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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 

«Հայոց լեզվի մեթոդաբանական հիմքերը»    առարկայի ուսուցումը 

մագիստրական կրթության համակարգում ապահովում է ապագա մասնագետի 

գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունը, լեզվի կառուցվածքային 

մակարդակների, հատկապես  քերականության  գիտական  վերլուծության, 

տեսական  խնդիրներ առաջ   քաշելու և դրանք լուծելու կարողությունների 

ձևավորումը:  Դասընթացը կարևորվում է նաև հանրակրթության բնագավառում 

հայոց լեզվի ուսուցիչների  պատրաստման, ինչպես նաև հայ բանասիրության 

բնագավառում հետագա հետազոտական գործունեություն ծավալելու գործընթացում: 

Այն ներառված է «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի ուսումնական 

պլանի «Հիմնական մասնագիտական» կրթամասում: Այն ուսումնասիրվում է 1-ին 

կիսամյակի ընթացքում՝  դաս.` 20 ժամ, գործն.`20 ժամ ծավալով: Դասընթացում 

դիտարկվում են  «Հայոց լեզվի մեթոդաբանական հիմքերը»    հայոց լեզվի տեսության  

գիտակարգային սահմանները, գիտակարգի ժամանակակից ընկալումները,  

ուսումնասիրության առարկան, տեսական և գործնական  նշանակությունը: 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Մագիստրատուրայում այս դասընթացի նպատակն է համակարգել  նախորդ 

կուրսերում ձեռք բերած գիտելիքները և այդ ամենը ներկայացնել լեզվաբանական 

գիտության լույսի տակ` հաշվի առնելով ինչպես այդ բնագավառի նախորդ շրջանի 

նվաճումները, հեղինակային տեսությունները, այնպես էլ նորագույն ձեռքբերումները: 

Այս դասընթացի շրջանակներում անդրադարձ կլինի նախորդ տարիներին 

չլուսաբանված հարցերին, կբացահայտվեն և կմեկնաբանվեն վիճելի հարցեր և 

դրույթներ, հայերենի կառուցվածքային համակարգի պատմական զարգացմամբ 

պայմանավորված լեզվական երևույթներ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են. 
 Սովորեցնել  դասընթացի տեսական հիմքերը: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել հետազոտություններ և կատարել 

եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների: 
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 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել  ժամանակակից հայերենի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ճանաչել և բացատրել դրանք  

համատեքստում: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները   
Մագիստրատուրայում «Հայոց լեզվի տեսության մեթոդաբանական հիմքերը»  առարկայի 

ծրագիրը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ունենա բակալավրական կրթական 

ծրագրով նախատեսված լեզվաբանական ուղղվածության առարկաների իմացության 

բավարար մակարդակ:  

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները. 
 

«Հայոց լեզվի մեթոդաբանական հիմքերը»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի համար ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

5.1. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է գիտենա` 

  Հայերենի  կառուցվածքային օրինաչափությունները, ծագումնաբանական և 

տիպաբանական առանձնահատկությունները, համակարգերի և հակահամակարգերի 

հարաբերակցությունը: 

 
5.2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 

      Բնութագրել լեզվի կառուցվածքային միավորները համակարգում և շարակարգում, 

հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ բացահայտել քերականական իմաստների 

արտահայտման ընդհանրություններն ու տարբերությունները` համեմատության ելակետը 

և նպատակը հայերենի լեզվական փաստերը դարձնելով: 

 

5.3. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 

   Լեզվաբանական հետազոտության մեթոդներին ու նրանց եղանակներին, դրանց 

գործադրումով հետազոտական աշխատանքներ (ավարտաճառ, մագիստրական թեզ, հոդված 

և այլն) կատարելու հմտություններին: 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ5 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն։ 
 

Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)՝ 

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf
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ՄՁԿ1 քննադատության և ինքնաքննադատության,  

ՄՁԿ5 այլ ոլորտների մասնագետների հետ շփվելու, 

   ՄՁԿ7 միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն: 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում (նորագույն 

տեսությունների, դրանց մեկնաբանությունների, մեթոդների և եղանակների  իմացություն), 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ13 ցուցաբերեն ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում տվյալ 

առարկայական ոլորտում գործունեություն ծավալելիս։ 

Գ) Մանկավարժական կոմպետենցիաներ (ՄԿ) 

 

ՄԿ 2   առարկայական գիտելիքների  համակարգը կրթության քաղաքականության և 

բովանդակության մեջ կիրառելու կարողություն,  

ՄԿ 10 խորհրդատվական հմտություն:  

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3. 

