
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

 Մասնագիտություն՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձը՝ 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 
 

Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 հաղորդելու գիտելիքներ հայ բազմադարյան գրականության զարգացման ընթացքի 

մասին, կազմակերպելու գրական երկերի ուսումնասիրություն, 

 մերձեցնելու հայ նորագույն գրականության երկու թևերի՝ խորհրդահայ 

գրականության և սփյուռքահայ գրականության գիտական հետազոտությունը և 

դասավանդումը, 

 ուղղորդելու ուսումնասիորությունը դեպի ժամանակակից գրական ընթացք, 

 համադրելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական ծրագիրն անցնողների 

գործնական հմտությունների հետ (ձեռագրագիտական, մատենագիտական և 

խմբագրական աշխատանք, աշխատակցություն գրական և գրականագիտական 

հանդեսներին և կայքերին) 

 

Կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները. 

 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները. 

 հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները. 

 դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները. 

 մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները. 

 լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի ընթացքն ու 

յուրահատկությունները. 

 որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն ու յուրահատկություն-

ները։ 
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում. 

 վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը. 

 իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների 

աշխատանքը. 

 իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում. 

 ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 



 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր, 

ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ). 

 բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ պայմանները. 

 ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք կատարելու կարողություն. 

 կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու 

կարողություն. 

 ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների 

արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն. 

 կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն: 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

«Հայ գրականություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել 

ասպիրանտուրայում։  

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 Ընդհանուր դասընթացներ 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 կամընտրական 

 Անգլերեն 

 Ֆրանսերեն 

 Գերմաներեն 

 Ռուսերեն 

 Մասնագիտական դասընթացներ (պարտադիր) 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդրիները 

 Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ 

 Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն 

 Բանահյուսություն և գրականություն  

 Կերպարակերտումը 5-րդ դարի հայ պատմագրության մեջ  

 Քննադատության վարպետություն 

 Նարատոլոգիայի հիմունքներ 

 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները 

 Հայ երգիծաբանություն 

 Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական) 

 Գրականություն և հոգեբանություն 

 Հայկական վերածննդի մշակութաբանական արժեքը 

 Նարեկացի – Մեծարենց – Սիամանթո. գեղարվեստական ընդհանրություններն ու 

յուրահատկությունները 

 Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանությունը 

 Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ 

 Հայ նորագույն գրականությունը համաշխարհային գրականության 

համատեքստում 

 Գրականություն և հոգեբանություն  

 Հայկական վերածննդի մշակութաբանական արժեքը  

 Հայ նոր գրականությունը համաշխարհային մշակույթի համապատկերում 

 Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության 

 Անկախության շրջանի հայ գրականությունը 

 Հետազոտական կառուցամաս 

 Գիտական սեմինար 

 Մասնագիտական պրակտիկա 

 Մագիստրոսական թեզ 



 

Պրակտիկա  

Անցկացվում է ամբիոնում կամ համապատասխան հաստատություններում (տուն-

թանգարաններ, Մատենադարան, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, 

հրատարակչություններ և այլն)  

 

 

 

 

 

Ընդունելության քննություն՝   բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

Հայ հին և միջնադարյան գրականություն 

1.Հայկական հնագույն առասպելների և վիպասանքի պատմագեղարվեստական արժեքը 

2.Ագաթանգեղոսը և նրա «Հայոց պատմություն» երկը 

3.Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմության» պատմագիտական և գեղարվեստական արժեքը 

4.Եղիշեի «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին» երկի գիտագեղարվեստական արժանիքները 

5.Ղազար Փարպեցու «Հայոց պատմության» կառուցվածքը և բովանդակությունը 

6.Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» կառուցվածքը, գիտական և գեղարվեստական 

