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´²ò²îð²¶Æð 

 

Ծրագիրը ներկայացնում է ̔Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա՚ առարկայի այն 

պարտադիր մակարդակը, որը պիտի ուսումնասիրած և յուրացրած լինի նշված դասընթացից 

մասնագիտական որակավորման քննություն հանձնող յուրաքանչյուր ոք:  

Ծրագրի բովանդակության հիմքում ընկած են` 

● ̔Հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա՚ բուհական դասընթացը,  

●ՀՀ հանրակրթության պետական կրթակարգը, 

●ՀՀ Հայոց լեզու և գրականություն: Հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչը և 

ծրագիրը, 

●Աշակերտակենտրոն, անձնակողմնորոշված կրթության սկզբունքները: 

Ծրագրի  կառուցվածքն ու բովանդակությունը բխում են ինչպես տասներկուամյա 

հանրակրթական դպրոցի առաջինից չորրորդ դասարաններում իրականացվող 

կրթադաստիարակչական գործընթացի խնդիրներից, այնպես էլ` կրթության նշված օղակում 

մայրենիի դասավանդման նպատակներից, մանկավարժության և տարրական ուսուցման 

մեթոդիկաներ մասնագիտացմանը համապատասխան երկաստիճան կրթության 

բովանդակությունից և նպատակներից: 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1.Հայոց լեզվի մեթոդիկան որպես մանկավարժական գիտություն 

1.1 Հայոց լեզվի մեթոդիկայի գիտական հիմունքները: Մեթոդիկայի կապը ընդհանուր 

դիդակտիկայի, հոգեբանության, մանկավարժության, լեզվաբանության, գրականության,  

անատոմիայի,  կենսաբանության հետ: 

1.2 Հայոց լեզվի մեթոդիկայի զարգացման հեռանկարները: Դիդակտիկական նորագույն 

հետազոտությունների արտացոլումը մեթոդիկայում: Հայոց լեզվի մեթոդիկայի պատմական 

զարգացման հիմնական փուլերը` 1830-40-ական թվականները, 50-60-ական, 70-80-ական, 

1890-1905 թվականներ, 1905-1920 թվականներ, խորհրդային և արդի ժամանակաշրջաններ: 

Հայոց լեզվի մեթոդիկայի պատմության համառոտ ակնարկ (Խ. Աբովյանի, Ս. Մանդինյանի, 

Ա. Բահաթրյանի, Ղ. Աղայանի, Ն. Տեր-Ղևոնդյանի, Թ. Խզմալյանի, Գ. Էդիլյանի, Ա. 

Ղարիբյանի, Ա Տեր-Գրիգորյանի, Ս. Գյուլբուդաղյանի, Ջ. Գյուլամիրյանի  և այլ 

մեթոդիստների ծառայությունները հայոց լեզվի մեթոդիկայի ամբողջական դասընթացի 

ստեղծման գործում): 

1.3 Հանրակրթության մեթոդիկայի վերաբերյալ կառավարության որոշումները, կրթության 

զարգացման հեռանկարային ծրագրերը և ̔Պետական կրթական չափորոշիչները՚: Առաջավոր 

դպրոցների և ուսուցիչների դերը մեթոդիկայի հետագա զարգացման գործում: Մեթոդիկայի 



մեթոդոլոգիական կամ իմացաբանական հիմքը և ուսումնասիրության մեթոդը: Դպրոցի և 

ողջ կրթական համակարգի աստիճանական զարգացումը և դրա անդրադարձումը 

մեթոդիկայում: 

 

2. Գրաճանաչության մեթոդիկա 

2.1 Գրաճանաչության մեթոդիկայի և հայ այբբենարանագիտության պատմությունից. 

կայացումը, էությունը, գրաճանաչության ուսուցման ժամանակակից մեթոդները, դրանց 

կիրառումը արդի այբբենարաններում: Գրաճանաչության ուսուցման կազմակերպման 

մեթոդական համակարգը: Գրաճանաչության դասերի տիպերը և կառուցվածքը:  

2.2 Վաղ ուսուցման հիմավորումը, նպատակները և խնդիրները, իրականացման ուղիները: 

Դպրոց ընդունվող երեխայի հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը և նրա ուսումնական 

գործունեության պատրաստականության մակարդակին ներկայացվող պահանջները: 

2.3 Գրաճանաչության կազմակերպման երեք շրջանները, դրանց նպատակներն ու 

խնդիրները, իրականացման մեթոդական համակարգը: Գրաճանաչության 

մանկավարժահոգեբանական և լեզվաբանական հիմքերը: 

2.4 Անձնական դիտումների վերաբերյալ զրույցի կազմակերպման մեթոդիկան` 

երկխոսություններին մասնակցելու փորձի կուտակման, գործնական ոճի և այլ տիպի՝ 

խոսքային կարողությունների մշակման նպատակով: Պատմվածքների, հեքիաթների 

բովանդակությամբ նկարազարդումների, դիապոզիտիվների, դիաֆիլմերի օգտագործման 

մեթոդիկան խոսք կառուցելիս: 

