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ՆԱԻ ՐԱ Ա ՎԱԳՅԱՆ 
ՆԱԻ ՐԱ ՆԵՐ ՍԻՍՅԱՆ

ԵՐԿ ԼԵԶ ՎԱ ԿԻՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԽՈՍ ՔԻՆ ԲՆՈ ՐՈՇ  
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ Ո ՐՈՇ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 

Երկ լեզ վակ րու թյու նը՝ եր կու լեզ վի տի րա
պե տու մը, մար դուն տա լիս է շատ ա ռա վե լու
թյուն ներ, սա կայն այն իր հետ բե րում է նաև 
ո րոշ խն դիր ներ: Հոդ վա ծում քն նարկ վում է 
ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի խոս քի զար գաց
ման ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ե րկ
լեզ վակ րու թյու նից բխող խն դիր ներ և դրանց 
հաղ թա հար ման մո տե ցում ներ:

Յու րա քան չյուր ժո ղովր դի էթ նի կա կան 
պատ մու թյան մեջ զգա լի տեղ ու նեն էթ նո
լեզ վա կան գոր ծըն թաց նե րը: Հայե րը քա ղա
քա կան, պատ մաաշ խար հագ րա կան և այլ 
տար բեր հան գա մանք նե րի բե րու մով ի րենց 
վրա միշտ էլ կրել են ե րկ լեզ վակ րու թյան տա
րած մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի ազ դե ցու
թյու նը: Դա րե րի ըն թաց քում հայե րը տար բեր 
բնույ թի շփում ներ են ու նե ցել ռուս նե րի, վրա
ցի նե րի, ա րաբ նե րի, հույ նե րի, ա սո րի նե րի, 
թուր քե րի, պար սիկ նե րի և այլ ազ գե րի հետ: 

Հայ ժո ղովր դի էթ նի կա կան պատ մու
թյան մեջ նոր եր ևույթ էր խորհր դային շր ջա
նի հայ–ռու սե րեն ե րկ լեզ վակ րու թյու նը: Դրան 
նպաս տող գոր ծոն նե րից է ին հան րակր թա
կան դպրոց նե րում ռու սաց լեզ վի նկատ մամբ 
հա տուկ վե րա բեր մուն քը, ի նչ պես նաև հայ զի
նա կո չիկ նե րի` խորհր դային բա նա կում զին վո
րա կան ծա ռա յու թյունն ան ցկաց նե լու փաս տը:

Խո սե լով հայ–ռու սե րեն ե րկ լեզ վակ րու
թյան տա րած ման աղ բյուր նե րի մա սին` հարկ 
է նշել, որ ներ կա յումս ե րկ լեզ վակ րու թյան 
զար գաց ման բարձր տեմ պե րը Հա յաս տա
նում ո րոշ չա փով պայ մա նա վոր ված են հան
րա պե տու թյուն ներ գաղ թած նե րի մեծ թվով: 
Ռու սաս տա նից, Վրաս տա նից և ա ռա վե լա
պես Ա դր բե ջա նից սե փա կան էթ նի կա կան 
մի ջա վայր վե րա դար ձած վե րաբ նա կիչ նե
րի լեզ վա կան վար քում ռու սաց լեզ վի ազ
դե ցու թյու նը զգա լի է ի նչ պես ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րում, այն պես էլ ար տադ րա կան, 
հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան և գի տամ շա
կու թային ո լորտ նե րում, ա ռա վե լա պես տե
ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման դաշ տում: 

