
Հասմիկ Մաթևոսյան 

2019-2020 ուստարում` կրտսեր դպրոցի երաժշտության դասավանդող, Հյուսիսային 

դպրոց-պարտեզ. ուսումնական բլոգը՝ https://hasmikmat369.wordpress.com/ 

 
1. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ` 

 

 Մայիս 2020-32 նյութ, 811 մուտք, 2390 դիտում 

 Ապրիլ 2020– 46 նյութ, 1860 մուտք, 5812 դիտում 

 Մարտ 2020-37 նյութ, 1224 մուտք, 5123 դիտում 

 Փետրվար 2020-23 նյութ, 972  մուտք, 1943 դիտում 

 Հունվար  2020-26 նյութ, 443  մուտք, 1038 դիտում 

 Դեկտեմբեր 2019-24 նյութ, 547  մուտք, 1225 դիտում 

 Նոյեմբեր 2019-16 նյութ, 670 մուտք, 1648 դիտում 

 Հոկտեմբեր 2019-26 նյութ, 585 մուտք, 1469դիտում 

 Սեպտեմբեր  2019-15 նյութ, 496  մուտք,1168  դիտում 

 

2. Դասընթացի(դասընթացների)  ծրագիր՝ 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Կրտսեր դպրոցում (1-4-րդ դասարաններ) 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Միջին դպրոցում (5-8-րդ դասարաններ) 

 Դաշնամուրի առարկայական ծրագիր-1-7-րդ դասարանների համար 

 Սոլֆեջիոյի ծագիր․1-7-րդ դասարանների համար 

 

3. Ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծեր` 

 

 Երաժշտական ակումբի գործառույթներ 

 Դաշնամուրի, սոլֆեջիոյի առցանց պարապմունքը՝ նախագիծ 

 Նախագիծ. Համերգով ուսուցում 
 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ` 

 

 Հեռավար-առցանց ազգագրություն 

https://hasmikmat369.wordpress.com/
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https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80-3/
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 Մանկության խաղերը՝ բնականոն կրթության ճանապարհ 

 

5. Ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 

առաջադրանքների փաթեթներ` 

 

 Ընտանեկան խաղադարան .փաթեթ(20-25 ֆիլմ) 

 Խաղերգեր  

 Ազգային խաղեր. փաթեթ (15-20 ֆիլմ) 

 Խաղիկներ, ասիկներ 

 Զատկական ոսւսումնական տեսադասեր․(համագործակցային 9տեսադաս) 

 Դասական ունկնդրման նյութեր (երգերի փաթեթ) 

 Ծանոթանում ենք հայկական ժողովրդական նվագարաններին և դրանց 

հնչողությանը   

 Հակաբացիլ Կոմիտաս երգեր․ նախակրթարան, 5-6 տարեկաններ 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս երգեր 

 Առցանց-հեռավար ընտանեկան համերգ-ցուցադրություններ. Էպոս-համերգ 

(36 ֆիլմ) 

 «Ընտանեկան ռիթմիկ նվագախումբ» նախագիծ. Ամփոփում (ստեղծվել է 55 

նվագախումբ) 

 Ինքնաշեն երաժշտական գործիքներ 

 «Ձոն» երաժշտական ընտանեկան ստուգատես (10 նյութ) 

 Ազգային խաղերի, խաղերգերի, ասիկների ֆլեշմոբ. Ամփոփում (60 ֆիլմ) 

 Ազգային խաղեր՝ ուսումնական փաթեթ 

 Սուրբ Ծննդյան շարականներ, ավետիսներ (7 ֆիլմ) 

 Ուրբաթ-համերգ՝ Առականի (լուսաբանումը հրապարակված է) 

 Կոմիտասյան օրեր. Երաժշտական փաթեթ 

 «Մանկության խաղեր՝ 1+1» ընտանեկան  ֆլեշմոբ -ամփոփում(52 ֆիլմ) 

 Ուսումնական ժամերգություն․ ամփոփում (7 ֆիլմ) 

 Ուսումնական ժամերգություն․ ամփոփում (Ֆիլմերի հղումները առկա են) 

 Առավոտյան ուսումնական ժամերգություն (ըստ դպրոցների ֆիլմերը առկա 

են) 

 Առավոտյան ուսումնական ժամերգություն(ըստ դպրոցների ֆիլմերը առկա են) 

 Զատկական երգերի ֆլեշմոբ-ամփոփում(45 ֆիլմ) 

 

6. մարտ-մայիսի հրապարակումների՝տեսադասերի, ուսումնական նախագծերի, 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն 

 

 Ընտանեկան կրթության նախագծեր 

 Ընտանեկան նախագծերի ամփոփումներ 

 Ստեղծված ուսումնական նյութեր 
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https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/03/01/%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9-%d5%a1/
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https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af%d5%b6%d5%a4%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/19/%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/#more-12257
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/19/%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/#more-12257
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/25/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%e2%80%a4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/20/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/02/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3-%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%ab%d5%a9%d5%b4%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/10/%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%b7%d5%a5%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/07/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/03/07/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%86%d5%ac-6/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/02/16/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%9d-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/01/06/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%ae%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80/
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https://hasmikmat369.wordpress.com/2019/09/19/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9-2/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/03/21/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b4/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/23/%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/17/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-11/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/20/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82-5/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/13/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82-4/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/03/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6/
https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/


 Տեսադասերի փաթեթ (18 նյութ) 

 

7. Հունիսյան նախագծեր` 

 

 Դյուցազնապատում նախագիծ 

 Ուսումնական ժամերգություն–համակարգում 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս նախագիծ 

 Դաշնամուրի, սոլֆեջիոյի  առցանց պարապմունքներ 

 Նախագիծ. «Հակաբացիլ Կոմիտաս»՝ Հանդիպում կոմիտասագետ Լուսինե 

Սահակյանի հետ 

 

 

 

https://hasmikmat369.wordpress.com/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%a1%d5%a6%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2018/02/03/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2018/02/03/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D6%87%D5%B8%D6%80-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/20/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/03/21/%d5%a4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d5%bd%d5%b8%d5%ac%d6%86%d5%a5%d5%bb%d5%ab%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/26/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%a5-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af/
https://hasmikmat369.wordpress.com/2020/05/26/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b6%d5%a5-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%af/

