ պատկերներ` շրջան, աստղ, կարուսել կամ մեծ աստղ, զամբյուղ, շղթա, ութաձև, երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-028

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել լեհական և հունգարական ժողովրդական պարերի պարզ

շարժումները կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորությունը:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-027 «Ժողբնորոշ պար առաջին

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներ,

2) ներկայացնի հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներ,

3) ներկայացնի լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ,

4) ներկայացնի հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներ



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում լեհական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

լեհական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` լեհական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, հարվածներ,

քշեսանէ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում), լեհական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներ

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հունգարական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

հունգարական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, pas

balance°, բանալիներ, օրորոց), հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված վարժություններ,

շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ:

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել պարասրահում:

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լեհական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

լեհական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ`լեհական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի

սխեմատիկ պատկերներ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում, երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հունգարական ժողովրդական պարի պարզ շարժումներով կազմված էտյուդ



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-029

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ զարգացնել տարբեր ազգերի պարերի շարժումների կատարման տեխնիկա,

տոկունություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորություն:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-028 «Ժողբնորոշ պար երկրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ժողբնորոշ պարի թռիչքներով վարժություններ պարաձողի մոտ,



2) ներկայացնի ռուսական ժողովրդական պարի վարժություններ դահլիճի կենտրոնում,

3) ներկայացնի ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ,

4) ներկայացնի հունգարական ժողովրդական պարի շարժումները զուգապարում,

5) ներկայացնի հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ժողբնորոշ պարի թռիչքներով վարժություններ պարաձողի մոտ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ժողբնորոշ պարի թռիչքներով վարժությունները պարաձողի մոտ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի թռիչքներով վարժությունների կատարման հերթականությունը

պարաձողի մոտ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի թռիչքներով շարժումների երաժշտական կառուցվածքը պարաձողի մոտ,

4) ճիշտ է ներկայացնում ժողբնորոշ պարի թռիչքներով վարժությունների կատարման արտահայտչական

առանձնահատկությունները պարաձողի մոտ:

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

թռիչքներով վարժություններ պարաձողի մոտ` ներկայացնելով յուրաքանչյուր վարժության երաժշտական

կառուցվածքը, հերթականությունը, արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` թռիչքներով վարժություններ պարաձողի մոտ` թաթի պտույտներ,

սահեցում ոտքի վրայով 90°, battement développe, իջեցում ծնկի վրա, ոտքի փոքր նետումներ կոճից, ոտքի մեծ

նետումներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռուսական ժողովրդական պարի վարժություններ դահլիճի կենտրոնում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ռուսական ժողովրդական «Կադրիլ» պարի քայլերը դահլիճի կենտրոնում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական ժողովրդական «Կադրիլ» պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները դահլիճի կենտրոնում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռուսական ժողովրդական պարի շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ,

թռիչքներ, ոտնազարկեր, մանրազարկեր, ծափզարկեր) դահլիճի կենտրոնում:

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

ռուսական ժողովրդական «Կադրիլ» պարի քայլերով վարժություններ դահլիճի կենտրոնում` ներկայացնելով քայլերի

համակցումը, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները, ռուսական

ժողովրդական պարի շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, ոտնազարկեր, մանրազարկեր,

ծափզարկեր) դահլիճի կենտրոնում:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ռուսական ժողովրդական «Կադրիլ» պարի քայլեր (սահող-

քստքստացող, անցողիկ, աղջկական սահուն, անցողիկ ոտքը պտտացնելով), ռուսական ժողովրդական պարի բարդ

շարժումներ (պտույտներ, թռիչքներ, ոտնազարկեր, մանրազարկեր, ծափզարկեր):

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:



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

ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, տեխնիկական բարդությունները, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ

երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ռուսական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի

սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդություններ, երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հունգարական ժողովրդական պարի շարժումները զուգապարում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում զուգապարի կեցվածքները, շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում զուգապարում կատարվող շարժումներին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժումների կատարման տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, ծափզարկեր):

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

հունգարական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների կատարման

տեխնիկան (պտույտներ, թռիչքներ, ծափզարկեր): Զուգապարի կեցվածքներ ներկայացնելով` զուգապարում

կատարվող շարժումներին բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներ (հյուսք,

աղավնացատկ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուցապարում, պտույտներ զույգով), հունգարական ժողովրդական



պարի շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, տեխնիկական բարդությունները, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ

երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` հունգարական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, տեխնիկական բարդություններ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուցապարում,

պտույտներ զույգով, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-030

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մոլդովական և իսպանական ժողովրդական պարերի շարժումները

կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորությունը:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-029 «Ժողբնորոշ պար երրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մոլդովական ժողովրդական պարերի շարժումները,

2) ներկայացնի մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ,

3) ներկայացնի իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները,

4) ներկայացնի իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մոլդովական ժողովրդական պարերի շարժումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մոլդովական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

մոլդովական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, քայլ առաջ



կրունկի վրա սահանկումով, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում), մոլդովական ժողովրդական պարի

շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայչական

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` մոլդովական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուցապարում, պտույտներ զույգով, երաժշտական

և արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում իսպանական ժողովրդական պարի շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում իսպանական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում իսպանական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները

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

իսպանական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` իսպանական ժողովրդական պարի ոտքերի և ձեռքերի փոքր ու

մեծ դիրքերը, շարժումներ (քայլեր, ծափեր, սահանկում, ոտքի շրջանաձև շարժում, ոտնազարկեր, պտույտներ),

իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ

երաժշտական և արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:



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

իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` իսպանական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-031

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ուկրաինական և գնչուական ժողովրդական պարերի շարժումները

