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 ՆԱ ԶԻԿ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ
Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ 

ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

 Ման կա վար ժա կան կր թու թյան ար դի-
ա կա նաց ման սկզ բունք նե րը կա տա րում 
են մի շարք գոր ծա ռույթ ներ.

• հան դես են գա լիս որ պես գոր ծու նե-
ու թյան կազ մա կերպ ման կողմ նո րո շիչ ներ, 
նրա կար գա վո րիչ ներ և հիմ քեր,

• ո րո շում են ման կա վար ժա կան կր թու-
թյան ար դի ա կա նաց ման ռազ մա վա րու-
թյուն նե րը և մե խա նիզմ նե րը,

• ի րա կա նաց նում են ին տեգ րող գոր-
ծա ռույթ, նրանց մի ջո ցով ու սում նա սի րում 
են ման կա վար ժա կան փորձն ը նդ հան-
րաց նող մաս նա գի տա կան բնույ թի հիմ-
նա րար գա ղա փար նե րը,

• ա պա հո վում են ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան, ի նչ պես 
նաև ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա-
նաց ման ձևե րի, մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի 
նպա տա կաս լաց և գի տա կա նո րեն հիմ նա-
վոր ված ը նտ րու թյու նը,

• հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում մշա-
կե լու ու սու ցո ղա կան և կր թա կան գոր-
ծու նե ու թյան սուբյեկտ նե րի ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նե ու թյան, ի նչ պես նաև 
գնա հատ ման և ի նք նագ նա հատ ման չա-
փա նիշ նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել ման կա-
վար ժա կան կր թու թյան ար դի ա կա նաց-
ման հետ ևյալ սկզ բունք նե րը.

 Թա փան ցի կու թյան կամ բաց լի նե լու 

սկզ բունք

 Թա փան ցի կու թյան կամ բաց լի նե լու 

սկզ բուն քը են թադ րում է ման կա վար ժա-
կան կր թու թյան մեջ ներգ րավ ված հիմ-
նա կան սուբյեկտ նե րի՝ ու սա նող նե րի, 
ա պա գա ու սու ցիչ նե րի, դա սա խոս նե րի 
ե րկ խո սու թյան ու փոխ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան պատ րաս տա կա մու թյուն:

 Թա փան ցի կու թյան կամ բաց լի նե-
լու սկզ բուն քի կա տա րումն ա պա հո վում 
է ման կա վար ժա կան կր թու թյուն ու նե-
ցող կամ ստա ցող ան ձի մի ջանձ նային 
ո րակ նե րի՝ հա մա գոր ծակ ցե լու, գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման, ճիշտ դա-
տո ղու թյուն նե րի, գնա հա տե լու կա րո ղու-
թյուն նե րի շա րու նա կա կան զար գա ցու մը:

Ամ բող ջա կա նու թյան սկզ բունք 
 Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
բազ մաբ նույթ է: Ը ստ այդմ՝ կր թու թյան 
սուբյեկ տը մարդն է ի բրև մի ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ, և ան ձի ու սուց ման, դաս տի-
ա րա կու թյան և զար գաց ման մի աս նա կա-
նու թյամբ և ան քակ տե լի ու թյամբ է պայ մա-
նա վոր ված ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
ար դի ա կա նաց ման սույն սկզ բուն քի կի-
րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ա պա գա ու սու ցիչ նե րը կա րող են հա ջո-
ղու թյամբ կի րա ռել ի րենց տե սա կան գի-
տե լիք նե րը, ե թե նրանց մեջ ձևա վոր ված 
է ամ բող ջա կան մո տե ցում ու սում նա դաս-
տի ա րակ չա կան աշ խա տան քի գոր ծըն-
թա ցի, նրա սուբյեկտ նե րի և օբյեկտ նե րի, 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ-
մամբ: 
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 Կո լե գի ալ ո րո շում ներ ըն դու նե լու 

սկզ բունք

 Սույն սկզ բուն քի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է. 

ա ռա ջին՝ նրա սո ցի ա լա կան բնույ թով,
ե րկ րորդ՝ այն փաս տով, որ ա մեն մի 

ման կա վարժ կոնկ րետ ման կա վար ժա կան 
հան րու թյուն է ներ կա յաց նում, 

եր րորդ՝ ու սուց չի և ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի, ու սուց չի և ա շա կեր տա կան 
կո լեկ տի վի, ու սուց չի և ա շա կեր տի փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյամբ 
և դի նա մի կայով: 

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն-
թա ցի կո լե գի ա լու թյու նը ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան հա մա տեքս տում վե րա բե րում է. 

ա ռա ջին՝ մաս նա գի տա կան   կր թու թյան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման տի րույ-
թին, ե րկ րորդ՝ ա պա գա ու սուց չի ան ձի 
կա յաց մա նը, ի նչ պես նաև ստաց ված ար-
դյունք նե րի չա փա նի շային և բո վան դա-
կային կող մին: 

Ըստ ա ռա ջին աս պեկ տի՝ ման կա-
վար ժա կան կր թու թյան փաս տերն ու եր-
ևույթ նե րը վեր լուծ վում և բա ցատր վում են 
կո լե գի ալ ե ղա նա կով, ե րբ կր թա կան գոր-
ծըն թա ցի սուբյեկտ նե րը հա մա տեղ ըն դու-
նում են ո րո շում ներ, մշա կում նոր մեր և 
կա նոն ներ: 

Երկ րորդ մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված 
է ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծու-
նե ու թյան բո վան դա կու թյամբ, ո րը հաշ-
վի է առ նում այն հան գա ման քը, թե որ-
քա նով են ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
սուբյեկտ նե րը կա րո ղա նում գոր ծել կո լե-
գի ալ, շփ վել մաս նա գի տա կան– ման կա-
վար ժա կան ո լոր տում: 

Մ շա կու թա հար մա րու թյան սկզ բունք

Մ շա կու թա հար մա րու թյան սկզ բուն-
քը ման կա վար ժա կան կր թու թյան ո լոր-
տում են թադ րում է հաշ վի առ նել ու սուց չի 

ան ձնային, մաս նա գի տա կան մշա կույ թի 
տար բեր մա կար դակ նե րը կամ շեր տե րը.

• ա ռար կա յա կան-բո վան դա կային 
մշա կույթ, 

• ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
մշա կույթ,

• ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյան 
մշա կույթ,

• ան հա տա կան, գոր ծա րար և մաս նա-
գի տա կան   շփ ման մշա կույթ:

Մ շա կու թա հար մա րու թյան սկզ բուն քի 
ի րաց ման ըն թաց քում կար ևոր վում են ոչ 
մի այն մշա կու թային ար ժեք նե րը, ա վան-
դույթ նե րը, այլև կա պը սո ցի ու մի հետ, ի նչ-
պես նաև ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան   
մ շա կույ թի մա կար դա կը:

Ինք նո րոշ ման սկզ բունք 

Ինք նո րոշ ման սկզ բուն քը վե րա բե-
րում է ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
բո լոր սուբյեկտ նե րին: Այս սկզ բուն քը 
պա հան ջում է դի տար կել ի նք նո րոշ ման 
ըն թա ցա կար գե րը, ե րբ ի նք նո րո շում հաս-
կա ցու թյու նը լրաց վում է նրա տեխ նո լո գի-
ա նե րով: Ի նք նո րոշ ման գոր ծըն թա ցը բա-
ցա հայ տում է մար դու պատ կե րա ցում նե րը 
նրա և նրա պա հանջ մունք նե րի մա սին, 
ի նչ պես նաև հաշ վի առ նել «ար տա քին 
ի րադ րու թյու նը», նոր մե րը և պա հանջ նե-
րը: Այն են թադ րում է ար տա հայտ ված դր-
դա պատ ճառ նե րի առ կա յու թյուն, ի նչ պես 
նաև բարձր գի տակ ցա կան-ռեֆ լեք սիվ 
մա կար դակ, ե րբ ան ձն ըն դու նում է ար-
տա քին նոր մե րը, պա հանջ նե րը և փոր ձում 
է ներ դաշ նա կել դրանք իր ներ քին մղում-
նե րին: Տե ղի է ու նե նում ան ձի նե րաշ խար-
հի և ար տա քին աշ խար հի հետ հա մա գո-
յակ ցե լու, սո ցի ա լա կա նի և ան հա տա կա նի 
ներ դաշ նակ, հա մա հունչ զար գա ցում: 

Ուղ ղորդ ման սկզ բունք 

Ինք նու րույն ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նե ու թյու նը սկ սե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 



7

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

ու նե նալ ոչ մի այն ի նք նա զար գաց ման, ի նք-
նա կազ մա կերպ ման, այլև ի նք նա ռեֆ լեք սի-
այի բարձր մա կար դակ: Դրա հետ մեկ տեղ 
ո ւղ ղոր դող ման կա վար ժը մշ տա պես հաշ վի 
է առ նում ա վագ սերն դի մշա կու թային ժա-
ռան գու թյու նը և ման կա վար ժա կան փոր ձը: 
Այն են թադ րում է մա կա վար ժա կան փոր ձի 
յու րաց ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում՝ 
շա րու նա կա կան ի նք նակր թու թյան և ռեֆ-
լեք սի այի զար գա ցում: 

Ա նընդ հա տու թյան սկզ բունք

 Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում ու-
սուց չին ներ կա յաց վող հիմ նա կան պա-
հանջ նե րից է ի նք նակր թու թյան շա րու-
նա կա կա նու թյան ա պա հո վու մը: Պետք 
է ը նդ գծել, որ ման կա վար ժա կան կր թու-
թյան գոր ծըն թա ցը չի կա րող սահ մա նա-
փակ վել մաս նա գի տա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյու նում սո վո րե լով: Ու սում նա-
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կի 
ա պա հով ման կար ևոր պայ ման է ա պա գա 
ու սու ցիչ նե րի ի նք նակր թու թյան հա մա-
կար գը: Ու սուց չի մաս նա գի տա կան պատ-
րաստ ման գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ 
է շեշ տը դնել ա պա գա ման կա վարժ նե րի 
ան ձնային ո րակ նե րի ձևա վոր ման վրա, 
ո րն ա պա հով վում է շա րու նա կա կան մաս-
նա գի տա կան    կա րո ղու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց մամբ և ան ձնային հատ կա նիշ նե-
րի և ո րակ նե րի շա րու նա կա կան ա ճով:

 Բազ մա զա նու թյան սկզ բունք 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ կր թու թյան գա-
ղա փար նե րի ի րա ցու մը հնա րա վոր է այն 
պա րա գա յում, ե րբ հաշ վի են ա ռն վում 
սո վո րող նե րի ան հա տա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, տվյալ կր թա կան 
ի րադ րու թյան կոնկ րետ պայ ման նե րը, ո րը 
են թադ րում է ա պա գա ու սու ցիչ նե րի ան-
ձնային և մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
սե փա կան ու ղու ը նտ րու թյուն: Կր թա կան 
գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված սուբյեկտ-

նե րի ա զա տու թյան ան հրա ժեշտ աս տի-
ճա նը պա հան ջում է մո տե նալ ստաց վող 
ար դյունք նե րին պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցու մով:

 Հե ռան կա րով կոմ նո րոշ ման սկզ-

բունք 

Ման կա վար ժա կան կր թու թյու նը պատ-
րաս տում է նոր սերն դի ու սու ցիչ ներ, և կր-
թու թյու նը պետք է լի նի հե ռան կա րային: 
Ման կա վար ժա կան կր թու թյան ժա մա նա-
կա կից հա մա կար գի վեր լու ծու թյու նը, նրա 
զար գաց ման մի տում նե րի բա ցա հայ տու-
մը, ման կա վար ժա կան կադ րե րի մաս-
նա գի տա կան պատ րաստ ման մշ տա դի-
տար կու մը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
կան խա տե սել և նա խագ ծել ման կա վար-
ժա կան բու հի կր թա կան տա րած քը:

Ար դյու նա վե տու թյան սկզ բունք 

Ո րա կյալ մաս նա գետ ներ պատ րաս-
տող ման կա վար ժա կան կր թու թյու նը պա-
հան ջում է ո րո շել ու սուց չի պատ րաստ ման 
ո րա կի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը, հա-
մա ձայն ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
ի րո ղու թյուն նե րի և պա հանջ նե րի, ի նչ պես 
նաև հա մա պա տաս խան մշ տա դի տարկ-
ման ան ցկաց ման:

 Դի նա միզ մի սկզ բունք

 Շար ժըն թա ցու թյան կամ դի նա միզ-
մի սկզ բուն քի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու-
թյու նը հիմ նա վոր վում է ին տեգ րա ցի ոն 
գոր ծըն թաց նե րով, ե րբ օր օ րի ա վե լի ակ-
նա ռու են դառ նում գլո բա լաց ման մի տում-
նե րը տն տե սու թյան և քա ղա քա կա նու թյան 
ո լորտ նե րում: Նույ նը վե րա բե րում է կր թու-
թյան ո լոր տին, ե րբ մշ տա պես փո փոխ վում 
է « պա հան ջար կը» և «ա ռա ջար կը» աշ խա-
տա շու կա յում, մշակ վում են նոր հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան-տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա ներ, ու սուց ման ին տե րակ տիվ 
մե թոդ ներ և մի ջոց ներ: Այդ ա մե նը ձևա-
վո րում է այն պի սի ո րակ ներ, ի նչ պի սիք են 
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շար ժու նա կու թյու նը, նո րա րա րու թյու նը, 
ճկու նու թյու նը, տո կու նու թյու նը տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում: Դրա նով է պայ մա նա-
վոր ված դի նա միզ մի սկզ բուն քի ի րաց ման 
ար դի ա կա նու թյու նը ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան մեջ:

 Նո րա րա րու թյան սկզ բունք 

Անհ րա ժեշտ է ար դի ա կա նաց նել ման-
կա վար ժա կան հա մա կար գի չա փա բեր-
ման ա պա րա տը և չա փա նիշ նե րը: Դա 
են թադ րում է ման կա վար ժա կան հա մա-
կար գի հա մա կող մա նի ստու գում և գնա հա-
տում, այն բա րե փո խե լու ո ւղ ղու թյուն նե րը, 
նպա տա կը, խն դիր նե րը հս տա կեց նե լու, 
ո րո շե լու հա մար: Ման կա վար ժա կան հա-
մա կար գի բո լոր բա ղադ րա մա սե րը պետք 
է վեր լուծ վեն: Ա նհ րա ժեշտ է հս տա կո րեն 
ո րո շել, թե ի նչն է ա նար դյու նա վետ, հնա-
ցած: Այս պի սով՝ ան հրա ժեշտ է.
•  բա ցա հայ տել ու ղե նիշ հան դի սա ցող 

ման կա վար ժա կան նոր լու ծում նե րը, 

ո րոնք կա րող են ըն կած լի նել նո րա-
րա րա կան մո դել նե րի հիմ քում, 

• նոր, կա ռու ցո ղա կան մո դել ներ ստեղ-
ծե լու նպա տա կով, ան հրա ժեշտ է վեր-
լու ծել ա ռա ջա վոր ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի բան կը, 

• նա խագ ծել ման կա վար ժա կան հա մա-
կար գի կամ նրա ա ռան ձին մա սե րի 
նո րա րա րա կան մո դել ներ: Ա նհ րա-
ժեշտ է ստեղ ծել նո րա րա րա կան նա-
խագ ծեր, ո րոնք աչ քի են ը նկ նում ոչ 
ա վան դա կան տար բե րակ նե րով,

• հս տա կո րեն հաշ վար կել գործ նա կան 
ար ժեք ու նե ցող նո րա րա րու թյան կար-
ևո րու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը,

•  պաշտ պա նել ման կա վար ժա կան նո-
րա րա րու թյուն նե րը կեղծ նո րա րար-
նե րից և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րա ռել 
նպա տա կա հար մա րու թյան և նո րա-
րա րու թյուն նե րի ար դա րաց ված լի նե-
լու սկզ բուն քը: 

Գ րա կա նու թյուն

1. Бордовская Н. В., Реан А. А., Педагогика, М., 2006.
2. Бермус А. Г., Модернизация образования, М., 2008.
3. Плигин А. А., Личностно-ориентированное образование, М., 2007.

THE MAIN PRINCIPLES OF THE ACTUALIZATION 

OF THE PEDAGOGICAL EDUCATION

N. Harutyunyan, Al. Grigoryan

The main principles of the actualization of the pedagogical education are analysed in the 
article.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. Арутюнян, Ал. Григорян

В статье анализируются главные принципы актуализации педагогического обра зо-
ва ния.
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Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ազ-
մա տե սակ մի ջոց նե րի մեջ կան բազ մա-
թիվ յու րօ րի նակ շար ժա խա ղեր և ֆի զի-
կա կան վար ժու թյուն ներ: Յու րա քան չյուր 
ժո ղո վուրդ, կախ ված իր զար գաց ման սո-
ցի ալ-տն տե սա կան պայ ման նե րից, մշա կել 
է վար ժու թյուն նե րի և խա ղե րի որո շա կի 
ձևեր, որոնք հե տա գա յում կազ մել են ֆի-
զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ազ գային 
հա մա կար գի մի ջոց նե րի հիմ քը (11; 10; 12; 
17; 18 և այլք): Այս տեղ բա ցա ռու թյուն չի 
կազ մում նաև հայ ժո ղո վուր դը:

 Հայ ման կա վարժ նե րը և մտա վո րա-
կան նե րը բարձր են գնա հա տել շար ժա խա-
ղե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը առող ջա րա-
րա կան, կր թա կան և դաս տի ա րակ չա կան 
խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար (4; 6; 1; 8 և 
այլք): Նրանք ցույց տվե ցին, որ հայ կա-
կան ժո ղովր դա կան շար ժա խա ղե րը եղել 
են հիմ նա կան մի ջոց` երե խա նե րին աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյա նը հա ղոր դա կից 
դարձ նե լու հա մար, նպաս տել են երե խա նե-
րի ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց մա նը, 
կեն սա կան կար ևոր շար ժո ղա կան հմ տու-
թյուն նե րի ու սուց մա նը, հո գե կան կոփ մա-
նը, օգ նել են դաս տի ա րա կե լու վճ ռա կա նու-
թյուն, խի զա խու թյուն, հնա րամ տու թյուն, 
կո լեկ տի վիզ մի զգա ցում:

 Հայե րի շար ժա խա ղերն ու ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րը բա վա կա նին պարզ են, 
մի ա ժա մա նակ գու նեղ են, գրա վիչ և ու նեն 

լայն ճա նա չում: Զար գա նա լով մշա կույ թի 
մյուս տար րե րի հետ` դրանք ընդ գրկ վում 
են ազ գային ավան դույթ նե րի մեջ: Այդ 
պատ ճա ռով էլ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա-
կու թյան ազ գային մի ջոց նե րի ման կա-
վար ժա կան նշա նա կու թյունն այնն է, որ 
դրանց կի րա ռու մը ու նե նում է դաս տի ա-
րակ չա կան ներ գոր ծու թյուն պա րա պող նե-
րի վրա: Բա ցի դրա նից՝ շար ժա խա ղե րը և 
ժո ղովր դա կան ֆի զի կա կան վար ժու թյուն-
նե րը նպաս տում են առող ջա կան վի ճա կի 
բա րե լավ մա նը, օր գա նիզ մի աճին, շար ժո-
ղա կան պատ րաստ վա ծու թյան և կա մային 
որակ նե րի զար գաց մա նը: 

Ճշ մա րիտ է և այն, որ դեռ ռու սա կան 
ման կա վար ժա կան մտ քի հիմ նա դիր Կ. Դ. 
Ու շինս կին (1990) գտ նում էր, որ չի կա րե-
լի, որ մի ժո ղո վուր դը ապ րի մյու սի նման: 
Յու րա քան չյուր ժո ղո վուրդ պետք է ու նե-
նա դաս տի ա րա կու թյան ազ գային ավան-
դա կան առանձ նա հա տուկ հա մա կարգ 
(19, 43): 

Հարկ է նշել, որ դեռ ան ցյալ դա րում 
հրա տա րակ վել են հիմ նա րար աշ խա տու-
թյուն ներ այդ հիմ նա հար ցե րից, ան ցկաց-
վել են ման կա վար ժա կան հե տա զո տու-
թյուն ներ էն թո ման կա վար ժու թյու նից ( 16; 
14; 2; 7 և այլք):

 Ցա վոք, դեռ բա վա րար խո րու թյամբ 
մշակ ված չեն այն հիմ նախն դիր նե րը, 
որոնք վե րա բե րում են հայ կա կան ավան-

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆ ՐՈՒՆԶ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ 
ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՀՈ ՎԵՅԱՆ 

ՀԱՅ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺԱ ԽԱ ՂԵ ՐԸ, 

ՆՐԱՆՑ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԵՎ 

ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՉԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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դա կան ժո ղովր դա կան խա ղե րի, ֆի զի կա-
կան վար ժու թյուն նե րի մր ցակ ցու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման, ֆի զի կա կան զար գաց ման, 
շար ժո ղա կան պատ րաստ վա ծու թյան դե րի 
ու ազ դե ցու թյան հետ: Եվ դա այ սօր գլո բալ 
(հա մընդ հա նուր) ին տեգ րա ցի այի արա-
գաց ված պայ ման նե րում, երբ մարդ կու-
թյան ապա գան կախ ված է նրա մշա կու-
թային բազ մա զա նու թյան պահ պա նու մից:

 Գի տա կան հա կա սու թյունն այն է, որ 
մի կող մից՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու-
թյան տե սու թյու նում և պրակ տի կա յում 
մեր երկ րում չեն ար տա ցոլ ված հայ ժո-
ղովր դա կան շար ժա խա ղե րը, ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րը և մր ցակ ցու թյուն նե րը, 
իսկ մյուս կող մից՝ մեր ժո ղովր դի կող մից 
դա րե րի ըն թաց քում կու տակ վել է դրանց 
ար դյու նա վետ կի րառ ման ան գնա հա տե լի 
փորձ ավան դա կան ֆի զի կա կան դաս տի-
ա րա կու թյան մեջ, որն այ սօր ան բա վա-
րար է պա հանջ ված: Այդ առու մով առաջ է 
գա լիս աճող սերն դի դաս տի ա րա կու թյան 
և ու սուց ման հա մա կար գում ժո ղովր դա-
կան շար ժա խա ղե րի դե րի և նշա նա կու-
թյան ու սում նա սի րու թյան հիմ նա հար ցը: 
Այն հատ կա պես ար դի ա կան է երե խա-
նե րի մոտ մկա նային ու ժի, շար ժում նե րի 
արա գա շար ժու թյան, դի մաց կու նու թյան և 
այլ շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
մշակ ման առու մով:

 Սո ցի ա լա կան եր ևույ թի դիր քե րից 
մենք փոր ձե ցինք ցույց տալ հայ կա կան 
շար ժա խա ղե րի դերն ու նշա նա կու թյու-
նը դպ րո ցա կան նե րի շար ժո ղա կան նե-
րու ժի առար կա յա կան բարձ րաց ման մեջ: 
Հայտ նի է, որ պատ մա կա նո րեն և տրա-
մա բա նո րեն ցան կա ցած հե տա զո տու թյուն 
ան ցնում է ու սում նա սիր վող եր ևույթ նե րի 
դա սա կարգ ման փու լով, այ սինքն` դա սա-
կար գու մը կա պող օղակ է իմա ցու թյան 
տե սու թյու նում: Ինչ վե րա բե րում է շար ժա-

խա ղե րի դա սա կարգ մա նը, ապա այս տեղ 
կան որո շա կի մշա կում ներ: Օրի նակ` շար-
ժա խա ղե րը դա սա կարգ վում են ուղ ղա-
կի այբ բե նա կան կար գով (20; 13 և այլք), 
պարզ և բարդ խա ղե րի տես քով (15; 9 և 
այլք):

 Հայ հայտ նի գիտ նա կան Վ. Բդո յա նը 
(1983) հայ ժո ղովր դա կան շար ժա խա ղե րը 
դա սա կար գում է` ինք նու րույն, մարմ նա-
մար զա կան, մատ նա խա ղե րով, վազ քով, 
ցատ կե րով, առար կա նե րի նե տու մով և 
այլն: Ցա վոք, մինչ այժմ գո յու թյուն չու-
նեն շար ժա խա ղե րի դա սա կար գում ներ` 
ըստ իրենց առա վե լա պես ուղղ վա ծու թյան 
դե ռա հաս նե րի, պա տա նի նե րի և երե խա-
նե րի հիմ նա կան շար ժո ղա կան ըն դու նա-
կու թյուն նե րի մշակ ման հա մար: Ուս տի 
այս աշ խա տան քի հիմ նա կան խն դի րը գո-
յու թյուն ու նե ցող հայ ժո ղովր դա կան շար-
ժա խա ղե րի դա սա կարգ ման մշա կումն է: 
Այս խն դի րը լու ծե լու հա մար օգ տա գործ-
վել է հե տա զոտ ման հա մա լիր մե թոդ նե րը, 
որոնց շար քին են դաս վում գրա կա նու-
թյան աղ բյուր նե րի տե սա կան վեր լու ծու-
թյու նը, սո ցի ո լո գի ա կան հար ցու մը, դա-
սա կար գու մը, հա մե մա տու թյու նը:

Նա խադպ րո ցա կան կր թա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի դաս տի ա րակնե րի, ֆի-
զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցիչ նե րի և 
ծնող նե րի շր ջա նում հարց ման ար դյուն-
քում ցա վոք հաս տատ վել է, որ նրան ցից 
66 %-ը գա ղա փար չու նի ժո ղովր դա կան 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի, առա վել 
ևս շար ժա խա ղե րի մա սին, չի կա րո ղա-
նում ան վա նել գո նե մե կը նրան ցից: Քն-
նա դա տու թյան չի դի մա նում նաև այն 
փաս տը, որ տա սը ծնող նե րից ինը չի խա-
ղում երե խա նե րի հետ շար ժա խա ղեր, քա-
նի որ ծա նոթ չեն դրանց: Բայց միև նույն 
ժա մա նակ ու րա խա լի է, որ փոր ձա գետ նե-
րի երեք խմ բե րը ար դա րա ցի ո րեն գտ նում 
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Ա ղյու սակ 1

 Հայ կա կան ազ գային շար ժա խա ղե րի դա սա կար գու մը ըստ հիմ նա կան շար ժո ղա-
կան ըն դու նա կու թյուն նե րի հա մա լիր մշակ ման

Ճարպ կու թյուն, 
ա րա գա շար ժու թյուն

Գայլն ու գայ լը, Հա րայ-մօ լա, Ես տա րայ, Դմ բո-դմ բո, Գայլն ու 
ոչ խար նե րը, Բռ նել փախ չո ղին, Աղավ նի թռց նե լը, Գե րի, Փա-
փախ ետևդ րուկ, Օղ-օղ, Գայ լը աղ վե սին հա սավ, Փա փախ հա-
նու կի, Մուկն ու կա տու, Առ ու փա խի և այլն

Ուժ, հա վա սա րակշ ռու թյուն
Փայտ խլո ցի, Պա րա նաձ գում ներս ու դուրս, Ձգո ցի, Պա րա նաձ-
գո ցի և այլն

Ա րա գաու ժային,
 ճարպ կու թյուն

Հա շիվ չէ, Փայ տա հա վաք, Սա գեր-սա գեր, տո՛ւն եկեք, Թոխ կա, 
Թա գա վո րի գն դա կը, Չո քակ ռիվ, Գո տե մարտ՝ շր ջագ ծից հա նե-
լով, Շր ջա նից դուրս հա նել, Թո՛ փը բռ նիր, Մա կան և քար, Խո-
յա նակ և այլն

Ա  ր ա  գ ա  շ ա ր  ժ ո ւ  թ յ ո ւ ն , 
ճարպ կու թյուն,
 դի մաց կու նու թյուն

Հոփ-հոփ-հոփ, Որ սոր դը և թռ չուն նե րը, Մենք ու րախ երե խա ներ 
ենք, Վազ քար շավ և այլն

Ճ կու նու թյուն, ուժ
Գ լուխ կոն ծի՝ թա վալգ լոր տա լով, Բար ձը բար ձի, Ձգո ցի առաջ ու 
հետ և այլն

Ա  ր ա  գ ա  շ ա ր  ժ ո ւ  թ յ ո ւ ն , 
ճարպ կու թյուն, հա վա սա-
րակշ ռու թյուն

Ա զա տի՛ր ըն կե րոջդ, Գտի՛ր ըն կե րոջդ, Պտույ տով խփո ցի, Սուր-
հան դակ և այլն

Ա  ր ա  գ ա  շ ա ր  ժ ո ւ  թ յ ո ւ ն , 
ճարպ կու թյուն, ցատ կու նա-
կու թյուն, ուժ

Հո վի վը և գայ լը, Չխկ լիկ, Չա րաճ ճի ներ, Կաղ եմ, Սա լեկ-մա լեկ, 
Իշ խա նից մի նվեր, Երեք քայլք, Վրաթ ռուկ, Աթուր մա, Խեշ-Փեշ, 
Կաղ արա գիլ, Չբռն վես, Գայ լը փո սում, Եր կար էշ և այլն

են, որ շար ժա խա ղե րի կա նո նա վոր կի րա-
ռու մը նպաս տում է սո վո րող նե րի հիմ նա-
կան շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
մշակ մա նը` շար ժում նե րի արա գա շար ժու-
թյա նը, կոոր դի նա ցի այի, ճարպ կու թյան, 
ճկու նու թյան և այլն: Մե ծա քա նակ գրա կան 
աղ բյուր նե րի ու սում նա սիր ման, հա րուստ 
ազ գագ րա կան նյու թե րի հա վաք ման և 
ընդ հան րաց ման, ման կա վար ժա կան վեր-
լու ծու թյան ար դյուն քում հնա րա վոր եղավ 
առանձ նաց նե լու հայ կա կան ժո ղովր դա-
կան հա րյուր շար ժա խաղ: Հա ջորդ փու-

լում այդ բո լոր խա ղե րը դա սա կարգ վե ցին 
ըստ իրենց առա վե լա պես ներ գոր ծու թյան 
հատ կա նի շի` 8 հիմ նա կան շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի մշակ ման հա մար. 
ճարպ կու թյուն, արա գա շար ժու թյուն, մկա-
նային ուժ, հա վա սա րակշ ռու թյան պահ-
պան ման կա րո ղու թյուն, արա գաու ժային 
որակ ներ, դի մաց կու նու թյուն, ճկու նու թյուն 
և ցատ կու նու թյուն (Ս. Հ. Հո վե յան (2009)): 
Նման առար կա յա կան դա սա կարգ ման 
ար դյունք նե րը բեր ված են աղյու սակ 1-ո ւմ: 
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Անհ րա ժեշտ է նշել, որ շար ժա խա ղե-
րից յու րա քան չյուրն ու նի հա մա լիր ազ-
դե ցու թյուն, այ սինքն՝ նպաս տում է ոչ թե 
մեկ, այլ մի քա նի շար ժո ղա կան ըն դու նա-
կու թյուն նե րի մշակ մա նը: Այս պես, աղյու-
սա կից եր ևում է, որ շար ժում նե րի արա-
գա շար ժու թյան և ճարպ կու թյան հա մա լիր 
մշակ մա նը նպաս տում են 14 շար ժա խաղ. 

