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Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում ուսուցանողի 

առաջադիր նպատակը պետք է լինի մայրենիի նկատմամբ կրտսեր 

դպրոցականների առանձնահատուկ վերաբերմունքի ձևավորումը, 

տարրական դասարանների դասագրքերում զետեղված բնագրային  

առաջադրանքների միջոցով ինքնուրույն վերլուծական կարողություն-

ների ամրապնդումըֈ  

Այսպիսով, կարծում ենք, որ մեր կրթական համակարգի 

զարգացման միտումները և տարրական դպրոցի մասին ունեցած 

առանձնահատուկ մոտեցումները թույլ են տալիս պնդելու, որ տնային 

հանձնարարությունները ուսումնական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ 

են և բովանդակային ու կազմակերպական առումով հիմնովին 

վերանայման անհրաժեշտություն ունենֈ 

Բանալի բառեր. մայրենիի ուսուցում, ուսումնառություն, լեզվական 

գիտելիք, կրթական համակարգ, տնային հանձնարարություն, 

չափորոշիչ, վերլուծել, համադրելֈ 
 

Կրթության նպատակը միշտ եղել և մնում է աճող սերնդի 

նախապատրաստումը կյանքին, հասարակության համար լիարժեք 

քաղաքացի ձևավորելունֈ Տարրական դպրոցի  դասընթացում մայրենիի 

ուսուցումը նպատակաուղղված է սովորողների պատկերավոր 

լեզվամտածողության և տրամաբանության հիմքերի, ուսումնառության 

և աշխատանքային հմտությունների ձևավորմանը, ազգային և 

համամարդկային  արժեքների նախնական հաղորդակցմանը [1]ֈ Հմուտ 

մանկավարժի կարևոր առաքելություններից է մայրենիի միջոցով 

տարրական դասարանների դպրոցականներին ուղղորդել մարդկային 

փոխհարաբերությունների, բարոյագիտական արժեքների աշխարհ, 
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որտեղ նա կդաստիարակվի իբրև ազատ և անկախ մտածողության տեր 

անհատ՝ ձևավորված գեղագիտական ճաշակովֈ Թեման ընտրելիս 

նպատակ ենք ունեցել ընդգծելու մայրենիի դասերի (հետևաբար և 

ուսուցչի) դերը մայրենիի հանդեպ դպրոցականների մեջ սեր, 

պատասխանատվություն և առանձնահատուկ վերաբերմունք 

դաստիարակելու կարևորագույն հարցում, ինչպես նաև առաջարկվող 

մեթոդների կիրառություններով, դասագրքերում զետեղված բնագրերի 

ուղղությամբ վարժությունների և գործնական այլ աշխատանքերի 

միջոցով աշակերտների վերլուծական կարողությունների զարգացումը: 

