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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

(ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ) ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

1. Հնչյունների դասակարգումը. ձայնավորների, բաղաձայնների և երկհնչյունների 

ուսուցման մեթոդիկան։ 

2. Բառերի ձևաիմաստային խմբերը՝ հոմանիշ (համանիշ, նույնանիշ), հականիշ, 

համանուն և հարանուն բառեր. նրանց ուսուցման մեթոդիկան։ 

3. Բառերի տեսակներն ըստ կազմության (պարզ, բարդ, ածանցավոր,  

բարդածանցավոր) և նրանց ուսուցման մեթոդական հնարները։ 

4. Գոյականի քերականական կարգերը և նրանց ուսուցումը։ 

5. Ածականի բառաքերականական իմաստները և նրանց ուսուցման եղանակները։ 

6. Անկախ և կախյալ դերբայները (ձևաբայեր) և նրանց ուսուցման մեթոդական 

հնարները։ 

7. Բայի եղանակային ձևերը և նրանց ուսուցման մեթոդիկան։ 

8. Անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման առանձնահատկությունները և 

նրանց ուսուցման մեթոդիկան։   

9. Նախադասության անդամների կապակցման եղանակները (առդրություն, խնդրա-

ռություն, համաձայնություն)  և նրանց ուսուցման մեթոդական հնարները։  

10. Նախադասության գլխավոր անդամները և նրանց ուսուցման մեթոդները։ 

11. Գոյականական անդամի լրացումները (որոշիչ, հատկացուցիչ, բացահայտիչ) և 

նրանց ուսուցման եղանակները։ 

12. Բայական անդամի խնդիր լրացումները և նրանց ուսուցման մեթոդիկան։ 

13. Բայական անդամի պարագա լրացումները և նրանց ուսուցման մեթոդիկան։ 

14. Բարդ համադասական նախադասություն. նրա ուսուցման եղանակները։ 

15. Բարդ ստորադասական նախադասություն. նրա ուսուցման եղանակները: 

16. Պատմվածքի ուսուցումը միջին դպրոցում (Մ. Գալշոյանի ‹‹Մամփրե արքան›› 

պատմվածքի օրինակով): 



17. Դ.Վարուժանի ‹‹Ձոն›› բանաստեղծության ուսուցումը 8-րդ դասարանում: 

18. Գրողի կենսագրության ուսուցումը միջին դպրոցում. Հ. Թումանյանի 

կենսագրության ուսուցմանը նվիրված սովորողակենտրոն դասի ներկայացում: 

19. Ե. Չարենց թեմայի ուսուցումը ավագ դպրոցում. թեմատիկ պլանավորման 

ներկայացում: 

20. Թատերգության ուսուցման առանձնահատկությունները ավագ դպրոցում. 

ընդհանուր ակնարկ (Լ. Շանթ, ‹‹Հին աստվածներ››): 

21. Մայրենի 5-6 դասընթացի ընդհանուր նկարագրությունը. նպատակը, խնդիրները: 

22. Արևմտահայ հեղինակների ստեղծագործությունների ուսուցման 

առանձնահատկությունները Մ. Մեծարենցի ‹‹Աքասիաներու շուքին տակ›› 

բանաստեղծության օրինակով: 

23. Հովհաննես Թումանյանի հայրենասիրական քնարը. ‹‹Հայոց լեռներում››, 

‹‹Հայրենիքիս հետ››, ‹‹Հոգեհանգիստ›› բանաստեղծությունների ուսուցումը: 

24. Օտարագիր հայ գրողները հանրակրթական դպրոցի ծրագրերում (Վ. Սարոյանի 

‹‹Իմ սիրտը լեռներում է›› թատերգությունը): 

25. Գեղարվեստական պատկերավորման միջոցների ուսուցումը Հ. Սահյանի 

‹‹Մասրենի›› բանաստեղծության օրինակով: 

26. Մ.Մաշտոցի կյանքը և հայոց այբուբենի ստեղծումը ըստ Կորյունի և դրանց 

ուսուցումը: 

27. Մ.Խորենացու կյանքի և “Հայոց պատմության” ուսուցումը ավագ դպրոցում: 

28. Ֆրիկի բանաստեղծությունների ուսուցումը: 

29. Քուչակյան հայրենների ուսուցումը: 

30. Սայաթ-Նովայի խաղերի ուսուցումը: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1.Աբրահամյան Ս., Աշակերտների խոսքի զարգացումը, Երևան, 1973: 

2.Աթալյան Հ., Կապակցված խոսքի ուսուցման համակարգը, Երևան, 1986: 

3.Ասլանյան Ա., Հայոց լեզվի ուսուցման հարցեր, Երևան, 1988: 

 4.Գյուլբուդաղյան Ա. և ուր., Մասանագիտական զարգացման ձեռնարկ, Երևան, 

ԿԱԻ, 2004: 

5.Գյուլբուդաղյան Ս., Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, 2-րդ հրատ., 

Երևան, 1987: 



6.Հանրակրթական դպրոցի Մայրենի 5-6, Գրականություն 7-9, Հայ 

գարականություն 10-12 դասագրքեր: 

7.Ա. Դոլուխանյան, Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Երևան, 2006: 

8.Ն. Տողանյան, Գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Երևան 2018: 

 

Հաստատված է ֆակուլտետի խորհրդի 2019 թ. փետրվարի 26-ի թիվ 4 նիստով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ                                     Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

14.03.2019 

 