մկա նային ու ժի և հա վա սա րակշ ռու թյան 
պահ պան ման կա րո ղու թյա նը՝ 4, արա գա-
շար ժու թյան, ճարպ կու թյան և դի մաց կու-
նու թյան ՝ը նույն պես 4 և այլն: 

Եր ևում է, որ շար ժա խա ղե րի տո կո-
սային հա րա բե րու թյու նը՝ ուղղ ված տար-
բեր շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
մշակ մա նը, տար բեր է (նկ. 1):

Ն կար 1

Նկ. 1-ո ւմ շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի տո կո սային հա րա բե րու թյու նը 

Ա մե նա մեծ տե սա կա րար կշիռն ընկ-
նում է ճարպ կու թյան և արա գա շար-
ժու թյան դրս ևոր մա նը շար ժա խա ղե րի 
ան ցկաց ման ժա մա նակ, ամե նա փոքր 
տե սա կա րար կշիռն ու նեն այն պի սի ըն-
դու նա կու թյուն նե րը, ինչ պի սիք են արա-
գաու ժայի նը, դի մաց կու նու թյու նը, ճկու նու-
թյու նը, ցատ կու նա կու թյու նը:

Այս պի սով՝ բա ցա հայտ ված փաս տե րը 
պետք է խս տո րեն հաշ վի առ նեն մաս նա-
գետ նե րը հայ կա կան ազ գային շար ժա խա-
ղերն ան ցկաց նե լու դեպ քում նա խադպ րո-

ցա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք նե րի ժա-
մա նակ և հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 
ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րին:

 Հայտ նի է, որ շար ժա խա ղերն ան-
ցկաց նե լիս կա րե լի է օգ տա գոր ծել տար-
բեր առար կա ներ, օրի նակ, գն դակ ներ, 
թաշ կի նակ ներ, ժա պա վեն ներ, գուր զեր, 
գո տի և այլն: Մենք փոր ձել ենք նույն պես 
դա սա կար գել գո յու թյուն ու նե ցող հայ կա-
կան շար ժա խա ղե րը, որոնք ան ցկաց վում 
են տար բեր առար կա նե րով (ա ղյու սակ 2):



13

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա ղյու սակ 2

 Հայ կա կան ազ գային շար ժա խա ղե րի դա սա կար գու մը ըստ կի րառ վող առար կա նե րի

Ա ռար կա ներ Շար ժա խա ղեր

Գն դակ

Հո վի վը և գայ լը
Գն դի խաղ
 Թա գա վո րի գն դակ
 Նա պաս տակ ներ
 Ծան րու թյան նե տում

 Թաշ կի նակ

Սուր հան դակ
 Փա փախ ետևդ րուկ 
Օղ-օ ղ
 Փա փախ հա նու կի

 Քար

Բռ նել փախ չո ղին
 Գե րի
 Պուտ-պուտ
 Սա տա նի չըխ-չըխ

 Փայտ

Փայ տա հա վաք
Շր ջո ցի
 Խեշ-փեշ
 Փայտ խլո ցի
 Փայտն ան ցկաց նել գլ խի վրայից
 Փայտն ան ցկաց նել ոտ քե րի տա կից

Գո տի (լախ տի) Թոխ կա

Պա րան
Ծու ղակ
 Պա րա նաձ գում ներս ու դուրս

Ա ղյու սակ 2-ից եր ևում է, որ հայ կա կան 
շար ժա խա ղե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ՝ 
պայ մա նա վոր ված կա նոն նե րով, առա վել 
շատ կի րառ վում են այն պի սի առար կա-
ներ, ինչ պի սիք են փայ տե րը, գն դակ նե րը, 
և ավե լի քիչ՝ գո տի նե րը:

Այս պի սով՝ էթ նո ման կա վար ժու թյան 
տար րե րի կի րա ռու մը ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում նոր չէ, 
բարդ է, բայց այն քան կար ևոր է, որ ար-
ժա նի է ու շադ րու թյան: Այս տեղ հա տուկ 
նշա նա կա լի տեղ է գրա վում հայ ժո ղովր-
դի ազ գային ֆի զի կա կան կուլ տու րան և, 

առա ջին հեր թին, նրա ազ գային շար ժա-
խա ղե րը: Սա կայն կր թու թյան ժա մա նա-
կա կից հա մա կար գում գործ նա կա նո րեն չի 
օգ տա գործ վում այդ մի ջոց նե րի հա րուստ 
զի նա նո ցը: 

Այ սօր մեր երկ րի ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ֆի զի կա կան դաս տի-
ա րա կու-թյան ծրագ րերն ուղղ ված են 
առա վե լա պես դպ րո ցա կան նե րի, ու սա-
նող նե րի, մե ծա հա սակնե րի և զին ծա-
ռայող նե րի ու սուց մա նը և սպոր տային 
պատ րաս տու թյա նը: Դրան ցում ան նշան 
տեղ են գրա վում ազ գային խա ղե րը, չնա-
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յած ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ժա-
մա նա կա կից ծրագ րե րի ընտ րո վի բա ժի նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս զգա լի հարս-
տաց նե լու երե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի, 
երի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ բնակ չու-
թյան պա րապ մունք նե րի բո վան դա կու թյու-
նը ազ գային մի ջոց նե րով ու մե թոդ նե րով: 
Այս ամե նը, ան կաս կած, ան դրա դառ նում է 
առող ջու թյան, շար ժո ղա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան, հոգ ևոր և գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան վրա:

 Ցա վոք, այ սօր կր թա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը ան բա վա րար են օգ տա գոր ծում 
ու սուց ման ծրագ րեր՝ հայ ազ գային ավան-
դա կան շար ժա խա ղե րի կի րառ մամբ: 

Դրանք պետք է դառ նան կա պող օղակ 
հայ ժո ղովր դի ան ցյալ, ներ կա և ապա գա 
մշա կույ թի միջև: 

Ան կաս կած է նաև այն փաս տը, որ 
ավան դա կան ժո ղովր դա կան ման կա վար-
ժու թյան տար րե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կի-
րա ռու մը բա ցա հայ տում է ֆիզ կուլ տու րայի 
ու սուց չի առջև լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու-
թյուն նե րի՝ շար ժո ղա կան և դաս տի ա րակ-
չա կան ներ գոր ծու թյան առու մով, որոնք 
կն պաս տեն այն պի սի կար ևոր որակ նե րի 
զար գաց մա նը, ինչ պի սիք են ազ գային 
հպար տու թյան զգա ցու մը, հայ րե նա սի րու-
թյու նը, հա սա րա կա կան պարտ քի գի տակ-
ցու մը:

Գ րա կա նու թյուն 
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 ПАД ВИЖ НЫЕ ИГ РЫ АР МЯНС КО ГО НА РО ДА, 

ИХ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЕ И ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НОЕ ЗНА ЧЕ НИ Е

С. Ове ян, Ф. Ка за рян

Ав то ры, расс мот рев ар мянс кие под виж ные иг ры с точ ки зре ния со ци аль но го фе но-
ме на, по пы та лись по ка зать роль из на че ние ар мянс ких под виж ных игр в пред мет ном 
по вы ше нии дви га тель но го по тен ци а ла школь ни ков. В ито ге обоб ще ния эт ног ра фи чес-
ко го ма те ри а ла и пе да го ги чес ко го ана ли за бы ли вы де ле ны 100 под виж ных игр, ко то-
рые клас си фи ци ро ва ны по приз на ку их пре и му щест вен ной нап рав лен нос ти на вос пи-
та ние ос нов ных дви га тель ных спо соб нос тей уча щих ся. 

ACTIVE GAMES OF THE ARMENIAN NATION AND THEIR 

PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL VALUE

S. Hoveyan, F. Ghazaryan

The authors considered the Armenian outdoor games as a social phenomenon and 
showed their role and meanning in the increase of schoolchildren`s motor capacity.

After generalizing the ethnografic material and pedagogical analysis 100 outdoor games 
were distinguished and classified on their advantage focus on the main motor abilities of 
schoolchildren.
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Ի ԳՈՐ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ 
ԼԻ Ա ՆԱ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ

ՄԵ ԴԻ Ա ՏԻՎ ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ՈՉ 

ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀՈՒՄ 

Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային 
հա մալ սա րանի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում1 
ու սում նա սիր վում են օտար լե զու ներ՝ 4-5 
կի սա մյակ: Եր կու կի սա մյա կը տրա մադր-
վում է օտար լե զու նե րի ընդ հա նուր ան հրա-
ժեշտ գի տե լիք նե րի ապա հով մա նը, վեր ջին 
եր կու կի սա մյա կը ամ բող ջո վին նվիր ված 
է մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րին և 
տեքս տե րին: Դա սա վան դող դա սա խոս-
նե րը և ու սա նող նե րը հաղ թա հա րում են 
բա զում դժ վա րու թյուն ներ՝ կապ ված սուղ 
ժա մա քա նա կի և ու սում նաօ ժան դակ գրա-
կա նու թյան ապա հով ման հետ: Կար ևոր-
վում է դա սա խոս նե րի մաս նա գի տա կան, 
մե թո դա կան, ինչ պես նաև լեզ վա բա նա-
կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի շա րու նա կա կան 
զար գա ցու մը: ՀԱԱՀ-ի օտար լե զու ներ 
դա սա վան դող դա սա խոս նե րը վե րա պատ-
րաստ վում են՝ տար բեր ամե րի կյան, բրի-
տա նա կան ու սում նակր թա կան ծրագ րե րի 
մաս նակ ցե լով: Դրա պատ ճառ նե րից մեկն 
այն է, որ դա սա խոս նե րը գի տակ ցում են, 
որ ավան դա կան մե թոդ ներն այլևս բա-
վա րար չեն հա մա պա տաս խա նե լու արագ 
զար գա ցող կր թա կան պա հանջ նե րին:

 Հաշ վի առ նե լով հա ղոր դակ ցա կան 
մո տեց ման սկզ բունք նե րը՝ որոշ մե թո-
դիստ ներ գտ նում են, որ տեխ նի կա կան 
կամ ոչ լեզ վա կան բու հում ան հրա ժեշտ է 
զար գաց նել մի այն ու սա նող նե րի ըն կա լո-
ղա կան և ար տադ րո ղա կան լեզ վա կան հմ-
տու թյուն նե րը: Ըստ այդմ, խն դիր է դր վում 

1  Ագրոնոմիական, հիդրոմելիորացիայի, ագրո-
բիզնեսի և շուկայաբանության, տեխնոլոգիական, 
անասնաբուժական, էկոնոմիկայի ֆակուլտետներ:

զար գաց նել ու սա նող նե րի կար դա լու և ըն-
թեր ցա ծը որո շա կի թե մա նե րի սահ ման-
նե րում վե րար տադ րե լու հմ տու թյուն նե րը: 
Հատ կան շա կան է այն, որ նշ ված ֆա կուլ-
տետ նե րում դա սա վան դող ան գլե րե նի 
դա սա խոս նե րը հիմ նա կա նում չեն հրա-
ժար վում մաս նա գի տա կան տեքս տե րը 
թարգ մա նե լու գա ղա փա րից: Սա կայն դա 
ար վում է ոչ թե տվյալ տեքս տե րը վեր լու-
ծե լու, ոչ թե վե րար տադ րե լու, այլ որո շա կի 
բա ռա պա շա րի յու րաց ման նպա տա կով: 
Կար ևոր է նշել, որ այս տեղ խոսք չի գնում 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կում օտա րա-
լե զու տեքս տե րի թարգ մա նու թյան մա սին: 

Ակն հայտ է, որ ան գլե րե նի դա սա խոս նե-
րը խն դիր չեն դնում օտար լե զուն ու սու ցա-
նե լու օտա րա լե զու խոս քային գոր ծու նե ու-
թյան բո լոր տե սակ նե րի փոխ կա պակց ված 
զար գաց ման տե սան կյու նից: Նրանք գտ-
նում են, որ հնա րա վոր է մի այն սո վո րեց-
նել կար դալ, թարգ մա նել և որո շա կի սահ-
ման նե րում վե րար տադ րել ներ կա յաց վող 
տեքս տե րը: Այդ հա մա տեքս տում դժ վար է 
խո սել ըն կա լո ղա կան (ո ւնկնդ րում և ըն թեր-
ցում), ար տադ րո ղա կան (խո սել և գրել), 
ին տե րակ տիվ (մե նա խո սու թյուն, երկ խո-
սու թյուն), մե դի ա տիվ (մեկ նում, վեր լու ծու-
թյուն, թարգ մա նու թյուն) հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման մա սին, երբ մի խոս քային 
գոր ծու նե ու թյու նը նա խա պայ ման է մյու սի 
ծա վալ ման հա մար (Тер-А ва кян, 2011): 

Գործն ավե լի է դժ վա րա նում, երբ խն-
դիր է դր վում իրա կա նաց նե լու մե դի ա տիվ 
գոր ծու նե ու թյուն կոմ պե տեն տային մա-
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կար դա կում: Մե դի ա տիվ գոր ծու նե ու թյու-
նը հիմ նա կա նում իրա կա նաց վում է որ պես 
գրա վոր կամ բա նա վոր շփում, որը կա րող 
է ներ կա յաց վել ոչ մի այն թարգ մա նու թյան, 
այլև շր ջա սու թյան, տեքս տի հա պավ ված 
տար բե րա կի, տար բեր փո խա կեր պում նե-
րի մի ջո ցով (Рю мин, 2013, 3): 

Ար դի փու լում հնա րա վոր չէ պատ կե-
րաց նել գյու ղատն տե սու թյան որ ևէ ոլոր-
տում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող բարձ-
րո րակ մաս նա գետ, ով չի տի րա պե տում 
եր կու և ավել լե զու նե րի: Ագ րո նո մի ա, 
գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի սե-
լեկ ցի ա և գե նե տի կա, պա հա ծո յաց ման 
և սնն դախ տա նյու թե րի տեխ նո լո գի ա, 
կաշ վի և մոր թու տեխ նո լո գի ա, հո ղա բա-
րե լա վում, հո ղային և ջրային պա շար նե-
րի օգ տա գոր ծում և պահ պա նում, հո ղա-
շի նա րա րու թյուն և հո ղային կա դաստր, 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ան վտան գու թյուն 
և ան վտան գու թյու նը ար տա կարգ իրա-
վի ճակ նե րում և այլ մաս նա գի տա ցում ներ, 
լի նե լով նոր, շա րու նա կա բար զար գա ցող, 
հնա րա վոր է տի րա պե տել պա հանջ վող 
մա կար դա կում, եթե մաս նա գե տը ըն թեր-
ցում է օտա րա լե զու գրա կա նու թյուն և կա-
րո ղա նում է ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
թարգ մա նել ընտր վող տե ղե կույ թը կամ 
տեքս տի հատ վա ծը: 

Ակն հայտ է, որ հնա րա վոր չէ զար գաց-
նել ու սա նող նե րի մե դի ա տիվ՝ թարգ մա-
նա կան, վեր լու ծա կան հմ տու թյուն նե րը, 
եթե դա սա խո սը չու նի հա մա պա տաս խան 
լեզ վա բա նա կան կոմ պե տեն ցի ա: Դրա 
հետ մեկ տեղ, գաղտ նիք չէ, որ տեխ նի-
կա կան բու հում հնա րա վոր չէ պատ րաս-
տել թարգ մա նիչ ներ: Թե՛ գրա վոր, թե՛ բա-
նա վոր թարգ մա նա կան հմ տու թյուն ներն 
ան հրա ժեշտ է զար գաց նել, հաշ վի առ-
նե լով նեղ մաս նա գի տա կան տեքս տե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, և, իհար կե, 

ու սա նող նե րի նե րու ժը՝ լեզ վա կան մա-
կար դա կը, մաս նա գի տա կան, ճա նա չո ղա-
կան պա հանջ մունք նե րը, ին տեգ րա տիվ 
և ինստ րու մեն տալ դր դա պատ ճառ նե րը: 
Ծա նո թաց նե լով ու սա նող նե րին հա մըն-
թաց, հա ջոր դա կան, ոչ պաշ տո նա կան 
թարգ մա նու թյան տար րե րին՝ խն դիր է դր-
վում ու սա նող նե րի մեջ ձևա վո րե լու ըն թեր-
ցա նա կան, թարգ մա նա կան, ինչ պես նաև 
վեր լու ծա կան կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու-
թյուն ներ (Рю мин, 2013, 40): 

Ո րոշ դա սա խոս ներ դեռևս կար ծում են, 
թե թարգ մա նել սո վո րեց նելն ավե լի հեշտ 
է, քան օտա րա լե զու բա նա վոր խոս քային 
կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լը: Նրանք դա 
բա ցատ րում են այն հան գա ման քով, որ 
բա վա րար մա կար դակ ապա հո վող մե նա-
խո սա կան, երկ խո սա կան կա րո ղու թյուն-
ներ չու նե նա լու դեպ քում շատ դժ վար է 
զար գաց նել ու սա նող նե րի թարգ մա նա-
կան, առա վել ևս վեր լու ծա կան կա րո ղու-
թյուն նե րը: Խն դիրն ավե լի է բար դա նում, 
երբ հի շում ենք, որ գրե թե ան հնար է զար-
գաց նել խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը, 
առանց զար գաց նե լու ոչ խոս քային մի-
ջոց նե րից օգտ վե լու հմ տու թյուն նե րը: Դա 
վե րա բե րում է, այս պես կոչ ված, « մարմ նի 
լեզ վին», դի մա խա ղին, ժես տե րին, հն չե-
րան գին և այլն: 

Ռ. Վ. Ռյու մին և Ռ. Վ. Ար դով սա կա յան 
առանձ նաց նում են մե դի ա տիվ գոր ծու նե-
ու թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը.

1. հա ղոր դակ ցա կան, որը նե րա ռում է 
լեզ վա բա նա կան և հան րա լեզ վա բա նա-
կան, գոր ծա բա նա կան և այլ կոմ պե տեն-
ցի ա ներ,

2. տե ղե կատ վա կան՝ որ պես տե ղե-
կատ վու թյուն վերց նե լու տե ղե կատ վա-
կան-հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն,

3. աու տո հո գե բա նա կան (ռեֆ լեք սիվ)՝ 
որ պես վի ճակ, որն ուղղ ված է սե փա կան 
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գործ նու նե ու թյու նը և ու նա կու թյուն նե րը 
գի տակ ցե լուն,

4. հա տուկ գի տե լիք նե րը՝ որ պես սե-
փա կան գոր ծու նե ու թյու նը, փոր ձը գի-
տե լիք նե րը գնա հա տե լու մի ջոց (Рю мин, 
2013, 40-60):

Հե տա զո տող նե րը խն դիր են դնում 
սահ մա նե լու « մե դի ա տիվ կոմ պե տեն ցի ա» 
հաս կա ցու թյու նը: Սա կայն տեխ նի կա կան 
բու հի ու սա նող նե րի մե դի ա տիվ կոմ պե-
տեն ցի ան բո վան դա կային առու մով չի կա-
րող չտար բեր վել լեզ վա կան բու հի ու սա-
նող նե րի մե դի ա տիվ կոմ պե տեն ցի այից, 
հատ կա պես ու սա նող - դա սա խոս, ու սա-
նող - ու սա նող փոխ գոր ծակ ցու թյան հա-
մա տեքս տում: 

Աս վա ծը ավե լի ակ նա ռու կդառ նա, եթե 
մենք ներ կա յաց նենք մե դի ա տիվ կոմ պե-
տեն ցի այի բո վան դա կու թյու նը ու սա նող 
- ու սա նող փոխ գոր ծակ ցու թյան շր ջա-
նակ նե րում, քա նի որ այն են թադ րում է 
հա ջոր դա կան թարգ մա նու թյուն, հա ղոր-
դակ ցա կան դի տա վո րու թյուն նե րի տար-
բեր տեքս տե րի մի ջո ցով ներ կա յա ցում և 
բա նակ ցային կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո-
րում: Ագ րա րային ոլոր տին վե րա բե րող 
մաս նա գի տա կան տեքս տե րում դժ վար է 
կա տա րել դի տա վո րու թյուն նե րի տեքս-
տայ նա ցում կամ մաս նա գի տա կան մա-
կար դա կում որո շա կի բա նակ ցու թյուն նե րի 
միջ նոր դա վոր ված ապա հո վում: Այլ հարց 
է, երբ խոսք է լի նում ագ րա րային ոլոր տը 
սպա սար կող մաս նա գետ նե րի շփ ման բո-
վան դա կու թյու նը, ձևե րը, ար տա հայտ չա-
մի ջոց նե րը ներ կա յաց նե լու մա սին: 

Ինչ պես ցույց են տա լիս ՀԱԱՀ-ի նշ-
ված ֆա կուլ տետ նե րի ան գլե րե նի դա սա-
խոս նե րի հարց ման և հար ցազ րույց նե րի 
ար դյունք նե րը, ներ կա պայ ման նե րում 
նպա տա կա հար մար է խո սել առանց փոխ-
գոր ծակ ցու թյան մե դի ա ցի այի մա սին. այն 

առու մով, որ այն են թադ րում է ոչ ին տե-
րակ տիվ մե դի ա ցի այի հետ ևյալ ձևե րի յու-
րա ցում՝ 

1. թարգ մա նու թյուն, 
2. հա մա ռո տագ րում, 
3. ամ փո փագ րում, 
4. ամ փո փում, 
5. վե րա պատ մել:
 Բո լոր նշ ված մե դի ա ցի այի ձևե րը զար-

գաց նե լով՝ հնա րա վոր է դառ նում զար-
գաց նել ու սա նող նե րի մե դի ա տիվ կոմ պե-
տեն ցի ան (Ко лес ни ков, Де ни сов, 2012: 
23-33):

 Կա րե լի է պն դել, որ ար դի փու լում կար-
ևոր վում է հատ կա պես թարգ մա նու թյու նը՝ 
որ պես մե դի ա տիվ գոր ծու նե ու թյան հիմ նա-
կան բա ղադ րիչ: Դա բա ցատր վում է նախ 
և առաջ այն հան գա ման քով, որ ու սա նող-
նե րը զար գաց նում են իրենց թարգ մա նա-
կան կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը 
դեռևս դպ րո ցում: Նրանց մոտ բա վա կա-
նին բարձր մա կար դա կում ձևա վոր ված են 
բա ռա րան նե րից, ու ղե ցույց նե րից, տար բեր 
տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րից օգտ վե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը: Այլ 
հարց է, թե ինչ մա կար դա կում են կա րո-
ղա նում նրանք կի րա ռել թարգ մա նա կան 
հնար նե րը՝ փո խա րի նու մը, փո խա տե ղու-
մը, ավե լա ցու մը, բաց թող նե լը և պատ ճե-
նու մը: Նշ ված հնար նե րը կի րա ռե լու կա րո-
ղու թյուն ներն ան հրա ժեշտ և հնա րա վոր է 
զար գաց նել ու սուց ման բո լոր փու լե րում՝ թե՛ 
ու սում նա կան, թե՛ տեխ նի կա կան տեքս տե-
րի հետ աշ խա տե լիս:

 Նույ նը վե րա բե րում է լրիվ կամ ընտ-
րո վի գրա վոր թարգ մա նու թյան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ու սուց մա նը, քա նի որ նշ ված 
հնար նե րը և տեխ նո լո գի ա նե րը հիմք են 
ստեղ ծում գի տա կան, մաս նա գի տա կան 
տեքս տը հա մա ռո տագ րե լու, ամ փո փագ-
րե լու, ամ փո փե լու և այլ նպա տա կով վեր-
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լու ծե լու հա մար:
 Լեզ վա բա նա կան մա կար դա կում դժ-

վար լուծ վող խն դիր է այն, որ տեխ նի կա-
կան ուղղ վա ծու թյան բու հում ու սա նող նե րը 
դժ վա րու թյամբ են տար բե րա կում հա-
մար ժեք և ոչ հա մար ժեք բա ռա պա շա րը, 
« թարգ ման չի կեղծ բա րե կամ նե րը», ֆա-
տիկ հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց հան դի սա-
ցող տրա մա խո սա կան կամ գոր ծա բա նա-
կան նշույթ նե րը: 

Ոչ ին տե րակ տիվ մե դի ա տիվ գոր ծու-
նե ու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
ու սա նող նե րին աշ խա տե լու մաս նա գի տա-
կան տեքս տե րի շուրջ, որի փոր ձը նրանք 
ու նեն: Այլ հարց է, որ ագ րա րային կողմ նո-
րոշ ման դա սըն թաց նե րում հիմ նա կա նում 
կի րառ վում են ու սում նա կան տեքս տեր: 
Բնագ րային տեքս տե րի հետ աշ խա տան-
քը պա հան ջում է այլ ռազ մա վա րու թյուն-
նե րի կի րա ռում: Նույն մեկ նա բա նու թյուն-
նե րի ռազ մա վա րու թյան կի րա ռումն այլ 
բո վան դա կու թյուն ու նի մաս նա գի տա կան 
բնագ րե րի հետ աշ խա տե լիս:

 Շատ դեպ քե րում, ի տար բե րու թյուն 
գե ղար վես տա կան տեքս տե րի, տեխ նի-
կա կան–բ նա գի տա կան բնույ թի տեքս տե-
րի բո վան դա կու թյունն ագ րա րային բու հի 
ու սա նող նե րը շատ արագ են կռա հում: 
Նույ նը վե րա բե րում է տեր մին նե րի հետ 
աշ խա տան քին: 

Տ վյալ մաս նա գի տու թյան մեջ հայտ նի 
տեր մին նե րի, կա նոն նե րի, բա նաձ ևե րի, 
եր ևույթ նե րի իմա ցու թյունն օգ նում է ու սա-
նող նե րին արագ կողմ նո րոշ վե լու, առանձ-
նաց նե լու թարգ ման վող տեքս տի գլ խա-
վոր և երկ րոր դա կան տե ղե կատ վու թյուն 
հա ղոր դող բա ղադ րիչ նե րը, տեր մին նե րը, 
չե զոք բա ռա պա շա րը, ինչ պես նաև մաս-
նա գի տա կան իրա կու թյուն նե րը, դարձ-
վածք նե րը ու դարձ ված քային մի ա վոր նե-
րը: Կար ևոր է հս տա կո րեն ներ կա յաց նել 

ու սա նող նե րի կող մից իրա կա նաց վող 
տեքս տի շուրջ աշ խա տան քի նպա տա կը: 
Ու սուց ման ավար տա կան փու լում կա րե լի 
է պա հան ջել, որ ու սա նող նե րը ոչ մի այն 
տեքս տի հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը 
ներ կա յաց նող բա ժին ներն առանձ նաց-
նեն, այլև այդ բա ժին նե րից ընտ րեն մեկ-
նո ղա կան, վեր լու ծա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հատ ված նե րը: Ընդ որում՝ նրանք 
կա րող են տեքս տի մեկ նու թյու նը հա մա-
ռո տագ րել ընտ րո ղա կան ճա նա պար հով 
բուն տեքս տից (О со бен нос ти пре по да ва-
ния кур са тех ни чес ко го пе ре во да… 2010, 
25-27): 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ թարգ մա նու-
թյու նը կա րող է նա խոր դել կամ հա ջոր դել 
վեր լու ծու թյա նը մաս նա գի տա կան տեքս-
տի շուրջ տար վող աշ խա տան քում: Այս-
տեղ ան հրա ժեշտ է հս տա կո րեն նա խա-
թարգ մա նա կան բնույ թի վար ժու թյուն ներն 
առանձ նաց նել նա խա վեր լու ծա կան բնույ-
թի վար ժու թյուն նե րից և առա ջադ րանք նե-
րից, քա նի որ դրանք եր բեմն հան դես են 
գա լիս հա մա տեղ: 

Ոչ ին տե րակ տիվ մե դի ա տիվ հմ տու-
թյուն նե րի զար գաց ման կար ևոր պայ ման 
է դի դակ տի կա կան մատ չե լի ու թյան, հա-
ջոր դա կա նու թյան, գի տա կա նու թյան սկզ-
բունք նե րի կի րա ռու մը: Ընդ որում` հո գե-
բա նա կան բնույ թի խն դիր նե րը նույն պես 
մաս նա գի տա կան տեքս տի շուրջ աշ խա-
տե լիս այլ ուղղ վա ծու թյուն ու նեն, քա նի որ 
դրանք վեր լու ծե լիս կամ թարգ մա նե լիս ու-
սա նող նե րը չեն ապ րու մակ ցում, հուզ վում, 
զար մա նում, զայ րա նում, ապ րում կա տար-
սիս (Ко лес ни ков, Де ни сов, 2012, 23-33): 

Եզ րա կա ցու թյուն: Ոչ լեզ վա կան, տեխ-
նի կա կան, բնա գի տա կան բու հում մե դի-
ա տիվ գոր ծու նե ու թյու նը են թադ րում է 
մե դի ա տիվ կոմ պե տեն ցի այի ձևա վո րում, 
որի հիմ քում ըն կած են հա ղոր դակ ցա կան, 
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լեզ վա բա նա կան, հան րա լեզ վա բա նա կան, 
գոր ծա բա նա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը: 

Գործ նա կան մա կար դա կում խն դիր 
է դր վում ձևա վո րե լու ու սա նող նե րի մեջ 
օտա րա լե զու մաս նա գի տա կան տեքս-
տի շուրջ աշ խա տե լու վեր լու ծա կան և 
թարգ մա նա կան կա րո ղու թյուն ներ և հմ-
տու թյուն ներ, ինչ պես նաև հե ռա հա ղոր-
դակ ցա կան-տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-

գի ա նե րի կի րառ ման ու նա կու թյուն ներ: 
Կար ևոր վում է հս տա կո րեն առանձ-

նաց նել այն թարգ մա նա կան հնար նե րը՝ 
փո խա րի նու մը, փո խա տե ղու մը, ավե-
լա ցու մը, բաց թող նե լը և պատ ճե նու մը, 
որոնք ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ոչ մի այն 
գե ղար վես տա կան, այլև գի տա կան, տեխ-
նի կա կան տեքս տե րի թարգ մա նու թյան և 
վեր լու ծու թյան ըն թա ցա կար գեր մշա կե լիս:
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 РАЗ ВИ ТИЕ МЕ ДИ А ТИВ НЫХ НА ВЫ КОВ В НЕ Я ЗЫ КО ВОМ ВУ ЗЕ

И. Ка ра пе тян, Л. Вар да нян 

В стат ье оп ре де ля ет ся по ня тие « ме ди а тив ная ком пе тен ци я», вы де ля ют ся его ком по-
нен ты, ана ли ти чес кие и пе ре вод чес кие уме ния и на вы ки, а так же те ле ком му ни ка тив ны-
е-ин фор ма ци он ные спо соб нос ти.