Տարրական դասարաններում մայրենիի ուսուցումն 

իրականացվում է ճանաչողական-կիրառական արժեք ունեցող 

հանրամատչելի նյութերի և գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

միջոցով, որոնք ոչ միայն հարստացնում են լեզվական գիտելիքները, 

այլև նպաստում են սովորողների բառապաշարի հարստացմանը, 

գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանըֈ 

Դեռևս առաջին դասարանից սկսած՝ նախաայբբենական շրջանում, 

կարևորում ենք սովորողների աշխարհաճանաչողական ունակություն-

ների զարգացումըֈ Ուսուցչի հիմնական դերակատարությունը պետք է 

լինի նպաստել սովորողների բառապաշարի հարստացմանը, մշակել 

սովորողների բանավոր խոսքըֈ Այբբենարանի բառաշարքերում և 

կարդալու համար նախատեսված փոքրածավալ բնագրերում նրանք 

հանդիպում են նկարագրությունների, որոնց շուրջ աշխատելիս 

ուսուցիչը հենվում է աշակերտների ճանաչողական ունակությունների 

վրա, ինչը ամրապնդվում է նաև տանը հանձնարարվող 

առաջադրանքների միջոցովֈ 

Իսկ այբբենական շրջանում արդեն երեխաները իմանում են՝ ինչ է 

հնչյունը, վանկը, գաղափար են կազմում բառի, նախադասության 

մասինֈ Ուսուցիչը հասնում է նրան, որ սովորողները կարողանում են 

նկարագրել առարկաներ, երևույթներ, պատմություններ հորինել նկարի 

շուրջ և այլնֈ  

Մեթոդական հնարանքների միջոցով ապահովվում է ուսուցման 

հաջորդայնությունը և նպաստում հնչյուն-վանկ-բառ-նախադասություն-

տեքստ վերլուծական-համադրական շղթայի արդյունավետ ներդրմանը 

երկրորդ դասարանումֈ Այսպես՝ է-ե, օ-ո հնչյուն-տառերի տարբերակ-

ման համար ընթանում ենք տառից հնչյուն ուղիովֈ Սովորողներին 

հանձնարարվում է բնագրից դուրս գրել երկհնչյուն տառ ունեցող 

բառերըֈ Քանի որ երկհնչյուն տառերը հիմնականում բառասկզբում են 
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այդպես հնչում, ուստի կարելի է գրել մի նախադասություն, ուր բոլոր 

բառերը սկսվեն ե-ովֈ Օրինակ՝ երկնքում երամ երևացֈ Ուսուցիչը 

առաջարկում է արագ հաշվել նախադասության մեջ գտնվող 

յուրաքանչյուր բառի հնչյունների և տառերի քանակըֈ Ապա փոխվում է 

հանձնարարությունը. հաշվել, թե քանի՞ տեղ է ե-ն արտասանվում յէ, և 

քանի՞ տեղ՝ էֈ Նույնատիպ առաջադրանք կարելի է տալ ո հնչյունի 

գրությունն ու արտասանությունը ամրապնդելու համարֈ 

Առաջադրանքը հետաքրքրաշարժ դարձնելու նպատակով առաջարկ-

վում է՝ որպես տնային հանձնարարություն բացատրությունից գուշակել, 

թե ո՛ր բառերն են թաքնված վանդակներում. 
 

    

- ո-ով սկսվող կենդանու անուն, որը վախից գունդուկծիկ է դառնումֈ 

     

    -ո-ով սկսվող կենդանու անուն, որի խումբը հոտ է կոչվումֈ 

    

    -ե-ով վերջացող առարկայի անուն, որի մեջ ճաշ են լցնումֈ 
 

Նմանատիպ առաջադրանքների կատարումը նպաստում է 

սովորողների՝ դպրոցում սովորածը ամրապնդելու, ստեղծագործական, 

երևակայական, տրամաբանական կարողությունների զարգացմանըֈ 

Վերջին շրջանում շատ է շրջանառվում սովորողների 

ծանրաբեռնվածության, տնային առաջադրանքների ծավալի մասին 

կարծիք, որը հաճախ, ըստ ոլորտի մասնագետների ու 

պատասխանատուների, առողջական լուրջ խնդիրներ կարող են 

առաջացնել կրտսեր դպրոցականների համարֈ Տարբեր երկրների 

կրթական համակարգերի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

տնային հանձնարարությունների նկատմամբ տարբեր մոտեցումներ են 

կիրառվում՝ դիտարկվելով թե՛ առողջապահական, թե՛ մանկավար-

ժահոգեբանական տեսակետիցֈ Այդ կարծիքները իրարամերժ են 

տնային հանձնարարությունների անհրաժեշտության և օգտակա-

րության վերաբերյալ [2]: 

Այսպես, շատ մասնագետներ գտնում են, որ տնային 

առաջադրանքների կատարման համար պետք է ընտրել կազմակերպ-

ման այնպիսի ձևեր, որ աշակերտները ցանկություն ունենան ինքնակամ 

և հաճույքով կատարել այնֈ Օրինակ՝ Ի. Ֆ. Խարլամովը իր 

«Մանկավարժություն» գրքում տնային հանձնարարությունների 

կատարման անհրաժեշտության մասին գրում է, որ հաճախ հանդիպում 
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ենք նորարար մանկավարժների, որոնք ուսուցումը կազմակերպում են 