Երկ լեզ վակ րու թյու նը և նրա ա ռա վե լու
թյուն նե րը 

Ե րե խա նե րի մոտ տար բե րա կում են ե րկ
լեզ վակ րու թյան եր կու հիմ նա կան ձև` հա
մա ժա մա նա կյա և տար ժա մա նա կյա: Հա
մա ժա մա նա կյա ե րկ լեզ վակ րու թյու նը եր կու 
լե զու նե րի գրե թե հա վա սա րա չափ տի րա
պե տումն է մինչև 3 տա րե կան հա սա կը: 
Դա ման կա կան ե րկ լեզ վակ րու թյան ա ռա
ջին փուլն է: Այդ շր ջա նում ի հայտ են գա լիս 
այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են խոս քի 
ու շա ցու մը և եր կու լե զու նե րի մի ա խառ նու
մը: Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ե րե
խան սկ սում է տար բե րել լե զու նե րը, և այդ 
եր ևույթ ներն ա րագ ան հե տա նում են: Այդ 
գոր ծըն թա ցին նպաս տում են նաև ար տա
քին գոր ծոն նե րը: Քա նի որ ա ռա ջին փու լում 
ե րե խայի խոս քի ձևա վո րու մը հիմ նա կա նում 
կա տար վում է ըն տա նի քում. շատ կար ևոր է, 
որ ծնող նե րը կամ ըն տա նի քի մյուս ա վագ 
ան դամ ներն ի րենց խոս քում չխառ նեն եր
կու լե զու նե րը: Տար ժա մա նա կյա ե րկ լեզ վակ
րու թյան դեպ քում ե րե խայի ե րկ րորդ լեզ վի 
ի մա ցու թյու նը ձեռք է բեր վում մի քիչ ա վե լի 
ո ւշ` խարսխ վե լով մաս նա վո րա պես հիմ նա
կան լեզ վի ի մա ցու թյան վրա: 

Երկ լեզ վակ րու թյունն ու նի շատ ա ռա
վե լու թյուն ներ։ Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա ներն 
ա վե լի հեշտ են ըն կա լում նույ նիսկ եր րորդ, 
չոր րորդ լե զու նե րը, ի սկ այդ չորս լե զու նե րի 
ըն կա լու մը կհա ջող վի մի այն ե րե խայի հետ 
ին տեն սիվ աշ խա տե լու դեպ քում։ Ա պա ցուց
ված է, որ ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րը ա վե լի 
ստեղ ծա րար են և ա վե լի հեշտ են ո րո շում
ներ կա յաց նում և կենտ րո նա նում։ 

Լեզ վամ տա ծո ղու թյան զար գա ցում՝ պայ
մա նա վոր ված նաև մար դու աշ խար հա յաց
քով։ Քա նի որ լե զուն մշա կույ թի ա մե նա կար
ևոր բա ղադ րիչ նե րից է, կա րող ե նք պն դել, որ 
ե րկ լեզ վա կիր նե րը ներ կա յաց նում են մե կից 
ա վե լի մշա կույթ ներ, ի նչ պես նաև մեն թալ 
դաշ տեր, ո րն էլ նպաս տում է ա զատ, քն նա
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դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։
Երկ լեզ վակ րու թյան խն դիր նե րը 
Որ քան էլ ջա նում ե նք լի նել ու շա դիր, 

փոր ձում ե նք ա նել ա ռա վե լա գույ նը աշ խա
տե լու ըն թաց քում, միև նույնն է, լի նում են 
ո րոշ թե րու թյուն ներ, բաց թո ղում ներ, ո րոնք 
չի կա րե լի աչ քա թող ա նել։ Ե րկ լեզ վա կիր 
ըն տա նիք նե րում ծնող նե րի խոս քում տեղ 
գտած լեզ վա կան սխալ նե րը բա ցա սա բար 
են ազ դում ե րկ րորդ կամ եր րորդ լեզ վի լի
ար ժեք յու րաց ման վրա։ Ա մե նաըն դուն ված 
սխալ նե րից մեկն այն թյուր կար ծիքն է, թե 
ե րե խա նե րը ի նք նա բե րա բար կդառ նան ե րկ
լեզ վա կիր, քա նի որ ըն տա նի քը ե րկ լեզ վա
կիր է։ Ե րե խան սպունգ չէ, որ ա ռանց ջանք 
ու ե ռան դի կլա նի ա մեն ի նչ։ Հար կա վոր է 
լուրջ աշ խա տանք և մեծ համ բե րու թյուն, որ 
նա ե րկ րորդ կամ եր րորդ լե զուն յու րաց նի 
ար տադ րո ղա կան մա կար դա կում։ Նա կա
րող է հաս կա նալ ա մեն ի նչ, բայց չկա րո ղա
նա ար տա հայտ վել։ 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա ներ ու նե ցող ծնող
նե րի մոտ կա ևս մի շատ տա րած ված վրի
պում։ Նրանք են թադ րում են, որ հե ռուս
տա ցույ ցով ե րկ րորդ լե զուն պար բե րա բար 
լսե լով՝ կա րե լի է տի րա պի տել լեզ վին։ Ե րե
խան, հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նի ա ռջև նս տե
լով, նույն պես յու րաց նում է ո րո շա կի օ տա
րա լե զու լեզ վա կա ղա պար ներ: Սա կան միշտ 
չէ, որ դրանք նա կի րա ռում է իր օ տա րա լե զու 
ակ տիվ խոս քում: 