 

«Հայոց լեզվի տեսության մեթոդաբանական հիմքերը »  դասընթացից ձեռք  

բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  

դպրոցում մասնագիտական գործունեության ընթացքում,  ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և գիտահետազոտական աշխատանքի 

բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 
 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
5կրեդիտ/150 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ  

                                                             
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել : 
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Դասախոսություն 20  

Գործնական աշխատանք 20  

Սեմինար պարապմունք ------------  

Լաբորատոր աշխատանք ------------  

Ինքնուրույն աշխատանք 110  

Ընդամենը  (150)  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

2 ընթացիկ գրավոր 

քննություն 

 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 .  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների,  

խմբային աշխատանքների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական 

գիտելիքները կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների 

ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

                                                             
4 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
5 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 
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 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում 

է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա 

(դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գոր-

ծունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից 

մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Անհատական աշխատանք-նեղ  գիտակարգային բնույթի ուսումնասիրույուն՝ 

միտված հիմնականում լեզվական նյութի հավաքման և դասակարգման 

աշխատանքների կազմակերպմանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` հա-

մացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն 

համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,   

դասախոսություն-քննարկում,  գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, 

գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք,  իրավիճակային խնդիրների 

վերլուծություն: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,    

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    

թեմաների8. 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին                                                         8 
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հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո
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յո

ւն
 

ս
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շխ
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լա
բո

ր
ա

տ
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ա
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տ
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ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1 Հայոց լեզվի տեսության քննության առարկան: Հայերենի հնչյունական համակարգը. նրա 

առանձնահատկությունները: Հնչյունափոխություն.  հնչյունաշղթա: 

2 - 2 -  

2 Բառագիտություն. նկարագրական և պատմական բառագիտություն: Հայերենի 

բառակազմության օրինաչափությունները: Բառակազմություն և   ձևույթաբանություն: 

2  3  1 

3 Բառիմաստ և բառի ձև. ձևի և իմաստի փոխհարաբերության հարցերը: 2  2  1 

4 Քերականություն. ձևաբանություն. խոսքի մասի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ: 2  2  1 

5 Անուն խոսքի մասեր: Ժամանակակից հայերենի քերականական կարգերը. անվանական 

քերականական կարգեր: 

2  2  1 

6 Հատկանշային իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր: Բայաձևերի հարացույց. խոնարհում: 

Բայական քերականական կարգեր: 

2  2  1 

7 Շարահյուսություն. շարահյուսական մակարդակի միավորներ և նախադասության 

անդամներ: 

2  2  1 

8 Բարդ նախադասության կառուցվածքը և տիպերը: 2  2  1 

9 Հայոց լեզվի տեսության վիճելի հարցերը ժամանակակից լեզվաբանության 

մեթոդաբանության դիտակետից. Ամփոփում: 

4  3  1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 - 20 - 8 
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11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 
Պարտադիր գրականություն 

Դասընթացի  ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

Պարտադիր գրականություն 

 

Լրացուցիչ գրականություն 

 Հեղինակ Անվանում Հրատարակման տարի 

1 Մ. Աբեղյան  Հայոց լեզվի տեսություն 1965 

 Հեղինակ Անվանում Հրատարակման տարի 

1. Хроленко, Бондалетов Теория языка 2016 

3. Ջահուկյան Գ.,  Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները 

 

1974 

3. Հարությունյան Հ. Հայոց լեզվի տեսություն դասընթացի դասախոսությունների նյութեր 

 

2012 

4 Гринев-Гриневич Теория языка. Антрополингвистика. Учебное пособие 2021 

5 Алефиренко Н.Ф. Общее языкознание, история и теория языка. 2022 
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2 Աբրահամյան Ս Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր 1962 

3 Աբրահամյան Ս Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական 

հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից 

հայերենում 

1965 

4 Աղայան Է. Հայ լեզվաբանության պատմություն, հ.1,2 1958-1962 

5 Աղայան Է. Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը 1967 

6 Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը 1965 

 

Առարկայի նյութատեխնիկական ապահովման քարտ 

Անվանում Լսարան  

Համացանց Գրադարան, դասախոսությունների 

նյութեր 

Էլեկտրոնային գրադարան Գրադարան, գրականության և լեզվի կաբինետ էլեկտրոնային 

տարբերակ 
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 
Դասախոսության ուսումնամեթոդական քարտ 

 

N  Թեմա Անցկացման 

տեսակը և ձևը  

(Ֆրոնտալ, 

բանավեճային և 

այլն) 

Նպատակը, 

պահանջները, 

ժամաքանակը 

Դասախոսության 

ընթացքում ուսումնասիրվող 

հարցերը 

Առաջադրանքներ 

ուսանողներին 

դասախոսությունը 

նախապատրաստմա

ն համար 

Դասախոսության 

թեմային 

վերաբերող 

գրականություն, 

տեղեկատվական 

նյութեր 

1 Հայոց լեզվի տեսության 

քննության առարկան: 

Հայերենի հնչյունական 

համակարգը. նրա 

առանձնահատկությունն

երը: 

Հնչյունափոխություն.  