առանց տնային աշխատանքների հանձնարարման՝ պնդելով, որ 

դրանցով միայն ծանրաբեռնում են սովորողներինֈ Սակայն նման 

տեսակետները մանկավարժորեն հիմնավորված չեն, և ամեն անգամ 

ուսումնասիրվող նյութին անդրադառնալը թելադրում է տնային 

աշխատանքների անհրաժեշտությունը [3]: Մեզ մոտ՝ Հայաստանի  

Հանրապետության կրթության համակարգում, չափորոշչային 

ծրագրերում տնային հանձնարարությունների բաղադրիչը ամենաթույլ 

կողմերից մեկն էֈ Մեր ուսումնասիրությունները և երկարատև 

տարիների փորձը վկայում են, որ մանկավարժներն ու ծնողները 

հիմնականում կողմ են ոչ ծանրաբեռնված տնային  հանձնարարություն-

ներին: Կարծում ենք, որ ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ է դասի ժամանակ հաղորդված 

լեզվական գիտելիքները ամրապնդել տնային առաջադրանքների 

հանձնարարմամբֈ 

 Տնային առաջադրանքները օգնում են աշակերտին ճիշտ և 

արդյունավետ կազմակերպել արտադպրոցական կյանքը, սովորում է 

ժամանակի ճիշտ բաշխում կատարելֈ Բայց հաճախ դասարանում 

կատարելով նյութն ամրապնդող վարժություններ՝ աշակերտը կարծում 

է, որ ըմբռնել է թեմանֈ Սակայն տանը նույնատիպ առաջադրանք 

կատարելիս  հանդիպում է դժվարություններիֈ  Բանն այն է, որ ըմբռնելը 

դեռևս յուրացնելը չէֈ Յուրացնելու համար հարկավոր է կիրառել 

ըմբռնածը, որի լավագույն ճանապարհը համապատասխան 

առաջադրանքներն են՝ դասարանում ուսուցչի ուղղորդմամբ, տանը՝ 

ինքնուրույնֈ Համոզված ենք, որ տնային աշխատանքի կատարումը 

նպաստում է սովորողի՝ տարբեր աղբյուրներից տեղեկություն ընտրելու, 

համակարգելու և դրանք օգտագործելու կարողությունների 

ձևավորմանը. այն ուսուցման և ինքնակրթության լավագույն միջոց է, 

որը հետաքրքրասիրության զարգացման, ստեղծագործական 

գործունեության նախապայման էֈ Տնային հանձնարարությունների 

կանոնավոր կատարումը նպաստում է միջին և ավագ դպրոցներում ևս 

դրանց հետևողական կատարմանըֈ Տնային հանձնարարությունը իր 

բովանդակությամբ և ծավալով պետք է մատչելի լինի աշակերտինֈ Ըստ 

Սուխոմլինսկու՝ գիտելիքները կենսունակ են միայն այն ժամանակ, երբ 

դրանք զարգացվում և խորացվում են հմուտ մանկավարժի 

գործունեության և ուղղորդված ուսուցման շնորհիվ, որի ամրապնդման 

միջոց են տնային հանձնարարությունները [4]ֈ 
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Երկրորդ դասարանում մայրենիի ուսուցման դասաժամերին 