կատարելու կարողություն՝ արտահայտելով յուրաքանչյուր ազգին բնորոշ բնավորությունը, զարգացնել ժողբնորոշ

պարի շարժումների կատարման տեխնիկան և պարայնությունը:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-030 «Ժողբնորոշ պար չորրորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները,

2) ներկայացնի ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ,

3) ներկայացնի գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ,



4) ներկայացնի գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ,

5) կատարի տեխնիկան և պարայնությունը զարգացնող վարժություններ:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ուկրաինական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

ուկրաինական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր,

հարվածներ, վիխիլյասնիկ, հյուսք, տինոկ, պտույտներ, ծնկածալումներ, թռիչքներ), ուկրաինական ժողովրդական

պարի շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,



3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` ուկրաինական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված

էտյուդի սխեմատիկ պատկերներ, իրանի և ձեռքերի կեցվածքներ զուգապարում ինչպես նաև եռյակներով, բարդ

ծնկածալումներ և թռիչքներ, երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում գնչուական ժողովրդական պարի շարժումները,

2) ճիշտ է կատարում գնչուական ժողովրդական պարի շարժումների համակցումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գնչուական ժողովրդական պարի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

գնչուական ժողովրդական պարի էլեմենտներով վարժություններ ներկայացնելով` շարժումների համակցումը,

կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներ (քայլեր, ձեռքերի և



ուսերի շարժումներ, իրանի խոնարհումներ, չեչոտկա, իջեցում ծնկի վրա, ծափզարկեր, թռիչքներ), գնչուական

ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված վարժություններ, շարժումների կատարմանը բնորոշ երաժշտական և

արտահայչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էտյուդում ներառված շարժումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդում ներառված շարժումների կատարման հերթականությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում էտյուդի կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

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

գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդ ներկայացնելով` ներառված շարժումների

հերթականությունը, էտյուդի սխեմատիկ պատկերները, կատարմանը բնորոշ երաժշտական և արտահայտչական

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ` գնչուական ժողովրդական պարի շարժումներով կազմված էտյուդի

սխեմատիկ պատկերներ, պարզ և բարդ ծափզարկեր, պտույտներ, թռիչքներ, պահումներ, երաժշտական և

արտահայտչական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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



Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել տեխնիկան և պարայնությունը զարգացնող վարժություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շարժումների բարդ համակցումներ,

2) ճիշտ է կատարում բարդ թռիչքներ,

3) ճիշտ է կատարում բարդ պտույտներ,

4) ճիշտ է կատարում բարդ ծնկածալումներ,

5) ճիշտ է կատարում բարդ ծափզարկեր,

6) ճիշտ է կատարում բարդ ոտնազարկեր, մանրազարկեր,

7) ճիշտ է արտահայտում վարժությունների պարայնությունը:

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

տեխնիկապես բարդ շարժումներով համակցված վարժություններ, արտահայտելով` վարժությունների

պարայնությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ բարդ թռիչքներ (մեծ աղավնացատկ, լայնոտնուկ разножка, шучка,

стульчик), բարդ պտույտներ (պլեսկանցի, անկյունագծով և շրջանագծով պտույտներ, թռիչքով պտույտներ), բարդ

ծնկածալումներ( սագի քայլ, գնդակ, ползунок, метелочка, мельница, подсечка), բարդ ծափզարկեր(սահող և ֆիքսող,

մեկական, կրկնակի, եռակի), բարդ ոտնազարկեր մանրազարկեր(խոսակցական, բարդ և պտույտով բանալի):

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԺՈՂԲՆՈՐՈՇ ՊԱՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ»

Մոդուլի դասիչը ԴԺՀ 5-15-032



Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ պարելու

կարողություն:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴԺՀ 5-15-031 «Ժողբնորոշ պար հինգերորդ

մակարդակ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքներ Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) պարի տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ,

2) ներկայացնի բեմական պատրաստվածությունը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պարել տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տվյալ բեմադրության տեխնիկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարման ընթացքը, բեմադրական կոմպոզիցիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում պարի կատարմանը բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները:

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

տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ ներկայացնելով` բեմադրական կոմպոզիցիան, կատարման

ընթացքը, բեմադրության տեխնիկան, բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ բարդ և բազմաոճ բեմադրական կոմպոզիցիա սխեմատիկ

պատկերներով, տեխնիկապես բարդ շարժումներ և շարժումների համակցումներ, երաժշտական և արտահայտ-

չական առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:



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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 36 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բեմական պատրաստվածությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում պարերի տեխնիկական բարդությունները,

2) դրսևորում է զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն,

3) ճիշտ է ներկայացնում մենապարին բնորոշ արտահայտչական առանձնահատկությունները,

4) դրսևորում է պարային կատարման անհատականություն, բեմական կուլտուրա, երաժշտականություն, դերասանի

վարպետություն:

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

տարբեր ազգերի բարդ և բազմաոճ բեմադրություններ ներկայացնելով` պարերի տեխնիկական բարդությունները,

զուգապարերում, խմբապարերում ներգրավվելու ունակություն, բեմական կուլտուրա, անհատականություն,

երաժշտականություն, դերասանի վարպետություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար՝ առաջադրանքի ճիշտ կատարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ՝ պարերի տեխնիկական բարդություններ, մենապարին,

զուգապարին, խմբապարին բնորոշ առանձնահատկություններ, պարային կատարման անհատականության

առանձնահատկություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքն ուսուցանվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան երաժշտական գործիքներ (դաշնամուր):

Ուսուցումն անհրաժեշտ է իրականացնել ընդարձակ, լուսավոր, բաևձր առաստաղով, փայտե հատակով դահլիճում:

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

Ուսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական պարապմունք՝ 36 ժամ