 Под чер ки ва ет ся зна че ние фор ми ро ва ния у сту ден тов не язы ко во го ву за пе ре вод чес-
ких уме ний ис поль зо ва ния пе ре вод чес ких при е мов за ме ны, до бав ле ни я, опу ще ния и 
каль ки ро ва ни я, ко то рые нуж ны при ме нять при ра бо те с на уч но-тех ни чес ки ми текс та ми 
в учеб ных це лях.

DEVELOPMENT OF MEDIATIVE COMPETENCE IN NONLANGUAGE UNIVERSITY

I. Karapetyan, L. Vardanyan 

The article defines the concept of “mediative competence”, sigles out its components, 
analytic and translating skills, as well as telecommunicative -information capacities.

It emphasizes the importance of formation of non-language higher school students’ trans-
lating skills to translate such translating techniques as substitutions, additions, deletions, and 
calque tracing that should be used when working with scientific texts for training purposes.
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՉԱ ԼԱ ԲՅԱՆ 
Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

Թ ՎԱՅ ՆԱՑ ՎԱԾ ՊԱ ՏՈՒ ՄԸ 

ՈՐ ՊԵՍ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ

 Հոդ վա ծի բJ ն նպա տակն է ներ կա յաց-
նել թվայ նաց ված պա տJ  մի  (digital story-
telling) նշա նա կJ  թյJ  նը դա սի ըն թաց քJ մ 
և ազ դե ցJ  թյJ  նը J  սJ մն  ա կան գոր ծըն-
թա ցի վրա, ինչ պես նաև թվայ նաց ված 
պա տJ  մի ՝ որ պես դա սա վանդ ման և J -
սJ ց ման նո րա րա րա կան մե  թո դի հնա րա-
վո րJ  թյJ ն նե րը: Նոր մե  թո դի կի րա ռJ  մը 
մե  ծա պես կօ ժան դա կի դա սա խոս նե րին և 
J  սա նող նե րին՝ մJ տք գոր ծե լJ  թվայ նաց-
ված պա տJ  մի  ոլորտ և մաս նա կից դառ-
նա լJ  այդ գոր ծըն թա ցին:

Կր թա կան հա մա կար գում նո րա գույն 
տեխ նո լո գի նե րի կի րա ռու մը վեր ջին տա-
րի նե րին շատ լայն տա րա ծում է ստա ցել: 
Թվային տե սախ ցիկ նե րը, հա մա կար գիչ-
նե րը, տե սա նե րած ման (scanning) սար քե-
րը և հա մա ցան ցը դար ձել են հա սա նե լի և՛ 
դա սա խոս նե րի, և՛ ու սա նող նե րի հա մար՝ 
օգ նե լով նրանց նվա ճել թվայ նաց ված աշ-
խար հը: Այդ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ազ դե-
ցու թյու նը կր թու թյան վրա շատ դրա կան 
է, քա նի որ նոր տեխ նո լո գի ա նե րը դա-
սա խոս նե րին տվել են հնա րա վո րու թյուն՝ 
բարձ րաց նե լու իրենց կր թա կան մա կար-
դա կը, զար գաց նե լու մաս նա գի տա կան հմ-
տու թյուն նե րը և, այդ պի սով, բա րե լա վե լու 
կր թու թյան որա կը: Շատ հե տա զո տող ներ 
կար ծում են, որ ու սա նող նե րի հա ջո ղու-
թյուն նե րը և շա հադր դում նե րը (motivation) 
խթա նում են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը 
հատ կա պես այդ տեխ նո լո գի ա նե րի ընդ-
գրկ ման մի ջո ցով: Ամեն դեպ քում կր թա-
կան հա մա կար գը բախ վում է տար բեր 

խն դիր նե րի հետ, որոն ցից առաջ նային է 
հա մար վում ու սա նող նե րի ներգ րավ վա-
ծու թան բարձ րա ցու մը՝ առա վե լա գույն 
ար դյունք ապա հո վե լու հա մար: Շատ կար-
ևոր է նաև օգ տա գոր ծել նո րա րա րա կան 
ման կա վար ժա կան մո դել ներ՝ գրա վե լու 
հա մար ու սա նող նե րի հե տաքրք րու թյու նը: 
Stotytelling-ը, որը դեռ չի ու սում նա սիր վել 
հայ հե տա զո տող նե րի կող մից, կա րե լի է 
թարգ մա նել որ պես «թ վայ նաց ված պատմ-
վածք», « հա մա կարգ չային պա տում», 
«թ վայ նաց ված հո րին վածք»: Մենք գտ նում 
ենք, որ «թ վայ նաց ված պա տու մը» լա վա-
գույն և դի պուկ ձևով է ներ կա յաց նում այս 
նոր եր ևույ թը: 

Թվայ նաց ված պա տու մը այն նո րա-
գույն ման կա վար ժա կան նո րա րա րա կան 
մե թոդ նե րից է, որը ներգ րա վում է ու սա-
նող նե րին խոր և իմաս տա լից ու սում նա-
ռու թյան գոր ծըն թա ցի մեջ: Այս մե թո դի 
նպա տակն է թվայ նաց ված պա տու մի մի-
ջո ցով ստեղ ծել ու սուց ման կա ռու ցո ղա-
կան մի ջա վայր: Ու սում նա սիր վել են թվայ-
նաց ված պա տու մի ման կա վար ժա կան 
կող մե րը և ազ դե ցու թյու նը ու սա նող նե րի 
վրա դա սի ըն թաց քում պատ մու թյուն ներ և 
տեքս տեր ան ցնե լիս:

 Դեռևս վաղ ժա մա նակ նե րից մինչև 
մեր օրե րը պատ մու թյան կամ պատմ ված-
քի վե րար տադ րու թյու նը ծա ռայել է որ պես 
կր թա կան լայն ճա նա չում ու նե ցող գոր-
ծիք, որը գի տե լի քի մի սերն դից մյու սին 
փո խանց ման շատ ար դյու նա վետ մի ջոց 
է: Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում շատ ար-
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մա տա կան և կտ րուկ փո փո խու թյուն ներ 
են կա տար վել պատ մու թյուն ներ ստեղ ծե-
լու գոր ծըն թա ցում, բազ մա թիվ մի ջոց ներ 
են օգ տա գործ վել տե ղե կատ վու թյուն փո-
խան ցե լու հա մար: Ընդ հա նուր առ մամբ 
վե րար տադ րու թյու նը ման կա վար ժա կան 
հզոր մո տե ցում է, որը կա րող է օգ տա-
գործ վել բա րե լա վե լու հա մար ու սում նա-
ռու թյան ար դյուն քը, ընդ հա նուր գի տա-
կան և նեղ մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը: 
Պատ մու թյուն նե րը պատմ վել են որ պես 
ժա մա նա կի հետ ան ցնող ավան դույթ-
ներ՝ որ պես ժա ռան գու թյուն եկող սերն-
դին: Ան գամ այ սօր մար դիկ շա րու նա կում 
են պատ մու թյուն ներ վե րար տադ րել նո-
րա գույն թվային գոր ծիք նե րի մի ջո ցով: 
Թվայ նաց ված պա տու մը եր բեմն դիտ վում 
է որ պես ավան դա կան վե րար տադ րու-
թյան և մուլ տի մե դի ա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի մի ա ձու լում (1, 125): Տեխ նո լո գի ա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պի սիք են 
թվային տե սախ ցի կե րը, խմ բագ րա կան 
մի ջոց նե րը և գոր ծիք նե րը, բարձ րաց րել 
են տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը լսա-
րա նում՝ օգ նե լով ու սա նող նե րին ձեռք բե-
րել գի տե լիք և կա ռու ցել իրենց մտ քե րը, 
ներ կա յաց նել և տա րա ծել դրանք ավե լի 
ար դյու նա վետ կեր պով (2, 16-18): 

Վե րար տադ րու թյան հզո րու թյու նը որ-
պես ման կա վար ժա կան մի ջոց հայտ նի էր 
դեռևս մարդ կու թյան առա ջա ցու մից ի վեր: 
Թվայ նաց ված պա տու մը դար ձավ ավան-
դա կան բա նա հյու սու թյան ժա մա նա կա կից 
դրս ևո րում: Այն գրե թե յու րա քան չյու րին 
թույլ է տա լիս օգ տա գոր ծել սար քա վո րում-
ներ և հա մա ցանց՝ հո րի նե լու ան ձնա կան 
պատ մու թյուն ներ շարժ վող կամ ան շարժ 
պատ կեր նե րի օգ նու թյամբ, երաժշ տա կան 
հն չյուն նե րի մի ջո ցով, որոնք կապ ված են 
հե ղի նա կի ստեղ ծա րար և նո րա րա րա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի հետ:

 Մարդ կու թյան սո ցի ա լա կան զար գաց-
ման ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում պա-
տու մը օգ տա գործ վել է որ պես գի տե լիք 
և ար ժեք ներ փո խան ցե լու և տա րա ծե լու 
մի ջոց՝ հա մար վե լով կար ևո րա գույն հմ-
տու թյուն հա ղոր դակց վե լու և գի տե լիք ու 
փոր ձա ռու թյուն փո խա նա կե լու հա մար: 
Դրա գոր ծա ծու մը լսա րա նում նոր չէ, և 
այս առի թով Բեհ մե րը նշել է. « Պա տու մը 
մի գոր ծըն թաց է, որում ու սա նող նե րը ան-
ձնա վո րում են իրենց լսած նյու թը, կազ-
մում և ար տա հայ տում իրենց կար ծի քը 
դրա վե րա բե րյալ» (3): 

Սա կայն վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե-
րի ըն թաց քում շատ բան է փոխ վել պատ-
մու թյուն ներ ստեղ ծե լու հար ցում, և որ պես 
ար դյունք առաջ է եկել հետ ևյալ հար ցը՝ 
ինչ պե՞ս պետք է օգ տա գործ վի մուլ տի մե-
դի ան՝ հեշ տաց նե լու հա մար այդ աշ խա-
տան քը: Հա մա ձայն Նոր մա նի՝ « Մար դիկ 
միշտ էլ պատմ վածք ներ են պատ մել: Մեր 
ավան դա կան ժա ռան գու թյան մի մաս-
նիկն է խա րույ կի կող քին հա վաք վել ու 
պատ մու թյուն ներ պատ մել: Այ սօր էլ մար-
դիկ պատ մում են պատ մու թյուն ներ, սա-
կայն այժմ մենք ու նենք նոր մի ջոց մյուս նե-
րի հետ կիս վե լու: Թվայ նաց ված պա տու մը 
կա րող է լի նել հնա գույն ժա մա նակ նե րի 
տեքստ պատ մե լու ավան դույ թի և այ սօր-
վա տեքս տը ներ կա յաց նե լու մի ա ձու լում» 
(1, 125): Այս պի սով՝ կա րիք է զգաց վում 
լսա րա նում տեքս տը պատ մե լու մե թո դի և 
հա մա կարգ չի զու գա հեռ օգ տա գործ ման: 
Հայտ նի է նաև, որ տեխ նո լո գի ան ավե լի 
օգ տա կար է այն ժա մա նակ, երբ այն օգ-
տա գործ վում է որ պես կր թա կան մա կար-
դա կը բարձ րաց նե լու ավե լի լայ նա տա րած 
ծրա գիր (4, 38-42): Հա մա կար գիչ նե րը և 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րը կա րող են 
կար ևո րա գույն դեր խա ղալ՝ թվայ նաց ված 
պա տու մը ման կա վար ժու թյան մեջ ավե լի 
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տա րած ված մե թոդ դարձ նե լու գոր ծում: 
Ինչ պես նշում է Միլ լե րը. «Թ վայ նաց ված 
պա տու մը ու սա նող նե րին տրա մադ րում է 
կա յուն հիմք 21-րդ դա րի հմ տու թյուն նե րի 
առու մով» (5):

 Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում մեր 
կյանքն ավե լի հարս տա ցել է տեխ նո լո գի-
ա կան մի ջոց նե րով: Տեխ նո լո գի այի զար-
գա ցու մը հան գեց րել է նոր սերն դի ավե լի 
պրպ տող լի նե լուն, քան նրանց ծնող ներն 
ու պա պերն էին: Հետ ևա բար, հե տա զո-
տող նե րը գտ նում են, որ թվային տեխ նո-
լո գի ա նե րի և հատ կա պես հա մա ցան ցի 
ազ դե ցու թյու նը 21-րդ դա րի լսա րան նե րում 
ան վի ճե լի փաստ է:

Փ րենս քի ի հա մա ձայն՝ այ սօր վա ու-
սա նո ղու թյու նը առա ջին սե րունդն է, որը 
շր ջա պատ ված է թվային տեխ նո լո գի ա նե-
րով: Իրենց առօ րյա կյան քում նրանք սեր-
տո րեն կապ ված են հա մա կար գիչ նե րին, 
էլեկտ րո նային խա ղե րին, թվային երաժշ-
տա կան և տե սագ րող սար քե րին ու բջ-
ջային հե ռա խոս նե րին: Նրանք շա րու նակ 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, էլեկտ րո նային 
նա մա կագ րու թյան, հա մա ցան ցային և 
հա մա կարգ չային խա ղե րի, շար ժա կան 
երաժշ տա կան սար քե րի և սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի և տե սա դա րան նե րի մեջ են: 
Այս սար քե րը և տեխ նո լո գի ա նե րը նրանց 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շատ արագ 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ոչ իրա կան՝ 
վեր տո ւալ աշ խար հից և ամե նա կար ևո րը՝ 
ցան կա ցած վայ րում ըն դա մե նը մի քա նի 
կո ճակ սեղ մե լով (6, 1-6): Որոշ դեպ քե րում 
դա նպաս տում է հե ռա կա ու սուց ման ծրագ-
րե րի իրա կա նաց մա նը, որը շատ երկր նե-
րում կա տար վում է հա մա ցան ցի մի ջո ցով: 
Այ սօր վա ու սում նա կան մի ջա վայ րը նե րա-
ռում է այդ տեխ նո լո գի ա նե րը, և դա սա-
վան դող նե րը ևս օգ տա գոր ծում են դրանք 
որ պես հիմ նա կան առօ րյա մի ջոց ներ: Ու-

սում նա կան հիմ նա կան են թա կա ռույ ցը 
նե րա ռում է հա մա կար գիչ ներ, տպիչ ներ, 
տե սա նե րած ման սար քեր, թվային խցիկ-
ներ և հա մա ցանց: Այս պարզ պատ ճա ռով 
է, որ ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
ներգ րավ ման հար ցը պետք է լի նի մեր ու-
շադ րու թյան կենտ րո նում:

Թվայ նաց ված պա տու մը առա ջին 
ան գամ ի հայտ է եկել Կա լի ֆոռ նի ա-
յում թվայ նաց ված պա տու մի կենտ րո նում 
1980-ա կան նե րի վեր ջե րին, ինչ պես մի 
մե թոդ, որը հնա րա վո րու թյուն էր տվել 
թատ րո նի աշ խա տա կից նե րին ձայ նագ-
րե լու, վե րար տադ րե լու և տա րա ծե լու 
պատմ վածք նե րը (7, 79-90): Նոր մա նը 
սահ մա նում է թվայ նաց ված պա տու մը որ-
պես հա կիրճ պատ մու թյուն՝ ըն դա մե նը 
2-3 րո պե տևո ղու թյամբ, որ տեղ պատ-
մու թյուն վե րար տադ րո ղը օգ տա գոր ծում 
է իր սե փա կան ձայ նը՝ պատ մե լու իր սե-
փա կան պատմ ված քը: Անձ նա կան տար րը 
կար ևոր վում է և կա րող է հա մակց վել այլ 
մարդ կանց, որ ևէ տե ղան քի, հե տաքրք րու-
թյան կամ մի այլ բա նի հետ, որ պատմ-
ված քին կհա ղոր դի մի յու րա հա տուկ մո-
տե ցում (1, 125): Թվայ նաց ված պա տու մը 
նաև սահ ման վում է որ պես հնա գույն 
պատ մո ղա կան ար վես տի ժա մա նա կա կից 
ար տա հայ տու թյուն: Չնա յած գո յու թյուն 
չու նի թվայ նաց ված պա տու մի մեկ հս տակ 
սահ մա նում, այն ընդ գր կում է նաև մուլ-
տի մե դի ային գոր ծիք նե րի կի րա ռու թյուն՝ 
նե րա ռյալ գրա ֆի կա, տե սալ սո ղա կան 
սար քեր և շար ժա պատ կեր ներ՝ պատ մու-
թյուն ներ պատ մե լիս: Բեն մայո րը գտ նում 
է, որ պա տու մը մի հա կիրճ մուլ տի մե դի-
ային պատ մու թյուն է, որը մի ա վո րում է 
ձայ նը, պատ կե րը և երաժշ տու թյու նը: Այն 
ան շարժ պատ կեր նե րի մի խումբ է, որն 
ու ղեկց վում է երաժշ տու թյամբ: Ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լով դրա ներ կա յաց մա նը էկ-
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րա նին (8, 188-204)՝ Ալան Դեյ վի սը առա-
ջար կում է թվայ նաց ված պա տու մի մեկ այլ 
սահ մա նում՝ որ պես հա կիրճ պատմ վածք, 
հա ճախ ան ձնա կան պատ մու թյուն, որը 
պատմ վում է առա ջին դեմ քի կող մից և 
ներ կա յաց վում որ պես կարճ ֆիլմ հե ռուս-
տա ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի էկ րա նին և 
կամ էլ էկ րա նա վոր վում լսա րա նում:

Ինչ պես ժա մա նա կին Արմսթ րոնգն 
է նկա տել, հա մա կար գիչ նե րը, թվային 
խցիկ նե րը, խմ բագ րա կան մի ջոց նե րը և 
այլ տար բեր տեխ նո լո գի ա ներ դառ նում 
են ավե լի հա սա նե լի լսա րա նում և ապա-
հո վում ու սա նող նե րին և դա սա խոս նե րին 
մի ջոց նե րով՝ ավե լի հեշ տու թյամբ ստեղ-
ծե լու հա մար թվայ նաց ված պա տում ներ 
(9, 11-20): Ավե լին՝ թվայ նաց ված պա տու-
մը օգ նում է ու սա նող նե րին զար գաց նե լու 
իրենց ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն-
նե րը՝ նո րա րա րա կան ձևե րով տար բեր 
խն դիր ներ լու ծե լու հա մար (10): Այն շատ 
ար դյու նա վետ ման կա վար ժա կան մե թոդ 
է, որը բարձ րաց նում է ու սա նող նե րի շա-
հադր դու մը և ապա հո վում ու սա նող նե րին 
ու սում նա կան մի ջա վայ րով, որն ուղ ղորդ-

վում է հա ղոր դակց ման, ար տա ցոլ ման և 
մի ջանձ նային հա ղոր դակց ման մի ջո ցով 
պատ մու թյուն ներ կազ մե լով: Ու սա նող նե-
րը ևս կա րող են ստեղ ծել թվայ նաց ված 
պատ մու թյուն ներ և, օգ տա գոր ծե լով իրենց 
տեխ նո լո գի ա կան հմ տու թյուն նե րը, ստեղ-
ծե լու այն պի սի թվայ նաց ված պա տում, 
որը հիմն ված կլի նի կր թա կան որո շա կի 
հիմ նա հար ցե րի վրա:

Թվայ նաց ված պա տու մը կի րառ վում է 
որ պես կր թա կան գոր ծըն թա ցի մուլ տի մե-
դի ային ար տադ րու թյան իրա կա նա ցում: 
Այն դառ նում է ու սուց ման և դա սա վանդ-
ման կար ևոր մաս: Այս ամե նը ավե լի դյու-
րին է դառ նում տեխ նի կա կան մի ջոց նե-
րի հա սա նե լի ու թյամբ: Շատ կր թա կան 
հաս տա տու թյուն ներ ար դեն հասց րել են 
բա ցա հայ տել թվային տեքս տի վե րար-
տադ րու թյան օգ տա գործ ման առա վե լու-
թյուն նե րը (11, 220-228):

Սա կայն այ սօր ոչ բո լոր լսա րան ներն 
են հա գեց ված նո րա գույն տեխ նո լո գի ա-
նե րով, որոնք հնա րա վո րու թյուն կտան 
լի ո վին օգտ վե լու թվայ նաց ված պա տու մի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րից:
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DIGITAL STORYTELLING AS A COMPREHENSIVE METHOD OF TEACHING

S. Chalabyan, K. Sargsyan

The given article touches upon the representation of the significance of digital storytelling 
in the classroom, its influence on the teaching process, and also the opportunities of digital 
storytelling as an innovative method of teaching and learning. The use of this innovative 
method supports both the teachers and the students to enter the area of digital storytelling 
and become a participant of the process. 

ЦИФ РО ВОЙ ПЕ РЕС КАЗ STORYTELLING 

КАК УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ МЕ ТОД ОБУ ЧЕ НИ Я

С. Ча ла бян, К. Сарг сян 

Ос нов ной цел ью стат ьи яв ля ет ся предс тав ле ние циф ро во го пе рес ка за (storytelling) 
и его зна че ние во вре мя уро ка с даль ней шим вли я ни ем на про цесс обу че ния как ин но-
ва ци он но го ме то да обу че ни я. Ис поль зо ва ние но во го ме то да зна чи тель но по мо жет пре-
по да ва те лям и сту ден там не толь ко ов ла деть про цес сом сто ри тел лингa, но и стать его 
не пос редст вен ным участ ни ком. 
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Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մի ջա ռար կա-
յա կան կա պե րի ի րա կա նա ցու մը թույլ է տա-
լիս ճիշտ մո տեց ման դեպ քում է ա պես բարձ-
րաց նել ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը՝ 
այն դնե լով ա ռա վել կա յուն հիմ քե րի վրա։ 
Մյուս կող մից` մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
հետ ևո ղա կան ի րա կա նա ցու մը ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը դարձ նում է ա ռա վել հե տաքր-
քիր, մատ չե լի և ամ բող ջա կան, ի սկ ու սում էլ` 
ա ռա վել նպա տա կաուղղ ված։

 Հայտ նի է, թե ի նչ կար ևոր դեր ու նի մա-
թե մա տի կա կան ա պա րա տը ֆի զի կա յում։ 
Ցան կա ցած ֆի զի կա կան եր ևույթ կամ պրո-
ցես ու սում նա սի րե լիս մենք նախ փոր ձում 
ե նք կա ռու ցել նրա ո րա կա կան պատ կե րը, 
ո րն ի վեր ջո դառ նում է ամ բող ջա կան, ե րբ 
դրան հա ջոր դում է ա դեկ վատ քա նա կա կան 
նկա րագ րու թյու նը։ Ա վե լին, քա նա կա կան 
նկա րագ րու թյու նը (մա թե մա տի կա կան մո-
դե լա վո րու մը) հիմք է նոր ո րա կա կան դա-
տո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար և թույլ է 
տա լիս քն նարկ վող ֆի զի կա կան եր ևույթ նե-
րում և պրո ցես նե րում տես նել նոր ո րա կա-
կան կող մեր և ո րո շել դրանց կի րա ռե լի ու-
թյան սահ ման նե րը։

 Ֆի զի կայի ու սուց ման ըն թաց քում եր-
ևույթ նե րի և պրո ցես նե րի նկա րագր ման ժա-
մա նակ ա ռանձ նա պես կար ևոր վում է ո րա-
կա կան և քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն նե րի 
միջև ան հրա ժեշտ հաշ վեկշ ռի ա պա հո վու մը։ 
Հա կա ռակ դեպ քում մենք չենք կա րո ղա նա 
ու նե նալ այն ամ բող ջա կան պատ կե րը, ո րը 
թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել եր ևույթ նե րի և 

պրո ցես նե րի հիմ քում ըն կած պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պե րը և տար բեր բնու-
թագ րե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող ֆունկ ցի-
ո նալ հա րա բե րու թյուն նե րը։

 Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի հան-
րակր թա կան հա մա կար գում տե ղի ու նե-
ցած փո փո խու թյուն նե րը միտ ված են բարձ-
րաց նել ո ւս ման ո րա կը։ 12-ա մյա կր թա կան 
հա մա կար գի ան ցման զու գըն թաց է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան ա ռար կա-
յա կան ծրագ րե րում, ո րոն ցից ա ռանձ նա նում 
է 12-րդ դա սա րա նի ե րկ րորդ կի սա մյա կում 
ա վար տա կան քն նա կան ա ռար կա նե րից 
կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը։ Այդ կրկ-
նու թյուն նե րին հատ կաց ված ժա մա քա նա կը 
բա վա րար է և կազ մում է ա ռան ձին դեպ քե-
րում 144 ժամ կամ այդ ա ռար կային հատ-
կաց ված դպ րո ցա կան ո ղջ ժա մա քա նա կի 
մոտ 25 %-ը։ Դա է պատ ճա ռը, որ ան հրա-
ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել բազ մա կող մա նի-
ո րեն ու սում նա սի րել և վեր լու ծել կրկ նու թյան 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ-
ման ման կա վար ժա հո գե բա նա կան կող-
մե րը՝ այն դի տար կե լով որ պես ու սուց ման 
պրո ցե սի կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ մաս։ Վեր-
ջինս նշա նա կում է, որ կրկ նու թյու նը պետք է 
լու ծի այն նույն խն դիր նե րը, ին չին միտ ված է 
այս կամ այն ա ռար կայի ու սու ցու մը, ա վե լին՝ 
այդ պի սի մեծ ժա մա նա կով ամ փո փիչ կրկ-
նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լայ նո-
րեն կի րա ռե լու գի տա կան ճա նա չո ղու թյան 
մե թոդ նե րը, քա նի որ հնա րա վոր է լի նում 
ար դեն դա սըն թա ցի ո ղջ ծա վա լի շր ջա նակ-