լեզվական առաջադրանքների ուսումնասիրումը գեղարվեստական 

ստեղծագործությունների միջոցով՝ ամփոփիչ զրույց, ընթերցածը 

ստեղծագործաբար վերարտադրել, դերային խաղեր ու 

երկխոսություններ, նպաստում է երեխաների դատողական և 

վերլուծական կարողությունների զարգացմանը, իսկ նմանատիպ 

առաջադրանքների տնային հանձնարարումը մղում է սովորածը 

ինքնուրույն մեկնաբանելու և սովորողների կողմից գեղարվեստական 

նյութը խորությամբ յուրացնելուֈ Եթե դերային խաղերն ու 

երկխոսությունները դասարանում կազմակերպվում են հիմնականում 

բանավոր, ապա տանը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրերում 

գրել փոքրիկ երկխոսություն կամ հորինել փոքրիկ տեքստֈ Օրինակ՝ 

1. Շնորհավորի՛ր մայրիկիդ ծննդյան օրվա առթիվֈ Գրի՛ր տեքստըֈ 

—————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

2. Շրջանի մեջ վերցրու՛ տրամադրություն ցույց տվող բառերըֈ 

Ծառ, գետին, ուրախություն, կյանք, հոգնածություն, գաղտնիք, 

անտարբերություն, քամի, սրիչ, պայուսակֈ 

Երկրորդ դասարանի մայրենիի այլընտրանքային դասագրքերում 

զետեղված գեղարվեստական ստեղծագործությունների բառակազ-

մական, բառիմաստի ընկալման շուրջ իրականացվող 

աշխատանքների միջոցով անծանոթ բառերի ու դարձվածքների 

բացատրությամբ և դրանց գործածությամբ սովորողներն ըմբռնում են 

բառի արժեքն ու դրա պայմանավորվածությունը նրա իմաստներով ու 

խոսքի գեղարվեստական որակովֈ Երկրորդ դասարանում մայրենիի 

ծրագրային նյութի շուրջ ուսումնական գործունեությունն 

իրականացվում է հիմնականում վերլուծական-համադրական մեթոդով, 

որը պայմանավորված  է ուսուցման համակարգված  սկզբունքով՝ 

լուծելով ճանաչողական, զարգացնող, հաղորդակցական կարողություն-

ներ, բառապաշարը հարստացնող մի շարք խնդիրներֈ 

Դասի ժամանակ ուսուցիչը ապահովում է տնային աշխատանքի 

հաջող կատարման անհրաժեշտ նախադրյալներըֈ Դասարանում նյութն 

ամրապնդող վարժությունների կատարմամբ պարզում է սովորողների 

ըմբռնման, յուրացման չափըֈ Ընտրում է այնպիսի հանձնարա-

րություններ, որոնք հետաքրքրություն կարող են առաջացնել 

սովորողների մոտ և միաժամանակ կդառնան հաճելի զբաղմունք տանը 
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աշխատելիսֈ Նման դեպքերում գիտելիքը կդառնա միջոց՝ ստացածը 

անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ կիրառելու համարֈ Օրինակ՝ 

1. Տրված բառերը դարձրու՛ ածանցավորֈ 

ամպ- ———————————————————————— 

օր-  ————————————————————————— 

դաս-  ———————————————————————— 

Նմանատիպ հանձնարարությունների միջոցով կճանաչեն 

ածանցավոր բառերը, բառի մեջ կտարբերեն արմատը և ածանցը, 

ածանցներով նոր բառեր կկազմենֈ 

Իսկ երրորդ դասարանում ուսումնասիրվող քերականական նյութը 

տրամաբանական շարունակությունն է առաջին և երկրորդ 

դասարանների նյութի՝ որոշակի ծավալումով և խորությամբֈ 

Դպրոցական դասագրքում զետեղված առաջադրանքների միջոցով 

աշակերտները խորացնում են լեզվական գիտելիքները բնագրի շուրջ 

տարաբնույթ լեզվական աշխատանքների միջոցովֈ Ներկայացնենք 

«Մութի և լույսի ծնունդը» թեմայի ուսումնասիրման տնային 

աշխատանքի վերլուծության նմուշ-օրինակֈ 

Հանձնարարվում է տանը, օգտվելով բանաստեղծությունից, 

լրացնել նախադասությունները. 

Օրը մթնում է, երբ ………………………………………………… 

Գիշերը նահանջում է, երբ ………………………………………. 

Աշխարհում լույսը կշատանա, երբ …………………………….. 

Պետք է այնպես անել, որ ……………………………………….. 

Հաջորդ դասաժամին տնային աշխատանքը ստուգելուց և 

վերլուծելուց հետո սովորողները անում են հետևյալ եզրահանգումը. 