Կար ևոր բաց թո ղում է այն, ե րբ ծնող նե
րը փոր ձում են ար հես տա կան կամ ու սում
նա կան պայ ման նե րում ձևա վո րել ե րե խա
նե րի մոտ հա մա դա սա կան ե րկ լեզ վու թյուն: 
Նրանք ճիշտ պատ կե րա ցում ներ չու նեն գե
րա կա (դո մի նանտ) կամ ստո րա դաս ե րկ լեզ
վու թյան մա սին: Ա վե լին, նրանք դեռևս վաղ 
տա րի քում են թա գի տակ ցո րեն փոր ձում են 
հաղ թա հա րել ե րե խա նե րի մոտ քե րա կա նա
կան, բա ռային, հն չյու նա կան, մշա կու թային 
բնույ թի փոխ ներ թա փանց ման դրս ևո րում
նե րը: Սա կայն օ տար լեզ վի ու սուց ման ցան
կա ցած փու լում դա նոր մալ եր ևույթ է:

Կա նաև մտա վա խու թյուն, որ ե րե խա նե
րը ե րկ լեզ վակ րու թյան հետ ևան քով ո ւշ կսկ
սեն խո սել, և դպ րո ցում ա ռա ջա դի մու թյու նը 
կլի նի ա վե լի ցածր։ Այդ հիմ նախն դի րը պետք 
է քն նու թյան առ նել կոնկ րետ ի րադ րու թյուն
նե րում՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի և ե րկ

լե զու լեզ վա կան մի ջա վայ րի հո գե բա նա կան, 
սո ցի ա լա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րը նոր լե զու ներ 
յու րաց նում են նույն ա րա գու թյամբ, ի նչ պես 
մեկ լեզ վի տի րա պե տող ե րե խա նե րը։ Լե զու
նե րի փոխ ներ թա փան ցու մը միշտ չէ, որ գե
րա կա ե րկ լեզ վու թյան պատ ճառ է դառ նում։ 
Ե րե խա նե րին բնո րոշ է օ տա րա լե զու բա ռեր 
օգ տա գոր ծե լը ոչ մի այն օ տար, այլ նաև մայ
րե նի լեզ վով հա ղոր դակց վե լիս: 

Երկ լեզ վակ րու թյան բնո րոշ խոս քային 
սխալ նե րը և նրանց ո ւղ ղե լու մո տե ցում նե րը 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի լեզ վի ու սուց
ման, ի նչ պես և լեզ վում առ կա սխալ նե րը 
շտ կե լու խն դիր նե րը մշ տա պես ե ղել են մաս
նա գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Ժա
մա նա կի ըն թաց քում բազ մա թիվ մո տե ցում ներ 
և մե թոդ ներ են մշակ վել։ Ը ստ այդմ, խն դիր է 
դր վում օ տար լե զու ներ ու սում նա սի րել դեռևս 
ըն տա նի քում, ը նդ ո րում՝ նա խա պես մշակ ված 
պլա նով։ Կար ևոր է այդ ա ռու մով հա մա պա
տաս խան լեզ վա կան մի ջա վայ րի դե րը: Ե թե 
ծնող նե րը հա ղոր դակց վում են տա նը եր կու և 
ա վե լի լե զու նե րով, ա պա ե րե խա նե րը հիմ նա
կա նում յու րաց նում են ե րկ րորդ լե զուն ա ռա
ջին լեզ վի մա կար դա կում: 