ԱՐ ՄԵՆ ԾԱ ՏՈՒՐՅԱՆ 
Ա ՆԻ ՇԱՀ ԲԱԶՅԱՆ

 ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ 

ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ 

ԱՄ ՓՈ ՓԻՉ ԿՐԿ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ 
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նե րում զու գա հեռ ներ ան ցկաց նել նմա նա-
տիպ հաս կա ցու թյուն նե րի, եր ևույթ նե րի և 
պրո ցես նե րի միջև։ Մյուս կող մից մի ջա ռա-
րա կա յա կան և նե րա ռար կա յա կան կա պե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ար դեն ի սկ գո յու-
թյուն ու նե ցող լայն սպեկտ րի առ կա յու թյու-
նը ճիշտ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում կա րե լի է 
է ա պես բարձ րաց նել ու սուց ման ո րա կը։ Այդ 
կա պե րը կոնկ րետ ա ռար կայի դեպ քում ու-
նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

 Վեր ջին տա րի նե րին ման կա վար ժու թյան 
մեջ ո րոշ լուրջ քայ լեր ի րա կա նաց վե ցին ամ-
փո փիչ կրկ նու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա-
վետ կազ մա կերպ ման ու սում նա մե թո դա կան 
հա մա կար գի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ, ո րը 
թույլ տվեց նա խան շել գոր ծո ղու թյուն նե րի 
այն հիմ նա կան ո ւղ ղու թյու նը, ո րը կա րող է 
ա պա հո վել լավ ար դյունք։ Մաս նա վո րա պես, 
կրկ նու թյան գոր ծըն թա ցի խոր և բազ մա կող-
մա նի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ա ռաջ քաշ-
վեց մի հայե ցա կարգ, ո րի հա մա ձայն՝ կրկ-
նու թյու նը դի տարկ վում է որ պես ու սուց ման 
ը նդ հան րաց նող մո դել (3, 141-148)։ Այդ հայե-
ցա կար գը հե տա գա յում հիմք հան դի սա ցավ 
ստեղ ծել ֆի զի կայի դա սըն թա ցի կրկ նու-
թյան կազ մա կերպ ման ու սում նա մե թո դա-
կան ձեռ նարկ (2)։ Բա ցի այդ՝ մշակ վե ցին 
այն ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, 
ո րոնց կի րա ռու մը բարձ րաց նում է բնա գի-
տա կան ցիկ լի ա ռար կա նե րից ամ փո փիչ 
կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը (1, 161-163)։ Սա կայն դեռևս 
չի կա րե լի ա սել, որ ամ բող ջու թյամբ ու սում-
նա սիր ված է ա ռան ձին ա ռար կա նե րի գծով 
կրկ նու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման լի ար ժեք 
ու սում նա մե թո դա կան հա մա կագ, ո րն իր 
մեջ նե րա ռում է այդ գոր ծըն թա ցի կազ մա-
կերպ ման բո լոր կող մե րը։ Մաս նա վո րա պես, 
ան հրա ժեշ տու թյուն կա վեր հա նե լու 12-րդ 
դա սա րա նի ֆի զի կայի դա սըն թա ցի ամ փո-
փիչ կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ ֆի զի կայի 

և մա թե մա տի կայի մի ջա ռար կա յա կան կա-
պե րի ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ո րոնց հաշ վի առ նու մը կա րող է 
նպաս տել կրկ նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը։

Կրկ նու թյուն նե րի մա սին խո սե լիս մեր 
դա տո ղու թյուն նե րի ան կյու նա քա րային գա-
ղա փա րը հիմն վում է «Կրկ նու թյու նը որ պես 
ու սուց ման ը նդ հան րաց նող մո դել» հայե-
ցա կար գի և այն գա ղա փա րի վրա, որ կրկ-
նու թյան ի րա կա նաց ման լա վա գույն մի-
ջոց նե րից մե կը կի րա ռու թյան մի ջո ցով նոր 
ը նդ հան րա ցում նե րի հան գելն է։ Որ պես զի 
կա րո ղա նանք նա խան շել այն ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է հաշ վի առ-
նել կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ ֆի զի կայի և 
մա թե մա տի կայի մի ջա ռար կա յա կան կա պե-
րը ի րա կա նաց նե լիս, նախ և ա ռաջ պետք է 
հաշ վի առ նել կրկ նու թյան հա մար ֆի զի կա-
կան նյու թի ը նտր ման չա փա նիշ նե րը, այ նու-
հետև մա թե մա տի կա կան մտա ծո ղու թյա նը 
բնո րոշ տրա մա բա նա կան ը նդ հան րա ցում-
ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 
Վեր ջինս հիմն վում է հա ման ման (ա նա լոգ) 
գա ղա փար նե րի հա մե մա տու թյան վրա, ո րն 
ի հայտ է գա լիս օբյեկտ նե րի եր ևույթ նե րի, 
պրո ցես նե րի ո րա կա կան և քա նա կա կան 
հա մադր ման ժա մա նակ։

 Հիմ նա վոր ված է, որ կրկ նու թյու նը ար դյու-
նա վետ է կազ մա կեր պել ոչ թե ը ստ ֆի զի կայի 
բա ժին նե րի ու սուց ման հեր թա գա յու թյան, 
այլ ֆի զի կայի դա սըն թա ցի բո վան դա կու-
թյան հիմ քում ըն կած ա ռանց քային, հիմ-
նա րար գա ղա փար նե րի խմ բա վոր ման վրա 
(3)։ Ֆի զի կայի պա րա գա յում դա ա ռա ջին 
հեր թին ֆի զի կայի հիմ նա րար օ րենք ներն են 
(է ներ գի այի, իմ պուլ սի, է լեկտ րա կան լից քի 
պահ պան ման օ րենք ներ) տե սու թյուն նե րը, 
ֆի զի կայի մե թո դա բա նա կան սկզ բունք նե-
րը (հա րա բե րա կա նու թյան, սի մետ րի այի, 
վե րադր ման, տո լե րան տու թյան և այլն), ի նչ-
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պես նաև գի տե լիք նե րի կոնկ րետ կի րառ ման 
և ը նդ հան րաց ման նպա տա կով ը նտր ված 
ֆի զի կա կան խն դիր նե րի ամ բող ջու թյու նը։ 
Այդ ի մաս տով կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ 
մա թե մա տի կա կան ա պա րա տի ը նտ րու թյու-
նը պետք է հիմն վի ոչ թե է պի զո դիկ կա-
պե րի, այլ ը նտր ված ֆի զի կա կան նյու թին 
ա դեկ վատ (հա մա պա տաս խան) և ա ռա վել 
ու նի վեր սալ բնույթ ու նե ցող մա թե մա տի կա-
կան ա պա րա տի վրա, ո րը կա րող է ա ռա վել 
ը նդ գծել կրկ նու թյան ը նդ հան րաց նող դե րի 
քա նա կա կան կող մը։

Կրկ նու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ-
ման նպա տա կով ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի 

և պրո ցես նե րի բազ մա զա նու թյան և նրանց 
մա թե մա տի կա կան մո դե լա վոր ման հի ե-
րար խի ա յում կա րե լի է ու սում նա սիր ման են-
թա կա ֆի զի կա կան նյու թը տա րան ջա տել 
այն պես, որ դրանց նկա րագր ման հա մա-
պա տաս խան՝ մա թե մա տի կա կան ա պա րա-
տը նույն պես ա ռանձ նա նա իր ո րո շա կի ը նդ-
հան րու թյամբ։

Ս խե մա տի կո րեն պատ կե րենք այն տրա-
մա բա նա կան շղ թան, ո րը բնո րո շում է ֆի զի-
կայի ու սուց ման ժա մա նակ ֆի զի կայի և մա-
թե մա տի կայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող բարդ 
և բազ մաբ նույթ կա պե րը։
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 Ֆի զի կայի և մա թե մա տի կայի մի ջա-
ռար կա յա կան կա պե րի ի մա ցա բա նա կան, 
դի դակ տի կա կան, հո գե բա նա կան և մե թո-
դա կան կող մե րը ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ 
դրս ևո րում ներն ու նեն ֆի զի կայից ամ փո-
փիչ կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ, քա նի որ 
մի կող մից՝ գործ ե նք ու նե նում նոր տա-
րի քա հո գե բա նա կան խմ բի սո վո րող նե րի, 
մյուս կող մից է լ՝ տար բեր ա ռար կա նե րից 
սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ո ղջ ծա վա լով 
ին տեգր ման հետ։

Խմ բա վո րե լով այն ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լիս ֆի զի-
կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի ամ փո փիչ 
կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ, ֆի զի կայի 
և մա թե մա տի կայի միջև մի ջա ռար կա յա-
կան կա պեր ի րա կա նաց նե լիս կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել հետ ևյա լը։ 

1. Հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում ֆի-
զի կայի ո ղջ դա սըն թա ցի հա մար ամ բողջ 
ծա վա լով ի րա կա նաց նե լու ֆի զի կայի և 
մա թե մա տի կայի միջև ժա մա նա կային և 
տե ղե կատ վա կան մի ջա ռար կա յա կան կա-
պե րը՝ ա պա հո վե լով դա սըն թա ցի ամ բող-
ջա կան և բազ մա կող մա նի ըն կա լու մը։

2. Հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում 
ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րի և պրո ցես նե րի 
հի ե րար խի այի մեջ ոչ մի այն կա տա րե լու 
խմ բա վո րում ներ և տա լու դրանց ը նդ հան-
րա կան ո րա կա կան և քա նա կա կան նկա-
րագ րու թյու նը, այլ նաև լայ նո րեն կի րա ռել 
ֆի զի կա յում առ կա գի տա կան ճա նա չո-
ղու թյան տե սա կան մե թոդ նե րը (ի դե ա լա-
կա նա ցում, մո դե լա վո րում, հի պո թեզ նե րի 
ա ռաջ քա շում, ա նա լո գի ա, գա ղա փար նե-
րի, սկզ բունք նե րի ա ռաջ քա շում, դե դուկ-
տիվ դուրս բե րում, ը նդ հան րա ցում և այլն) 
և մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րի լայն 
սպեկտ րը։

3. Հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում մի-
ան գա մայն ի րա րից տար բեր ֆի զի կա կան 

եր ևույթ նե րը և պրո ցես նե րը նկա րագ րող 
հա ման ման (ա նա լոգ) մա թե մա տի կա կան 
հա վա սա րում նե րից դա տո ղու թյուն ներ 
ա նե լու այդ եր ևույթ նե րի և պրո ցես նե րի 
նոր ո րա կա կան կող մե րի մա սին։

4. Հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում 
ֆի զի կա կան խն դիր նե րի լու ծու մը քն նար-
կե լու տար բեր մա կար դակ նե րում, հա մա-
պա տաս խա նա բար տար բեր ա դեկ վատ 
մա թե մա տի կա կան ա պա րա տի մի ջո ցով 
սո վո րող նե րի մեջ զար գաց նե լով տո լե-
րանտ մտա ծո ղու թյան տար րեր։

Կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ մա թե մա-
տի կա կան գի տե լիք նե րի կի րա ռու մը մղում 
է գի տե լիք նե րի ը նդ հան րաց ման, ո րը 
նպաս տում է սո վո րող նե րի ըն դու նա կու-
թյուն նե րի բազ մա կող մա նի զար գաց մա նը 
և մտա վոր գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց-
մա նը։ Այդ դեպ քում նախ կի նում ստա ցած 
գի տե լիք նե րը դառ նում են ա շա կերտ նե րի 
ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյան կար գա վո-
րիչ ներ։

 Կա րե լի է պն դել, որ ա շա կեր տի մտա-
վոր զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րից մե կը 
կա րող է հան դի սա նալ մի ա ռար կայից 
մյու սը գի տե լիք նե րը տե ղա փո խե լու կա րո-
ղու թյու նը, ո րը բնու թագ րում է ճա նա չո ղա-
կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու-
նը։ Գի տե լիք նե րի տե ղա փո խու մը հայտ նի 
փաս տե րի մի ջա ռար կա յա կան ը նդ հան-
րաց ման և նոր, ը նդ հան րաց ված գի տե լիք-
նե րի սին թե զա վոր ման մեջ է ։

Կրկ նու թյուն նե րի ժա մա նակ ֆի զի կայի 
և մա թե մա տի կայի մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րը թույլ են տա լիս սո վո րող նե րի մեջ 
զար գաց նել ը նդ հան րա ցում ներ կա տա-
րե լու կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք հիմն վում 
են այդ ա ռար կա նե րին բնո րոշ մտա ծո-
ղու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ձևե րի վրա։ 
Գոր ծո ղու թյուն նե րը (ճա նա չել, տար բե րել, 
ա ռանձ նաց նել), ո րոնք ի րենց բնույ թով 
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ը նդ հա նուր են, հիմք են ստեղ ծում գի տե-
լիք նե րի մի ջա ռար կա յա կան տե ղա փոխ-
ման և կա րո ղու թյուն նե րի գե նե րա լի զա ցի-
այի հա մար։ 

Այս պի սով՝ ֆի զի կայի ու սուց ման ժա-
մա նակ ֆի զի կայի և մա թե մա տի կայի մի-
ջա ռար կա յա կան կա պե րի հետ ևո ղա կան 
ի րա կա նա ցու մը իր դրս ևոր ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներն ու նի ամ փո փիչ կրկ-
նու թյուն նե րի ժա մա նակ, ո րն ա ռա ջին 
հեր թին պայ մա նա վոր ված է ֆի զի կայի և 

մա թե մա տի կայի դա սըն թաց նե րից սո վո-
րող նե րի ո ղջ գի տե լիք նե րի տե ղա փոխ-
ման և ֆի զի կա կան նյու թին ա դեկ վատ և 
ա ռա վել ու նի վեր սալ մա թե մա տի կա կան 
ա պա րա տի կի րառ ման հնա րա վո րու-
թյամբ։ Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վի առ նե լը թույլ կտա ա ռա վել ը նդ գծել 
կրկ նու թյան գոր ծըն թա ցի ը նդ հան րաց նող 
դե րի քա նա կա կան կող մը և վե րա հաս տա-
տել «Կրկ նու թյու նը որ պես ու սուց ման ը նդ-
հան րաց նող մո դել» հայե ցա կար գը։
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ И 

МАТЕМАТИКИ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ ПОВТОРЕНИЙ КУРСА ФИЗИКИ

А. Цатурян, А. Шахбазян

В статье рассмотрены некоторые особенности реализации межпредметных связей 
физики и математики, которые проявляются при обобщающем повторений курса физики.

THE SPECIFIC FEATURES OF THE REALIZATION OF THE INTERDISCIPLINARY 

LINKS BETWEEN PHYSICS AND MATHEMATICS IN PHYSICS COURSE 

SUMMARIZING REVISIONS

A. Tsaturyan, A. Shahbazyan

In the article the main features of the realization of the interdisciplinary links between 
Physics and Mathematics are raised, the ones which are displayed in Physics course during 
the final summarizing revision.
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Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար-
գում ու սա նե լու և դա սա վան դե լու ո ղջ 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյունն ու 
հա ջո ղու թյու նը պայ մա նա վո րող կար ևո-
րա գույն գոր ծոն նե րից է գրա գետ ա կա-
դե մի ա կան խոս քը: Այն են թադ րում է թե´ 
բա նա վոր և թե´ գրա վոր ա կա դե մի ա կան 
տեքստ կազ մե լու ի մա ցու թյուն (գ րա գի-
տու թյուն)՝ հիմն ված ի նչ պես ը նդ հա նուր, 
այն պես էլ մաս նա գի տա կան/ գի տա ճյու-
ղային  տեքս տե րին բնո րոշ շա րադ րան քի 
վե րա բե րյալ  գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն-
նե րի վ րա: Ժա մա նա կա կից կր թա կան 
հա մա կար գում ստուգ ման/գ նա հատ ման 
բա նա վոր մե թոդ ներն ի րենց տեղն աս տի-
ճա նա բար զի ջում են գրա վոր շա րադ րան-
քի գնա հատ ման ձևե րին: Պատ ճառ ներն 
ու նպա տակ նե րը հայտ նի են. ա պա հո վել 
գնա հատ ման ա նա չառ, ար դար պայ ման-
ներ: Ու սում նա ռու թյան ո ղջ ըն թաց քում 
ու սա նո ղից պա հանջ վում է պար բե րա բար 
պատ րաստ վել ու հանձ նել գրա վոր ա ռա-
ջադ րանք ներ, բազ մաբ նույթ գրա վոր քն-
նու թյուն ներ` հա ճախ տե սա կան նյու թի 
վեր լու ծա կան շա րադ րու թյուն նե րի (essay) 
տես քով, զե կու ցում ներ, հոդ ված ներ, կուր-
սային աշ խա տանք ներ, ա վար տա կան թե-
զեր, մաս նա գի տու թյու նից կախ ված, նաև` 
լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի ամ փո փում-
ներ,  գի տա փոր ձե րի ն կա րագ րու թյուն 
և այլն: Մի կող մից՝ մաս նա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի դա սա խոս նե րը վե րո հի շյալ 
աշ խա տանք նե րը գնա հա տե լիս պար տա-

վոր են հաշ վի առ նել տվյալ շա րադ րան քի 
բո վան դա կու թյունն ու կա ռուց ված քը, այ-
սինքն` ա կա դե մի ա կան խոս քի կա պակց-
վա ծու թյու նը, նյու թի վեր լու ծու թյան, մտ-
քե րի զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նը, 
հա մա պա տաս խան տեքս տի կա ռուց ված-
քը, քե րա կա նու թյու նը, կե տադ րու թյու-
նը և մի շարք այլ բա ղադ րիչ ներ: Մյուս 
կող մից, սա կայն, ու սա նող նե րին, ո րոնց 
ու սում նա ռու թյան լե զուն հայե րենն է, չի 
ա ռա ջարկ վում հայե րե նի ա կա դե մի ա կան 
շա րադ րան քի հի մունք նե րը, սկզ բունք-
ներն ու հմ տու թյուն նե րը ներ կա յաց նող 
այն պի սի դա սըն թաց (հա մա պա տաս խան 
դա սագր քով), ո րի օգ նու թյամբ նրանք կա-
րո ղա նան կա տա րե լա գոր ծել, հղ կել ի րենց 
ա կա դե մի ա կան խոս քը և, հետ ևա բար, 
հա ջո ղու թյամբ ձևա կեր պել ի րենց մտ քերն 
ու տեքս տե րը: Հարկ է նշել, որ բու հա-
կան ըն դու նե լու թյան հա մար տխ րահռ չակ 
շտե մա րան նե րը « սեր տե լով» բարձր գնա-
հա տա կան ստա նա լը ա մեն ևին էլ չի նշա-
նա կում որ ևէ լեզ վի լավ ի մա ցու թյուն, գրա-
գի տու թյուն, ա ռա վել ևս` ա կա դե մի ա կան 
շա րադ րան քի ու խոս քի նոր մե րի ի մա-
ցու թյուն: Ա վար տա կան քն նու թյուն նե րից 
նույ նիսկ գե րա զանց գնա հա տա կան ներ 
ստա ցած ու սա նո ղը հա ճախ դժ վա րա նում 
է գրի առ նել որ ևէ պարզ ա կա դե մի ա կան 
ա ռա ջադ րանք: Սոսկ հա րուստ բա ռա-
պա շա րով ու գրե թե «ան թե րի» քե րա կա-
նու թյամբ հնա րա վոր չէ հաղ թա հա րել 
ա կա դե մի ա կան խոսք շա րադ րե լու դժ վա-

ՀԱՍ ՄԻԿ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ 
ՎԱ ՀԵ ԳԱԲ ՐԻ ԵԼՅԱՆ 

Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ Ա ԿԱՆ ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ 

ՈՐ ՊԵՍ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ 

Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԳՈՐ ԾՈՆ 
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րու թյուն նե րը: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ 
են հա տուկ հմ տու թյուն ներ ու գի տե լիք: 
Ու սա նող նե րը հա ճա խա կի խոս տո վա նում 
են, որ գրա վոր հանձ նա րա րու թյան կա-
ռուց վածքն ու բո վան դա կու թյու նը սո վո-
րա բար «ս տեղծ վում են» ի նք նա բե րա բար` 
դպ րո ցի կամ/և հա մալ սա րա նի ու սու ցիչ-
նե րից ստա ցած մաս նա կի (հիմ նա կա նում 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցից դուրս) գի տե-
լիք նե րի, մաս նա վոր խոր հուրդ նե րի հի-
ման վրա: Այս հան գա մանքն ի րա կա նում 
սո վո րող նե րի հա մար ստեղ ծում է սուբյեկ-
տիվ ու ան հա վա սար մեկ նար կային պայ-
ման ներ: Այս պես, այն ու սա նո ղը, ո րը քիչ 
թե շատ տի րա պե տում է  ա կա դե մի ա կան 
 շա րադ րան քի նր բու թյուն նե րին (մաս-
նա վոր ե ղա նակ նե րով), տե ղյակ է ա կա-
դե մի ա կան տեքս տե րի նշա նա կու թյանն 
ու դրանց կա ռուց ված քային նոր մե րին, 
ա վե լի լավ է հանձ նում քն նու թյուն նե-
րը, քան նա, ով եր բեմն, ա ռար կա յա կան 
գի տե լի քին ա վե լի լավ տի րա պե տե լով 
հան դերձ, չի կա րո ղա նում իր մտ քե րը 
 հա մա կարգ ված,  հա մա պա տաս խան լեզ-
վա կան  կա ռույց նե րով ու ո ճով  շա րադ րել:

Ու սա նող նե րի հա մար գրա վոր ա ռա-
ջադ րանք նե րը հիմ նա կա նում քն նու թյուն 
կամ ստու գարք հանձ նե լու, ա սել է թե` գնա-
հատ ման մի ջոց են: Մինչ դեռ ցան կա ցած 
ա կա դե մի ա կան շա րադ րանք շատ ա վե լի 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու գոր ծա ռույթ-
ներ ու նի, ո րոնց մա սին ու սա նող նե րին 
ան հրա ժեշտ է ի րա զե կել ու, այդ պի սով, 
մի ա ժա մա նակ հիմ նա վո րել ա կա դե մի ա-
կան հայե րե նի  կամ  ցան կա ցած այլ  լեզ վով 
ն ման  դա սըն թա ցի  կար ևո րու թյու նը: Այս-
պի սով. 

▪ Քն նու թյուն ներ հանձ նե լուց բա ցի` 
ու սա նո ղին ան հրա ժեշտ է ու նե նալ ա կա-
դե մի ա կան խոս քի ո րո շա կի պա շար` տե-
սա կան գրա կա նու թյուն ըն թեր ցե լու, դա-

սա խո սու թյուն ներ, զե կու ցում ներ լսե լու, 
մաս նա գի տա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ 
քն նար կում նե րի մաս նակ ցե լու, տար բեր 
հար ցե րի շուրջ բա նա վի ճե լու հա մար: Ու-
սում նա ռու թյան ըն թաց քում ա կա դե մի ա-
կան շա րադ րան քի վե րա բե րյալ տե սա կան 
ու գործ նա կան գի տե լիք նե րը մե ծա պես 
նպաս տում են ան հա տի ի նք նու րույն, վեր-
լու ծա կան, քն նա դա տա կան մտա ծո ղու-
թյան զար գաց մա նը: Լավ կա ռուց ված, 
հա կիրճ, տրա մա բան ված խոս քի նր բու-
թյուն նե րին տի րա պե տե լով, ան հա տը սո-
վո րում է նաև իր ու սում նա սի րած նյու թի 
վե րա բե րյալ նպա տա կային, ը ստ է ու թյան 
հար ցեր տալ, մտ քեր ար տա հայ տել, խն-
դիր ներ ա ռաջ քա շել և ռա ցի ո նալ լու ծում-
ներ ա ռա ջար կել: Ա կա դե մի ա կան խոս քի 
«այ բու բե նի» ի մա ցու թյու նը կա րող է ա կն-
հայ տո րեն բա րե լա վել ու սում նա կան գոր-
ծըն թա ցը: 

▪   Բուն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցից 
բա ցի` ու սում նա ռու թյան ա վար տա կան 
փու լե րում անհ րա ժեշ տա բար ծա գում է 
տվյալ մաս նա գի տա կան ո լոր տը ներ կա-
յաց նող ա կա դե մի ա կան հա մայն քին ին-
տեգր վե լու, ա կա դե մի ա կան գրա գետ շա-
րադ րանք ներ կա յաց նե լու խն դի րը: Ե թե 
ու սա նո ղին ծա նոթ չլի նեն ա կա դե մի ա կան 
հա ղոր դակ ցու թյան այն ո րո շա կի նոր-
մերն ու ըն դուն ված կա նոն նե րը, ո րոն ցով 
այդ բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րը մի-
մյանց հետ «շփ վում են», գա ղա փար ներ, 
ու սում նա սի րու թյան ար դյունք ներ և այլ 
գի տա կան տե ղե կու թյան հա ղոր դում, փո-
խա նա կում և/ կամ գնա հա տում, ա պա ը նդ-
հա նուր հա ղոր դակ ցու թյան գոր ծըն թա ցից 
նա պար զա պես դուրս կմ նա, կմե կու սա-
նա: Հայ կա կան (ոչ շատ վաղ ան ցյա լում` 
խորհր դային) կր թու թյան հա մա կար գը 
տա րի ներ շա րու նակ ե ղել է քիչ թե շատ 
հա մա սեռ և փակ: Այ սինքն`
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 Հան րակր թա կան ծրագ րե րը, ը նդ հա-
նուր առ մամբ, մի ա տարր է ին և բո լոր դպ-
րոց նե րի հա մար պար տա դիր: Չկար դպ-
րոց նե րի ներ կայիս բազ մա զա նու թյու նը` 
ո րոշ դպ րոց նե րի կող մից ա ռար կա յա կան 
ծրագ րե րի նկատ մամբ հա ճախ սուբյեկ-
տիվ, եր բեմն էլ կա մա յա կան մո տե ցում-
նե րով տար բեր վող գր քե րի, ի նչ պես նաև 
դա սա վանդ ման հին ու նոր մե թոդ նե րի 
զու գակ ցու մով: Տար բեր քա ղաք նե րի ու 
գյու ղե րի դպ րո ցա կան ներ ստա նում է ին 
բո լո րի հա մար ը նդ հա նուր հան րակր թա-
կան գի տե լիք ներ, և, հետ ևա բար, ի մա-
ցու թյան ա ռու մով հա վա սար հիմ քեր` 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն ներ ըն դուն վե լու և ու սում նա ռու թյու նը 
քիչ թե շատ միև նույն մեկ նար կային կե-
տից սկ սե լու հա մար: 

Բու հա կան քն նու թյուն ներն այն պես է ին 
կազ մա կերպ ված, որ հնա րա վոր էր գնա-
հա տել դի մոր դի թե´ բա նա վոր և թե´ գրա-
վոր խոսք շա րադ րե լու հմ տու թյուն նե րը:

 Բուհ ըն դուն վում է ին հիմ նա կա նում 
բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող ան-
հատ նե րը: 

Ի տար բե րու թյուն այ սօր վա դպ րոց նե րի 
ու հա մալ սա րան նե րի` ար տա սահ մա նից 
ե կած հայ և օ տա րերկ րա ցի ա շա կերտ նե-
րի/ու սա նող նե րի թի վը շատ քիչ էր: Այ սօր 
հա մալ սա րան ներ ու բարձ րա գույն դպ-
րոց ներ են ըն դուն վում կր թա կան տար բեր 
մշա կույթ ներ ներ կա յաց նող ան հատ ներ, 
ով քեր ու նեն կր թա կան տար բեր հիմ քեր 
(բա զա ներ) և, բնա կա նա բար, տար բեր 
ծա վա լի ու խո րու թյան գի տե լիք ներ:

 Մի ջազ գային ա կա դե մի ա կան միտ քը 
օբյեկ տիվ (հա մա ցան ցի բա ցա կա յու թյուն, 
լեզ վա կան խո չըն դոտ ներ, չզար գա ցած տե-
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներ, ե րկ րից 
դուրս կադ րեր պատ րաս տե լու փաս տա ցի 
ան հնա րի նու թյուն) և սուբյեկ տիվ (գա ղա-

փա րա խո սու թյուն, քա ղա քա կա նու թյուն) 
պատ ճառ նե րով գրե թե ան հա սա նե լի էր: 