Գիտենք, որ արևն է լուսավորում մեր երկիրն ու աշխարհըֈ Նա է լույսի 

աղբյուրըֈ Իսկ փոխաբերական իմաստով մարդու ներքին աշխարհի, 

հոգու լույսի աղբյուրը հավատն է, բարությունն ու ազնվությունը, 

մաքրությունըֈ Մարդը որքան բարի լինի, ազնիվ ու հավատքով լեցուն, 

այնքան աշխարհի լույսը կշատանաֈ 

Այսպիսով՝ սովորողները կկարողանան կապ հաստատել իմացածի 

և դասանյութի բովանդակության միջև՝ կառուցելով նկարագրական 

բնույթի խոսք «գիշեր» հասկացության վերաբերյալ, կներկայացնեն 

«գիշեր» հասկացության շուրջ տանը կատարած աշխատանքը՝ 

օգտագործելով շարժման ու խոսքի տարբեր ձևերֈ 
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 Նմանատիպ բազմաբովանդակ առաջադրանքների կատարման 

շնորհիվ ամրակայվում են սովորողների գիտելիքները բառիմաստի 

ընկալման և բառագործածության վերաբերյալ և ձևավորում դրանք 

կիրառելու կարողություններ [8]ֈ 

Չորրորդ դասարանում արդյունավետ է ուսուցումը կազմակերպել 

ինդուկցիա և դեդուկցիա եղանակների կիրառմամբ, որոնք երեխաներին 

օգնում են գիտելիքներն ու կարողությունները գիտակցաբար յուրացնել, 

լեզվական առաջադրանքների կատարման միջոցով ամբողջացնել և 

կիրառական ու ուսուցողական վարժությունների կատարման ուղիով 

ձեռք բերած կարողությունները դարձնել հմտությունֈ Այս 

գործնականությունը նպաստում է սովորողների լեզվամտածողության 

զարգացմանը, վերլուծելու-համադրելու կարողությունների ձևավոր-

մանը, որոնք կարևորվում  են նաև  տնային հանձնարարությունների 

արդյունավետ կազմակերպման առումովֈ Ներկայացնենք «Անահիտ» 

հեքիաթի ուսումնասիրման տնային աշխատանքի վերլուծության նմուշ-

օրինակֈ 

Այսպես. 

1) Գրել մեկ նախադասություն, որն արտահայտում է տեքստի 

հիմնական իմաստը (օրինակ՝ արհեստը մի բան է, որ ամենայն 

մարդ պետք է իմանա)ֈ 

2) Գրել մեկ արտահայտություն, որը կարևոր է հեքիաթի մեջ (օրինակ՝ 

արհեստ սովորել)ֈ  

3) Ի՞նչ գույն ունի հեքիաթը (օրինակ՝ վառ գույներ)ֈ  

4) Ի՞նչ ուսուցանեց հեքիաթը (օրինակ՝աշխատասիրություն)ֈ  

Հանձնարարվում  է նաև գրել հեքիաթի գովազդը և ստեղծել 

գովազդային վահանակֈ 

Դասարանում յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքը լսելուց, 

վերլուծելուց հետո սովորողները կկարողանան հեքիաթից առանձ-

նացնել այն տողերը, որոնք արտահայտում են հիմնական միտքըֈ 

Դատողություններ կանեն հեքիաթի հիմնական գաղափարի մասին՝ 

արտահայտելով անձնական կարծիք և վերաբերմունք աշխատանքի, 

արհեստների, մարդկանց նախասիրությունների մասինֈ Իսկ 

յուրաքանչյուրի կատարած ինքնուրույն աշխատանքը հեքիաթի 

գովազդի վերաբերյալ ավելի հետաքրքիր կլինի, եթե դասարանում 

ուսուցիչը կազմակերպի մրցույթ՝ «Ու՞մ գովազդն է ամենահամոզիչը» [9]ֈ 

Ինչպես գիտենք, գնահատման նոր մեթոդաբանության մեջ տնային 

հանձնարարությունը դիտարկվում է որպես ուսուցանող գնահատման 
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տեսակֈ Մեծ մանկավարժ Լ. Շանթը խորհուրդ է տալիս ուսուցիչներին 