արժեքը 

7.Հայկական հրաշապատում և իրապատում հեքիաթները. դրանց գրական մշակումները 

8.«Սասնա ծռեր» էպոսի կերպարները որպես գաղափարագեղարվեստական ընդհանրացումներ 

9.«Սանա ծռեր» էպոսի ազգային և համամարդկային գծերը 

10.Գրիգոր Նարեկացին և հայկական Վերածննդի սկզբնավորումը  

11.Մարդու դրաման Գր. Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում 

12.Ներսես Շնորհալու կյանքը և ստեղծագործությունը. քաղաքական-հայրենասիրական թեման 

նրա երկերում 

13.Միջնադարի հայ առակագրությունը. Մխիթար Գոշ և Վարդան Այգեկցի 

14.Կոստանդին Երզնկացու բանաստեղծական աշխարհը 

15.Ֆրիկի կյանքը և ստեղծագործությունը. բանաստեղծի դրաման նրա տաղերում 

16.Հովհաննես Թլկուրանցու ստեղծագործության բնութագիրը. սիրո և գարնան տաղերը 

17.Նահապետ Քուչակի հայրենները, նրանց բովանդակությունը, ժանրային և գեղարվեստական 

յուրահատկությունները 

18.Հայ ժողովրդական քնարերգությունը. սիրո, աշխատանքային, պանդխտության, սգո, 

ծիսական և այլ երգեր, խաղիկներ 

19.Սայաթ-Նովայի  սիրո երգը. խաղերի բովանդակային հարստությունը, պատկերավորման 

արվեստը 

Հայ նոր գրականություն 

20.Խաչատուր Աբովյանը  կյանքը և ստեղծագործական ուղին 

21.«Վերք Հայաստանի» վեպի «Հառաջաբանում» արծարծված  խնդիրները և նրա դերը հայ 

գրականության զարգացման պատմության մեջ 

22.Իրական դեպքերի ու դեմքերի կերպավորումը «Վերք Հայաստանի» վեպում 

23.«Վերք Հայաստանի» վեպի կառուցվածքը, բովանդակությունը, ժանրային և գեղարվեստական 

յուրահատկությունները 

24.Ղևոնդ Ալիշանի գրական ու հայագիտական ժառանգության ընդհանուր բնութագիրը. «Երգք 

Նահապետի» շարքը 

25.Միքայել Նալբանդյանի գործունեությունը. բանաստեղծը և հրապարակախոսը 

26.Միքայել Նալբանդյանը գրական քննադատ. «Կրիտիկա. «Սոս և Վարդիթերի», 

«Մեռելահարցուկ» վեպը 

27.Ռափայել Պատկանյանի ստեղծագործությունը (ազգային - հայրենասիրական երգը, արձակը) 

28.Պետրոս Դուրյանի քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը. անձնական դրամայի և 

ողբերգության արտացոլումը նրա տաղերում և նամակներում 

29.Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի   գրական ուղին: Տաղերը 

30.Հայ գյուղի պատկերը Պերճ Պռոշյանի վեպերում. «Հացի խնդիր», «Ցեցեր», «Հունոն» 

31.Ծերենցը պատմավիպասան. «Երկունք Թ դարու» վեպի գեղարվեստական արժանիքները 

32.Գաբրիել Սունդուկյանը թատերագիր. «Էլի մեկ զոհ», «Պեպո», «Խաթաբալա», «Քանդած օջախ» 

33.Րաֆֆու ստեղծագործությունները պարսկահայերի և կովկասահայ բուրժուազիայի մասին 

34.Րաֆֆու ռոմանտիզմը. ազգային-ազատագրական պայքարի մարմնավորումը «Ջալալեդդին», 

«Խենթ», «Կայծեր» վեպերում 

35.Րաֆֆին պատմավիպասան. «Սամվել» վեպի պատմականությունը. գաղափարակիր 

կերպարները և նրանց հոգեբանությունը 

36.Հակոբ Պարոնյանի սոցիալական երգիծանքը. «Մեծապատիվ մուրացկաններ» երկը 



37.Հակոբ Պարոնյանի քաղաքական երգիծանքը. «Կսմիթներ», «Հոսհոսի ձեռատետրը», «Ազգային 

ջոջեր» 

38.19-րդ դարի 80-ական թթ. ռեալիստական շարժումը  Ա. Արփիարյանի, Լ. Բաշալյանի, Տ. 

