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Հայտնի է, որ անձի համակողմանի և ներդաշնակ  զարգացման կարևոր 

գործոններից մեկը գեղագիտական կրթությունն է։ Հայաստանի ազգային 

պատկերասրահում թանգարանային կրթության ասպարեզում նպատակամետ ու 

մասնագիտացված գործունեության սկիզբը կարելի է համարել 2008 թվականը։ 2010 

թ.-ից այդ աշխատանքները շարունակվել են Հասարակայնության հետ կապերի 

բաժնում, իսկ 2016 թ. ՀԱՊ-ում առաջին անգամ ստեղծվեց գիտակրթական բաժին։  

Ազգային պատկերասրահում կրթական ծրագրերը նախագծվում, 

կազմակերպվում և գնահատվում են՝ հիմնվելով մշտական ցուցադրությունում և 

ժամանակավոր ցուցահանդեսներում ներկայացված արվեստի 

ստեղծագործությունների վրա: Հիմնական տեսակներն են թեմատիկ ինտերակտիվ 

կրթական ծրագրերը, պարբերական այցերի համար նախատեսված սեզոնային 

դպրոցները, դասախոսությունները, առցանց հարթակում կազմակերպվող 

վիկտորինաներն ու մցույթները։ 

Հիմնական նպատակը դասընթացի մասնակիցներին կերպարվեստի տեսակների, 

ժանրերի, նյութերի, որոշ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև հայ և այլազգի 

մեծանուն արվեստագետների մասին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդելն է, արվեստի 

բնագավառում մասնակցային փորձառության ապահովումը և այլն: Մինչ օրս 

ստեղծվել է ավելի քան 30 թեմատիկ ինտերակտիվ կրթական ծրագիր։ 

Մեր ծրագրերը ստեղծվում են դպրոցական առարկայական պլանների 

դիտարկման, մանկավարժների, տնօրենների և ծնողնորի հետ ունեցած 

հարցազրույցների արդյունքում։ Մինչ օրս մեր կրթական ծրագրերին մասնակցել  են 

ՀՀ  նախակրթարանների և դպրոցների շուրջ 7000 սաներ, որոնց թիվը գնալով աճում 

է։ Թեմատիկ ինտերակտիվ կրթական ծրագրերի ստեղծման գործընթացը անընդահտ 

բնույթ ունի Ազգային պատկերասրահում։  

 

Ա․Ավագյան 
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Թեմատիկ ինտերակտիվ ծրագրերը ըստ 
դպրոցական առարկայական պլանների և 
տարիքային առանձնահատկությունների 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
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«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ»  

 

 1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ   

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝ «Հայաստան» բնանկարների հետ ծանոթացում, հայ 

նշանավոր նկարիչների աշխատանքների ցուցադրում, Մ. Սարյան, Հովհ. Այվազովսկի, 

ՍեդրակԱռաքելյան, Փ. Թերլեմեզյան, Գ. Բաշինջաղյան և այլն: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

3.  «Դիմանկարի պատում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հայ արվեստի 

ցուցասրահներ 

գեղանկար 

4.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

5.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

6.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

7.  «Քանդակի լեզուն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ, 

անիմալիստակա

ն ժանր / գիրք 

8.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

9.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 
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2-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝ «Հայաստան» բնանկարների հետ ծանոթացում, հայ 

նշանավոր նկարիչների աշխատանքների ցուցադրում, Մ. Սարյան, Հովհ. Այվազովսկի, 

ՍեդրակԱռաքելյան, Փ. Թերլեմեզյան, Գ. Բաշինջաղյան և այլն: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

4.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

5.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

6.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

7.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ, 

անիմալիստակա

ն ժանր, գիրք 

8.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

9.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 
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3-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Նատյուրմորտի ստեղծում բնօրինակից: Պարզագույն 

նատյուրմորտ (մրգեր, բանջարեղեն), որոնք դասավորված են ճակատային դիրքով։ 

Բնանկար։ 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմո

րտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

4.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդան

իշներ 

5.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

6.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

7.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ, 

անիմալիս

տական 

ժանր, գիրք 

8.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, 

էպոս 

9.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 
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4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Կերպարվեստի տեսակները և ժանրերը, Մ. Սարյան։ 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմոր

տ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

4.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

5.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ, 

անիմալիստ

ական ժանր, 

գիրք 

6.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, 

էպոս 

7.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 
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5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Նատյուրմորտ, Բնության տեսարաններ, Կերպարվեստի 

ժանրերի, ինչպես նաև դրանք ներկայացնող ստեղծագործույուններում կիրառվող 

կոմպոզիցիոն հնարքների մասին պատկերացումների ընդլայնում և խորացում: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

դիմանկար 

4.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

5.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի 

ցուցասրահ 

քանդակ, 

անիմալիստակ

ան ժանր 

6.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի 

ցուցասրահ 

գրաֆիկա, էպոս 

7.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Մրգերից, բանջարեղենից, ծաղիկներից կազմված 