տնային աշխատանքը ստուգել հանգամանորեն, ապա օգնել ամեն մի 

աշակերտի, որպեսզի ուղղի իր սխալը. ուսուցիչը երբեմն պիտի թերթի 

տետրերը և այդ միջոցով ծանոթանա աշակերտների գիտելիքներին, 

ինչպես նաև բնավորության գծերին [5]ֈ 

Համոզված ենք, որ պետք է կիրառել տնային աշխատանքների 

տարբեր տեսակներ՝ անհատական, խմբային, տարբերակված՝ հաշվի 

առնելով սովորողի անհատական կարիքներըֈ Մայրենի լեզվի դասերին 

պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել վերարտադրողական և 

ստեղծագործական մեթոդներին, որոնք իրականացվում են ինչպես 

տարրական դասարանների մայրենիի դասագրքերի մեթոդական 

կառույցում տրված հարցերի ու առաջադրանքների, այնպես էլ հատուկ 

նպատակով տրված իրադրությունային մենախոսությունների ու 

երկխոսությունների միջոցովֈ Դասարանում սրանց բարեհաջող 

կատարումը ապահովում է նաև տնային առաջադրանքների 

արդյունավետ կատարմանը [6]ֈ 

Մայրենիի ուսումնառության արդյունքում կրտսեր դպրոցական-

ները ձեռք են բերում անձնային, ինքնակարգավորող, ճանաչողական և 

հաղորդակցական կարողություններֈ Այսպես՝ տեքստային առա-

ջադրանքների ծանոթացումը դասարանում կատարվում է ուսուցչի 

միջոցովֈ Անհրաժեշտ է սովորողներին հանձնարարել տեքստի 

ինքնուրույն ընթերցանություն, որը կազմակերպվում է առաջադրանք-

ների բաժնում դրանց կատարման համարֈ Հանձնարարելի է որպես 

տնային աշխատանք տանը կարդալ ստեղծագործության շարունա-

կությունը, եթե աշխատանքը դասի ընթացքում չի ավարտվել, բայց 

որոշակի հատվածի վերաբերյալ հիմնովին աշխատանք կատարվել է, և 

երեխաները յուրացրել են տեքստի առանցքային հարցերը [7]ֈ 

Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում ուսուցանողի 

առաջադիր նպատակը պետք է լինի մայրենիի նկատմամբ կրտսեր 

դպրոցականների առանձնահատուկ վերաբերմունքի ձևավորումը, 

տարրական դասարանների դասագրքերում զետեղված բնագրային  

առաջադրանքների միջոցով ինքնուրույն վերլուծական կարողություն-

ների ամրապնդումը, ինչը նպաստում է լեզվական գիտելիքների 

զարգացմանն ու խորացմանը հանրակրթության հաջորդ մակարդակ-

ներում՝ միջին և ավագֈ 
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ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ  И ЕГО  РОЛЬ В КУРСЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Григорян К. Л. 

 

Основная цель учителя при изучении темы должна заключаться в 

формировании у учащихся младших классов особого отношения к 

родному языку, укреплении самостоятельных аналитических навыков 

посредством оригинальных заданий, размещенных в учебниках младших 

классов. 

Таким образом, мы считаем, что тенденции развития нашей системы 

образования  и особые подходы к начальной школе позволяют 

утверждать, что домашние задания это важный компонент учебного 

процесса, который необходимо существенно пересмотреть с 

организационной точки зрения. 

Ключевые слова: обучение родному языку, образование, 

лингвистические знания, образовательная система, домашнее задание, 

стандарт, анализировать, объединить. 

 

HOME TASK AND ITS ROLE IN THE COURSE OF EDUCATION IN  

THE NATIVE LANGUAGE 

Grigoryan K. L. 

 

The primary goal of the teacher in the study of the topic is to develop 

primary school students special attitude of towards the mother tongue, to 

strengthen independent analytical skills through original assignments in 

elementary school textbooks. 

To sum up, we believe that the development trends of our education 

system and special approaches to elementary school allow us to argue that 

homework is an important component of the educational process and need 

substantive and organizational revision. 

Keywords: mother tongue teaching, education, linguistic knowledge, 

educational system, homework, standard, analyze, combine. 
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