հնչյունաշղթա: 

Դասախոսություն Հայոց լեզվի 

տեսության 

առարկայի և 

խնդիրների 

պարզաբանում: 

2 

1.Հայոց լեզվի տեսության 

պատմության համառոտ 

ակնարկ: 

2.Հայ նորագույն 

լեզվաբանության 

ձեռքբերումները: 

3.Հայերենի հնչյունային 

համակարգը և 

գրաբանությունը: 

4.Հայերենի 

հնչյունափոխության քիչ 

լուսաբանված հարցեր: 

1.Ծրագրի ընթերցում 

2.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

2 Բառագիտություն. 

նկարագրական և 

պատմական 

բառագիտություն: 

Հայերենի 

բառակազմության 

օրինաչափությունները:  

Դասախոսություն Հայերենի 

բառակազմության 

օրինաչափություններ

ի վերհանում. 

օրինաչափություններ 

և շեղումներ: 

2 

1. Բառակազմական 

կաղապարներ: 

2. Բառակազմական 

յուրահատուկ 

կաղապարներ:  

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,,3, 

ԼԳ 1, 8 
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3 Բառակազմություն և   

ձևույթաբանություն:Բառ

իմաստ և բառի ձև. ձևի և 

իմաստի 

փոխհարաբերության 

հարցերը: 

Դասխոսություն: Բառերի ձևերի և 

իմաստների 

փոխհարաբերության 

հարցերի 

մեկնաբանում: 

2 

1.Ձևույթների տեսակները և 

հստակ դասակարգման 

չենթարկվող ձևույթներ: 

2.Ձևաիմաստային քննության 

հարցեր: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

4 Քերականություն. 

ձևաբանություն. խոսքի 

մասի ըմբռնումը հայ 

քերականագիտության 

մեջ: 

Դասախոսություն: Քերականագիտական 

ուսումնասիրությունն

երի 

առանձնահատկությու

նների և 

նպատակների 

լեզվաբանական 

հիմնավորում:  

2 

 

1.Քերականությունը որպես 

մարդկային մտածողության 

արտահայտման ներքին 

օրինաչափությունների հայելի: 

2.Խոսքի մաս. դասակարգման 

հիմունքներ և սկզբունքներ: 

3.Քերականության ուսմունքի 

լայն և նեղ ընկալումները: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

5 Անուն խոսքի մասեր: 

Ժամանակակից 

հայերենի 

քերականական 

կարգերը. անվանական 

քերականական կարգեր: 

 

Դասախոսություն: Անվանական 

քերականական 

կարգերի 

հատկանիշների 

բացահայտում: 

2 

1.Թվի քեր. կարգը: 

2.Հոլովի քեր. կարգը: 

3.Առկայացման քեր. կարգը: 

4.Դեմքի քեր. կարգը: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

6 Հատկանշային իմաստ 

արտահայտող խոսքի 

մասեր: Բայաձևերի 

հարացույց. խոնարհում: 

Դասախոսություն: Հատկանշային 

իմաստ արտահատող 

առանձին խոսքի 

մասերի 

տարբերակման 

1.Առարկայի կայուն 

հատկանիշ արտահայտող 

խոսքի մասեր: 

2.Առարկայի փոփողական 

հատկանիշ արտահայտող 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 
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էությանը և 

չափանիշների 

մեկնաբանում. 

հեղինակային 

տեսություններ: 

2 

խոսքի մաս: 

3.Հատկանիշի հատկանիշ 

արտահայտող խոսքի մաս: 

տեքստի ընթերցում: 

7 Բայական 

քերականական կարգեր: 

 

Դասախոսություն Բայական 

քերականական 

կարգերի 

ձևաբանական 

առանձնահատկությու

ններ համակարգային 

բնութագրում, 

յուրահատկություննե

րի բացահայտում. 

հեղինակային 

տեսություններ: 

2 

Բայական քերականական 

կարգեր: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1,3,5,7: 

8 Շարահյուսություն. 

շարահյուսական 

մակարդակի միավորներ 

և նախադասության 

անդամներ: 

 

Դասախոսություն Շարահյուսություն. 