նատյուրմորտների էտյուդներ, Բնության տեսարաններ։ 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմո

րտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

դիմանկար 

4.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

5.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ, 

անիմալիս

տական 

ժանր 

6.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, 

էպոս 

7.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 
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7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Պատմական ժանր, Ոտնահարված սրբություն, Ասպետ 

կինը, Զաբելթագուհու վերադարձը գահին 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  Պատմական ժանրը հայ գեղանկարում Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական 

ժանր 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

դիմանկար 

3.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

4.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

5.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 

6.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

7.  «Հովնաթանյանական կոլորիտ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

 

Հովնաթանյանների 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

տարազ, կոլաժ 
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8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Կերպարվեստ / թեմա՝  Պատմական ժանր, Ոտնահարված սրբություն, Ասպետ 

կինը, Զաբելթագուհու վերադարձը գահին 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Պատմական ժանրը հայ գեղանկարում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական 

ժանր 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

դիմանկար 

3.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

4.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

5.  «Բեմանկարչություն» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

ընտանեկան ծրագիր 

ծնողներից մեկի կամ 

երկուսի 

մասնակցությամբ 

գրաֆիկա 

6.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

7.  «Հովնաթանյանական կոլորիտ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

 

Հովնաթանյանների 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

տարազ, կոլաժ 
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Հայոց լեզու և գրականություն 

 

1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

2-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

3-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 
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1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

 

4-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

 

 5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 
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 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

7ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Ստեղծելով գիրքը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Գյուրջյանի ցուցասրահ քանդակ 

2.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն, թեմա՝ Ավ. Իսահակյան.կենսագրական 

տեղեկություններ: 

 

 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյան գեղանկար 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար 

3.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 

 

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝  Հայոց լեզու և գրականություն, թեմա՝ «Սասնա Ծռեր» –ը որպես առանձին 

պատումների ամբողջություն, «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» առասպել, Սայաթ-Նովա-

կենսագրական տեղեկություններ : 
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 կրթական ծրագիր ցուցասրահ նշումներ 

1.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ. Կոջոյանի ցուցասրահ Գեղանկար 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար 

3.  «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության մեջ. 

Վարդգես Սուրենյանց» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

Գեղանկար 

4.  «Սայաթ-Նովա» ինտերակտիվ կրթական ծրագիր Հայ դասականների 

ցուցասրահ 

գրաֆիկա 

5.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար 
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«ԵՍ Եւ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ»  

 

 

2-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Ես և շրջակա միջավայրը, թեմա՝ մարդը բնության մասնիկ, տնտեսություն և 

բնություն, բնության պահպանություն, բնությունը մարդու ստեղծագործություններում: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

2.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

3.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 
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3-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

 

առարկա՝ Ես և շրջակա միջավայրը / թեմա՝ Պետականության խորհրդանիշներ, ազգային-

պետական տոներ, ազգային  խորհրդանիշներ: 

 

4-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Ես և շրջակա միջավայրը / թեմա՝ Պետականության խորհրդանիշներ, ազգային-

պետական տոներ, ազգային  խորհրդանիշներ: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

4.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

5.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Բնանկար և պոեզիա» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Գ.Բաշինջաղյանի 

ցուցասրահ  

գեղանկար, 

բնանկար 

2.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

3.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

4.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ազգային 

խորհրդանիշներ 

5.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

6.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 
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6.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

 

 

«ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  

 

5-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայրենագիտություն / թեմա՝ ժողովրդական մշակույթ, բանահյուսություն. Սայաթ-

Նովա, Կոմիտաս, Հովհ. Այվազովսկի, Մ. Սարյան, Ալ. Թամանյան: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Վարպետի գույների աշխարհում» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

նատյուրմորտ 

2.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

3.  «Ծովը Հովհ. Այվազովսկու կտավներում» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

ծովանկար 

4.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Հ.Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

5. «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի ցուցասրահ գեղանկար, 

մնջախաղ 

6. «Սուրբ ծննդյան խորհուրդը» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Որմնանկարների 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

որմնանկար, 

սրբապատկեր 
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«ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»  

 

 

6-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց պատմություն, թեմա՝ հայկական մշակույթը, հնագույն էպոսը:  

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ. Կոջոյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, էպոս 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, մնջախաղ 

3.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

4.  «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության 

մեջ. Վարդգես Սուրենյանց» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական ժանր, 

բանահյուսություն, 

հայոց պատմություն 

5.  «Հայ ճարտարապետության էվոլյուցիան. 

Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու օրինակով» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, հայ 

միջնադարյան 

ճարտարապետություն 
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7-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց պատմություն, թեմա՝ հայկական մշակույթը, արվեստը և 

ճարտարապետությունը /Սբ. Հռիփսիմե, Զվարթնոց/  

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ. Կոջոյանի ցուցասրահ գրաֆիկա, էպոս 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, մնջախաղ 

3.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

4.  «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության 

մեջ. Վարդգես Սուրենյանց» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական ժանր, 

բանահյուսություն, 

հայոց պատմություն 

5.  «Հայ ճարտարապետության էվոլյուցիան. 

Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու օրինակով» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, հայ 

միջնադարյան 

ճարտարապետություն 

6.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, ազգային 

խորհրդանիշներ 

7.  «Հովնաթանյանական կոլորիտ» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հովնաթանյանների 

ցուցասրահ 

գեղանկար, կոլաժ 

 

 

8-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց պատմություն, թեմա՝ հայկական մշակույթը, Հեթումյաններ, կիլիկյան 

մշակույթ: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ. Կոջոյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, էպոս 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, մնջախաղ 

3.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

4.  «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության Վ.Սուրենյանցի գեղանկար, 
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մեջ. Վարդգես Սուրենյանց» ցուցասրահ պատմական ժանր, 

բանահյուսություն, 

հայոց պատմություն 

5.  «Հայ ճարտարապետության էվոլյուցիան. 

Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու օրինակով» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, հայ 

միջնադարյան 

ճարտարապետություն 

6.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, ազգային 

խորհրդանիշներ 

 

 

9-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց պատմություն, թեմա՝ հայկական մշակույթը և արվեստը: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Սասունցի Դավիթ» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ. Կոջոյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, էպոս 

2.  «Ճանաչենք մեր մեծերին» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Մ. Սարյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, մնջախաղ 

3.  «Իմ Կոմիտասը» ինտերակտիվ կրթական 

ծրագիր 

Սարգիս Մուրադյանի 

ցուցասրահ 

գեղանկար 

4.  «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության 

մեջ. Վարդգես Սուրենյանց» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական ժանր, 

բանահյուսություն, 

հայոց պատմություն 

5.  «Հայ ճարտարապետության էվոլյուցիան. 

Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու օրինակով» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, հայ 

միջնադարյան 

ճարտարապետություն 

6.  «Տապանակիր լեռը» ինտերակտիվ 

կրթական ծրագիր 

Հ.Այվազովսկու 

ցուցասրահ 

գեղանկար, ազգային 

խորհրդանիշներ 
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«ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»  

 

 

 

5-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ  

առարկա՝ Հայոց եկեղեցու պատմություն, թեմա՝ եկեղեցական տոներ, տոն հասկացություն, 

շարժական և անշարժ տոներ, սրբերին նվիրված տոներ: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1.  «Ազգային եկեղեցական տոներ» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հայ հին և միջնադարյան 

արվեստի 

ցուցասրահներ 

որմնանկար, 

սրբապատկեր, 

տոներ 

  

 

 

6-11-րդ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ  
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առարկա՝ Հայոց եկեղեցու պատմություն, թեմա՝ եկեղեցական տոներ, տոն հասկացություն, 

շարժական և անշարժ տոնր, սրբերին նվիրված տոներ: 

 

 ինտերակտիվ կրթական ծրագիր ցուցասրահ ՀԱՊ-ում նշումներ 

1 «Ազգային եկեղեցական տոներ» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հայ հին և միջնադարյան 

արվեստի 

ցուցասրահներ 

որմնանկար, 

սրբապատկեր, տոներ 

2 «Պատմանկարը հայ գեղանկարչության 

մեջ. Վարդգես Սուրենյանց» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, 

պատմական ժանր, 

բանահյուսություն, 

հայոց պատմություն 

3 «Հայ ճարտարապետության էվոլյուցիան. 

Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու օրինակով» 

Վ.Սուրենյանցի 

ցուցասրահ 

գեղանկար, հայ 

միջնադարյան 

ճարտարապետություն 

4. «Սուրբ ծննդյան խորհուրդը» 

ինտերակտիվ կրթական ծրագիր 

Հայ հին և միջնադարյան 

արվեստի 

ցուցասրահներ 

որմնանկար, 

սրբապատկեր, Սուրբ 

Ծնունդ 
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___________________________________________ 

ՀԱՊ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ  

Անի Ավագյան (բաժնի վարիչ) 

(+37410) 58 21 61 (133) /  (+37455)510840 

galleryarmenia@gmail.com  

Նշում՝ Խմբերը անհրաժեշտ է գրանցել նախապես։ 

օգտակար հղումներ՝  

http://gallery.am/hy/interactive/  

https://www.facebook.com/NationalGalleryOfArmenia/home  

http://www.dasaran.am/page/armgallery  

 

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Յուրաքանչյուր երեխայի մասնակցության արժեքն է 

600 դր․։ 

Խմբի անդամների թիվը չպետք է գերազանցի 15-ը։ 

 

mailto:galleryarmenia@gmail.com
http://gallery.am/hy/interactive/
https://www.facebook.com/NationalGalleryOfArmenia/home
http://www.dasaran.am/page/armgallery