Եր բեք շատ ո ւշ կամ շատ շուտ չի լի նում 
ե րե խայի հա մար ե րկ րորդ լե զուն սո վո րե
լը։ Հա մա ձայն մաս նա գետ նե րի՝ ե րե խային 
ե րկ րորդ լե զուն սո վո րեց նե լու լա վա գույն 
ժա մա նա կը մինչև ե րեք տա րե կանն է։ Դա 
այն տա րիքն է, ե րբ ե րե խան լսում և սո վո
րում է իր ա ռա ջին լե զուն։ Այդ տա րի քում նա 
շատ ա րագ է վե րար տադ րում իր լսա ծը և, 
ի հար կե, մտա պա հում: Դեռևս մինչև խո սել 
սկ սե լը ե րե խայի մեջ ձևա վոր վում է հա մա
պա տաս խան լեզ վա կան պատ կե րը։ Հետ
ևա բար ե րե խայի հետ պետք է խո սել հենց 
ծն ված օր վա նից (ի սկ ո րոշ մաս նա գետ նե րի 
կար ծի քով՝ նույ նիսկ դեռ չծն ված ժա մա նակ՝ 
սաղմ նային վի ճա կում)։ Եվ պետք է խո սել 
հնա րա վո րինս շատ։ Նշա նա կու թյուն չու նի, 
թե ե րե խան ի նչ ա րա գու թյամբ է յու րաց նում 
հն չող խոս քը։ Կար ևոր խն դիր է նաև այն, թե 
ե րե խան ի նչ պես է տար բե րա կում օ տա րա լե
զու խոս քը, նրա շեշ տը, հն չե րան գը և այլն։ 
Ա հա թե ին չու ե րե խան կյան քի ա ռա ջին ի սկ 
ա միս նե րից պետք է լսի օ տար լեզ վով հն չող 
եր գեր։ Հո գե բան նե րը նա խա պատ վու թյու նը 
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տա լիս են կեն դա նի ձայ նին։ Է ա կան չէ՝ եր
գո ղը ե րաժշ տա կան լսո ղու թյուն ու նի, թե ո չ։ 
Չնա յած փոք րի կը դեռ չի խո սում, նա հա յաց
քով հետ ևում է եր գո ղի շուր թե րի շարժ մա նը 
և ար ձա գան քում է ձայ նին իր մի մի կայով, 
շար ժում նե րով և այլն։ 

Մինչև հա սու նու թյան տա րի քը ե րե խայի 
ու ղե ղը ու նակ է զու գա հե ռա բար մի քա նի լե
զու յու րաց նե լու՝ հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, 
որ հա սու նու թյան տա րի քից սկ սած՝ ե րկ րորդ 
լեզ վով տե ղե կատ վու թյուն կու տակ վում է ու
ղե ղի հա մա պա տաս խան կենտ րո նում։ Հետ
ևա բար ե րկ րորդ լե զուն ըն կա լե լու հա մար 
ե րե խան ա ռաջ նային լեզ վի հետ զու գա հեռ
ներ է տա նում կամ դի մում է թարգ մա նու թյան։

Լեզ վի յու րաց ման մեկ այլ ար դյու նա վետ 
մե թոդ է ըն թեր ցա նու թյու նը, ը նդ ո րում՝ եր
կու լեզ վով։ Ըն թեր ցա նու թյունն ար դյու նա
վետ է, ե րբ ա վարտ վում է ե րկ խո սու թյամբ։ 
Կա րե լի է քն նար կել հե րոս նե րին, նկա րագ րել 
նրանց, գու շա կել, թե ի նչ կլի նի հե տո, ի նչ
պես կա վարտ վի պատ մու թյու նը։ Ե րկ խո սու
թյու նը ևս պետք է ի րա կա նաց վի թե՛ գե րա
կա, թե՛ ե րկ րորդ լեզ վով։ Ըն թեր ցա նու թյու նը 
շատ կար ևոր է, ո րով հետև ե րե խան լսում է 
գե ղե ցիկ գրա կան լե զու, ձևա վո րում է միտ
քը խոս քի կա նոն նե րի հա մա ձայն, սո վո րում 
է նոր բա ռեր եր կու լե զու նե րից և դրանց ճիշտ 
ար տա բե րումն ու կա ռուց ված քը։ Գր քե րին և 
ըն թեր ցա նու թյա նը զու գա հեռ պետք է ան
ցում կա տա րել ման կա պա տա նե կան ֆիլ մե
րին և հե տաքր քիր խա ղե րին՝ կր կին եր կու 
լե զու նե րով: Դա նույն պես նպաս տում է բա
ռա պա շա րի զար գաց մա նը և ճիշտ խոսք կա
ռու ցե լուն։ Ե րե խա նե րի հա մար շատ մատ չե լի 
են պարզ, փոք րիկ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, 
ո րոնք նրանք հեշ տու թյամբ են մտա պա հում 
եր կու լե զու նե րով է լ։ Գաղտ նիք չէ, որ ե րե խա
նե րի մեծ մա սը հան գիստ նս տել չի կա րո ղա
նում՝ լի նի բա նաս տեղ ծու թյուն ար տա սա նե
լիս, պատ մու թյուն պատ մե լիս, թե եր գե լիս։ 
Ե րե խային սաս տել չի կա րե լի։ Ե րե խայի շար
ժում նե րը դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 
նրա խոս քի ձևա վոր ման վրա: Պատ ճառն 
այն է, որ մարդ կանց գլ խու ղե ղում խոս քի հա
մար պա տաս խա նա տու հատ վա ծը շատ մոտ 
է շար ժում նե րի հա մար պա տաս խա նա տու 
հատ վա ծին։ Ո ւս տի բա ռա պա շա րը հարս
տաց նե լու լա վա գույն տար բե րակ են ու րախ, 
ռիթ միկ եր գե րը, ո րոնք եր գե լիս պա հանջ վում 