շարահյուսական 

մակարդակի 

միավորների 

բնութագրում, 

հեղինակային 

տեսություններ: 

2 

 

1.Բառակապակցության 

ուսմունքը հայ 

լեզվաբանության մեջ: 

2.Նախադասություն 

.տեսակները: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1,4,7: 
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9 Հայոց լեզվի տեսության 

վիճելի հարցերը 

ժամանակակից 

լեզվաբանության 

մեթոդաբանության 

դիտակետից. ամփոփում 

Դասախոսություն՝ 

հարցադրումներով

: 

Հայերենի 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությու

ններին վերաբերող 

տարաբնույթ 

տեսությունների 

մեկնաբանում և 

գնահատում 

Նախամաշոցյան գրի պրոբլեմը 

և նրան վերաբերող 

տեսությունները: 

2.Հայերենի բառապաշարը. 

Փոխառություններ,համարժեքն

եր, փոխազդեցություններ, 

նստվածքային շերտ: 

3.Հայերենի խոսքի մասերի 

դասակարգման հիմունքները, 

դրանց առավելություններն ու 

թերությունները: 

Հայերենի շարահյուսության 

հարցեր: 

1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1,4,7: 
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12.2.ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՔԱՐՏ 

 

 Թեմա Նպատակ 

(խնդիր) 

Դասաժամերին 

քննարկման ենթակա 

հարցեր 

Ա
ն

ցկ
ա

ցմ
ա

ն
 ձ

և
 և

  

ժ
ա

մ
ա

ք
ա

ն
ա

կ
տ

ե
ս

ա

կ
 

(բ
ա

ն
ա

վ
ե

ճ
 և

 ա
յլ

ն
) Առաջադրանքներ 

ուսանողներին 

գործնական 

պարապմունքներին 

պատրաստվելու 

համար 

Ստուգման ձև 

(ինքնաստուգում) 

Գործնական 

աշխատանքների

ն վերաբերող 

գրավոր և 

տեղեկատվական 

նյութեր 

1 Հայերենի 

հնչյունական 

համակարգը. նրա 

առանձնահատկութ

յունները: 

Հնչյունափոխությու

ն.  հնչյունաշղթա:  

Հնչյունական 

համակարգի  

ձևավորման, 

զարգացման և 

պատմական 

փոփոխություններ

ի 

օրինաչափություն

ների մասին 

գիտելիքների 

ձեռքբերում:  

1.Հայերենի հնչյու-

նական համակարգին 

հատուկ դասային և 

ներդասային 

հատկանիշներ: 

2. Հայերենի հնչյու-

նական համակարգին 

հատուկ հնչյունական 

օրենքներ: 

 

2 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

3.Տեքստի 

հնչյունաբանական 

քննություն: 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

2  Հայերենի 

բառակազմության 

օրինաչափությունն

երը: Հիմքի 

հասկացությունը 

ձևաբանության մեջ: 

 

Հայերենի 

բառակազմության 

օրինաչափություն

ների իմացություն, 

բառակազմական և 

ձևաբանական 

հիմքերի  

տարբերակման 

հմտությունների 

1.Հայերենի 

բառակազմական 

համակարգի զարգաց 

ման ընթացքը. 

ծերլուծականություն, 

կցականություն, 

բառաբարդում, 

ածանցում, հապավում: 

4 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

3.Տեքստի 

բառակազմաման 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի 

վերլուծություն: 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 
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ձեռքբերում: 2.Աճական և ձայնդարձ: 

3.Բառակազմական և 

ձևաբանական հիմքեր: 

քննություն: 

3 Անուն խոսքի 

մասեր: 

Ժամանակակից 

հայերենի 

քերականական 

կարգերը. 

անվանական 

քերականական 

կարգեր: 

Հատկանշային 

իմաստ 

արտահայտող 

խոսքի մասեր: 

Բայաձևերի հարա-

ցույց. խո-նարհում 

 

Անվանական 

քերականական 

կարգերի 

հատկանիշների 

վերաբերյալ 

ընդհանուր 

լեզվաբանական 

գիտելիքների 

ձեռքբերում, 

հայերենի 

ձևաբանական 

համակրգում 

դրանց 

յուրահատկություն

ների իմացություն: 

1.Անվանական 

քերականական կարգեր: 

2.Հատկանշային իմաստ 

արտահայտող խոսքի 

մասեր: 

4 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

3.Տեքստի 

ձևաբանական 

քննություն: 

 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 

 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1, 2, 3, 4,5,6,7: 

4 Բայական 

քերականական 

կար-գեր: 

 

Բայական 

քերականական 

կարգերի 

հատկանիշների 

վերաբերյալ 

ընդհանուր 

լեզվաբանական 

գիտելիքների 

ձեռքբերում, 

1.Եղանակի քերակ. 

