
041301.01.6 «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԻ)» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Դիմորդը պետք է լինի զարգացած, կազմակերպչական ընդունակություններով օժտված անձ: 

Հատկապես արժևորվում է նրա ինքնատիպ մտածելակերպը և տրամաբանական եզրահանգումները:  

Կարևորվում է դիմորդի ընդհանուր գիտելիքները մշակույթի տարբեր բնագավառների շուրջ 

(թատրոն, կինո, երաժշտություն, նկարչություն, պարարվեստ):  

Դիմորդը դպրոցական ծրագրերի սահմաններում պետք է ծանոթ լինի Հայ եկեղեցու 

պատմությանը, հայ ժողովրդական առասպելներին, հեքիաթներին, ինչպես նաև գրականության 

լավագույն ստեղծագործություններին:  

Դիմորդները մասնագիտական քննություն են հանձնում հետևյալ առարկաներից:  

 

1-ին քննություն - «ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»  (գրավոր և 

բանավոր)  

Քննությունը բաղկացած է երկու փուլից, որն անցկացվում է նույն օրը:  

Դիմորդին մեկ ակադեմիական ժամի ընթացքում, հանձնարարվում է ազատ թեմայով 

շարադրություն (որևէ գեղարվեստական գործի մշակում, անվանի գործչի դիմանկար, ներկայացման, 

կինոֆիլմի, ինչպես նաև մշակույթի բնագավառում տեղ գտած որևէ երևույթի յուրովի մեկնաբանում): 

Այստեղ բացահայտվում է դիմորդի զարգացվածությունը, ինչպես նաև, ընտրած թեման վերլուծելու 

ունակությունները:  

Աշխատանքն ավարտելուց հետո այն հանձնվում է առարկայական հանձնաժողովին, որը 

գրավոր աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո դիմորդի հետ անց է կացնում հարցա-զրույց` գրված 

թեմայի շուրջ:  

Գրավոր աշխատանքը և հարցազրույցը գնահատվում է մեկ ընդհանուր գնահատականով:  

 

2-րդ քննություն - «ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» - (բանավոր)  

 

Քննությունը կազմակերպվում է բանավոր քննության ընթացակարգով և հարցատոմսերով: 

Դիմորդը պատասխանում է հարցատոմսում ընդգրկված երեք հարցերին /տես` առաջարկվող 

գրականության և հարցատոմսերում ընդգրկված թեմաների ցանկերը/:  

Քննության արդյունքը գնահատվում է մեկ ընդհանուր գնահատականով` համաձայն 

ներկայացված չափանիշների:  

 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. «Սասնա ծռեր» էպոսը  

2. Հ. Թումանյան -«Անուշ» և «Թմկաբերդի առումը» պոեմները  

3. Հ. Պարոնյան -«Մեծապատիվ մուրացկաններ», «Ազգային ջոջեր»  

4. Դ. Դեմիրճյան -«Քաջ Նազար» 

5. Լ.Շանթ -«Հին աստվածներ» 

6. Ն. Զարյան -«Արա Գեղեցիկ» 

7. Ե. Չարենց -«Դանթեական առասպել», բանաստեղծությունները 

8. Պ. Սևակ -«Անլռելի զանգակատուն», «Եղիցի լույս» բանաստեղծությունների շարքը 



9. Գ. Մահարի -«Ծաղկած փշալարեր  

10. Հ. Շիրազ -«Բիբլիական», «Սիամանթո և Խչեզարե» պոեմները  

11. Հ. Սահյան - Բանաստեղծություններ  

12. Հ. Մաթևոսյան -«Աշնան արև» վիպակը  

13. Մ. Արմեն -«Հեղնար աղբյուր»  

14. Խ. Դաշտենց -«Ռանչպարի կանչը»  

15. Ավ. Իսահակյան «Ասպետի սերը», «Հայրենի հողը» բալլադները  

16. Վ. Տերյան - «Երկիր Նաիրի», «Մթնշաղի անուրջներ» 