Կամսարականի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը 

39.Շիրվանզադեն թատերագիր. «Պատվի համար» դրաման 

40.Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպի և «Պատվի համար» դրամայի  կերպարների 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները 

41.Անհատի խնդիրը Շիրվանզադեի՝ մտավորականության և ընտանիքի թեմայով գործերում 

42.Գյուղական կյանքի պատկերները  և «գյուղափրկիչ» հերոսները  Մուրացանի «Խորհրդավոր 

միանձնուհին», «Նոյի ագռավ» և «Առաքյալը» երկերում 

43.Հերոսների բնավորության և հոգեբանության բացահայտումները Մուրացանի «Գևորգ 

Մարզպետունի» պատմավեպում 

44.Կնոջ հոգեբանության բացահայտումները Գրիգոր Զոհրապի նորավեպերում 

45.«Կյանքը ինչպես որ է» սկզբունքի դրսևորումը Գրիգոր Զոհրապի նորավեպերում  

46.Նար-Դոսի նորավեպերն ու պատմվածքները. «Մեր թաղը» շարքը 

47.Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին», «Պայքար», «Մահը» վեպերի կերպարների 

հոգեբանությունը 

48.Վրթանես Փափազյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը 

49.Հովհաննես Հովհաննիսյանի քնարերգությունը 

50.Խոհը Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծություններում և քառյակներում 

51.Հայրենիքի և ժողովրդի ճակատագրի թեման Հովհ. Թումանյանի քնարերգության       

     մեջ 

52.Հովհ․ Թումանյանի «Անուշ» պոեմը. բովանդակությունը, կերպարների հոգեբանության 

գեղարվեստական հիմնավորումը 

53.Հոգեբանական անցումները Հովհ․  Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմում 

54.Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» պոեմը. հարազատությունը ժողովրդական էպոսին 

55.Հովհ․ Թումանյանի բալլադներն  ու էպիկական ասքերը 

56.Հովհ․ Թումանյանի արձակը (պատմվածքներ, հեքիաթներ). պատումի արվեստը 

57.Հովհ․ Թումանյանը իր նախորդների և ժամանակակիցների մասին 

58.Երվանդ  Օտյանի քաղաքական երգիծանքը. «Ընկ. Բ. Փանջունի»վեպի երեք մասերի ներքին 

միասնությունը. Փանջունու տիպը 

59.Երվանդ Օտյանի սոցիալական երգիծանքը  

60.Երվանդ Օտյանը հուշագիր 

61.Ողբերգականը և հերոսականը Սիամանթոյի պոեզիայում. «Դյուցազնորեն», «Հայորդիներ», 

«Հոգեվարքի և  հույսի ջահեր», «Կարմիր լուրեր բարեկամես» 

62.Դանիել Վարուժանի «Ցեղին սիրտը» գիրքը,  կառուցվածքը և գեղարվեստական 

յուրահատկությունները 

63.Դանիել Վարուժանի «Հեթանոս երգեր» գիրքը. Ուժի և Գեղեցկության գովերգը «Հարճը» 

պոեմում 

64.Աշխատանքի բանաստեղծականացումը Դանիել Վարուժանի «Հացին երգը» շարքում 

65.Ավետիք Իսահակյանի սիրերգությունը 

66.Ավետիք Իսահակյանի պոեմները. «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմը. բովանդակությունը, 

գեղարվեստական արժանիքները 

67.Ավետիք Իսահակյանի  պատմվածքները, արձակ պոեմներն ու լեգենդները 

68.Լևոն Շանթը թատերագիր. «Հին աստվածներ» դրամայի բովանդակությունը և 

գեղարվեստական յուրահատկությունները 

69.Միսաք Մեծարենցի քնարերգության բնորոշ գծերը 

70.Միսաք Մեծարենցի գրական ըմբռնումները. «Ինքնադատության փորձ մը» հոդվածը 

71.Վահան Տերյանի բանաստեղծական շարքերը 

72.Վահան Տերյանի գրական հայացքները. «Հայ գրականության գալիք օրը» զեկուցումը և 

«Հոգևոր Հայաստան» հոդվածը 

73.Ռուբեն Սևակի քնարերգության առանձնահատուկ գծերը. «Սիրո գիրք», «Կարմիր գիրքը» 

                                            Նորագույն շրջանի հայ գրականություն 



74.Սիմվոլիզմը Եղիշե Չարենցի ստեղծագործության մեջ. «Ծիածան» ժողովածուն 

75.Հայրենիքի ճակատագիրը Եղիշե Չարենցի 1910-ական թթ. ստեղծագործության մեջ 

76.Եղիշե Չարենցի «Տաղարան» շարքը. կյանքի և սիրո երգը 

77.Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպը. գաղափարը,   կերպարները 