2.5 Բարեկիրթ խոսքի մշակույթի տարրական կարողությունների զարգացման մոթոդիկան: 

Համագործակցային ունակությունների ձևավորումը որպես արդյունավետ ուսումնական 

գործունեություն ծավալելու միջոց: 

2.6 Գրաճանաչության ուսուցման շրջանի դասերի տարատեսակները, դասի կառուցվածքը: 

Ուսուցման այդ փուլում աշակերտների պատրաստականության աստիճանի հաշվառումը, 

դիֆերենցված և ինտեգրացված մոտեցման իրականացումը: 

2.7 Խաղային ուսուցումը և զննականությունը որպես վաղ ուսուցմամբ պայմանավորված 

դժվարությունների հաղթահարման կարևոր գործոններ: 

 

3. Բացատրական ընթերցանության մեթոդիկա 

3.1 Բացատրական ընթերցանության մեթոդի հիմնական բաղադրամասերը  և դրանց 

իրականացման մեթոդիկան: ̔Կարդալ կարողանալ՚ հասկացության ընդհանուր բնութագիրը. 

կարդալու  կարողության տեխնիկական կողմի ձևավորումը, կարդացածը իմաստավորելու 

կարողություն և ընթերցողական ինքնուրույնությունը` որպես կարդալու ուսուցման 

գործընթացի բաղադրամաս: Ինքնուրույն ընթերցանության մեթոդիկան: Կարդալու 

կարողության ձևավորման մանկավարժահոգեբանական և բանասիրական հիմքերը: 



3.2 Կարդալու որակական հատկանիշները և դրանց ձևավորման մեթոդիկան: Կարդալու 

տեսակները որպես հասկանալով կարդալու կարողության ձևավորման միջոցներ: 

3.3 Գրականագիտական և ոճաբանական գիտելիքների ուսուցումը,  ստեղծագործական և 

քննադատական մտածողության ձևավորումն ու կարողությունների զարգացումը տարբեր 

տեսակի բնագրերի ուսումնասիրման գործընթացում:  

3.4 Մայրենիի դասերի ուղղությամբ գոյություն ունեցող պրակտիկայի կատարելագործման 

հնարավոր ուղիները: Մայրենիի դասագրքերը, դրանց ներկայացվող 

մանկավարժահոգեբանական պահանջները: Գոյություն ունեցող այլընտրական 

դասագրքերի համեմատական վերլուծությունը: Մայրենիի դասագրքերի պատմությունը:  

3.5 Ուսուցման փոխգործուն և համագործակցային մեթոդներ. դրանց  կիրառման 

մեթոդիկան  մայրենիի դասագործընթացում: 

 

4. Քերականության մեթոդիկա 

4.1 Քերականության մեթոդիկայի պատմությունից: Քերականության ուսուցման 

դիդակտիկական հիմքերը, հիմնական փուլերը: Քերականության ուսուցման մեթոդներն ու 

եղանակաները:  

4.2 Բառի ձևաբանական վերլուծության ուսումնասիրման մեթոդիկան: 

Լեզվամտածողության զարգացման, լեզվի նկատմամբ հետաքրքրության, ուղղագրական և 

խոսքային կարողությունների ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի խնդիրներն 

ու բովանդակությունը:  

4.3 Ձևաբանության տարրական դասընթացի խնդիրները, բովանդակությունը, բաշխումն 

ըստ դասարանների, ուսուցման մեթոդիկան:  Մայրենիի գործող դասագրքերի 

համեմատական վերլուծությունը մեթոդիկայի  պահանջների տեսանկյունից: Ձևաբանական 

վարժությունների տեսակները և դրանց կիրառման մեթոդիկան: Ձևաբանական նյութի շուրջ 

տարվող աշխատանքին ներկայացվող ժամանակակից պահանջների իրականացումը 

տարբեր խոսքի մասերի ուսուցման գործընթացում:  

4.4 Շարահյուսական  գիտելիքների ուսուցման հիմնական ուղղությունները և մեթոդները  

տարրական դասարաններում: Բառակապակցությունը, նախադասութ¬յունը և բնագիրը 

որպես շարահյուսական միավորները և դրանց ներկայացումը հայոց լեզվի տարբեր 

ծրագրերում և դասագրքերում: 

4.5 Զննականությունը քերականության դասերին: Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքի  

և ուսուցման անհատականացման ձևերը քերականության թեմաներն ուսումնասիրելիս: 

 

5.Խոսքային գործունեության կատարելագործում և կապակցված խոսքի (գրավոր և 

բանավոր) զարգացում 

 



5.1 Մայրենիի դասերի ժամանակ կրտսեր դպրոցականների խոսքային գործունեության 

կազմակերպման (գրավոր և բանավոր) նպատակներն ու խնդիրները, դրանց մեթոդական 

հիմքը: 

5.2 Հաղորդակցական և խոսքային վարքի պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի 

բովանդակությունն ու կազմակերպումը, զանազան ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական 

նյութերի վերլուծություն կրտսեր դպրոցականների խոսքի զարգացման 

հնարավորությունների տեսանկյունից:  

5.3 Խոսքային կարողությունների ընդհանուր բնութագիրը, որն ապահովում է. 