կարգը հայերենում: 

2.Կերպի քերակ. կարգը 

հայերենում: 

3.Բայասեռի քերակ. 

կարգը հայերենում: 

 4. ժամանակի քերակ. 

2 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

3.Տեքստի 

ձևաբանական 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 
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հայերենի 

ձևաբանական 

համակարգում 

դրանց 

յուրահատկություն

ների իմացություն: 

կարգը հայերենում: 

5.Դեմքի և թվի 

քերականական 

կարգերը հայերենում: 

 

քննություն: 

 

5 Շարահյուսություն. 

շարահյուսական 

մակարդակի 

միավորներ և 

նախադասության 

անդամներ: 

Բարդ 

նախադասության 

կառուցվածքը և 

տիպերը: 

 

Շարահյուսական 

համակարգերի և 

ենթահամակարգե

րի 

հարաբերություննե

րի իմացություն: 

1.Շարույթ և շարակարգ: 

2.Բառակապապցության 

ուսմունքը 

հայերենում.հեղինակ. 

տեսություններ: 

3.Նախադասության 

կառուցվածքային 

հատկանիշների ընդհ. 

ակնարկ: 

4 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

3.Տեքստի 

շարահյուսական 

քննություն: 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի 

վերլուծություն 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 

6 Հայոց լեզվի 

տեսության վիճելի 

հարցերը 

ժամանակակից 

լեզվաբանության 

մեթոդաբանության 

դիտակետից. 

ամփոփում 

Հայերենի 

կառուցվածքային 

առանձնահատկու

թյունների 

բացահայտում և 

մեկնաբանում 

Հայերենի 

կառուցվածքային 

առանձնահատկությունն

երին վերաբերող 

տարաբնույթ 

տեսությունների 

մեկնաբանում և 

գնահատում: 

 1.Հանձնարարված 

գրականության 

մշակում 

2.Դասախոսական 

տեքստի ընթերցում: 

 

Բանավոր հարցում, 

ճեպահարցում,գրավ

որ աշխատանքի 

ստուգում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի 

վերլուծություն 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1 
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12.3.Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  
 

Մոդուլ

ի/բաժն

ի/թեմա

յի 

համար

ը 

 

Ա/ՈՒԻԱ-ի բովանդակությունն ու ձևն ըստ 

մոդուլի/ բաժնի/թեմայի 

 

Ուսումնակա

ն ծրագրով 

նախա 

տեսված 

ժամերի 

քանակը 

Նպատակներ, 

խնդիրներ 

 

Արդյունք 

ների 

ներկայացմ

ան ձևը 

Արդյունք

ների 

ներկայաց

ման 

ժամկետն

եր 

Կատարման 

որակը 

գնահատելու 

չափանիշներ 

Երաշխավորվող 

տեղեկատվական 

գրականություն (տպված, 

թվային և այլն) 

1.  

Հայոց լեզվի տեսության քննության 

առարկան: Հայերենի հնչյունական 

համակարգը. նրա 

առանձնահատկությունները: 

Հնչյունափոխություն.  հնչյունաշղթա:  

12 Հայերենի 

հնչյունական 

համակարգի 

հարացուցային և 

շարակարգային  

առանձնահատկությու

նների համակողմանի  

վերլուծություն։  

Բանավոր, 

գրավոր 

սեպտեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, 

Պ1, 3, Լ 8 

Դասախոսության նյութեր, էջ 6-

19 

2.  

Բառագիտություն. նկարագրական և 

պատմական բառագիտություն: 

Հայերենի բառակազմության 

օրինաչափությունները: 

Բառակազմություն և   

ձևույթաբանություն 

 

16 Հայերենի 

բառակազմության և 

ձևույթաբանության 

առանցքային 

խնդիների 

մեկնաբանություն։ 

բանավոր և 

գրավոր 

սեպտեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, 

Պ1, 3, Լ1, 8 
Դասախոսության նյութեր, էջ 

19-29։ 

3.  

Բառիմաստ և բառի ձև. ձևի և իմաստի 

փոխհարաբերության հարցերը: 

12 Հայերենի բառիմաստի 

և բառաձևի 

փոխհարաբերությունն

երի  

օրինաչափություններ

ի և 

առանձնահատկությու

նների բացահայտում։ 

բանավոր 

հոկտեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1, 2, 3, 4,5,6,7:,      

Դասախոսության նյութեր, էջ 

29-38։ 
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4.  

Քերականություն. ձևաբանություն. 