78.Եղիշե Չարենցի «Էպիքական լուսաբաց» ժողովածուն. գեղագիտական նոր սկզբունքների 

հիմնավորումը  

79.Եղիշե Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուն. պոեմները  

80.Եղիշե Չարենցի «Խմբապետ Շավարշը» պոեմը 

81.Եղիշե Չարենցի ստեղծագործության վերջին շրջանը (1934-37 թվականներ) 

82.Դերենիկ  Դեմիրճյանի պատմվածքները 

83.Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպի կերպարները 

84.Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» վեպը. պատմականությունը,  

     արդիականությունը: Ավարայրի խորհուրդը 

85.Դերենիկ Դեմիրճյանի թատերգությունը 

86.Ակսել Բակունցի «Մթնաձոր» ժողովածուն 

87.Ակսել Բակունցի «Սև ցելերի սերմնացանը» ժողովածուն 

88.Ակսել Բակունցի վեպերի համառոտ բնութագիրը. «Կյորես» քրոնիկոնը 

89.Ստեփան Զորյանի պատմվածաշարերը 

90.Ստեփան Զորյանի պատմավեպերի արդիականությունը 

91.Ստեփան Զորյանը վիպասան 

92.Նաիրի Զարյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. «Արա Գեղեցիկ» 

ողբերգությունը 

93.Գուրգեն Մահարու ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը 

94.Վահան Թոթովենցի «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» վիպակը 

95.Հովհաննես Շիրազի պոեզիան 

96.Սփյուռքի հայ գաղթօջախների և գրականության ձևավորումը 1920-30-ական 

     թվականներին, առանձնահատկությունները, գլխավոր խնդիրները    

97.Նահանջի թեման Շահան Շահնուրի ստեղծագործության  մեջ 

98.Վահան Թեքեյանի քնարերգությունը 

99.Հակոբ Օշականի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. պատմվածքները 

100.Համաստեղի ստեղծագործությունը. պատմվածքները 

101.Կոստան Զարյանի  պոեզիան. «Տատրագոմի հարսը» պոեմը 

102.Կոստան Զարյանի արձակը, «Նավը լեռան վրա» վեպը 

103.Արևմտահայ գյուղը  Հակոբ Մնձուրու արձակում 

104.Հայրենի տան հիշատակները Վազգեն Շուշանյանի ստեղծագործության մեջ 

105.Մուշեղ Իշխանի քնարերգությունը 

106.Ազգային-ազատագրական պայքարի արտացոլումը Խաչիկ Դաշտենցի «Ռանչպարների 

կանչը» վիպասքում 

107.Կորցրած հայրենիքի թեման Հրաչյա Քոչարի և Մուշեղ Գալշոյանի 

ստեղծագործություններում 

108.Հետպատերազմյան շրջանի հայ պատմավեպը. Սերո Խանզադյանի «Մխիթար    

սպարապետը» 

109.Համո Սահյանի քնարերգությունը 

110.Վահագն Դավթյանի պոեզիան 

111.Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան 

112.Պարույր Սևակի բանաստեղծական ժողովածուները 

113.Պարույր Սևակի պոեմները 

114.Հրանտ Մաթևոսյանի արձակը 

 

 

 

 

 



Գրականության տեսություն 

 

115.Գրականությունը իբրև արվեստի տեսակ, նրա առանձնահատկությունը 

116.Գեղարվեստական պատկերի առանձնահատկությունները և տեսակները 

117.Էպիկական սեռի առանձնահատկությունները. էպիկական ժանրեր 

118.Քնարական սեռի առանձնահատկությունները. քնարական ժանրեր 

119.Դրամատիկական սեռի առանձնահատկությունները. դրամատիկական  

ժանրեր 

120.Կլասիցիզմի տեսությունը. կլասիցիզմը հայ գրականության մեջ 

121.Սենտիմենտալիզմ և ռոմանտիզմ 

122.Ռեալիզմի պատմական զարգացման փուլերը 

123.Սիմվոլիզմ, ֆուտուրիզմ. դրսևորումները հայ գրականության մեջ 
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