Այս պի սով` այն փաս տը, որ նախ կի-
նում բա նա վոր ու գրա վոր ա կա դե մի ա կան 
խոս քը հա տուկ դա սըն թա ցով չի դա սա-
վանդ վել, կա րող է «ար դա րաց վել» այն 
պատ ճա ռով, որ են թադր վել է, թե հա մալ-
սա րան ըն դուն ված ու սա նո ղը պետք է տի-
րա պե տի այն գի տե լի քին, միտք շա րադ-
րե լու ըն դուն ված նոր մե րին ու լեզ վա կան 
կա նոն նե րին, որ նրան դպ րո ցում սո վո-
րեց րել են, և ո րոնք կա րող են «ա կա դե-
մի ա կան» հա մար վել: Ի սկ նրանք, ով քեր 
չու նե ին ա կն կալ վող վե րա ցա կան ա կա-
դե մի ա կան ի մա ցու թյու նը, այն յու րաց նում 
է ին հա մալ սա րա նա կան ու սում նա ռու թյա-
նը զու գա հեռ: Այ սօր դրա բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը զգա լի ո րեն դրս ևոր վում 
են բազ մա թիվ ա կա դե մի ա կան տեքս տե-
րում` կուր սային աշ խա տանք նե րից սկ սած 
մինչև ա տե նա խո սու թյուն ներ, դա սագր-
քեր, մե նագ րու թյուն ներ, և տա րի ներ ան ց 
կա րե լի է պն դել, որ նման մո տե ցու մը ոչ 
մի այն ար դա րաց ված չէ, այլև ա նըն դու նե-
լի է: Այս տխուր «ա վան դույ թը», որ կա րե-
լի է բնու թագ րել որ պես ա կա դե մի ա կան 
խոս քի նկատ մամբ ան փու թու թյուն, շա-
րու նակ վում է մինչև այժմ: Ա կա դե մի ա կան 
հայե րե նի (մայ րե նի լեզ վի) ու սու ցու մը` որ-
պես ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցի հա-
ջո ղու թյու նը պայ մա նա վո րող կար ևոր ու 
պար տա դիր բա ղադ րիչ, նե րառ ված չէ կր-
թա կան ծրագ րե րում: Այս հա մա տեքս տում 
կա րե լի է, թերևս նշել Վ. Գաբ րի ե լյա նի 
«Գ րա վոր խոսք» գիր քը [1], ո րը թեև բո-
վան դա կու թյան ո ւղղ վա ծու թյամբ ու նյու-
թի ը նդ գր կու նու թյամբ պայ մա նա վոր ված` 
գրա վոր խոս քի մի շարք այլ տե սակ նե րի 
շար քում ան դրա դառ նում է նաև ա կա դե-
մի ա կան շա րադ րան քին և իր կեն սու նա-
կու թյունն է ա պա ցու ցել որ պես պի տա նի 
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տե ղե կա տու, այ նու հան դերձ չի նե րա ռում 
դա սըն թա ցի հա մար պար տա դիր գործ-
նա կան ա ռա ջադ րանք ներ և վար ժու թյուն-
ներ: Մեկ այլ` Հ. Պետ րո սյա նի « Գի տա կան 
գրա վոր խոսք» գիր քը [2] ման րա մաս նո-
րեն ան դրա դառ նում է գի տա կան շա րադ-
րան քի խն դիր նե րին, սա կայն այս աշ խա-
տու թյու նը ա վե լի շատ սահ մա նո ղա կան է` 
ծան րա բեռն ված տե սա կան նյու թի ու հա-
րա բե րա կա նո րեն քիչ և ոչ այն քան հետ ևո-
ղա կան/ար դյու նա վետ թվա ցող ա ռա ջադ-
րանք նե րի հա մադ րու թյամբ: Ա վե լին, այն 
նա խա տես ված է « բու հե րի հե տա զո տո ղի 
կր թա կան ծրագ րով սո վո րող նե րի, հայ-
ցորդ նե րի - մա գիստ րանտ նե րի հա մար», 
մին դեռ ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քի հի-
մունք նե րը ան հրա ժեշտ է սկ սել հա մալ սա-
րա նա կան ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին ի սկ 
ա միս նե րից` նաև հե տա զո տո ղի կր թա կան 
ծրագ րից ա ռաջ ե ղած հս կա յա կան բա ցը 
լրաց նե լու նպա տա կով: Վե րո հի շյալ գր քե-
րը, որ քան էլ ար ժե քա վոր լի նեն, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, նշ ված պատ ճառ նե րով և սույն 
հոդ վա ծում քն նարկ վող խն դիր նե րի տրա-
մա բա նու թյամբ չեն կա րող կի րառ վել որ-
պես սիս տե մա տիկ դա սըն թա ցի ձեռ նարկ-
ներ: 

Հա մալ սա րա նում տա րի ներ շա րու նակ 
ըն թա ցող հայոց լեզ վի դա սըն թա ցը, ո րն 
ան նշան ու ձևա կան փո փո խու թյուն նե րով 
ը նդ հա նուր առ մամբ կրկ նում է հան րակր-
թա կան ծրա գի րը, հատ կա պես ար դյու նա-
վետ չէ: Դրա բա ցա հայտ ա պա ցույցն են 
այ սօր հրա տա րակ վող ա կա դե մի ա կան 
ա մե նա տար բեր ժան րե րով գր ված նյու թե րի 
բո վան դա կային թե րու թյուն ներն ու պար-
զու նա կու թյու նը (կամ ճո ռոմ ու ա վե լորդ բա-
ռե րի կու տա կում նե րը), կա ռուց ված քային, 
լեզ վա կան ու ո ճային ան հա մա պա տաս խա-
նու թյուն նե րը: Այս խն դիրն ա վե լի է խո րա-
նում, թե րու թյուն ներն էլ բազ մա պատկ վում 

են, ե րբ ա կա դե մի ա կան հայե րե նին վատ 
տի րա պե տող ան հա տը  փոր ձում է «ս տեղ-
ծա գոր ծել» այլ` օ տար  լեզ վով: Հայտ նի է, 
որ Հա յաս տա նում բու հա կան/ հետ բու հա-
կան կր թու թյուն ստա ցած ան հատ նե րը, 
փոք րա թիվ բա ցա ռու թյամբ, ո րո շա կի դժ-
վա րու թյուն ներ են ու նե նում ի րենց ո լոր տի 
օ տա րերկ րյա մաս նա գետ նե րի (դա սա խոս-
նե րի, խորհր դա տու նե րի, գոր ծըն կեր նե րի) 
հետ ա կա դե մի ա կան հա ղոր դակ ցու թյան 
ըն թաց քում: Խն դի րը, ի դեպ, ոչ միշտ է, որ 
հա ղոր դակ ցու թյան լե զուն է: Ան կախ աշ-
խա տան քային լեզ վից, ի թիվս այլ հար ցե րի 
(մ տա ծե լա կեր պի տար բե րու թյուն ներ, բա-
րեխղ ճու թյան, պա տաս խա նատ վու թյան, 
ա զն վու թյան մշա կու թային ըն կա լում ներ), 
խն դիր ներ հիմ նա կա նում ծա գում են ա կա-
դե մի ա կան տեքս տե րի բո վան դա կային, 
կա ռուց ված քային, լեզ վա կան – ո ճային 
 պատ կե րա ցում նե րի  վե րա բե րյալ: Մեկ այլ 
մտա հո գիչ խն դիր, որ թերևս հնա րա վոր 
կլի ներ վե րաց նել կամ գո նե նվա զա գույ նի 
հասց նել ծրագ րային ա կա դե մի ա կան լեզ վի 
դա սըն թա ցի մի ջո ցով, Հա յաս տա նում այ-
սօր ա ռանձ նա հա տուկ լր ջու թյան հաս նող 
գրա գո ղու թյունն է: Ոչ մի այն ու սա նող նե րի, 
այլև նրանց դա սա վան դող մաս նա գետ նե-
րի աշ խա տանք նե րում հա ճախ են հան-
դի պում գրա գո ղու թյան փաս տեր: Հիմ նա-
կան, բայց ոչ մի ակ, պատ ճառն ի հար կե 
ա կա դե մի ա կան աշ խա տան քի սկզ բունք-
նե րին ու կա նոն նե րին, ա կա դե մի ա կան աշ-
խա տան քի մշա կույ թին ան տե ղյակ լի նելն 
է: Ա րևմ տյան հա մալ սա րան նե րում ու սա-
նո ղին ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին ի սկ օ րից 
զգու շաց նում են գրա գո ղու թյան վտանգ նե-
րի ու հետ ևանք նե րի մա սին` ման րա մաս-
նո րեն տե ղե կաց նե լով, թե ա կա դե մի ա կան 
տեքս տի մեջ ին չը կա րող է հա մար վել գրա-
գո ղու թյուն: Այս մշա կույ թի հիմ քը դր վում է 
դպ րո ցից: Գրա գո ղու թյան պատ ժե լի ու թյան 
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ու հնա րա վոր խն դիր նե րից խու սա փե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շա կի նյու թեր պար տա-
դիր կեր պով նե րառ ված են նաև օ տա րերկ-
րյա ու սա նող նե րի  հա մար  նա խա տես ված 
ա կա դե մի ա կան  խոս քի  դա սըն թաց նե րում: 

Հա յաս տա նյան կր թա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում, մի գու ցե ոչ մի տում նա-
վոր, բայց, ցա վոք սր տի, գրա գո ղու թյու նը 
խրա խուս վում է: Ա շա կերտ նե րը/ու սա նող-
նե րը ար տատ պում կամ ար տագ րում են 
հա մա ցան ցային/տ պա գիր նյու թեր և ներ-
կա յաց նում են դրանք որ պես զե կու ցում, 
կուր սային, ա վար տա կան աշ խա տանք և 
հան դի մա նու թյան ու ի նք նու րույն աշ խա-
տե լու հոր դո րի փո խա րեն` ստա նում են 
բա վա րար, հա ճախ բարձր գնա հա տա-
կան ներ: Նման մշա կույթն ան հան դուր ժե-
լի է ու կոր ծա նա րար: Հետ ևա բար, ան հրա-
ժեշտ է ու սում նա ռու թյան մեջ պար տա դիր 
նե րա ռել մայ րե նի լեզ վով ա կա դե մի ա կան 
դա սըն թաց և ու սա նո ղին սո վո րեց նել 
ա կա դե մի ա կան շա րադ րու թյան հի մունք-
ներն ու մշա կույ թը: Նման դա սըն թա ցը 
ու սա նող նե րին կօգ նի այդ գի տե լիք նե րը 
կի րա ռե լու նաև  ցան կա ցած այլ  լեզ վով 
ա կա դե մի ա կան  տեքստ  շա րադ րե լիս: 
Ի հար կե օգ տա կար կլի ներ նաև գրա գո-
ղու թյան դեմ պայ քա րի հա մա կարգ չային 
ծրագ րի ներդ րու մը, ո րը թեև կար ծես թե 
սկ սել է գոր ծել նաև մեր ե րկ րում, այ նու-
հան դերձ լայն կի րա ռում դեռևս չու նի: 
Սա կայն մի այն ծրագ րի առ կա յու թյու նը, 
ա ռանց հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն-
քի, վար քի ձևա վոր ման, այ սինքն`ա ռանց 
ան հրա ժեշտ  մարդ կային  գոր ծո նի օ ժան-
դա կու թյան, երբ ևէ  բա վա րար, ա ռա վել ևս` 
ար դյու նա վետ լի նել  չի  կա րող:

Կար ևոր է հաշ վի առ նել, որ ա կա դե-
մի ա կան տեքստ գրե լու գոր ծըն թա ցը 
են թադ րում է նաև սո ցի ա լա կան են թա-
տեքստ, այ սինքն` միտ քը շա րադ րե լիս 

պետք է նկա տի առ նել, թե ով է պո տեն-
ցի ալ ըն թեր ցո ղը, ո ւմ է ո ւղղ ված ա սե լի քը. 
դպ րո ցա կան ա շա կեր տի՞ն, ա ռա ջին կուր-
սի ու սա նո ղի՞ն, աս պի րան տի՞ն, հե ղի նա կի 
հետ նույն ո լոր տը կամ հա րա կից գի տա-
ճյու ղեր ներ կա յաց նող մաս նա գետ նե րի՞ն, 
թե՞ բո լո րո վին այլ ո լոր տի մաս նա գետ նե-
րի կամ ը նդ հա նուր լսա րա նի: Եվ նյու թը, 
հետ ևա բար, պատ րաստ վում է ըն թեր ցող-
նե րի գի տե լիք նե րի, խնդ րո ա ռար կա թե-
մայի վե րա բե րյալ նրան ցից ա կն կալ վող 
նախ նա կան պատ կե րա ցում նե րի ու ա կա-
դե մի ա կան տվյալ (հան րակր թա կան, բու-
հա կան, հետ բու հա կան/ գի տա կան) մա-
կար դա կում ըն դուն ված նոր մե րի, տեքս տի 
հա մա պա տաս խան տե սա կի ը նտ րու թյան 
հի ման վրա: Այ լա պես, հե ղի նակ – ըն-
թեր ցող  հա ղոր դակ ցու թյու նը  ձա խող վում 
է: Ներ կայիս կր թու թյան հա մա կար գում, 
ցա վոք սր տի, քիչ չեն այն գր քե րը, ու սում-
նա կան ձեռ նարկ ներն ու դա սագր քե րը, 
ո րոնք, մեղմ ա սած, չեն հա մա պա տաս-
խա նում ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քի 
հա մընդ հա նուր նոր մե րին ու ըն դուն ված 
չա փա նիշ նե րին: Հա ճախ ա վագ դպ րոց-
նե րի, հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րը 
բո ղո քում են ի րենց հանձ նա րար ված դա-
սագր քե րի և հատ կա պես մաս նա գի տա-
կան գրա կա նու թյան մեջ մայ րե նի լեզ վով 
շա րադր ված, բայց ան հաս կա նա լի, եր-
բեմն նույ նիսկ նույն է ջի վրա ի րար հա կա-
սող մտ քե րից, խր թին, խիստ « գի տա կան», 
ան հար կի վե րամ բարձ ո ճից, տեքս տի 
տար բեր հատ ված նե րում կրկն վող մտ քե-
րից և այլն: Օ րի նակ նե րը, դժ բախ տա բար, 
չա փա զանց շատ են, բայց ստորև ներ-
կա յաց նենք մի քա նի սը: Տեքս տե րի խնդ-
րա հա րույց հատ ված ներն ը նդ գծ ված են` 
ա ռա վել տե սա նե լի դարձ նե լու հա մար:

 1ա. « Նե րա ռա կան կր թու թյու նը բա-
ցա ռում է ե րե խա նե րի նկատ մամբ խտ-
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րա կա նու թյու նը, ա պա հո վում է հա վա-
սար վե րա բեր մունք բո լոր մարդ կանց 
հան դեպ, կր թա կան հա մա կար գում 
ստեղ ծում է ան հրա ժեշտ պայ ման ներ` 
ա ռանձ նա հա տուկ կր թա կան կա րիք-
ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար: 
Վեր լուծ ված են նե րա ռա կան դպ րոց նե-

րում առ կա հիմ նախն դիր նե րը, ին չը հնա-
րա վո րու թյուն կտա ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու այս ե րե խա նե րի կր թու-
թյու նը և սո ցի ա լա կա նա ցու մը:» [3]

Ան վա նա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի 
միջև ի մաս տային կա պը պարզ չէ. ա ռանձ-
նա հա տուկ կր թա կան կա րիք ներ ու նե ցող 
ան ձ կա րող է լի նել, օ րի նակ, հա մալ սա րա-
նի ու սա նո ղը, ո րն ա կն հայ տո րեն ե րե խա 
չի հա մար վում: Տեքս տում ան ձանց բա ռը 
չի մաս նա վո րեց վում, հետ ևա բար ան ձանց 
և այս ե րե խա նե րի հա րա բե րու թյու նը մի-
ան շա նակ ու հս տակ  չէ:

 1բ. « Ներ կա յումս մեր հան րա պե տու-
թյու նում գոր ծում է 24 հա տուկ դպ րոց, 
ո րից 14 –ը՝ Եր ևա նում, 10 –ը՝ մար զե-
րում, 117՝ նե րա ռա կան կր թու թյուն 
ի րա կա նաց նող դպ րոց, ո րոն ցից 54 –ը՝ 
Եր ևա նում, 63 –ը` մար զե րում և ե րեք՝ 
բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
գնա հատ ման կենտ րոն, ո րից մե կը՝ 
Եր ևա նում, 2 –ը  մար զե րում:» [3]
Այս պար բե րու թյան մեջ առ կա են քե-

րա կա նա կան հա մա ձայ նու թյան սխալ ներ, 
ո րոնք, ան շուշտ, ան հետ ևո ղա կա նու թյան 
ու քե րա կա նա կան կա նոն նե րի ան տես-
ման հետ ևանք են:

 2ա. « Քեյս–ս տա դի տեխ նո լո գի այի 

կի րա ռ6  մը « սահ մա նադ րա կան ի րա-
վ6 նք» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ց6 մ» [4]
Քեյս–ս տա դի (Case Study) կոչ վող եր-

ևույ թը ոչ թե տեխ նո լո գի ա է, այլ գի տա-
հե տա զո տա կան/ ու սում  նա կան մե թոդ: 

Ա կա դե մի ա կան աշ խա տան քում ճշգր տու-
թյու նը և հս տակ սահ մա նում նե րը ան չափ 
կար ևոր են:

 2բ. «Ի րա վի ճա կային վեր լ6  ծ6  թյան 
մե  թո դի հիմն  ա կան գոր ծա ռ6 յթն է սո-
վո րեց նել 6  սա նող նե րին լ6  ծել բարդ 
խն դիր ներ, որ տեղ բա ցա կա յ6 մ է հա-
մա կարգ վա ծ6  թյ6  նը, հա ջոր դա կա ն6 -
թյ6  նը, ո րոնք հնա րա վոր չէ լ6  ծել վեր-
լ6  ծ6  թյամբ:» [4]
  Քե րա կա նա կան կա տե գո րի ա նե րի 

միջև հա մա ձայ նե ցում չկա: Ճիշտ կլի ներ 
գրել «….խն դիր ներ, ո րոն ցում բա ցա կա-
յում են….»:

 3. « Լեզ վա բա ն�  թյան մե ջ գո յ6 -
թյ6 ն 6  նի դարձ ված քի ը մբռն ման 

եր կ�  տե սա կետ` լայն և նեղ: Դարձ-
ված քը լայն ի մաս տով ը մբռ նող լեզ-
վա բան նե րը (Ա. Մ6 ր վա լյան, Ա. Ս6 -
քի ա սյան, Գ. Ջա հ6  կյան և 6  րիշ ներ) 
դարձ վածք ներ են հա մա ր6 մ լեզ վ6 մ 
գո յ6  թյ6 ն 6  նե ցող դարձ ված քային 
ար ժեք 6  նե ցող բո լոր կա յ6 ն…: Դարձ-
ված քը նեղ ի մաս տով ը մբռ նող լեզ վա-
բան նե րը (Պ. Բե դի րյա նը, Վ. Քո սյա նը, 
Ե. Գևոր գյան, Ալ. Մար գա րյան և 6  րիշ-
ներ) դարձ ված քի սահ ման ներն այն-
քան են նե ղաց ն6 մ, որ դարձ վածք են 
հա մա ր6 մ մի  այն ի դի ոմն  ե րը:» [5]
(ա) Լեզ վա բա նու թյուն գի տու թյու նը 

բա վա կա նին լայն ը նդ գր կում ու նի: Հաշ վի 
առ նե լով նրա ու սում նա սի րու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րը, թերևս տե ղին կլի ներ նա խա-
դա սու թյան մեջ նշել, թե  մաս նա վո րա պես 
ո´ր լեզ վա բա նու թյան (hայ, տե սա կան, 
նկա րագ րա կան և այլն) կամ լեզ վա բա-
նու թյան ո´ր ճյու ղի (ա սենք` բա ռա գի տու-
թյան, ի մաս տա բա նու թյան կամ շա րա հյու-
սու թյան) մեջ: Ա ռա ջին նա խա դա սու թյունն, 
ը նդ հան րա պես, ի մաս տային ու շա րա հյու-
սա կան ա ռու մով ան հա ջող է շա րադր ված: 
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(բ) Լեզ վա բան-գիտ նա կան նե րին « լայն» 

կամ « նեղ ի մաս տով ը մբռ նող» ան վա նե լը 
ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քի նոր մե րին 
չի հա մա պա տաս խա նում: (գ) Փա կագ ծե-
րում տր վող ազ գա նուն նե րից եր կու սը գր-
ված են ո րո շյալ հո դով, մյուս նե րը` ոչ: Սա 
կա րե լի է դի տել որ պես ան փու թու թյուն (դ) 
Դարձ վածք բա ռը ի նք նին թարգ մա նա-
բար նշա նա կում է ի դի ոմ (idiom): Նման 
շա րադ րան քը  տավ տո լո գի ա է:

 4. « Հայ բո լոր դա սա կան նե րը մի-
ա ժա մա նակ գրա կա նու թյան տե սա-

բան ներ և գրաքն նա դատ ներ են: Այդ 
եր կու հատ կա նիշ նե րը նրանց գրա կան 
ժա ռան գու թյան ան բա ժա նե լի մա սե-
րից են և հի աց մունք են ա ռա ջաց նում 
խո րա թա փան ցու թյամբ ու դի պու կու-
թյամբ: Նրանց տե սու թյունն ու գ րաքն-
նա դա տու թյու նը հիմն ված են սե փա-

կան փոր ձի, նա խա սի րու թյուն նե րի, 

դե պի կա տա րյա լը գնա լու ձգտ ման 

վրա:» [6]
Ա կա դե մի ա կան աշ խա տան քի կար ևոր 

բա ղադ րիչ նե րից է, այս պես կոչ ված, «զ գու-
շա վոր» խոս քը: Զգու շա վոր խոսք ու նե նալ 
նշա նա կում է խու սա փել բա ցար ձակ «ճշ-
մար տու թյուն ներ» հայ տա րա րե լուց, քա նի 
որ վեր ջին ներս հա վակ նում են ա նա ռար-
կե լի ու թյան, ի սկ ա կա դե մի ա կան տեքս-
տե րում բա ցար ձա կու թյու նը վի ճա հա րույց 
է և, ի հար կե, ա նըն դու նե լի: Այս պես, բո լոր 

դա սա կան նե րի գրա կա նու թյան տե սա բան 
և գրաքն նա դատ լի նե լու փաս տը այն քան 
էլ ար ժա նա հա վատ չէ: Նրանց բո լո րի կող-
մից տե սու թյուն (այլ ոչ` տե սու թյուն ներ) 
ստեղ ծելն էլ, ա ռա վել ևս` յու րա քան չյու րի 
սե փա կան փոր ձի, նա խա սի րու թյուն նե րի 
և ոչ թե, ա սենք, քիչ թե շատ օբյեկ տիվ, 
գի տա կան հիմ քե րի վրա, մեղմ ա սած` 
ա կա դե մի ա կան, վա վե րա կան չէ: 

 5. « Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե-

րից հայտ նի է, որ ըն տա նե կան բռ նու-
թյան զոհ դար ձած այն կա նայք, ով քեր 
տն տե սա պես կախ ված են ի րենց զու-
գըն կեր նե րից, դժ վա րա նում են վերջ 
դնել բռ նա րար փոխ հա րա բե րու թյուն-

նե րին:» [7]
«Բռ նա րար» փոխ հա րա բե րու թյու նը 

են թադ րում է ե րկ կող մա նի բռ նու թյուն ներ, 
մինչ դեռ տեքս տը բռ նու թյան են թարկ ված, 
զոհ դար ձած կա նանց մա սին է: Փոխ հա-
րա բե րու թյուն բա ռը ա ղա վա ղում է նա խա-
դա սու թյան ի մաս տը:

 6. «….(Թ)եև հնդ կե րե նի մաս նա-
գետ նե րի  կար ծի քով շն չեղ  ձայ նեղ հն-
չյուն նե րը ա ռան ձին հն չույթ են…» [8]
Հնդ կե րեն, հն դիկ նե րի լե զու` որ պես 

այդ պի սին գո յու թյուն չու նի: Հնդ կաս տա-
նում պաշ տո նա կան լե զուն հին դին է (ի նչ-
պես նաև ան գլե րե նը): Ե րկ րի տա րած-
քում ապ րում են բազ մա թիվ լե զու նե րով 
/ բար բառ նե րով խո սող ցե ղեր, և կան պաշ-
տո նա կան լեզ վի կար գա վի ճակ ստա ցած 
ա վե լի քան քսան լե զու ներ` ա սա մե րեն, 
փան ջա բե րեն, նե պա լե րեն, բեն գա լե րեն, 
թե լու գու, ո ւր դու լե զու ներ, թա մի լե րեն, 
գու ջա րա թե րեն և այլն: Հնդ կաս տա նի լե-
զուն «հնդ կե րեն » ան վա նե լու տրա մա բա-
նու թյամբ կա րե լի է նաև ա սել «ա մե րի կե-
րեն» կամ « սո վե տե րեն»: Ա կա դե մի ա կան 
աշ խա տան քում նման բաց թո ղումն ա նըն-
դու նե լի է:

 7. «Խնդ րան քը խոս քային ա կտ է, 
ո րի ժա մա նակ խնդ րո ղը ո րո շա կի ճն-
շում է գոր ծադ րում իր զրու ցակ ցի վրա: 
Այդ ճն շու մը եր կու ա ռու մով կա րող 
է գնա հատ վել: Բա ցար ձակ ճն շու մը 

ո րոշ վում է խնդ րան քի մե ծու թյամբ: 
Որ քան մեծ է խնդ րան քը, այն քան մեծ 
է խո սակ ցի վրա գոր ծադր ված ճն շու մը: 
Օ րի նակ, ե րբ խնդ րում են 1000 դրամ 
կամ 100000 դրամ, խո սակ ցի վրա գոր-
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ծադր ված բա ցար ձակ ճն շու մը 100 ան-

գամ ա վե լի մեծ է 100000 դրամ խնդ-

րե լու դեպ քում: Խնդ րան քի մեջ առ կա 
է նաև խո սակ ցի վրա հա րա բե րա կան 

ճն շում, ո րի մե ծու թյու նը կախ ված է մի 
շարք գոր ծոն նե րից`խնդ րո ղի և նրա 
խո սակ ցի մտեր մու թյան աս տի ճա նից, 
նրանց հա սա րա կա կան դիր քից, խնդ-
րան քի կար ևո րու թյու նից, հրա տա պու-
թյու նից, բար դու թյու նից և այլն: Օ րի-
նակ, ե թե մեկն իր ծնո ղից խնդ րում է 
50000 դրամ, ի սկ հե ռա վոր ազ գա կա-
նից` 5000 դրամ, հե ռա վոր ազ գա կա-
նի վրա հա րա բե րա կան ճն շումն ա վե լի 
մեծ է, թեև ա վե լի փոքր է խնդ րան քի 
բա ցար ձակ մե ծու թյու նը:» [9]
Այս օ րի նա կը, ակն հայ տո րեն, 

 մեկ նա բա նու թյան  կա րիք  չու նի:
 8. « Տար բեր պե տ6  թյ6 ն նե րի հա-
մայնք նե ր6 մ ապ րե լը մե զ հնա րա վո-
ր6  թյ6 ն է տվել ա ռա ջի նը՝ նախ ևա-

ռաջ շատ լավ տի րա պե տե լ6  լեզ վին, 
ե րկ րոր դը՝ ի մա նա լ6  ար ժե քային հա-
մա կար գը, եր րոր դը՝ մշա կե լ6  մե ր մե ջ 
հար գանք և ը մբռ ն6 մ ոչ քրիս տո նե ա-
կան ա վան դ6 յթ նե րի և ար ժեք նե րի, 
տե ղի ժո ղո վ6 րդ նե րի սո վո ր6 յթ նե րի 
նկատ մամբ և լի նե լով օ րի նա կե լի քա-
ղա քա ցի ներ՝ նաև վայե լե լ6  տե ղի ժո-
ղո վ6 րդ նե րի վս տա հ6  թյ6  նը։» [10]
Ա ռա ջին նա խա դա սու թյան են թա տեքս-

տում ա ռա ջին և նախ ևա ռաջ բա ռե րը հո-
մա նի շային ար ժեք ու նեն, հետ ևա բար 
թվար կե լիս բա վա կան է կի րա ռել դրան-
ցից որ ևէ մե կը, բայց ոչ`եր կու սը մի ա սին: 

 9. ,, За ме тим, что кни га А.Ф. Бо-
рун ко ва « Дип ло ма ти чес кий про то кол 
в Рос си и» слу жит нас толь ной кни гой 
для дип ло ма тов в Ар ме ни и, и Ми нис-
терст во иност ран ных дел Ар ме нии 
офи ци аль но ру ко водст ву ет ся п ра ви-

ла ми  рос сийс ко го п ро то ко ла.’’ [11]
 Թարգ մա նու թյուն` «Ն կա տի առ նենք, որ 
Ա. Ֆ. Բո րուն կո վի « Դի վա նա գի տա կան 
ա րա րո ղա կար գը Ռու սաս տա նում» 
աշ խա տու թյու նը դի վա նա գետ նե րի 
սե ղա նի գիրքն է Հա յաս տա նում, և 
Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րա րու թյու նը պաշ տո նա պես ղե կա-
վար վում է ռու սաս տա նյան ա րա րո ղա-
կար գի կա նոն նե րով:
Ը նդ հա նուր առ մամբ, վե րո հի շյալ հե-