խոսքի մասի ըմբռնումը հայ 

քերականագիտության մեջ: 

12 Քերականական 

հիմնարար 

հասկացությունների 

ընդհանուր 

լեզվաբանական  և 

մասնավոր՝  

հայերենագիտական  

արժեքների 

վերհանում և 

ներկայացում։ 

բանավոր 

հոկտեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1,     

  Դասախոսության նյութեր,  

էջ 38-47։ 

5.  

Անուն խոսքի մասեր: Ժամանակակից 

հայերենի քերականական կարգերը. 

անվանական քերականական կարգեր: 

 

12 Անուն խոսքի մասերի 

քերականական 

իմաստների  և 

կարգերի 

յուրահատկություններ

ի կաղապարային-

մաթեմատիկական 

արտահայտության 

յուրացում և 

մեկնաբանություն 

բանավոր և 

գրավոր  

նոյեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, 

ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1, 

Դասախոսության նյութեր,  էջ 

48-62։ 

6.  

Հատկանշային իմաստ արտահայտող 

խոսքի մասեր: Բայաձևերի 

հարացույց. խոնարհում: Բայական 

քերականական կարգեր: 

 

10 Հայերենի 

հատկանշային  խոսքի 

մասերի 

քերականական 

իմաստների  և 

կարգերի 

յուրահատկություններ

ի կաղապարային-

մաթեմատիկական 

արտահայտության 

յուրացում և 

մեկնաբանություն 

բանավոր և 

գրավոր  

նոյեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ 1,3,5,7    

Դասախոսության նյութեր 

 էջ 62-72։ 
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13.Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում9 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը 

(անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ)  

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ Էլ. Գրատախտակ, համակարգիչներ: 

Համակարգչային ծրագրեր Powerpoint, word, exell 

                                                             
9 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի 

ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար: 

7.  

Շարահյուսություն. շարահյուսական 

մակարդակի միավորներ և 

նախադասության անդամներ: 

 

16  Հայերենի շարահյուսական  

համակարգի 

առանձնահատկությունների 

յուրացում; 

բանավոր 

դեկտեմբեր 
մինչև 20 

միավոր 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն, ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ1,4,7:      

 Դասախոսության նյութեր,  

էջ 73-76։ 

8.  

Բարդ նախադասության 

կառուցվածքը և տիպերը: 

16 Հայերենի բարդ 

նախադասության տիպերի 

համակարգային 

վերլուծություն։ 

բանավոր և 

գրավոր  

դեկտեմբեր 

մինչև 20 

միավոր 

 

ՈՒԱԱ-ի 

ուսումնամեթոդական 

պարտադիր և լրացուցիչ 

գրականություն  ՊԳ1,2,3, 

ԼԳ 1,4,7: 
Դասախոսության նյութեր,  էջ 

76-80։ 
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Այլ  

 



 

14.Գնահատում 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի10։ 

 

14.1.Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2.Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Դասընթացն ամփոփվում է   կիսամյակի 2 գրավոր քննության  և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքների հանրագումարային միավորով: 

 

 

12.2. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
Ամփոփիչ քննության հարցաշար 

Ամփոփիչ քննության հարցաշար 

1. Հայոց լեզվի տեսություն  դասընթացի առարկան և խնդիրները: 

2. Հայերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները:  

3. Հնչյունաբանություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

4. Հնչաշղթա և գրաբանություն.  տառադարձություն, գրադարձություն և ուղղագրություն: 

5. Բառը որպես նշանային միավոր: 

6. Բառակազմություն և ձևույթաբանություն. հայերեն բառերի կազմավորման 

եղանակները: 

7. Աճական և  ձայնդարձ: 

8. Բառակազմական կաղապարներ: 

                                                             
10«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.):  
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9. Բառագիտություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

10. Քերականություն և քերականական կարգ: 

11. Ձևաբանություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

12. Հիմքի հասկացությունը լեզվաբանության մեջ: 

13. Թեքականություն, կցականություն և վերլուծականություն: 

14. Հայերենի լեզվական միավորների տիպաբանական բնութագիրը ըստ համակարգային 

և շարակարգային դերի: 

15. Հայերենի խոսքի մասերի դասակարգման տարբեր սկզբունքների ընդհանուր 

բնութագիրը: 

16. Հայերենի քերականական իմաստների արտահայտության միջոցները, դրանց 

պատմական զարգացումը: 

17. Անվանական քերականական կարգեր: 

18. Դերանվանական քերականական կարգեր: 

19. Հատկանշային իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր: 

20. Բայական քերականական կարգեր. սեռի և կերպի քերականական կարգեր: 

21. Բայական քերականական կարգեր. եղանակի, ժամանակի, դեմքի, թվի քերականական 

կարգեր: 

22. Շարահյուսական մակարդակի միավորներ և նախադասության անդամներ: 

23. Շարահյուսություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

24. Նախադասության կառուցվածքային տիպերը: Հստակ դասակարգման չենթարկվող 

նախադասությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

25. Մ.Աբեղյանի լեզվաբանական հայացքները: 

26. Գ. Սևակի լեզվաբանական հայացքները: 

27. Հ. Աճառյանի լեզվաբանական հայացքները: 

28. Է. Աղայանի լեզվաբանական հայացքները: 

29. Գ. Ջահուկյանի լեզվաբանական հայացքները: 

30. Ս. Աբրահամյանի լեզվաբանական հայացքները: 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

       

 Ընդգրկված թեմաները. 

