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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

Ա. Ա. Հ.  Խաչատրյան Հասմիկ Արամի  

 

Կրթություն    

1997 - 2002 թթ.   ՎՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրակ. 

2016 - 2022 թթ․  ՎՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ 

 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2002թ-ից 

մինչ այժմ 
Վանաձորի պետական համալսարան  

Այժմ հասարակական 

գիտությունների 

ֆակուլտետի մեթոդիստ 

 

 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (հայոց լեզու) մասնագիտությամբ 

 
 
Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

2018թ․ Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին 

2019թ․ ՎՊՀ 50-ամյակին, Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային 

գիտաժողով 

2022թ.  ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ , «Լեզուների ուսուցման խնդիրները համաշխարհայնացման 

արդի դարաշրջանում» խորագրով գիտաժողով 

  

Լ ե զ ո ւ ն ե ր ի  ի մ ա ց ո ւ թ յ ո ւ ն  

Ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ) 

 
Անձնական տվյալներ 
 
Հեռ․    093 19-98-92 

Էլ․փոստ hasmik.xachatryan.79@mail.ru 

 
Հրապարակումներ 
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Թիվ 

 

 

Աշխատանքի 

անվանումը 

 

 

Բնույթ

ը 

(տպ., 

ձեռ) 

 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը 

 

Ծավալը 

(էջ. տպ.մ.) 

 

Համահեղինակ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Խոսքի զարգացումը 

որպես աշակերտի 

աշխարհայացքի 

ձևավորման պայման 

տպագ

իր 

ՎՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 

պրակ Ա, 2017 Էջ 312-319 

(8 էջ) 

 

2 

Ներքին խոսքի 

կառուցման 

հմտությունների 

ձևավորումը միջին 

դպրոցում 

տպագ

իր 

Հանրապետական գիտական 

նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ 

հիմնադրման 95-ամյակին, 

2018 

Էջ 42-50 

(9 էջ) 

 

3 

Խոսքի զարգացման 

մեթոդական 

հնարները միջին 

դպրոցում 

տպագ

իր  

ՀՊՄՀ-ի «Հայագիտական 

հանդես» ամսագիր, 2018 
Էջ  138-

147 

(10էջ) 

 

4 

Խոսքի զարգացման 

աշխատանքները 

տարրական 

դասարաններում՝ 

որպես միջին 

դասարանների 

աշակերտների 

խոսքի զարգացման 

նախապայման 

տպագ

իր 

 

 

ՎՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 

պրակ Ա, 2018 Էջ  298-

306 

(9 էջ) 

 

5 

Դարձվածքների 

ուսուցումը որպես 

աշակերտների 

բառապաշարի 

հարստացման միջոց 

տպագ

իր 

ՎՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 

պրակ Ա 2, 2019 Էջ  206-

218 

(13 էջ) 

 

6 

Խոսքի զարգացման 

փոխհաջորդման 

սկզբունքը 

տարրական և միջին 

դասարաններում 

տպագ

իր 

ՎՊՀ –ի 50-ամյակին և Հ. 

Թումանյանի ծննդյան 150-

ամյակին նվիրված 

միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու, 2019 

Էջ  473-

482 

(10 էջ) 

 

7 

Միջառարկայական 

կապը խոսքի 

զարգացման 

գործընթացում 

տպագ

իր 

Արցախի պետական 

համալսարանի  գիտական 

տեղեկագիր, 2020 

Էջ 133-142 

(10 էջ) 

 

8. 

Բանավոր խոսքի 

զարգացման 

քայլաշարային 

մեթոդի կիրառում 

միջին դպրոցում 

տպագ

իր 

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, 
«Հայերենի դերը և ուսուցման 

խնդիրները բազմալեզու 

միջավայրում» գիտական 

նախագծի շրջանակում 

կազմակերպված գիտաժողով 

Էջ 117 – 

127 

 (10 էջ) 

 

 

    

 


	Լեզուների իմացություն