են շար ժում ներ: Բե րենք օ րի նակ՝
One little two little three little Indians,
Four little five little six little Indians,
Seven little eight little nine little Indian
Ten little Indian boys.

Од на го ло ва, 
У хо раз и ухо два,
Т ри у кле ве ра лис та,
Че ты ре ла пы у ко та
Вот ча сы про би ли пять.
Ч то еще бы пос чи тать?

Մեկ, եր կու, ե րեք՝ ձմե րու կը բե րեք,
Չորս, հինգ, վեց՝ ըն կավ կոտր վեց,
Յոթ, ո ւթ, ի նը՝ ի ՞նչ է նրա գի նը,
Տա սը՝ ա հա վնա սը:
Բ նա կան է, որ լե զու նե րի յու րաց ման ըն

թաց քում ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի մոտ 
կծա գեն հն չար տա բեր ման, քե րա կա նա
կան, շա րա հյու սա կան կա ռույց նե րի մի շարք 
խնդիր ներ։ Ու սում նա սի րե լով հայ կա կան մի
ջա վայ րում ապ րող ռու սա լե զու ե րկ լեզ վա կիր 
ե րե խա նե րի խոս քը` կա րե լի է նկա տել, որ 
հազ վա դեպ եր ևույթ է եր կու լե զու նե րի հա
վա սա րա չափ տի րա պե տու մը: Լե զու նե րից 
մե կը գրե թե միշտ գե րա կա է` ա ռաջ նային: 
Ա ռաջ նային է հիմ նա կա նում այն լե զուն, 
ո րով խո սում են ըն տա նի քում: Ե րկ րորդ լեզ
վի յու րա ցու մը մաս նա վո րա պես տե ղի է ու
նե նում ա ռաջ նային լեզ վի հիմ քի վրա, ո րի 
ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս թարգ մա նա
կան սխալ ներ լեզ վի տար բեր մա կար դակ նե
րում` բա ռային, քե րա կա նա կան և այլն: Դի
տար կենք մի քա նի օ րի նակ.

Քույ րիկս ի նձ չի տա լիս քնեմ (не да ет 
спать) ––––– չի թող նում քնեմ 

Իմ մոտ նոր խա ղա լիք կա (у ме ня но вая 
иг руш ка) ––––– ես նոր խա ղա լիք ու նեմ 

Ինձ ցուրտ է (м не хо лод но) –––– ես մր
սում ե մ

Ս տորև բեր ված օ րի նակ նե րում սխալ են 
թարգ ման ված նախ դիր նե րը.

տաք սի ի վրա ե կանք (п ри е ха ли на так си)
քույ րիկս դուրս ե կավ փո ղո ցի վրա (выш

ла на ули цу)
պա պան աշ խա տան քի վրա է (па па на 

ра бо те)
ն վա գում եմ ջու թա կի վրա (иг раю на ск

рип ке) 
ու շա ցանք դա սի վրա (о поз да ли на урок)
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Հետ ևյալ օ րի նակ նե րում ցույց են տր ված 
սխալ ներ մի ա ժա մա նակ բա ռային և քե րա
կա նա կան մա կար դակ նե րում.