Հայոց լեզվի տեսության առարկան և խնդիրները, դասընթացի մեթոդաբանությունը: 

Հայերենի հնչյունական համակարգի տեսության հարցերը ժամանակակից 

լեզվաբանության  տեսության համայնապատկերում: 

Հայերենի բառային  համակարգի տեսության հարցերը ժամանակակից լեզվաբանության  

տեսության համայնապատկերում: 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 

1. «Հայոց լեզվի տեսություն» դասընթացի առարկան և խնդիրները: 

2. Հայերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները:  

3. Հնչյունաբանություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

4. Հնչաշղթա և գրաբանություն.  տառադարձություն, գրադարձություն և 

ուղղագրություն: 

5. Բառը որպես նշանային միավոր: 

6. Բառակազմություն և ձևույթաբանություն. հայերեն բառերի կազմավորման 

եղանակները: 

7. Աճական և  ձայնդարձ: 
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8. Բառակազմական կաղապարներ: 

9. Բառագիտություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

10. Քերականություն և քերականական կարգ: 

11. Ձևաբանություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

12. Հիմքի հասկացությունը լեզվաբանության մեջ: 

13. Թեքականություն, կցականություն և վերլուծականություն: 

14. Հայերենի լեզվական միավորների տիպաբանական բնութագիրը ըստ 

համակարգային և շարակարգային դերի: 

 

 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

 

 Ընդգրկվող թեմաները. 

 Հայերենի ձևաբանության  համակարգի տեսության հարցերը ժամանակակից 

լեզվաբանության  մեթոդաբանության համայնապատկերում: 

 

 Հայերենի շարահյուսական  համակարգի տեսության հարցերը ժամանակակից 

լեզվաբանության  մեթոդաբանության համայնապատկերում: 
 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

1. Հայերենի խոսքի մասերի դասակարգման տարբեր սկզբունքների ընդհանուր 

բնութագիրը: 

2. Հայերենի քերականական իմաստների արտահայտության միջոցները, դրանց 

պատմական զարգացումը: 

3. Անվանական քերականական կարգեր: 

4. Դերանվանական քերականական կարգեր: 

5. Հատկանշային իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր: 

6. Բայական քերականական կարգեր. սեռի և կերպի քերականական կարգեր: 

7. Բայական քերականական կարգեր. եղանակի, ժամանակի, դեմքի, թվի քերականական 

կարգեր: 

8. Շարահյուսական մակարդակի միավորներ և նախադասության անդամներ: 

9. Շարահյուսություն գիտակարգի առանցքային հասկացությունները: 

10. Նախադասության կառուցվածքային տիպերը: Հստակ դասակարգման չենթարկվող 

նախադասությունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

11. Մ.Աբեղյանի լեզվաբանական հայացքները: 

12. Գ. Սևակի լեզվաբանական հայացքները: 

13. Հ. Աճառյանի լեզվաբանական հայացքները: 

14. Է. Աղայանի լեզվաբանական հայացքները: 

15. Գ. Ջահուկյանի լեզվաբանական հայացքները: 

16. Ս. Աբրահամյանի լեզվաբանական հայացքները: 

 

12.3. Գնահատման չափանիշները11. 
Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 միավորը) 

                                                             
11 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 
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 Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 

20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում՝ կիսամյակի ընթացքում 4 անգամ, 

յուրաքանչյուր հարցման առավելագույն գնահատականը 5 միավոր: 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի  20 միավորը) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

 

4. Երկու ընթացիկ գրավոր քննություն, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 20 միավոր: Հանձնարարությունը տրվում է տարբերակների 

ձևաչափով՝ յուրաքանչյուր տարբերակում երկու տեսական հիմնարար խնդրի 

առաջադրմամբ: 

 Տեսական գիտելիքները- 40 

 Գործնական աշխատանքները-20 

 Ինքնուրույն աշխատանքը-20 

 Հաճախում-20 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    011401.00.07 Մասնագիտական մանկավարժություն                                          
                                                                                                            /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  011401.19.1  Հայոց լեզու և գրականություն                                         
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`         Մանկավարժության  մագիստրոս                                                                                                                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/մ-035 Հայոց լեզվի տեսության մեթոդաբանական հիմքերը      