ղի նա կի հոդ վա ծում քիչ չեն այդ հոդ վա-
ծի թե մայից ա կն հայտ ան տե ղյա կու թյան 
դրս ևո րում նե րը, սա կայն մեջ բեր ված 
պար բե րու թյու նը բա ցա հայտ  ա պա տե ղե-
կատ վու թյուն է, ո րի նպա տա կը դժ վար է 
հաս կա նալ կամ բա ցատ րել: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան ա րա րո-
ղա կար գը ի րա կա նաց վում է ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան կող մից հաս տատ ված հիմ նադ-
րույթ նե րի հի ման վրա, ո րոնք մշակ վել են 
տար բեր ե րկր նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու-
թյամբ ու նաև նե րա ռում են ազ գային ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ը նդ ո րում՝ 
այդ մի ջազ գային փոր ձում Ռու սաս տա նի 
մասն ա մեն ևին էլ մեծ դեր չի խա ղում: Հայ 
դի վա նա գետ նե րի հա մար նշ ված հե ղի նա-
կի աշ խա տու թյու նը սե ղա նի գիրք չէ և չի 
կա րող լի նել, քա նի որ նրանք ա ռաջ նորդ-
վում են ՀՀ պե տա կան ա րա րո ղա կար գի 
հիմ նադ րույթ նե րով: Մինչ դեռ հե ղի նա կը 
ոչ մի այն տե ղյակ չէ թե մայի հա մար ո րո շիչ 
փաս տաթղ թի գո յու թյու նից, այլև հարկ չի 
հա մա րել ի րեն ան ծա նոթ նյու թի մա սին գո-
նե հար ցում կա տա րել հա մա պա տաս խան 
պա տաս խա նա տու նե րից (ով քեր հա ղոր-
դել են վե րո հի շյալ տե ղե կու թյու նը և հաս-
տա տել, որ հե ղի նա կի ա նուն-ազ գա նու նով 
որ ևէ ան ձ ի րենց գրա վոր կամ բա նա վոր 
հար ցում չի ա րել): Ցա վոք, այս ո րա կի աշ-
խա տանք ներն ան ցնում են խմ բագր ման 
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փու լը և հրա տա րակ վում՝ դառ նա լով ու րիշ 
նման աշ խա տանք նե րի հա մար հե տա գա 
հղ ման հ նա րա վոր աղ բյուր: Այս կա պակ-
ցու թյամբ տե ղին է նշել ա կա դե մի ա կան 
աշ խա տանք նե րի ո րա կի մեկ այլ ցու ցի չի` 
օգ տա գործ ված գրա կա նու թյան աղ բյուր-
նե րի մա սին: Ա կն հայտ է, որ աշ խա տան-
քի գի տա կան ա նա չա ռու թյու նը կաս կա ծի 
տակ է ա ռն վում, ե րբ հղում նե րը կա տար-
վում են բա ցա ռա պես մեկ ե րկ րում, մեկ 
լեզ վով կամ մինչև ո րո շա կի ժա մա նա կաշր-
ջան լույս տե սած աշ խա տանք նե րից: Ա ռա-
վել ցա վա լի է և ա նըն դու նե լի, ե րբ, օ րի նակ, 
օ տար լե զու նե րին վե րա բե րող աշ խա-
տանք նե րում օգ տա գործ վում են հիմ նա-
կա նում կամ բա ցա ռա պես «ա վան դա կան» 
ռու սա լե զու աղ բյուր ներ` ու սում նա սիր վող 
կամ քն նարկ վող բնիկ լեզ վով ստեղծ ված 
աշ խա տանք նե րի փո խա րեն: Գրա կա նու-
թյան հա սա նե լի ու թյան մե րօ րյա պայ ման-
նե րում, ե րբ ա մե նա տար բեր գր քեր առ կա 
են թե´ գրա դա րան նե րում, թե´ առ ցանց 
ձեռք բեր ման հա մար, ե րբ հնա րա վոր է 
տար բեր հոդ ված նե րի և գր քե րի ծա նո-
թա նալ ա ռանց դրանք ֆի զի կա պես ձեռք 
բե րե լու, ա ռաջ է գա լիս մեկ այլ խն դիր` 
մատ չե լի գրա կա նու թյան մաս նա գի տա կան 
ո րա կը, վա վե րա կա նու թյու նը: Սա մեր օ րե-
րում դառ նում է լուրջ մար տահ րա վեր: 

Գի տակր թա կան հիմ նարկ նե րը, հան-
դես նե րը և հրա տա րակ չու թյուն նե րը 
հա վա նա բար պետք է մշա կեն հա մա-
պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն` գի տա-
կան/ա կա դե մի ա կան աշ խա տանք նե րում 
ըն դու նե լի հ ղում նե րի և դ րանց օգ տա-
գործ ման  կար գի  վե րա բե րյալ: 

Ա մե նա տար բեր գր քե րում ու պար բե-
րա կան նե րում զանգ վա ծա բար հան դի պող 
վե րը նշ ված ու բա զում այլ տե սա կի թե րու-
թյուն ներ վկա յում են, որ ա կա դե մի ա կան և 
ը նդ հան րա պես գրա գետ խոս քի խն դի րը 

ոչ մի այն առ կա է, այլև նա հան ջել է ան-
գամ նախ կի նում ու նե ցած դիր քե րից: Նա-
խորդ կր թա կան հա մա կար գի պայ ման նե-
րում էլ, ի հար կե, կային ոչ շատ գրա գետ 
հե ղի նակ ներ: Այ նու հան դերձ, գոր ծում էր 
խմ բա գիր նե րի ու սր բագ րիչ նե րի ի նս տի-
տուտ և տեքս տե րում տրա մա բա նու թյան 
ա կն հայտ հա կա սու թյուն նե րը, քե րա կա-
նա կան պարզ սխալ ներն ու պար զա պես 
ան փույթ շա րադ րան քը ըն թեր ցո ղին չէ ին 
հաս նում. դրանք հիմ նա կա նում շտկ վում 
է ին նախ նա կան խմ բագր ման փու լում, 
ի սկ ա ռա վել «ա նո րակ» աշ խա տանք ներն 
ը նդ հան րա պես լույս չէ ին տես նում: Այս 
օ ղա կի փաս տա ցի վե րա ցու մը կամ դրա 
նշա նա կու թյան նվա զե ցու մը ա ռան ձին 
խն դիր է, սա կայն այդ փաստն ի նք նին 
ա վե լի է մե ծաց նում ա կա դե մի ա կան ը նդ-
հա նուր գրա գի տու թյան նշա նա կու թյու նը: 
Շատ կար ևոր է, որ ներ կայիս ու սա նո ղը, 
ո րը վաղ վա պո տեն ցի ալ հոդ վա ծա գիրն 
է կամ գր քի/ դա սագր քի հե ղի նա կը, ու-
սում նա ռու թյան հենց սկզ բից յու րաց նի 
ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քի սկզ բունք-
ներն ու նոր մե րը, լեզ վա կան նր բու թյուն-
ներն ու ըն դուն ված հա տուկ կա նոն նե րը 
և, ի հար կե, ա կա դե մի ա կան աշ խա տան քի 
է թի կան: Կար ևոր է, որ ու սա նո ղը դրանք 
կի րա ռի, « փոր ձար կի» գրա վոր հանձ նա-
րա րու թյուն ներ, մի ջան կյալ ու տա րե վեր ջի 
քն նու թյուն ներ, կուր սային աշ խա տանք-
ներ, զե կու ցում ներ պատ րաս տե լիս և մաս-
նա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սա խոս-
նե րից ու լեզ վի մաս նա գետ նե րից ստա նա 
հա մա պա տաս խան խոր հուրդ ներ, օգ նու-
թյուն` ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քը կա-
տա րե լա գոր ծե լու և ա ռա վե լա գույնս բա-
րե լա վե լու հա մար: Այս նպա տա կին կա րող 
է ծա ռայել տե սա կան ու գործ նա կան ար-
դի ա կան գի տե լիք նե րի ու հմ տու թյուն նե րի 
վրա հիմն ված ա կա դե մի ա կան դա սըն թա-
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ցը: Հա մա կարգ ված ու ոչ պա կաս կար ևոր` 
հա մընդ հա նուր ա կա դե մի ա կան խոս քի 
սկզ բունք ներն ու վար քի կա նոն նե րը նկա-
տե լի ո րեն կն պաս տեն ա կա դե մի ա կան 
գրա գի տու թյան ա ճին, ա կա դե մի ա կան 
ճշգր տու թյան ու բա րեխղ ճու թյան մշա կույ-
թի ձևա վոր մա նը, ի նչ պես նաև ար դյու նա-
վետ ու նպա տա կա յին հա ղոր դակ ցու թյա-
նը: Ա կա դե մի ա կան հայե րե նի դա սըն թա ցը 
կա րող է զգա լի ո րեն օգ նել ու սա նող նե րին 
ու սում նա ռու թյան հենց սկզ բից ակ տի-
վո րեն ներգ րավ վե լու ու մաս նակ ցե լու ու-
սում նա կան գոր ծըն թաց նե րին և ը մբռ նե լու 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի, 

 դա սա խո սու թյուն նե րի, ինչ պես  նաև 
դ րանց ու ղեկ ցող  տե սա կան գ րա կա նու-
թյան  նյու թը:  Այս պի սով՝ մայ րե նի լեզ վով 
ա կա դե մի ա կան շա րադ րան քի պատ շաճ 
ի մա ցու թյամբ ան հա տը կա րող է՝ 

▪ հա ջո ղու թյամբ նաև այլ լե զու նե րով 

ա կա դե մի ա կան տեքս տեր գրել, քն նու-
թյուն ներ հանձ նել1, 

▪ զե կու ցում ներ ու ե լույթ ներ 
 պատ րաս տել ու նյու թը պատ շաճ կեր պով 
ներ կա յաց նել լսա րա նին, 

▪ մաս նա գի տա կան խն դիր նե րի շուրջ 
քն նար կում նե րի, բա նա վե ճե րի մաս նակ-
ցել՝ վս տահ լի նե լով, որ իր փաս տարկ նե-
րը կլի նեն հա կիրճ, ը ստ է ու թյան, և ի հար-
կե պաշտ պա նել ու հիմ նա վո րել դրանք` 
ի րեն  հայտ նի ա կա դե մի ա կան  խոս քի 
 մե թոդ նե րով, 

▪ ըն թեր ցել ու լի ո վին ը մբռ նել հայե րեն և/ 
կամ որ ևէ օ տար լեզ վով մաս նա գի տա կան 
 կամ  ցան կա ցած  գի տա հան րա մատ չե լի 
գ րա կա նու թյուն, 

▪ ներգ րավ վել, մաս նակ ցել տե ղա կան, 
ի նչ պես նաև մի ջազ գային ա կա դե մի ա կան 
հան րու թյան կող մից գի տա կան, ու սում-
նա կան և կր թա կան նյու թե րի ստեղծ մա նը:

 Գ րա կա նու թյուն 

1. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, Լիմուշ հրատ., Եր., 2012 թ.:
2. Պետրոսյան Հ., Գիտական գրավոր խոսք. ուսումնական ձեռնարկ, «Ճարտարագետ», Եր., 

2014 թ.:
3. Ավագյան Ա., Սվաջյան Ա., Ներառական կրթություն. ձեռքբերումներն ու հիմնախնդիրները, 

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի 
գիտական հանդես, 2, Եր., 2014, էջ 37:

4. Միրզախանյան Լ., Քեյս–ստադի տեխնոլոգիայի կիրառումը «Սահմանադրական իրավունք» 
առարկայի դասավանդման գործընթացում, Մանկավարժության և հոգեբանության 
հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2, Եր., 2014, էջ 68:

5. Գիվարգիզյան Մ., Դարձվածքի կառուցվածքային տիպերը Անդրանիկ Ծառուկյանի 
արձակում, Հայագիտական հանդես, N 1-2 (18-19), Եր., 2012, էջ 12:

6. Դոլուխանյան Ա., Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը հայ գրականագիտական 
մտքի գնահատմամբ, Հայագիտական հանդես, N 1-2 (18-19), Եր., 2012, էջ 20:

7. Ալեքսանյան Լ., Թորոսյան Ն., Առողջ ապրելակերպ. ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Եր., 
Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2010, էջ 51:

8. Խաչատրյան Ա., Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1988, էջ 143:

1  Ցավալի է նշել, բայց ուսանողներից ոմանք խոստովանում են, որ հայերեն հանձնվող քննությունների 
ժամանակ նրանց հաճախ օգնում են «Academic Writing Course»` ակադեմիական գրության անգլերեն 
դասընթացից ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները:
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9. Աբրահամյան Ա., Երզնկյան Ե., Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում, 
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես 5, 2010, էջ 30:

10.  Իսրայելյան Ա., Միջմշակութային հաղորդակցությունը հայ - եգիպտական միջնադարյան 
հարաբերություններում, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 6, Եր., ԵՊՀ 
հրատ., 2013, էջ 45:

11. Бостанджян Л., Жанровые особенности дипломатического письма в английском языке, 
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, № 15, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, էջ 152: 

THE TEACHING OF ACADEMIC АRMENIAN AS A MAJOR FACTOR IN EFFECTIVE 

FULFILMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMMES

 H. Hovhannisyan, V. Gabrielyan

The article addresses the urgent need for educational institutions to integrate a course in 
Armenian for academic purposes into the university curricula.Good academic communica-
tion skills are at the centre of teaching and learning in higher education.The knowledge and 
skills of academic writing are absolutely essential to help students communicate more ef-
fectively in a global academic and work environment. However, teaching academic Armenian 
is not part of university studies and the lack of knowledge and skills in academic writing has 
consistently been observed not only in students’ writing but also in many academic/scientific 
journals, textbooks and research writing, in general. We believe that A course in Armenian 
for academic purposes will i) help students extend and develop their language, study and 
research skills to succeed in demonstrating their understanding of the relevant subject mat-
ter by appropriate expression of ideas and arguments; ii) improve the quality of academic 
communication in various fields of scientific and interdisciplinary research and teaching 
processes and iii) promote a culture of academic integrity and enhance the efficiency of 
cross-cultural academic communication.

ПРЕПОДАВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА КАК ВАХНЕЙШИЙ 

ФАКТОР В ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 А. Оганесян, В. Габриелян

Знание и навыки грамотного академического общения обеспечивают эффективность 
обучения и преподавания в системе высшего образования. Однако, курс академического 
армянского языка не введен в учебные программы армянских вузов. Последственно, 
недостаток определенных навыков и знаний отражается на качество академического 
письма во многих научно-исследовательских журналах, учебниках, академических 
публикациях. Авторы этой статьи уверены, что курс академического армянского языка 

1) поможет студентам углубить и усовершенствовать свои языковые, академические 
навыки и знания не только на родном, но и других языках, 2) намного улучшит 
качество научного и междисциплинарного академического общения, 3) способствует 
формированию культуры академической добросовестности, а также повышению 
эффективности межкультурного академи ческого общения.
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ՆԱ ՏԱ ԼՅԱ ՍԱ ՔՈՒ ԼՅԱՆ 

ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ Ա ՇԱ ԿԵՐՏ ՆԵ ՐԻ 

ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ

Ա շա կերտ նե րին ու սում նա սի րե լը պա-
հան ջում է շատ ժա մա նակ և ու ժեր: 
Ճա նա չե լով ա շա կերտ նե րին, նրանց 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ու սու ցի չը 
կկա րո ղա նա ո ւղ ղու թյուն տալ նրանց զար-
գաց ման պրո ցե սին: Ա շա կերտ նե րը, ը ստ 
ի րենց բնա վո րու թյան, հե տաքրք րու թյան 
ու հա կում նե րի, մի ա տե սակ չեն: Նրան-
ցից ո մանք ա վե լի ա րա գա շարժ են, ի սկ 
ու րիշ նե րը՝ դան դաղ կոտ, ծան րա շարժ: 
Ո մանք հա մար ձակ ու վճ ռա կան են, մյուս-
նե րը՝ ա մոթ խած, քաշ վող: Ո մանք աչ քի 
են ը նկ նում կազ մա կերպ վա ծու թյամբ ու 
հաս տա տա կա մու թյամբ, մյուս նե րը օ ժտ-
ված չեն այդ հատ կու թյուն նե րով: Ը նդ հա-
նուր առ մամբ դա սա րա նը մի ա տե սակ, 
ի րար նման ե րե խա նե րի ան դեմ մաս-
սա չէ: Այն պես, ի նչ պես որ դա սա րա նում 
չկան ար տա քի նով ի րար նման ե րե խա-
ներ, չկան նաև ե րե խա ներ, ո րոնք ի րենց 
ներ քին հատ կու թյուն նե րով նման լի նեն 
մի մյանց: Սո վո րա բար տար բեր են նրանց 
բնա վո րու թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյուն-
նե րը, տրա մադ րու թյուն ներն ու ցան կու-
թյուն նե րը, նրանց վար քի մո տիվ նե րը, 
հմ տու թյուն ներն ու սո վո րու թյուն նե րը: 
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ յու րա հա տուկ 
է և ան կրկ նե լի: Նա զար գա նում է որ պես 
ա ռանձ նա կի ան հա տա կա նու թյուն: Ե թե 
ու սու ցիչն ան ց է կաց նում զրույց կամ ըն-
թեր ցող նե րի կոն ֆե րանս, կազ մա կեր պում 
է է քս կուր սի ա դե պի թան գա րան կամ 
հանձ նա րա րում է կար դալ նոր գիրք, նա 
միշտ պետք է հաշ վի առ նի ա շա կերտ նե-
րի հե տաքրք րու թյուն նե րը և հա կում նե րը, 

նրանց զար գա ցա ծու թյան մա կար դա կը: 
Ան հա տա կան մո տե ցու մը պաս սիվ 

հար մար վել չէ յու րա քան չյուր ա շա կեր-
տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Ա մե-
նից ա ռաջ դա յու րա քան չյուր ա շա կեր տի 
վրա դաս տի ա րակ չա կան ներ գործ ման 
ա վե լի ար դյու նա վետ ու ղի նե րի ո րո նումն 
է՝ նրա ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի, նրա հո գե կան զար գաց ման 
յու րա հատ կու թյուն նե րի, նրա ան ձնա կան 
փոր ձի հաշ վառ մամբ: Այդ պի սի մո տեց-
ման կա րիք ու նեն ա ռանց բա ցա ռու թյան 
բո լոր ա շա կերտ նե րը, և ոչ մի այն, այս պես 
կոչ ված, դժ վա րա կիրթ ա շա կերտ նե րը: 
Եր բեմն ջան քերն ո ւղղ վում են մի այն ան-
կար գա պահ և չա ռա ջա դի մող ա շա կերտ-
նե րին ու սում նա սի րե լու գոր ծին, ի սկ մյուս-
նե րով քիչ են հե տաքրքր վում: Դա սխալ է: 
Պետք է ու սում նա սի րել բո լոր ա շա կերտ-
նե րին: Ու սուց ման պրո ցե սում ա շա կերտ-
նե րի նկատ մամբ ան հա տա կան մո տե ցու-
մը պա հան ջում է ու շադ րու թյու նից դուրս 
չթող նել ոչ մի ա շա կեր տի, ի մա նալ նրա 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ա ռանձ նա պես մեծ դժ վա րու թյուն է ներ-
կա յաց նում ի նք նամ փոփ, դա սա րա նա կան 
կո լեկ տի վի կյան քից կտր ված ա շա կեր տին 
հե տա զո տե լը: Այդ պի սի ա շա կերտ նե րը 
աշ խա տում են հե ռու մնալ, չեն ար տա հայ-
տում ի րենց կար ծի քը դա սա րա նի կյան քում 
կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին: 
Ա նհ րա ժեշտ է այդ պի սի ա շա կերտ նե րին 
տալ ի րենց հա մար հե տաքր քիր հանձ նա-
րա րու թյուն ներ, նրանց ներգ րա վել կո լեկ-
տիվ գոր ծու նե ու թյան մեջ: Այս պես ա ռա վել 
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լայն կեր պով է բա ցա հայտ վում ա շա կերտ-
նե րի բնա վո րու թյու նը, ի հայտ են գա լիս 
նրանց հա կում նե րը, հմ տու թյուն նե րը: 

Ա ռանց ո ւս ման գի տե լիք նե րի նկատ-
մամբ հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րե լու 
ա շա կեր տը չի կա րող հա ջո ղու թյամբ սո-
վո րել: Ա ռա ջին հեր թին պետք է նրան հե-
տաքրք րել այն ու սում նա կան ա ռար կա նե-
րով, ո րոնց մեջ ետ է մնում ա շա կեր տը: 
Կար ևոր է ա շա կեր տին ներշն չել հա վատ 
իր ու ժե րի և ըն դու նա կու թյուն նե րի նկատ-
մամբ, ցան կու թյուն ա ռաջ բե րել ո ւս ման 
նկատ մամբ, խրա խու սել և նրան հնա րա-
վո րու թյուն տալ, որ նա ու սում նա կան աշ-
խա տան քից հա ճույք զգա: Ո ւս ման նկատ-
մամբ հե տաքրք րու թյունն ա շա կերտ նե րին 
կմ ղի ու սում նա կան աշ խա տան քում ան-
խու սա փե լի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա-
հա րե լուն, կն պաս տի գի տե լիք նե րի նկատ-
մամբ նրանց ի մա ցա կան ակ տի վու թյան ու 
սի րո զար գաց մա նը, կօգ նի, որ նրանց մոտ 
հա տաքրք րու թյուն և ի նք նու րույ նու թյուն 
զար գա նա: Ցածր ա ռա ջա դի մու թյուն ծնող 
լուրջ պատ ճառ նե րից մե կը ա շա կերտ նե րի 
մոտ սիս տե մա տիկ և պլա նա չափ ու սում-
նա կան աշ խա տան քի կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն է: 
Ա ռանձ նա պես կար ևոր է օգ նել ա շա կերտ-
նե րին զար գաց նե լու այն պի սի հատ կու-
թյուն ներ, ի նչ պի սիք են հա մա ռու թյու նը, 
կենտ րո նա ցա ծու թյու նը, կողմ նո րոշ վա-
ծու թյու նը ու սում նա կան աշ խա տան քում, 
ո ւս ման մեջ դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա-
հա րե լու կա րո ղու թյու նը, գի տակ ցո րեն 
ըն թեր ցե լու և գր քով ի նք նու րույն կեր պով 
աշ խա տե լու հմ տու թյուն նե րը: Պետք է հո-
գա տա րու թյուն ցու ցա բե րել ա շա կերտ նե-
րի ը նդ հա նուր զար գաց ման, նրանց կուլ-
տու րա կան մտա հո րի զո նի ը նդ լայն ման 
մա սին: Պետք է ա մեն կերպ խրա խու սել 
և օգ նել այն պա տա նի նե րին և աղ ջիկ նե-

րին, ո րոնք ձգ տում են դուրս գալ դպ րո ցա-
կան ծրագ րի սահ ման նե րից: Հար կա վոր 
է նրանց սո վո րեց նել ըն թեր ցել լրա ցու-
ցիչ գի տա տեխ նի կա կան գրա կա նու թյուն, 
օ գտ վել բա ռա րան նե րից, հան րա գի տա-
րան նե րից, տե ղե կագր քե րից:

Դպ րո ցում ձևա վո րում և հա ջո ղու թյամբ 
կի րա ռում ե նք գի տե լիք նե րի, ու սում նա-
կան աշ խա տան քի նկատ մամբ ա շա կերտ-
նե րի հե տաքրք րու թյու նը բարձ րաց նե լու 
զա նա զան ձևեր ու մե թոդ ներ: Ա ռանձ նա-
պես մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ա շա կերտ-
նե րի աշ խա տան քը կազ մա կեր պել այն-
պես, որ նրանք ստա ցած գի տե լիք նե րը 
ի նք նու րույն կեր պով կի րա ռեն: Օ րի նակ, 
ու սու ցի չը խնդ րում է ա շա կեր տին պատ-
րաս տել դի տո ղա կան որ ևէ պա րա գա ե րկ-
րա չա փու թյան, ֆի զի կայի, աշ խար հագ-
րու թյան կամ մի ու րիշ ա ռար կայի գծով: 
Այդ պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցում ա շա-
կեր տին սո վո րա բար պետք են տե սա կան 
գի տե լիք ներ: Նրա մեջ մեծ հե տաքրք րու-
թյուն է ա ռա ջա նում այն ա ռար կայի նկատ-
մամբ, ո րի հա մար պատ րաս տում է դի տո-
ղա կան պա րա գան:

Դպ րո ցա կան նե րի ճա նա չո ղա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րը փո խա դարձ կա պի 
մեջ են նրանց կեն սա կան պա հանջ մունք-
նե րի հետ: Ե թե, օ րի նակ, ա շա կերտ նե րի 
ա ռաջ խն դիր է դր ված կազ մել դպ րո ցա-
կան այ գի հիմ նե լու պլան, նրանք ա կա մա 
կհե տաքրքր վեն գծագ րու թյամբ, ե րկ րա-
չա փու թյամբ, բնա գի տու թյամբ, քա նի որ 
ա ռանց այդ ա ռար կա նե րից հիմ նա վոր-
ված գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ան հնա րին է կա տա րել 
այդ աշ խա տան քը: 

Հա ճա խա կի ան ց եմ կաց նում դաս-ցե-
րե կույթ ներ: Դրանք նպաս տում են ա շա-
կերտ նե րի մտա հո րի զո նի ըն դար ձակ մա-
նը և նրանց ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյան 
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բարձ րաց մա նը:
«Յու րա քան չյուր ե րե խա մի աշ խարհ է՝ 

մի ան գա մայն բա ցա ռիկ ու ե զա կի»,- ա սել 
է Սու խոմ լինս կին (4, 15): Ի սկ այդ պի սի 
ե րե խա նե րին մի այն դա սե րի ըն թաց քում 
դաս տի ա րա կելն ան հնա րին է: Ու սու ցի-
չը պետք է ու ղեկ ցի ու դաս տի ա րա կի իր 
սա նե րին նաև դա սապ րո ցե սից դուրս՝ 
է քս կուր սի ա նե րի, ար շավ նե րի, հան դես-
ցե րե կույթ նե րի, կի նո դիտ ման, ներ կա յա-
ցում նե րի ըն թաց քում: 

Բ նու թյու նը մար դու հա մար պրակ-
տիկ փոր ձի, գի տե լիք նե րի հարս տաց ման 
օբյեկ տիվ պայ ման է: Բնու թյան հմայ քը 
և ու ժը եր բեմն դառ նում են մար դու բա-
րո յա հո գե կան ապ րում նե րի ան փո խա րի-
նե լի հզոր նե ցուկ: Այս պի սով՝ բնու թյունն 
ա ռատ սնունդ է տա լիս մար դու մտ քին 
ու սր տին, ապ րե լու, գոր ծե լու ե ռանդ ու 
ո ւժ ներշն չում: Բնու թյունն օգ նում է մար-
դուն գե ղե ցի կը, վե հը զգա լու, ըն կա լե լու 
և գնա հա տե լու կա րո ղու թյուն ներ և ու նա-
կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու: Քաջ գի տակ-
ցե լով, որ բնու թյու նը ոչ մի այն բա վա րա-
րում է մար դու կեն սա կան պա հանջ նե րը, 
այլև դա րեր ի վեր ներշն չան քի աղ բյուր 
է աշ խար հի մե ծա գույն նկա րիչ նե րի, բա-
նաս տեղծ նե րի, ե րա ժիշտ նե րի հա մար: Իր 
կեն սագ րա կան նյու թե րի մեջ Թու մա նյա-
նը գրում է. «Իմ մեծ ու սու ցիչն է ե ղել Դե բե-
դի վշ շո ցը՝ գի շեր նե րը լռու թյան մեջ միշտ 
ա կանջ է ի դնում Դե բե դի ձայ նին, եր բեմն 
խուլ ու խոր, եր բեմն պարզ ու ա հա վոր: Եվ 
կար ծես խո սում էր հո գուս հետ…» (5, 58): 

Ա ռա վել նպա տա կաս լաց են բնու թյան 
գր կում կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում նե րը: 
Քա նի որ հենց ա ռա ջին դա սա րա նում (ի նչ-
պես տար րա կան մյուս դա սա րան նե րում), 
տար վա ըն թաց քում ան ցնե լիք թե մա նե րը, 
ու սում նա կան ծրագ րի հա մա ձայն, դա սա-
կարգ ված են ը ստ տար վա ե ղա նակ նե րի, 

և ու սու ցան վող նյու թե րը նվիր ված են բնու-
թյան զա նա զան եր ևույթ նե րի պար զա բան-
մա նը, ա պա ու սուց չու հին նա խընտ րե լի և 
նպա տա կա հար մար է գտ նում այդ պի սի 
դա սերն ան ցկաց նել բնու թյան գր կում: Որ-
պես զի դպ րոց ո տք դրած ա ռա ջին օր վա-
նից ա շա կերտ նե րի մեջ ու սու ցի չը կա րո-
ղա նա ձևա վո րել բնու թյան հետ շփ վե լու, 
նրա գե ղեց կու թյուն ներն ու հմայ քը ըն կա-
լե լու, նրա բազ մա զան ձայ ներն ո ւնկնդ րե-
լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Էքս կուր սի ա նե րի ըն թաց քում ա շա-
կերտ նե րը բնու թյան գր կում կա րո ղա նում 
են դի տել և տար բե րել գար նան ու ամ ռան, 
աշ նան ու ձմ ռան գույ նե րը: Որ սում են այն 
պա հը, ե րբ աշ խար հի աչ քից ան նկատ 
կա նա չին խառն վում են աշ նա նային նր-
բին ե րանգ նե րը: Տես նում են, թե ի նչ պես 
է քուն մտ նում բնու թյու նը և գար նա նա-
մու տին ի նչ պես են ըն ձյուղ նե րի վրա ո ւռ-
չում կյան քի ա վի շով լց ված բող բոջ նե րը: 
Ու սու ցի չը ձգ տում է, որ իր սա նե րը դառ-
նան դի տո ղու նակ, հա մար ձակ, ճար պիկ 
ու հնա րա միտ: Նրանց հո գում ձևա վոր-
վում է ան հա գուրդ մղում դե պի գե ղե ցի կը: 
Բնու թյան ներ գոր ծու թյամբ մար դու մեջ 
բնու թյան պատ կեր նե րը, աշ խար հը ար-
տա ցոլ վում են այն պես, ի նչ պես նրանք 
գո յու թյուն ու նեն: Դրա նով ամ բող ջա նում է 
մար դու աշ խար հա յաց քի ձևա վո րու մը, և ի 
վեր ջո աշ խարհն իր հրա շա լիք նե րով ամ-
փոփ վում է նրա գի տակ ցու թյան մեջ: 
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Գ րա կա նու թյուն

1. Հ. Հ. Թադ ևո սյան, Դպ րո ցա կան նե րի հա մա կող մա նի դաս տի ա րա կու թյու նը դպ րո ցի վե րա-
կա ռուց ման պայ ման նե րում, Եր., 1989 թ.:

2. Начальная школа 5, “Воспитание и обучение”, Москва, 2003 г.
3. Начальная школа 19, Москва, 2004 г.
4. Б. Б. Айсмонтас, “ Теория обучения: Схемы и тесты”(ст. 15), Москва, Владос-пресс, 2002 г.
5. Հովհ. Թու մա նյան, Ման կու թյուն և պա տա նե կու թյուն, Եր., 1955 թ.:

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗНАНИЯМ

Н. Сакулян

Для познания учеников требуется много времени и сил. Зная учеников, их 
особенности, учитель сумеет дать им направление в процессе развития.