Ես չեմ մր սում, ես պալ տոյի մեջ եմ (я в 
паль то)

Տյո տյան ակ նոց նե րի մեջ է (те тя в оч ках)
Դե դու լին գնում են այս ակ նոց նե րը (де

душ ке идут эти оч ки)
Ս խալ նե րի շատ հա ճախ կա րե լի է հան

դի պել դարձ ված քային ար տա հայ տու թյուն
նե րի թարգ մա նու թյուն նե րում.

− Որ տե ղի՞ց: − Ո ւղ տից: (От ку да? − От 
верб лю да.)

− Իմ բե րա նը կող պե քի վրա է: ( У ме ня 
рот на зам ке.)

Բե րենք շա րա հյու սա կան սխալ նե րի մի 
քա նի օ րի նակ: Ի նչ պես գի տենք, հայե րե նի 
շա րա դա սու թյա նը ա ռա վել բնո րոշ բա նաձևն 
է` են թա կա+ու ղիղ խն դիր+ս տո րո գյալ: Ռու
սե րե նին ա վե լի բնո րոշ է են թա կա+ս տո րո
գյալ+ու ղիղ խն դիր կա ռույ ցը:

− Ես լսում եմ ե րաժշ տու թյուն (с лу шаю 
му зы ку) – Ե րաժշ տու թյուն եմ լսում:

− Մա ման պատ րաս տում է ճաշ: (го то вит 
обед) –Ճաշ է պատ րաս տում: 

Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել այդ պի սի սխալ նե
րը։ Ա մե նա կար ևոր պայ մա նը հանգս տու թյուն 
պահ պա նելն է։ Պետք է լի նել համ բե րա տար 
և ոչ մի դեպ քում խիստ բա ցա սա կան մո տե
ցում չցու ցա բե րել։ Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը քե րա կա նա կան կա նոն
նե րը յու րաց նում է ի նք նա բե րա բար՝ խո սել 
սո վո րե լու ըն թաց քում։ Այս պի սով՝ գե րա կա 
լեզ վի ներ գոր ծու թյու նը ե րկ րորդ լեզ վի վրա 
ան խու սա փե լի է, ո րի պատ ճա ռով էլ ա ռա
ջա նում են վե րո հի շյալ սխալ նե րը։ Խո սե լիս 
խոր հուրդ չի տր վում ե րե խային ան դա դար 
ը նդ հա տել՝ սխա լը շտ կե լու հա մար։ Ե րե խան 
հնա րա վոր է հի աս թափ վի և հրա ժար վի սո
վո րել։ Ու շադ րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց
նել մի այն կո պիտ սխալ նե րի վրա։ Հա կա ռակ 
դեպ քում ե րե խան կա րող է լար վել, հու սա
հատ վել, ո րի հետ ևան քով կա րող է ա վար
տին չհասց նել միտ քը։ Որ պես զի խու սա փենք 
նման ի րա վի ճակ նե րից, ա ռա ջար կենք սխալ 
ձևա կերպ ված միտ քը կամ բա ռը ան նկատ 
շտ կե լու մի քա նի մո տե ցում ներ. 

1. Ե րե խայի խո սե լու ըն թաց քում կա րե լի է 
գլ խով հա վա նու թյան նշան ա նել, ա մեն ճիշտ 
խոս քի ժա մա նակ։ Ի սկ խոս քի սխալ ձևա

կեր պում լսե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է սա հուն 
ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նել՝ կրկ նե լով նույն նա
խա դա սու թյու նը ար դեն ճիշտ տար բե րա կով։ 
Եվ ե րե խան կլ սի ճիշտ հն չար տա բե րում կամ 
շա րա դա սու թյուն ա ռանց ա վե լորդ լար ման։

2. Սխալն ո ւղ ղե լու պա հին շատ կար ևոր 
է դեմ քի ճիշտ ար տա հայ տու թյու նը։ Ե րե խա
նե րը շատ ու շա դիր են խո սակ ցի ժես տե րի, 
դի մա խա ղի նկատ մամբ: Նրանք շատ ա րագ 
են գնա հա տում ոչ խոս քային հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րը՝ դեմ քի հան գիստ, զայ րա
ցած, հի աս թափ ված լի նե լը և այլն։ 