17. Ա. Բակունց -«Միրհավը», «Ծիրանի փողը», «Մթնաձոր»  

18. Վ. Սարոյան -«Իմ սիրտը լեռներում է»  

19. Հայ եկեղեցու պատմություն (դասագիրք 4-10 դաս. aշակերտ. համար)  

20. Հ. Խառատյան - «Հայ ժողովրդական տոներ»  

 

Հայ ականավոր արվեստագետներ 

 

ա) Թատրոն և կինո  

Դերասաններ Ռեժիսորներ  

Վ. Փափազյան Հ. Բեկնազարյան  

Հ. Ներսիսյան Ֆ. Դովլաթյան  

Մ. Մկրտչյան Հ. Մալյան  

Խ. Աբրահամյան Ս.Փարաջանով  

Ս.Սարգսյան Ա.Մկրտչյան  

Ա. Փելեշյան  

բ) Երաժշտություն և նկարիչներ  

Կոմիտաս Մ. Սարյան  

Տ. Չուխաջյան Վ.Սուրենյանց  

Ալ. Սպենդարյան Գ. Բաշինջաղյան  

Ա. Խաչատրյան Հ. Կոջոյան  

Ա. Տիգրանյան Մ. Ավետիսյան  

Ա. Բաբաջանյան Ե. Քոչար  

 



«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԻ)»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

1-ին քննություն -  «ՍՈՑԻԱԼ- ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» (գրավոր 

և բանավոր)  

1 – 7 միավոր - Դիմորդի գրավոր աշխատանքն ավարտված չէ, զուրկ է սեփական 

մտածելակերպից,  գրված է անփույթ, սխալներով: Չի կարողանում բանավոր հիմնավորել իր մտքերը:  

8 – 12 միավոր - Դիմորդը չի կարողացել ավարտել գրավոր աշխատանքը, սակայն 

հարցազրույցի ժամանակ կարողանում է որոշակի տեղեկություններ տալ նյութի շուրջ:  

13 – 17 միավոր - Դիմորդը ներկայացել է հետաքրքիր, հիմնականում ավարտուն աշխատանք, 

որտեղ փորձել է ամփոփել իր մտքերը: Հարցազրույցի ժամանակ ձգտում է հիմնավորել ընտրած 

թեման:  

18– 20 միավոր - Դիմորդը ներկայացրել է գրագետ լեզվով գրավոր աշխատանք, որտեղ հանդես է 

բերել ընտրած թեմայի ինքնուրույն մեկնաμանումը: Ունի ինքնատիպ մտածելակերպ և վառ 

ստեղծագործական երևակայություն:  

 

2-րդ քննություն - «ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» - (բանավոր)  

 

1 – 7 միավոր - Դիմորդի գիտելիքները արվեստի և գրականության շուրջ սակավ են, թույլ, զուրկ 

տրամաբանությունից: Տոմսի երեք հարցերից ոչ մի հարցին չի կարող պատասխանել:  

8 – 12 միավոր - Դիմորդն ունի որոշ գիտելիքներ` առաջարկված գրականության շուրջ: Տոմսի 

երեք հարցերից պատասխանում է հնարավորինս երկու հարցերին: Վերլուծելու ունակությունները 

սահմանափակ են:  

13 – 17 միավոր - Դիմորդը ձգտում է տրամաբանորեն վերլուծել հարցատոմսում ընդգրկված 

հարցերը: Փորձում է ճիշտ պատասխանել հարցատոմսի երեք հարցերին, սակայն  առաջարկվող 

գրականության շուրջ գիտելիքները թերի են:  

18– 20 միավոր - Դիմորդը բազմակողմանի զարգացած է: Հարցատոմսում նշված հարցերին 

պատասխանում է գրագետ, բանիմաց, հետաքրքիր: Ծանոթ է թե° առաջարկված գրականությանը և 

թե° մշակույթի պատմությանը: Պատասխանում է նաև լրացուցիչ հարցերին:  

 