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 20 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք - 

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ 2 գրավոր քննություն 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հիմնարար գիտելիքներով, 

տեսական և գործնական-կիրառական  կարողություններով և 

հմտություններով ապագա ուսուցչին, գիտնական-հետազոտողին զինելը: 
 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է գիտենա` 

  Հայերենի  կառուցվածքային օրինաչափությունները, ծագումնաբանական 

և տիպաբանական առանձնահատկությունները, համակարգերի և 

հակահամակարգերի հարաբերակցությունը: 

 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա. 

      Բնութագրել լեզվի կառուցվածքային միավորները համակարգում և 

շարակարգում, հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ բացահայտել 

քերականական իմաստների արտահայտման ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները` համեմատության ելակետը և նպատակը հայերենի 

լեզվական փաստերը դարձնելով: 
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Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի. 

   Լեզվաբանական հետազոտության մեթոդներին ու նրանց 

եղանակներին, դրանց գործադրումով հետազոտական աշխատանքներ 

(ավարտաճառ, մագիստրական թեզ, հոդված և այլն) կատարելու 

հմտություններին 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Հայոց լեզվի տեսության քննության առարկան: Հայերենի 

հնչյունական համակարգը. նրա առանձնահատկությունները: 

Հնչյունափոխություն.  հնչյունաշղթա: 

2.Բառագիտություն. նկարագրական և պատմական բառագիտություն: 

Հայերենի բառակազմության օրինաչափությունները: 

Բառակազմություն և   ձևույթաբանություն: Բառիմաստ և բառի ձև. 

ձևի և իմաստի փոխհարաբերության հարցերը: 

3. Քերականություն. ձևաբանություն. խոսքի մասի ըմբռնումը հայ 

քերականագիտության մեջ: Անուն խոսքի մասեր: Ժամանակակից 

հայերենի քերականական կարգերը. անվանական քերականական 

կարգեր: 

4. Հատկանշային իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր: Բայաձևերի 

հարացույց. խոնարհում: Բայական քերականական կարգեր: 

5. Շարահյուսություն. շարահյուսական մակարդակի միավորներ և 

նախադասության անդամներ: 

6. Բարդ նախադասության կառուցվածքը և տիպերը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գրավոր 2 ընթացիկ քննություն, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն 

միավորը 20 է: Հանձնարարությունը տրվում է  տարբերակի ձևաչափով, որում  

ընդգրկված է 2 տեսական բնույթի հիմնահարց: Ըստ անհրաժեշտության 

կարող է առաջադրվել նաև գործնական խնդիր: 

Գործնական աշխատանքներին գնահատման մեթոդները` 

-բանավոր 4  հարցման արդյունքների հաշվառում 

 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման մեթոդը` 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը 

շարադրում է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով 

գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է 

թեմատիկ բանավեճի համադրումը խմբային աշխատանքի 

հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների 

ակտիվ գործունեության կազմակերպման 

ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Անհատական աշխատանք-նեղ  գիտակարգային բնույթի 
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ուսումնասիրույուն՝ միտված հիմնականում լեզվական նյութի 

հավաքման և դասակարգման աշխատանքների 

կազմակերպմանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` 

համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկ-

խոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ 

կատարած եզրակացությունների, ստացած արդյունքների 

ներկայացում ուսանողի կողմից: 

Գնահատման չափանիշները 

 Տեսական գիտելիքները-40 

 Գործնական աշխատանքները-20 

 Ինքնուրույն աշխատանքը-20 

 Հաճախում-20 

Գրականություն 

Պարտադիր 

Хроленко, 

Бондалетов 

Теория языка 

Ջահուկյան Գ.,  Ժամանակակից հայերենի տեսության 

հիմունքները 

Հարությունյան Հ. Հայոց լեզվի տեսություն դասընթացի 

դասախոսությունների նյութեր 

 

Гринев-Гриневич Теория языка. Антрополингвистика. 

Учебное пособие 

Алефиренко Н.Ф. Общее языкознание, история и теория 

языка. 

Լրացուցիչ  

Մ. Աբեղյան  Հայոց լեզվի տեսություն 

Ս.Աբրահամյան  Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի  

քանի հարցեր 

Ս.Աբրահամյան  Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու 

քերականական հատկանիշների 

փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում 

Է. Աղայան Հայ լեզվաբանության պատմություն, հ.1,2 

Է. Աղայան Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը 

Գ. Ջահուկյան  Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը 
 

 