ա/ թեմայի և հիմնական մտքի բացահայտումն ու հասկացումը. նյութի համակարգն ու 

հաջորդաբար շարադրումը, 

բ/ ճշտություն, հստակությունը, արտահայտչականությունը խոսքի մեջ: 

գ/ Խոսքի հաղորդակցական և համագործակցային գործառույթը: 

5.4 Բանավոր և գրավոր խոսք. բանավոր խոսքի հիմնական բաղադրիչները. բառապաշար, 

քերականություն, խոսք կառուցելու կարողություն, ուղղախոսություն: 

5.5 Գրավոր խոսք. գրավոր խոսքի հիմնական բաղադրիչները. բառապաշար, 

քերականություն, խոսք կառուցելու կարողություն, ուղղագրություն, կետադրություն և 

վայելչագրություն: 

5.6 Գրավոր աշխատանքի տեսակները, դրանց իրականացման մեթոդիկան:  

5.7 Կրտսեր դպրոցականների խոսքային հաղորդակցման վարքի մշակույթի նորմերի 

մշակման մեթոդիկան (բարեկիրթ խոսքի տարաբնույթ մոդելների կիրառում, խոսակցին 

դիմելու, սեփական կարծիքը հայտնելու, խոսակիցների սխալը ուղղելու, դիտողություններ 

անելու կարողությունների և խոսքի մշակույթի ձևավորում. արտահայտիչ բանավոր խոսք, 

լեզվական միջոցների օգտագործման գործընթացում աշակերտների թույլ տված տիպական 

սխալները, դրանց դասակարգումը և վերացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի 

մեթոդիկան): 

5.8  Կապակցված խոսքի և խոսքի մշակույթի ձևավորման ուղղությամբ վարժություններ, 

դրանց տեսակները և հայոց լեզվի դասի ժամանակ օգտագործման հնարները:  

5.9 Հայոց լեզվի ուղղագրության  հիմնական սկզբունքներն ու ուսուցման մեթոդները: 

Ձայնավորների և բաղաձայնների ուղղագրությունը: Քերականական ուղղագրության 

ուսուցումը: Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքը ուղղագրության ուսուցման 

ընթացքում: Զննականությունը և ուսումնադիտողական նյութերի օգտագործումը: 

Ուղղագրական սխալները և դրանց կանխումն ու հաղթահարումը: 

5.10 Ուղղագրական կարողության ինքնավերահսկման մշակման յուրահատկությունը: 

Գործողությունների անհրաժեշտ հաջորդականության հնարների իմացումը` որպես այդ 

կարողության ձևավորման պարտադիր պայման: Ուղղագրական ինքնավերահսկման 

գործողության հետևողական ուսուցման մեթոդիկան: Տարրական դասարանների մայրենիի 



դասագրքերում, դիդակտիկ նյութերում եղած ուղղագրական վարժություների 

վերլուծություն: 

5.11 Ուղղախոսության տեղը բանավոր խոսքի զարգացման գործում: Հայերենի գրական 

արտասանության չափանիշները` ձայնեղ բաղաձայների շնչեղացում, կրկնակի 

բաղաձայնների արտասանությունը, որոշյալ հոդի ճիշտ գործածությունը, օժանդակ բայի 

արտասանության առանձնահատկությունները, շեշտ, հնչերանգ, բարձրություն և 

ցածրություն, խոսքի տեմպը: 

5.12 Կետադրության գործնական ուսուցման ձևերն ու մեթոդները: Կետադրական 

վարժությունների համակարգը տարրական դասարաններում: 

5.13 Վայելչագրության ուսուցման հիմնական պահանջները. տառատեսակների ճիշտ 

գրություն, տառերի տեղադրություն, համաչափություն, թեքություն և գրատեսակի 

պահպանում, դրանց իրականացման ձևերը: Հայերենի ձեռագիր տառերի կազմությունն ու 

խմբավորումը ըստ մասնիկավորման: Վայելչագրության ուսուցման միջոցները: 

 

6. Արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ  

6.1  Հայոց լեզվի ուսուցման հետ կապված արտադասարանային աշխատանքները, 

դրանց կրթադաստիարակչական նշանակությունը, կազմակերպումն ու անցկացումը:  

6.2 Արտադպրոցական աշխատանքներ` էքսկուրսիաներ դեպի թանգարաններ, 

գրատներ, ցուցահանդեսներ, այցելություններ տիկնիկային թատրոն. դրանց 

նշանակությունը և կազմակերպման գործընթացի մանկավարժահոգեբանական 

առանձնահատ¬կությունները 
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