HOW TO AROUSE PUPILS’ INTEREST TOWARDS KNOWLEDGE

N. Sakulyan

Studying pupils skills and abilities will need a lot of time and hard work. Knowing pupils 
and their skills the teacher will be able to show the right way of developing pupils ability 
process. 
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 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ վեր ջին տա րի նե րին ա նընդ հատ նվա-
զում են ֆի զի կայի նկատ մամբ սո վո րող-
նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րը: Այս հան գա-
ման քը բա ցատր վում է մի շարք օբյեկ տիվ 
և սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով: Մինչ 
դրանց նշե լը փոր ձենք հպան ցիկ ան դրա-
դառ նալ հայ ժո ղովր դի կր թա կան կյան քի 
պատ մու թյանն ու հայոց դպ րո ցի վեր ջին 
քա ռորդ դա րի գոր ծու նե ու թյա նը: 

Ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լուց հե տո 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տի-
րող մթ նո լոր տը և հա մազ գային ոգ ևո րու-
թյու նը են թադ րում է ին, որ ա ռաջ նա հերթ 
խն դիր նե րի շար քում կդր վի հան րակր-
թա կան դպ րո ցի ար մա տա կան վե րա կա-
ռուց ման հար ցը, կմ շակ վի կր թա կան նոր 
քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը, հա սա րա կա-
կան նոր պատ վե րից ել նե լով, ան հրա ժեշտ 
փո փո խու թյուն ներ կա ռա ջար կի՝ ի նչ պես 
բո վան դա կային, այն պես էլ կա ռուց ված-
քային: Ցա վոք, այս ա մե նը բա րի ե րա-
զանք մնաց: 

Երկ րի տն տե սու թյան սրըն թաց քայ քա-
յու մը՝ օբյեկ տի վո րեն, տն տե սա կան սխալ 
քա ղա քա կա նու թյու նը և ազ գային հարս-
տու թյան փո շի ա ցու մը՝ սուբյեկ տի վո րեն, 
հան րա պե տու թյան ծայ րա հեղ աղ քա տաց-
ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը դար ձան: 
Երկ րում ստեղծ ված սո ցի ալ-տն տե սա կան 
ծանր վի ճա կը կոր ծա նա րար ազ դե ցու-
թյուն ու նե ցավ կր թու թյան, մաս նա վո րա-
պես հան րակր թա կան դպ րո ցի վրա: Այս 

ան գամ ե րկ րի կր թու թյան գոր ծի կա ռա վա-
րող ներն ու գա ղա փա րա խոս նե րը, «հ րա-
ժար վե լով» կր թու թյան հա մա կար գի զար-
գաց ման ծրագր ված բա րե փո խում նե րից, 
սկ սե ցին հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյու-
նը կենտ րո նաց նել գոր ծող հան րակր թա-
կան հա մա կար գից իս պառ հրա ժար վե լու 
և նորն ու բաղ ձա լին դա տարկ տե ղում 
կա ռու ցե լու սին խո սակ ցու թյուն նե րի 
վրա: Սա կայն գաղտ նիք չէ, որ կր թա կան 
մնա յուն ա վան դույթ նե րը ստեղծ վում են 
հնի ա ռողջ և կեն սու նակ բա ղադ րիչ նե րի 
պահ պան ման և ոչ թե նախ կին հա մա կար-
գի վե րաց ման մի ջո ցով: Ա հա այս պի սին 
է հան րակր թու թյան բա րե փո խում նե րի 
ա ռա ջին փու լի հա մա ռոտ ի րա կան պատ-
կե րը: 

Հա մաշ խար հային հե տա գա զար գա-
ցում ներն ի րենց ան մի ջա կան ներ գոր ծու-
թյունն ու նե ցան նաև կր թա կան հա մա կար-
գե րի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով տա րաբ նույթ 
նոր խն դիր ներ: Այս պայ ման նե րում ա ռաջ-
նա հերթ դար ձավ ա նընդ հատ փո փոխ վող 
աշ խա տան քային շու կայի պա հանջ նե րին 
ա րա գո րեն հար մար վե լու կա րո ղու թյուն 
ու նե ցող ո րա կյալ մաս նա գետ նե րի պատ-
րաստ ման խն դի րը, ի նչ նէլ ո ւղ ղա կի հան-
գեց րեց կր թու թյան դե րի վե րաճ ման (1, 2):

Ձ ևա վոր ված շու կա յա կան տն տե սու-
թյան պայ ման նե րում կար ևոր խն դիր 
դար ձավ ու սուց ման մո տի վա ցի այի առ կա-
յու թյու նը: Բա վա րար մո տի վա ցի այի բա-
ցա կա յու թյու նը մի կող մից հան գեց նում է 

ՀԵՆ ՐԻԿ ԴՐ ՄԵՅԱՆ
 ԲԱԳ ՐԱՏ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ

 ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 

ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆՎԱԶ ՄԱՆ 

ԽՆ ԴԻ ՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ
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նրան, որ ա ռա վել ըն դու նակ ե րի տա սարդ-
ներն ու սու մը ստա նում են ե րկ րից դուրս՝ 
հե տա գա յում աշ խա տանք ու նե նա լու 
նպա տա կով, մյուս կող մից՝ սո վո րող նե րի 
մի մա սը պա տա հա կան է հայտն վում բու-
հում,որն էլ բե րում է ո ւս ման մա կար դա կի 
կտ րուկ ան կման:

 Հա սա րա կու թյան զար գաց ման հե-
տա գա մի տում նե րը հրա տապ դարձ րին 
կր թու թյու նը ժա մա նա կա կից պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պե լու, 
հան րակր թու թյան հա մա կար գը բա րե փո-
խե լու և այդ նպա տա կին հա մա պա տաս-
խան` կր թու թյան հայե ցա կար գային պատ-
կե րա ցում նե րը, քա ղա քա կա նու թյու նը և 
բո վան դա կու թյու նը նո րո վի սահ մա նե լու 
խն դիր նե րը: Այս պի սով` ա ռա ջա ցավ հան-
րակր թու թյան բա րե փո խում նե րի ե րկ րորդ 
փու լի՝ կր թու թյան բո վան դա կու թյան կա-
տա րե լա գործ մանն ո ւղղ ված ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Սկս վեց կր թա կան հա մա կար գի բա րե-
փո խում նե րի մի նոր շր ջան, ո րն օ րե ցօր 

ա վե լի խոր քային ու ան շր ջե լի է դառ նում: 
Հետ ևո ղա կա նո րեն, քայլ առ քայլ փոխ վում 
է կր թա կան ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու-
նը, կր թա կան չա փո րո շիչ ներն ու ծրագ րե-
րը, ու սուց ման կազ մա կերպ ման ձևերն ու 
մե թոդ նե րը, գնա հատ ման հա մա կար գը, 
դա սագր քե րը, ո ւս ման տևո ղու թյու նը (12-
ա մյա ու սու ցում): Սա կայն կր թու թյան ո լոր-
տում հիմ նա րար բա րե փո խում նե րի ի րա-
կա նա ցու մը, մեր կար ծի քով, դան դաղ է 
ըն թա նում, ին չը հան գեց նում է բազ մա թիվ 
խն դիր նե րի ա ռաջ նա հերթ լուծ ման ան-
հրա ժեշ տու թյա նը: Դրան ցից է, օ րի նակ, 
բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի, մաս նա-
վո րա պես «Ֆի զի կա» ա ռար կայի նկատ-
մամբ սո վո րող նե րի՝ վեր ջին տա րի նե րին 
նկատ վող հե տաքրք րու թյան պա կա սը, 
ո րի ա կն հայտ դրս ևո րումն է բու հե րում 
բնա գի տա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի 
գծով ու սա նող նե րի պա կա սը: Այդ հան-
գա ման քը բա ցատր վում է մի շարք օբյեկ-
տիվ և սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով: Նշենք 
դրան ցից մի քա նի սը:

Օբյեկ տիվ պատ ճառ ներ Սուբյեկ տիվ պատ ճառ ներ

1. Ու սում նա կան ծրագ րերն ու դա սագր-
քե րը ոչ մի այն կա տա րե լա գործ վել են, 
այլև դրանք ը նդ լայն վել և բար դաց վել 
են: 

2. Ու սուց ման նոր ին տե րակ տիվ մե-
թոդ նե րի ոչ լի ար ժեք մուտ քը դպ րոց, 
ի նչ ը դժ վա րու թյուն ներ է ստեղ ծում ոչ 
ի այն ա շա կերտ նե րի, այլև ու սու ցիչ նե-
րի հա մար:

3. Չ կա ֆի զի կայի ու սուց ման մե թո դի-
կայի վե րա բե րյալ հա մա կարգ ված 
գրա կա նու թյուն (ը ստ դա սա րան նե րի 
կամ ը ստ ֆի զի կայի բա ժին նե րի):

1. Սո վո րո ղի մեջ չկա այն պարզ ըն կա-
լու մը, որ ֆի զի կան 21-րդ՝ տեխ նի կայի 
և տեխ նո լո գի ա նե րի դա րի ա ռանց-
քային և հիմ նա կան գի տու թյունն է, 
ո րը պետք է յու րա քան չյուր մար դու՝ 
ան կախ նրա մաս նա գի տու թյու նից: 

2. Ու սու ցու մը սկս վում է զար ման քից, 
ձեռք է բեր վում նպա տա կաս լաց, 
ա նընդ հատ, եր կա րատև աշ խա տան-
քով: Ա հա ֆի զի կայի ու սու ցիչ նե րի 
գե րակշ ռող մա սի մեջ բա ցա կա յում է 
զար մանք ա ռա ջաց նե լու կա րո ղու թյու-
նը, ի սկ ա շա կերտ նե րի մեջ՝ հա մա ռու-
թյու նը և աշ խա տա սի րու թյու նը:
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4.  Սո վո րո ղի հա մար տե ղե կատ վու թյան 
հա ղոր դու մը և նրա կող մից փաս տե րի 
մտա պա հու մը չա փից ա վե լի կար ևո-
րե լը՝ ա ռանց նրա կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը բա-
վա րար ու շադ րու թյուն դարձ նե լու:

5. Հան րակր թա կան դպ րո ցում բա վա-
րար ու շադ րու թյուն չի դարձ վում սո-
վո րո ղի ստա ցած գի տե լիք նե րի կի րա-
ռա կան նշա նա կու թյա նը, գործ նա կան 
կյան քում դրանց օգ տա գործ ման կա-
րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

6. Դպ րո ցը չու նի հա մա պա տաս խան 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զա. Ֆի զի-
կայի լա բո րա տո րի ա նե րը չեն հա-
մալր վում նոր լա բո րա տոր, այդ թվում՝ 
թան կար ժեք սար քա վո րում նե րով: Իս-
պառ վե րա ցել է նոր ի նք նա շեն սար-
քե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը:

7.  Հիմ նա կան պատ ճա ռը՝ սո ցի ա լա կան 
է: Ե րբ ա շա կեր տը տես նում է տն տե-
սա կան վատ վի ճա կում հայտն ված իր 
ու սուց չին և բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ստա ցած ան գործ շր ջա նա վար տին, չի 
ոգ ևոր վում, և չի ձգ տում ո ւս ման մեջ 
հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նել՝ հե ռան-
կար չտես նե լով:

3.  Սո վո րող նե րի մեջ գրե թե բա ցա կա յում 
է զար մա նա լու հատ կու թյու նը, քան զի 
գի տու թյան և տեխ նի կայի հրաշք նե-
րից նա օ գտ վում է ա ռանց խոր հե լու 
բնու թյան այդ օ րենք նե րի մա սին:

4.  Դի մորդ-ու սա նող փու լային ան ցու մը 
ե րկ սայր սուր է ևան ան մի ջա կա նո-
րեն ազ դե ցու թյուն է թող նում թե´ դպ-
րո ցա կան, թե´ բու հա կան կր թա հա-
մա կար գի վրա: Բու հի ու սա նող նե րի՝ 
ֆի զի կայի նկատ մամբ հե տաքրք րու-
թյուն նե րի նվազ ման պատ ճառ է՝ 
ա)  նախ նա կան ան հրա ժեշտ գի տե-

լիք նե րի պա շար չու նե նա լը,
բ) ի նք նու րույն, լրա ցու ցիչ չաշ խա տե լը,
գ)   գի տե լիք ներ ակ տի վո րեն ձեռք բե-

րե լու ձգտ ման բա ցա կա յու թյու նը,
դ) լա վա տես չլի նե լը:

Այժմ հա կիրճ ան դրա դառ նանք վե րո-
հի շյալ խն դիր նե րի լուծ ման, մեր կար ծի-
քով, ար դյու նա վետ մի քա նի ու ղի նե րի.

•  պետք է բնա գի տա կան ա ռար կա-
նե րի, նաև «Ֆի զի կայի» դա սա-
վան դու մը դպ րո ցում կազ մա կեր-
պել հա մե մա տա բար մատ չե լի և 
պարզ պա հանջ-պայ ման նե րով, 

• ա ռար կայի ո րոշ մաս նա գետ ներ 
գտ նում են, որ ին տեն սիվ, հեշտ 
ը մբռն վող ու գրա վիչ ու սու ցում կա-
րե լի է ի րա կա նաց նել ամ բող ջո վին 
հա մա կարգ չային տեխ նի կայի կի-

րառ մամբ, ին չը նրանց հնա րա վո-
րու թյուն կտա՝

1.  գործ նա կան պա րապ մուն քի ժա-
մա նակ բո լոր խնիր նե րի լու ծում նե-
րը ներ կա յաց նել ա նի մա ցի ոն ցու-
ցադ րում նե րով,

2.  շա րադր վող տե սա կան նյու թի հա-
մա ռոտ բո վան դա կու թյու նը ցու-
ցադ րել լու սա պաս տա ռի վրա, 

3. բո լոր բա ժին նե րը ներ կա յաց նել 
հա մա ցան ցից վերց ված տե սա հո-
լո վակ նե րի ներգ րավ մամբ:

 Սա կայն ու սուց ման նման ձևով ի րա-
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կա նա ցու մը, մեր կար ծի քով, դժ վար թե լի-
րա ժեք հնա րա վո րու թյուն տա ի րա կա նաց-
նե լու հեշտ ը մբռն վող, գրա վիչ ու բարձր 
ար դյու նա վե տու թյամբ ու սու ցում: Մյուս 
կող մից՝ այն, որ ու սուց ման առ կա պայ ման-
նե րում հնա րա վոր չէ մի այն ա վան դա կան 
ե ղա նակ նե րով ա զատ վել տե ղե կատ վա-
կան-հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե րի կի րա-
ռու մից ա ռա ջա ցած մի շարք ոչ ցան կա լի 
եր ևույթ նե րից, ո ւս տի մենք ա ռա ջար կում 
ե նք լի ար ժեք ու բարձ րո րակ գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր ման հա մար հետ ևյալ մի ջոց նե րը.
1.  Զու գակ ցել նո րա րա կան և ու սուց ման 

ա վան դա կան տեխ նի կա կան մի ջոց-
նե րը: Այս պես, օ գտ վել հա մա կարգ-
չային տեխ նի կայի հնա րա վո րու թյուն-
նե րից՝ նա խա տես ված նվա զա գույն 
նյու թը հա մե մա տա բար կարճ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում մա տու ցե լու հա-
մար: Ար դյուն քում կու նե նանք տն տես-
ված ո րոշ ժա մա քա նակ, ո րը կա րե լի 
է օգ տա գոր ծել այլ նպա տակ նե րով: 
Օ րի նակ՝ վե րա շա րադ րել մա տուց ված 
նյու թի խր թին մա սե րը, դժ վար ը մբռն-
վող բա ժին նե րը (ը ստ լսա րա նի պա-
հան ջի), բա ցատ րել ա ռա վել ման րա-
մասն, լրաց նել շա րադր ված նյու թը, 
լսա րա նում կազ մա կեր պել լրա ցու ցիչ 
քն նար կում ներ, պար զա բա նել տվյալ 
ա ռար կայի կա պե րը հա րա կից ա ռար-
կա նե րի հետ, շա րադ րել լրա ցու ցիչ 
նյու թեր՝ կախ ված դա սապ րո ցե սում 
ծա գած այս կամ այն հար ցադ րում նե-
րից: 

2. Ա վե լի հա ճախ օ գտ վել ու սուց ման 
ա վան դա կան տեխ նի կա կան մի ջոց-
նե րից: Մաս նա վո րա պես, ֆի զի կա-
կան նյու թա փոր ձից, հատ կա պես, 
ե թե այն ի րա կա նաց վում է ի նք նա շեն 
սար քե րով: Ի րոք ֆի զի կայի հիմ նա-
կան օ րենք նե րի փոր ձով հաս տա տու-

մը, նյու թի (մի ջա վայ րի) ֆի զի կա կան 
բնու թագ րե րի ո րո շու մը և հնա րա վո-
րու թյան սահ ման նե րում տե սա նե լի 
հիմ նա կան փոր ձե րի ցու ցադ րու մը 
կա րող են սո վո րող նե րի մեջ մեծ հե-
տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նել, հատ կա-
պես, ե րբ դրանք սո վո րող նե րը կա-
տա րում են ի նք նու րույն:

3.  Հե տաքրք րա շարժ ու սում նա կան նյու-
թը ճիշտ տե ղում և ճիշտ ժա մա նա կին 
օգ տա գոր ծել «Ֆի զի կայի» դա սե րին 
և ար տա դա սա րա նա կան պա րապ-
մունք նե րի ժա մա նակ: Այդ դեպ քում 
մի այն այն կդառ նա սո վո րող նե րի մեջ 
ու սուց ման մո տիվ նե րի ձևա վոր ման 
ար դյու նա վետ ե ղա նակ:

 Փոր ձենք հա մա ռո տա կի ներ կա յաց նել 
մի կոնկ րետ նյութ, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ու սուց չին ա ռանց խախ տե լու ու-
սուց ման տրա մա բա նա կան ըն թաց քը, 
ի նք նա շեն սար քի մի ջո ցով ծա նո թաց նել 
սո վո րող նե րին մագ նի սա կան դաշ տի ին-
դուկ ցի այի վեկ տո րի և Ամ պե րի ու ժի մո-
դուլ նե րի նոր` մագ նի սա հիդ րո դի նա մի կա-
կան ե ղա նա կով ո րոշ ման հետ: Վեր ջինս 
թույլ է տա լիս բա ցատ րե լու մագ նի սա կան 
դաշտ-հե ղուկ հա ղոր դիչ փո խազ դե ցու-
թյու նը [3]:

Նկ. 1: Ինքնաշեն սարք՝ 
մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի 

և Ամպերի ուժի մոդուլների 
մագնիսահիդրադինամիկական 

եղանակով որոշման համար
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Հայտ նի է, որ ներ կա յումս լայն կի րա-
ռու թյուն ու նեն մագ նի սա կան դաշ տի ին-
դուկ ցի այի վեկ տո րի մո դու լի փորձ նա կան 
ո րոշ ման տար բեր ե ղա նակ ներ, ո րոնք 
հիմն ված են մագ նի սա կան դաշ տի և հո-
սան քա կիր հա ղորդ չի ա ռան ձին տե ղա մա-
սի (հո սան քի տարր) փո խազ դե ցու թյան 
եր ևույ թի վրա [4]:

 Ներ կա յաց վող աշ խա տան քում օգ տա-
գործ վում է մագ նի սա կան դաշ տի և հա-
ղոր դիչ հե ղու կի (տ վյալ դեպ քում սն դի կի) 
փո խազ դե ցու թյու նը [5, 6]: Մեր կող մից 
պատ րաստ ված և փոր ձի ըն թաց քում օգ-
տա գործ ված սար քը պատ կեր ված է նկ.-
ո ւմ: Օր գա նա կան ա պա կու մեջ (1), ո րի 
չա փեր նեն 10x20x40 մմ, բաց ված են եր-
կու ան ցքեր` մե կը՝ հո րի զո նա կան (2), ո րի 
տրա մա գի ծը 4 մմ է, և մի ծայ րը՝ փակ, 
մյու սը` ո ւղ ղա ձիգ 1,5 մմ տրա մագ ծով (3), 
ո րի ծայ րե րը բաց են (մի ջան ցիկ): Օր գա-
նա կան ա պա կու վրա բաց ված բնե րում (4) 
տե ղադր վում է եր կու ո ւղ ղա ձիգ ա պա կյա 
խո ղո վակ ներ, ո րոնց տրա մա գի ծը 4 մմ է, 
ի սկ բարձ րու թյու նը՝ 60 մմ այն պես, որ խո-
ղո վակ նե րը հո րի զո նա կան ան ցքի (առ վա-
կի) հետ կազ մեն հա ղոր դա կից ա նոթ ներ: 
Ո րից հե տո հո րի զո նա կան ան ցքի բաց 
ծայ րը փակ վում է մե կու սաց նող նյու թից 
պատ րաստ ված խցա նով (6): Ո ւղ ղա ձիգ 
ան ցքի մեջ դր վում են եր կու պղն ձյա է լեկտ-
րոդ ներ (7): Ո ւղ ղա ձիգ ա պա կյա խո ղո վակ-
նե րում լց վում է սն դիկ այն քան, որ սն դի կի 
սյան բարձ րու թյու նը լի նի 20-30 մմ: Ո րից 
հե տո (5) ա պա կյա խո ղո վակ նե րի ա զատ 
ծայ րե րը փակ վում են ռե տի նե խո ղո վա-
կով (8): Նկա րագր ված սար քը ամ րաց վում 
է ո ւղ ղա ձիգ աս տի ճա նա վոր ված տակ դի-
րի վրա (9) և տե ղադր վում մագ նի սա կան 
բևեռ նե րի միջև այն պես, որ մագ նի սա կան 
դաշ տի ու ժագ ծե րը լի նեն ո ւղ ղա հա յաց (2) 
հո րի զո նա կան ան ցքին (նկ. 1):

Սկզ բում, քա նի դեռ է լեկտ րոդ նե րի վրա 
լա րում չի կի րառ վել (հո սան քը սն դի կում 
բա ցա կա յում է), սն դի կը բա րո մետ րա կան 
խո ղո վա կում գտն վում է նույն մա կար դա-
կի վրա: Ե րբ է լեկտ րոդ նե րի վրա կի րառ-
վում է հաս տա տուն լա րում (օ րի նակ 3 Վ), 
ա պա սն դի կով կանց նի մագ նի սա կան ին-
դուկ ցի այի գծե րին ո ւղ ղա հա յաց հո սանք 
(մո տա վո րա պես 30 Ա) [7]: Ար տա քին 
մագ նի սա կան դաշ տի և հո սան քի փո-
խազ դե ցու թյան ար դյուն քում կա ռա ջա նա 
Ամ պե րի ո ւժ, ո րը տվյալ դեպ քում ո ւղղ ված 
է (2) հո րի զո նա կան խո ղո վա կով կա՛մ աջ, 
կա՛մ ձախ՝ կախ ված հո սան քի ո ւղ ղու թյու-
նից: Այդ ու ժի ազ դե ցու թյան տակ բա րո-
մետ րա կան խո ղո վա կում կա ռա ջա նա սն-
դի կի մա կար դակ նե րի տար բե րու թյուն: 
Ը նդ ո րում՝ սն դի կի բարձ րա ցու մը կդա դա-
րի այն պա հին, ե րբ սն դի կի հիդ րոս տա-
տիկ ճն շու մը հա վա սար վի ամ պե րի ու ժով 
պայ մա նա վոր ված ճնշ մա նը: Այ սինքն`

F
gh

S
²

        (1) 
որ տեղ S-ը բա րո մետ րա կան խո ղո վա-

կի կտր ված քի մա կե րեսն է, h-ը՝ սն դի կի 
սյու նե րի տար բե րու թյու նը, g-ն՝ ա զատ ան-
կման ա րա գա ցու մը,  -ն՝ սն դի կի խտու-
թյու նը:

Խն դի րը պար զեց նե լու հա մար է լեկտ-
րոդ նե րը ո ւղ ղա ձիգ ան ցքի մեջ տե ղադ-
րում են այն պես, որ նրանց հե ռա վո րու-
թյու նը` d, հա վա սար լի նի խո ղո վա կի 
տրա մագ ծին: Այդ դեպ քում՝

 



2

4

d
S , և (1)-ից կու նե նանք` 

 
2

4

d
F gh² : (2) 

 Մյուս կող մից՝ ու նենք` 
  sinF IBd² , (3) 
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որ տեղ I-ն հո սան քի ո ւժն է, B-ն մագ նի-
սա կան դաշ տի ին դուկ ցի այի վեկ տո րի մո-
դու լը,  -ն I


ևB


 վեկ տոր նե րով կազ մած 
ան կյունն է (մեր փոր ձում 090  ):

 Հա մե մա տե լով (2) և (3) ար տա հայ տու-
թյուն նե րը՝ կու նե նանք`

2

4

d
IBd gh

  ,

 որ տե ղից
4

d gh
B

I
 

 : 

(4) (4)-ո ւմ
 4

d g 
բազ մա պատ կի չը 

տվյալ պայ ման նե րում հաս տա տուն մե ծու-
թյուն է, նշա նա կե լով այն k-ո վ՝ կու նե նանք`

h
B k

I
 :(5)

 Չա փե լով h -ըև I -ն՝ (5) բա նաձ ևով կո-
րո շենք B-ն: 

Հա մե մա տե լով (3) և (5) ար տա հայ տու-
թյուն նե րը՝ ամ պե րի ու ժի մե ծու թյան հաշվ-
ման հա մար կու նե նանք` F khd²  (6):

Ն շենք, որ (5) և (6) ար տա հայ տու թյուն-
նե րը կա րե լի է ստա նալ նաև է ներ գի այի 
պահ պան ման օ րեն քի կի րառ ման ճա նա-
պար հով: Այս խնդ րի լուծ ման հա մար մեր 
կող մից նա խագծ վել և փոր ձարկ վել է ևս 
մի սարք, ո րն ու նի ա վե լի պարզ կա ռուց-
վածք: Ը նդ ո րում՝ս տաց ված ար դյունք նե րը 
գո հա ցու ցիչ են և այդ մա սին հա ղոր դում 
կտր վի մոտ ա պա գա յում:

Այս պի սով՝ մեր կող մից պատ րաստ ված 
և փոր ձարկ ված լա բո րա տոր սարքն իր 
մեջ մեծ ման կա վար ժա կան հնա րա վո րու-
թյուն է թաքց նում և դրա ներդ րու մը ֆի զի-
կայի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում, մեր 
կար ծի քով, զգա լի չա փով կբարձ րաց նի 
«Մագ նի սա կա նու թյուն» թե մայի յու րաց-
ման ար դյու նա վե տու թյու նը և սո վո րող նե-
րի ֆի զի կայի նկատ մամբ հե տաքրք րու-
թյուն նե րի աճ ման լա վա գույն օ րի նակ է:

Գ րա կա նու թյուն

1. Կ. Ս. Ա դա մյան, Ար դի պայ ման նե րում ֆի զի կայի դա սա վանդ ման ո րոշ հիմ նախն դիր նե րը, 
Բնա գետ, «Բ նա գի տու թյու նը 21-րդ դա րում. Ու սուց ման հիմ նախն դիր ներ և լու ծում ներ», Կր-
թա կան գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 2012 թ., էջ 81-82:

2. Ռ. Մ. Ա վա գյան, Հ. Ս. Կա րա յան, Լ. Ս. Աս լա նյան, Կր թա կան հա մա կար գի բնույթն ու բնա-
կան գի տու թյուն նե րը դպ րո ցում, Բնա գետ, «Բ նա գի տու թյու նը 21-րդ դա րում, ու սուց ման հիմ-
նախն դիր ներ և լու ծում ներ», Կր թա կան գի տա ժո ղո վի նյու թեր, 2012 թ., էջ 122-124:

3. Հ. Ռ. Դր մե յան, Բ. Ժ. Պո ղո սյան, Վ. Ց. Դր մե յան, «Բ նա գետ» (հա տուկ թո ղար կում), «Բ նա գի-
տա կան կր թու թյու նը 21-րդ դա րում», Գիտ. նյ., Եր., 2009 թ., էջ 47-49: 

4. Է. Ղա զա րյան, Ա. Կի րա կո սյան, Գ. Մե լի քյան, Ա. Մա մյան, Ս. Մաի լյան, Ֆի զի կա-11, Եր., 
«Էդիթ պրինտ», 2010: 

5. А. Г. Ку ли ковс кий, Г. А. Ля би мов « Маг нит ная гид ро ди на ми ка», Го сизд, Мосв ка, 1962 г.
6. « Маг ни то ди на ми чес кое ге не ри ро ва ние элект ро э нер ги и» под ред. Р. Ку ле ба. Изд. « Мир», 

Моск ва, 1966 г.
7. Г. Мир дель “Э лект ро фи зи ка”, Изд-во “Мир”, 1972 г.
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 ЗА ДА ЧА ПО НИ ЖЕ НИЯ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВАН НОС ТИ ОБУ ЧА Ю ЩИХ 

ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ФИ ЗИ КИ И ПУ ТИ ИХ РЕ ШЕ НИ Я

Г. Др ме ян, Б. По го сян

 Дан ная ра бо та пос вя ще на к вы яв ле нию не ко то рых за дач свя зан ных с по ни же ни ем 
ин те ре сов уча щих ся от но си тель но фи зи ки, и ре ше нию не ко то рых из них с по мощ ью 
при ме не ния пред ло жен но го на ми са мо дель но го уст ройст ва. При ве ден ме то до пыт но го 
оп ре де ле ния ин дук ции маг нит ных по лей и си лы Ам пе ра и яв ля ет ся конк рет ным при ме-
ром для при ме не ния са мо дель но го уст ройст ва в про цес се обу че ния фи зи ки. В ос но ве 
ме то да ле жит маг ни то гид ро ди на ми чес кое вза и мо дейст вие маг нит но го по ля с про во дя-
щей жид кост ью-р тут ью. Де таль но опи сы ва ют ся ис поль зо ван ные ус та нов ки и их конст-
рук тив ные оформ ле ни я. Вы чис ле на ве ли чи на маг нит ной ин дук ции и си ла Ам пе ра, про-
де монст ри ро ва но яв ле ние вза и мо дейст вия маг нит но го по ля с про во дя щей жид кост ью.