3. Կա րե լի է մտա պա հել ե րե խայի սխալ
նե րը և ան դրա դառ նալ դրանց ա վե լի ո ւշ՝ 
ա սենք զբոս նե լիս կամ խա ղա լիս։ Նր բան
կա տո րեն հի շեց րեք սխալ ձևա կեր պում նե
րը և բա ցատ րեք ճիշտ ձևե րը։ Ա նդ րա դառ
նա լով սխալ նե րին՝ հար կա վոր է շեշ տը դնել 
եր կու լե զու նե րի քե րա կա նա կան տար բե րու
թյուն նե րի վրա և հա մադ րել նմա նու թյուն նե
րը։ Ձեռք բեր ված քե րա կա նա կան գի տե լի քը 
ամ րապն դե լու հա մար կա րե լի է կի րա ռել 
ձեռ քի տակ ե ղած ցան կա ցած մի ջոց՝ հա
տուկ մշակ ված հա մա կարգ չային ծրագ րե
րից ը նդ հուպ մինչև լեզ վու սույց ներ։ 

4. Ե րկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի մոտ քիչ 
չեն նաև ո ւղ ղագ րա կան սխալ նե րը։ Այս տեղ 
նույն պես պա հանջ վում է նր բան կա տու թյուն 
և համ բե րա տա րու թյուն։ Մաք րա գիր տետ
րում կար միր գույ նով նշում ներ ա նե լով մեծ 
ար դյուն քի չենք հաս նի։ Հար կա վոր է սևագ
րու թյան տետր վերց նել և աշ խա տել սխալ
նե րի վրա՝ բա ցատ րել բա ռա կազ մու թյու նը, 
շեշ տի տար բե րու թյուն նե րը և կա տա րել ար
տագ րու թյուն ներ։ Սխալ նե րի ո ւղղ ման ըն
թաց քը պետք է լի նի թեթև և վե րած վի հե
տաքր քիր խա ղի: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
ե րե խայի խոս քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
շատ կար ևոր է ըն տա նե կան և սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րի դե րը: 

Երկ լեզ վա կիր ե րե խա նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը չպետք է լի նի ծանր, դա ժան։ 
Այն պա հան ջում է հս տակ պլան, մշակ ված 
կա ռուց վածք, ա մե նօ րյա նպա տա կաուղղ
ված աշ խա տանք բա նա վոր և գրա վոր խոս
քի զար գաց ման վրա։ Եվ ա մե նա կար ևո րը՝ 
մեծ համ բե րու թյուն։
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SOME APPROACHES TO OVERCOMING PROBLEMS IN THE SPEECH  
OF BILINGUAL CHILDREN 

N. AVAGYAN, N. NERSISYAN 

The knowledge of two or more languages truly gives children many advantages in life. Bilin
gual children have the advantage of knowing two cultures, of being able to communicate with a 
wider variety of people. There are two major patterns in bilingual language acquisition: simulta
neous bilingualism and sequential bilingualism. In simultaneous bilingualism, the child acquires 
two languages at the same time before the age of three. Children may mix words or parts of 
words from both languages at this stage. Sequential bilingualism may also occur before the child 
is three years old, but the child can draw on the knowledge and experience of the first or dom
inant language (the language of the country they live in, or the one spoken in the family) while 
acquiring the second language. The article discusses some approaches to overcoming problems 
in the speech of bilingual children.

ПОД ХО ДЫ ПРЕ О ДО ЛЕ НИЯ ПРОБ ЛЕМ В РЕ ЧИ ДВУ Я ЗЫЧ НЫХ ДЕ ТЕЙ
Н. АВА ГЯН, Н. НЕР СИ СЯН

З на ние двух язы ков да ёт де тям мно го пре и му ществ в жиз ни. Есть два ос нов ных ви да 
дву я зы чия – синх рон ное и при об ре тён но е. При синх рон ном дву я зы чии ре бё нок до трёх лет 
па рал лель но, од нов ре мен но вла де ет дву мя язы ка ми. В этой ста дии воз мож но сме ши ва ние 
слов и грам ма ти чес ких конст рук ций двух язы ков, но это вре мен ное яв ле ни е. При об ре тён ное 
дву я зы чие – это изу че ние вто ро го язы ка на ос но ве пер во го (род но го) язы ка. В стат ье об суж
да ют ся не ко то рые под хо ды пре о до ле ния проб лем в ре чи дву я зыч ных де тей.