THE TASK OF LAWERING OF INTEREST OF TEACHING PHYSICS 

AMONG THE PUPILS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

H. Drmeyan, B. Poghosyan

The given research deals with the identification of some tasks connected with lowering 
of interest of teaching physics among the pupils and solution of some of them by applying 
of homemade device offered by us and the Amper power and is a concrete example for ap-
plying of homemade device in the process of teaching physics. The experimental method 
of defining the induction of powerful magnetic field is brought. This method is based upon 
the reciprocal influence of the magnetic field and magnetic hydrodynamic power of liquid-
mercury. The detail description of the whole and its device arrangement is given here. The 
quantitative value of the magnetic induction is taken into account. By means of the described 
one can define the Amper power too and display the phenomena of interaction between the 
magnetic field and the liquid-mercury.
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 ՆՈՒ ՆՈՒ ՖԱՐ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ
ԱՐ ՄԱՆ ՎԱ ՆՅԱՆ

Ա ՌՈՂՋ ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

 Հան րակր թա կան դպ րոց նե րի ֆի զի-
կա կան կուլ տու րա ա ռար կայի հիմ նա կան 
նպա տակն է ա շա կերտ նե րի ա ռող ջու թյան 
ամ րապն դու մը, ֆի զի կա կան զար գա ցու մը 
և տղա նե րի պատ րաս տու թյու նը հե տա գա 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը:

 Մար դու ա ռող ջու թյու նը նրա եր ջան կու-
թյան գրա վա կանն է: Հե ռուս տա տե սու թյու-
նը, բջ ջային հե ռա խոս նե րը, տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը նոր 
հե տաքրք րու թյուն են մտց րել ե րի տա սարդ 
սերն դի կյան քում՝ հետ մղե լով ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը: Շատ հա ճախ ես 
տես նում ե րե խա նե րին ժա մե րով նս տած 
հա մա կարգ չային ցան ցում տար բեր խա ղե-
րի, նո րու թյուն նե րի, եր գե րի, ֆիլ մե րի մեջ 
խո րա ցած և այդ բո լո րը նս տած, ան շարժ 
վի ճա կում՝ վնա սե լով տե սո ղու թյու նը: Շատ 
հա ճախ էլ սն վում են հա մա կարգ չի դի մաց: 
Բա կում խա ղա ցող ե րե խա նե րը քչա ցել են, 
ակ նոց ներ կրող ե րե խա նե րը՝ շա տա ցել, 
գե ղար վես տա կան գր քեր կար դա ցող նե րի 
թի վը` նվա զել: Ե րե խա ներն ի րենց ա ռող-
ջու թյու նը կորց նում են թե՛ տա նը, թե՛ դպ րո-
ցում: Նրանք գա ղա փար չու նեն ճիշտ սնն-
դա կար գի, օր վա ռե ժի մի մա սին: Սն վում 
են ա րագ սնն դի կե տե րում, ի նչ հար մար 
են գտ նում: Թերևս գլ խա վոր մե ղա վոր նե-
րը մենք ե նք` ու սու ցիչ ներս: Ա շա կերտ նե րը 
կա նո նա վոր կեր պով չեն մարզ վում, շատ 
քչերն են հա ճա խում մար զադպ րոց ներ: 
Շատ մար զաձ ևե րից մար զում ներ են ան-
ցկաց վում գու մա րով: Տար բեր ե րկր նե րում 
կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը փաս-
տում են, որ ե րե խա նե րի մեծ մա սը մի շարք 
հի վան դու թյուն ներ է ձեռք բե րում հենց դպ-

րո ցա կան տա րի քում: Նրան ցից շա տե րին 
հա ճախ հան դի պում ե ս՝ պա յու սա կը լց ված 
գր քե րով, կար ծես պար կի մեջ քա րի կտոր-
ներ են լց ված, ող նա շա րը՝ ծան րու թյու-
նից մի կողմ թեք ված` սկո լի ո զի և կի ֆո զի 
նշան նե րով: Դա սա սե նյա կում նս տում են` 
տա տիկ նե րի նման կծկ ված` ու սե րը ա ռաջ 
թե քած, չեն հետ ևում ի րենց կազմ ված քին, 
ի սկ ձմ ռան ցր տին սա ռը փայ տե ա թոռ-
նե րից ստա նում են ներ քին օր գան նե րի 
մի շարք հի վան դու թյուն ներ: Էլ չեմ ա սում 
տար բեր ա ռար կա նե րի պա րապ մունք նե-
րի մա սին` դպ րո ցում դաս, դա սե րից հե-
տո պա րապ մունք ներ, պա րապ մունք նե րից 
հե տո տա նը դա սե րի պատ րաս տում, և 
այդ բո լո րը նս տած՝ ա նընդ հատ կար դում, 
գրում, աչ քե րի տե սո ղու թյու նը վնա սում: 
Ե րի տա սարդ տա րի քում, ե րբ ա ռողջ են լի-
նում, չեն մտա ծում այն պահ պա նե լու մա-
սին: Ա ռող ջու թյու նը կորց նե լուց հե տո են 
մի այն հաս կա նում նրա ար ժեքն ու կար ևո-
րու թյու նը: Եվ ի հար կե, մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի հո գե բա նա կան գոր ծո նը, ա շա կերտ-
նե րի պատ րաստ վա ծու թյու նը, գի տե լիք-
ներն ու կա մային հատ կա նիշ նե րը: 

Այս է ա կան հար ցերն է ին պատ ճա ռը, 
որ ո րո շե ցինք կազ մա կեր պել բաց դաս 10 
դա սա րան նե րում «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» 
թե մայով: Նա խո րոք պայ մա նա վոր վե-
ցինք, որ ան հրա ժեշտ նյու թեր հա վա քեն 
ա շա կերտ նե րը տվյալ թե մային հա մա պա-
տաս խան: Ե րբ ե րե խա նե րին հա ղոր դում 
է ինք, որ դա սը նվիր ված է լի նե լու ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պին, ա սում է ին.« Մենք ա մեն 
ի նչ գի տենք»: Ա նհ րա ժեշտ է յու րա քան-
չյուր դա սին նո րը սո վո րել, լսել և դրա կա նը 
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յու րաց նել: Ա մեն մարդ ցան կա նում է լի նել 
ա ռողջ, ու ժեղ, հա մար ձակ, դի մաց կուն: 
Ի սկ դա գա լիս է այն բա նից, թե յու րա քան-
չյու րը որ քա նով է զբաղ վում ֆի զի կա կան 
վար ժու թյուն նե րով, կոփ վում, ճիշտ բաշ-
խում իր ժա մա նա կը: Որ պես զի ե րե խա-
նե րը օր վա ըն թաց քում կա րո ղա նան շատ 
բան ա նել` հասց նեն տնային հանձ նա րա-
րու թյուն նե րը կա տա րել, զբոս նել, սն վել, 
ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել ճիշտ բաշ խել 
օր վա ժա մա նա կը, այ սինքն՝ պա հել օր վա 
ռե ժիմ: Այն ու նե նա լով` հեշտ է զար գաց նել 
կազ մա կերպ վա ծու թյուն, օր վա ըն թաց-
քում սո վո րել սիս տե մա տիկ աշ խա տան քի: 
Օր վա ռե ժի մի պահ պա նու թյու նը ե րե խա-
նե րի մեջ զար գաց նում է պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս ներ` քնել, վեր կե նալ, սն վել ժա-
մա նա կին: Դա նպաս տում է աշ խա տու նա-

կու թյան, կա մային ո րակ նե րի բարձ րաց-
մա նը: Դա սի թե ման հա ղոր դե լուց հե տո 
սկ սում ե նք ե րե խա նե րի հետ հարց ու պա-
տաս խա նի ձևով ի մա նալ, թե ի նչ են հաս-
կա նում՝ «ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ա սե լով: 
Դա սի նպա տա կը հաս կաց նե լու հա մար 
ը նտ րե ցինք հետ ևյալ թե մա նե րը.

1. Օր վա ռե ժիմ,
2. Սնն դա կարգ, 
3. Ֆիզ. մար զում ներ, 
4. Հի գի ե նա, 
5. Վատ սո վո րու թյուն ներ: 
Թե մա ներ շատ կա րե լի էր ը նտ րել, 

բայց ը նտ րել է ինք ան հա պաղ քն նարկ վող-
նե րը՝ ը ստ ա շա կերտ նե րի քա նա կու թյան:

 Զույ գեր կազ մած ե րե խա նե րը սկ սե ցին 
քն նար կել: Թեր թի կի վրա մեկ օ րի նակ էր 
կազմ վել ռե ժի մի վե րա բե րյալ: 

Պա րապ մուն քի և հանգս տի տե սա կը Ժա մա նա կը

Վեր կաց 07:00

Ա ռա վո տյան նա խա վար ժանք, լվաց վել, ան կող նու հար դա րում 07:00 - 07:30

Նա խա ճաշ 07:30 - 07:50

Ճա նա պարհ դե պի դպ րոց 07:50 - 08:20

Դպ րո ցա կան դա սըն թաց 08:30 - 14:20

Թեթև նա խա ճաշ դպ րո ցի ճա շա րա նում 10 րո պե

Դպ րո ցից` տուն 14:30 - 15:00

Ճաշ 15:00 - 15:30

Պա րապ մունք մար զա կում բում 15:30 - 17:30

Դա սե րի, տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րի պատ րաս տում 17:30 - 19:30

Ընթ րիք 19:30 - 20:00

Ա զատ ժա մա նակ (զ բո սանք, ըն կեր նե րի հետ հան դի պում, հա մա-
ցանց, հե ռուս տա ցույց) 20:00 - 22:00

Քուն 22:00 - 07:00
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 Շատ ճիշտ էր ը նտր ված քնե լու ժա մա-
նա կը` 22:00-ին, ո րով հետև մարդ պետք է 
իր ու ժե րը վե րա կանգ նի 6 - 8 ժամ վա ըն-
թաց քում` հա ջորդ օ րը ա ռույգ լի նե լու հա-
մար: Ե թե մարդ լի ար ժեք չի քնում, կորց-
նում է ու ժե րը, դի մադ րո ղա կա նու թյու նը, 
ու նե նում է գլ խա ցավ: 

Ֆի զի ո լո գի այի ի նս տի տու տը, ո րը 
ա ռա ջար կել էր նմա նա տիպ օր վա ռե ժի մի 
օ րի նա կը, խոր հուրդ է տա լիս կի րա կի օ րե-
րին դա սե րից լրիվ լից քա թա փում: Տնային 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րել շա-
բաթ օ րե րին:

102 դա սա րա նի քա ռյա կը կազ մել էր 
նկար-ցու ցա նակ՝ ծույլ և ա լար կոտ «ան-
գե տի կի» տես քով: Չմարզ վող «ան գե տի-
կը» ծռ վել էր կշ ռա քա րե րի ծան րու թյու նից՝ 
բռ նե լով ցա վող մեջ քը: Լվաց վել չսի րող, 
ան կո ղի նը չհար դա րող, թափթփ ված «ան-
գե տի կը» ծի ծաղ ա ռա ջաց րեց բո լո րի մոտ: 

Ե րե խա նե րը նշե ցին, որ ա ռա վո տյան 
սա ռը ջրով լվաց վե լը, ե րաժշ տու թյան 
տակ կա տար ված ֆի զի կա կան վար ժու-
թյուն նե րը` աէ րո բի կան և ոտ քով դպ րո-
ցի ճա նա պար հը քայ լե լը դրա կան լից քեր 
են հա ղոր դում, ի նչ պես նաև դառ նում են 
ա ռա վո տյան ա ռույգ, ժիր, բարձր տրա-
մադ րու թյամբ են գա լիս դպ րոց: 

Հա ջորդ կե տի` սնն դա կար գի մա սին 
ի րենց նյու թե րը ներ կա յաց րին մյուս քա-
ռյակ նե րը: 

Մար դը ա ռողջ լի նե լու և աշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյա նը լի ար ժեք պատ-
րաստ լի նե լու հա մար պետք է սն վի, ի սկ 
սնուն դը պետք է լի նի կա լո րի ա կա նու-
թյամբ բարձր: Ռա ցի ո նում պետք է ը նդ-
գրկ ված լի նեն թե՛ բու սա կան և թե՛ կեն դա-
նա կան ծագ ման սնն դամ թերք: 

Կեն դա նա կան ծագ ման սնն դամ թերք-
նե րը հա գեց ված են սպի տա կուց նե րով, 
ճար պե րով, հան քային նյու թե րով (Ca, Mg, 
P, S, Fe) և վի տա մին նե րով, ի նչ պես ձկ նե-

ղե նը, մսե ղե նը, ձուն և այլն:
 Բու սա կան ծագ ման սնն դամ թերք նե րը 

ե րե խա նե րը պատ կե րել է ին պաս տառ նե-
րի վրա: Դրանք են` հա տապ տուղ, կա-
նա չե ղեն, ըն դե ղեն, հա ցա հա տի կային 
կուլ տու րա: Բու սա կան ծագ ման սնն դամ-
թերք նե րը հա րուստ են օր գա նիզ մի հա-
մար ան հրա ժեշտ ած խաջ րա ծին նե րով: 

Ա ռողջ լի նե լու հա մար ա ճող օր գա նիզ-
մը պետք է կա նո նա վոր քա նա կու թյամբ 
սնն դամ թերք ստա նա: Սնն դամ թեր քը ոչ 
մի այն վե րա կանգ նում է օր վա ըն թաց քում 
ծախս ված է ներ գի ան, այլև ա վե լաց նում, 
մե ծաց նում է հա սա կը, քա շը: Պետք է նաև 
ի մա նալ, որ թե րի, ոչ ճիշտ ռե ժի մով սն-
վե լու դեպ քում ե րե խա նե րը նի հա րում են, 
հյուծ վում, ի սկ ա ճը` դան դա ղում: Սնն դի 
ըն դուն ման ժա մե րը օր վա ըն թաց քում ան-
հրա ժեշտ է կա նո նա վոր բաշ խել և խս տո-
րեն պահ պա նել: Սնուն դը տար բեր քա նա-
կու թյամբ և տար բեր ժա մե րին ըն դու նե լու 
դեպ քում ե րե խա նե րը կորց նում են ա խոր-
ժա կը, ստա նում են ստա մոք սի խան գա-
րում ներ, ճար պա կա լու թյուն և այլ լուրջ 
հի վան դու թյուն ներ: Ա վե լի ճիշտ է օգ տա-
գոր ծել թարմ մր գեր և բան ջա րե ղեն, ո րոնք 
հա րուստ են A, B, C, D, E վի տա մին նե րով: 

Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով 1 օր վա 
հա մար ան հրա ժեշտ է 100 գ սպի տա կուց, 
85 գ ճարպ, 400 գ ած խա ջուր: Ը նդ ո րում՝ 
նա խա ճա շին գլ խա վոր մթեր քը ճարպն է, 
ճա շին` սպի տա կու ցը, ի սկ ը նթ րի քին` ած-
խա ջու րը: Սնն դամ թեր քը պետք է լի նի կա-
լո րի ա կա նու թյամբ բարձր:

Ս պի տա կուց նե րը լի նում են կեն դա նա-
կան և բու սա կան: Կեն դա նա կան ծագ ման 
սպի տա կուց նե րին են պատ կա նում կաթ-
նամ թեր քը, մի սը, ձու կը, ձուն և այլն: Ի սկ 
բու սա կան ծագ ման սպի տա կուց ներ են 
պա րու նա կում ըն կույ զը, լո բին, սի սե ռը, 
բրին ձը, հնդ կա ձա վա րը, սուն կը և այլն: 
Սպի տա կուց ներն ան հրա ժեշտ են գլ խու-
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ղե ղի, ա րյան, մկան նե րի և այլ բջիջ նե րի 
ստեղծ ման հա մար: Ամ բողջ սնն դա կազ մի 
մեջ սպի տա կուց նե րը կազ մում են 14 %:

 Ճար պերն ը ստ ծագ ման լի նում են բու-
սա կան և կեն դա նա կան: Օր գա նիզ մում 
կեն դա նա կան ճար պե րը կազ մում են 70-
80 %, ի սկ բու սա կա նը` 20-30 %: Ճար պե րը 
և օպ տի մալ հա րա բե րու թյու նը այս է, ի սկ 
թե րի կամ շա տը ա ռա ջաց նում է նյու թա-
փո խա նա կու թյան խան գա րում ներ, ճար-
պա կա լու թյուն և այլն: 

Ած խաջ րե րը է ներ գի այի հիմ նա կան 
աղ բյուր են: Այն ան հրա ժեշտ է օր գա նիզ-
մում սպի տա կուց նե րի և ճար պե րի փո խա-
նա կու մը կար գա վո րե լու հա մար: 

Ինչ պես նաև պետք է ի մա նալ, որ օր-
գա նիզ մը պետք է ստա նա բազ մա զան 
սնն դա նյու թեր, այ սինքն՝ բազ մա զան վի-
տա մին ներ: Ա վե լի ճիշտ է օգ տա գոր ծել 
թարմ մր գեր և բան ջա րե ղեն, ո րոնք հա-
րուստ են A, B, C, D, E վի տա մին նե րով: 
Մի օ րի նակ սնուն դը կա րող է ա ռա ջաց նել 
մի շարք հի վան դու թյուն ներ (օր.` դալ տո-
նիզ): Դա հետ ևանք է սնն դա նյու թե րի ան-
բա վա րա րու թյան: 

Շատ հա ճախ ե րե խա նե րը ֆիզ կուլ տու-
րայի դա սից ա ռաջ՝ դա սա մի ջո ցին, սն վում 
են ճա շա րա նում, խմում գա զա վոր ված ըմ-
պե լիք ներ և սնն դամ թեր քը դեռ չմար սած, 
պա տա ռը կո կոր դում՝ հևա լով մաս նակ ցում 
են դա սին: Դա վատ հետ ևանք ներ է ա ռաջ 
բե րում մի շարք օր գան հա մա կար գե րում:

 Վատ սո վո րու թյուն է նաև ե րե կո յան 
ժա մե րին ը նթ րե լը: Քնում են լի քը ստա-
մոք սով, դա պատ ճառ է գի րու թյան, ճար-
պա կա լու թյան: Ա վե լի ճիշտ է սն վել մինչև 
ժա մը 19:00: 

Ինչ պես նաև ան դրա դառ նանք ա ղին. 
սպի տակ մահ» են նշում գրա կա նու թյան 
մեջ: Ա ղի քա նա կի շատ օգ տա գոր ծու-
մը բարձ րաց նում է ա րյան ճն շու մը ՝ա ռա-
ջաց նե լով հի պեր տո նի ա հի վան դու թյուն: 

Պետք է խու սա փել աղ դր ված թթու նե րից, 
ա ջի կայից, կետ չու պից, ա ղի պան րի տե-
սակ նե րից: Բու սա կան ծագ ման սնն դամ-
թերք նե րը պա րու նա կում են բա վա րար 
քա նա կու թյամբ աղ, օ րի նակ` 1 թարմ լո-
լի կը պա րու նա կում է 35 մգ աղ, ի սկ մեկ 
կար տո ֆի լը` 20 մգ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ա ռօ րյա յում կա րիք չկա օգ տա գոր ծել աղ 
կամ էլ օգ տա գոր ծել սահ մա նա փակ քա-
նա կու թյամբ` մինչև 0,5 գ օր վա ըն թաց-
քում (1 թ գդ-ի 1/10 մա սով): Ֆիզ. մար զում-
նե րի մա սին խո սե լիս ե րե խա նե րը նշե ցին, 
որ չկա մարդ, որ ի նչ-որ մի բա նի ու նակ 
չլի նի: Եր կա րատև մարզ վե լիս է մարդ 
դառ նում ու ժեղ, ճար պիկ, ա րա գա շարժ, 
ճկուն, դի մաց կուն: Ո մանք կար ծում են, թե 
ա մե նա լավ մար զիկ նե րը ի նչ-որ գերբ նա-
կան ու ժով են օ ժտ ված: Բայց պետք է գի-
տակ ցել, որ հա ջո ղու թյուն նե րի գաղտ նի քը 
տք նա ջան, հա մառ մար զում նե րի մեջ է: 
Օ րի նակ՝ մարմ նա մար զիկ, օ լիմ պի ա կան 
խա ղե րի, աշ խար հի չեմ պի ոն Ալ բերտ 
Ա զա րյա նը « խաչ» է լե մեն տը օ ղակ նե րի 
վրա (հարկ է նշել, որ տվյալ է լե մեն տը 
հենց Ալ. Ա զա րյա նի ա նու նով է կոչ վում 
«Ա զա րյա նա կան խաչ») հեշ տու թյամբ է 
կա տա րել, ո րով հետև եր կու տա րի դարբ-
նի ա շա կերտ է աշ խա տել դարբ նո ցում: 

Այ նու հետև նշե ցինք, որ տար բեր մար-
զաձ ևե րով մարզ վե լիս ե րե խա նե րի մեջ զար-
գա նում է, օ րի նակ, թեթև աթ լե տի կա յում՝ 
դի մաց կու նու թյուն, ա րա գա շար ժու թյուն, 
մար զա կան խա ղե րում` ըն կե րա սի րու թյուն, 
պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցում՝ ըն կե-
րոջ, թի մի նկատ մամբ, շախ մա տում` ա նա-
լի տիկ հի շո ղու թյուն, մարմ նա մար զու թյու-
նում` ճկու նու թյուն, ռիթ մի, կոոր դի նա ցի այի 
զար գա ցում, թե նի սում` կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ա րագ կողմ նո րո շում, ա րագ 
ո րո շում նե րի կա յա ցում և այլն:

 Ֆի զի կա պես ու ժեղ և կոփ ված մար զիկ-
ներ են պետք մեր բա նա կին:: Գրա կա նու-
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թյան մեջ օ րի նակ ներ կան, թե ի նչ պես լավ 
լո ղոր դը փր կում է ըն կե րոջ կյան քը, փամ-
փուշտ նե րի վեր ջա նա լուց հե տո հաղ թա-
նա կի է հա սել հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ 
ու ժեղ ոտ քի հար վա ծով: 

Շատ կար ևոր է ֆիզկ. դա սե րին ան-
ձնա կան հի գի ե նայի պահ պա նու մը` ու նե-
նալ ան ձնա կան մար զա հա գուստ, և ի նչն 
է կար ևոր. դր սի կո շիկ ներն ա ռանձ նաց նել 
ֆիզկ. դա սի հա մար նա խա տես ված մար-
զա կո շիկ նե րից: Մար զա հա գուս տը չպետք 
է կաշ կան դի շար ժում նե րը, լավ է է լաս տիկ 
հա գուս տը: Պետք է հետ ևել, որ յու րա-
քան չյուր դա սին հա գուս տը և հատ կա պես 
գուլ պա նե րը փոխ ված և մա քուր լի նեն: 
Ա շա կերտ նե րը պետք է տե ղե կաց ված լի-
նեն ոչ մա քուր հա գուս տի հետ ևան քի մա-
սին: Ի նչ պես նաև կար ևոր է մար զաս րա հի 
մաք րու թյու նը, լու սա վո րու թյու նը, հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը ա շա կերտ նե րի ֆի-
զի կա կան զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րին:

 Շատ ա վե լի ա ռող ջա րար ազ դե ցու թյուն 
են տա լիս բա ցօ թյա մար զում նե րը: Լավ 
ե ղա նա կին պետք է օ գտ վել խա ղահ րա-
պա րա կում դաս ան ցկաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից, ի սկ ե րե խա նե րին նա խա պես 
ան հրա ժեշտ է բա ցատ րել մար զա հա գուս-
տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Թույ-
լատր վում է մարզ վել ոչ ցածր, քան 14 աս-
տի ճան՝ ը ստ Ցել սի ու սի, ի սկ ե թե նման 
հնա րա վո րու թյուն չկա, ան հրա ժեշտ է 
դահ լի ճը միշտ օ դա փո խել: 

Մար զա հա գուս տի մաք րու թյու նը կար-
ևոր է նաև հա ջորդ դա սե րին մաս նակ-
ցե լիս. հա գուս տի տհաճ հո տե րը շն չում 
են մեր կո լե գա նե րը` ու սու ցիչ նե րը և մյուս 
դա սըն կեր նե րը: 

Ու սու ցիչ նե րը պետք է ա շա կերտ նե րի 
մեջ դաս տի ա րա կեն ի րենց ա ռող ջու թյան 
նկատ մամբ հետ ևո ղա կա նու թյուն, ու նե-
նան ան ձնա կան հի գի ե նայի գի տե լիք ներ 
և ճիշտ ռե ժի մով սն վե լու կա նո նա կարգ:

 Վատ սո վո րու թյուն նե րի մա սին շատ 
ա վե լի ման րակր կիտ ե նք ան ցնում ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի դա սըն թա ցի ժա մա նակ: 
Բայց ա վե լի կարճ, պետք է նա խո րոք զերծ 
մնալ վատ սո վո րու թյուն նե րից, մի ջա վայ-
րից, մարդ կան ցից, որ պես զի հե տա գա յում 
չկանգ նենք բար դու թյուն նե րի ա ռջև:

 Վատ բար քե րով, սո վո րու թյուն նե րով 
մարդ կանց մա սին ցու ցա նա կով հան դես 
ե կան ա շա կերտ նե րը՝ պատ կե րե լով վատ 
հետ ևանք նե րը:

 Վեր ջում ա շա կերտ նե րը ա ռողջ ապ րե-
լա կեր պին վե րա բե րող ան վա նի մարդ կանց 
ցու ցա պաս տառ նե րով հան դես ե կան.

1. Ա ռող ջու թյու նը ոս կուց թանկ է: Վ. 
Շեքս պիր

2.  Ա ռող ջու թյու նը այն քան վա րա կիչ 
է, որ քան հի վան դու թյու նը: Ռ. Ռո լան 

3. Ա մե նա լավ դե ղո րայ քը հան գիստն 
է: Ֆրանկ լին

4.  Միշտ չէ, որ բժիշկն է բու ժում հի-
վան դին: Օ վի դեյ 

5. Ո մանք հա ճախ հի վանդ են, ո րով-
հետև շատ են հո գում ի րենց ա ռող ջու թյան 
մա սին, ի սկ մյուս նե րը ա ռողջ են, ո րով-
հետև չեն վա խե նում հի վան դա նա լուց: 
Կլյուչևս կի

6.  Մենք՝ բո լորս, ե րբ ա ռողջ ե նք, 
հեշտ ե նք խոր հուրդ ներ տա լիս հի վանդ-
նե րին: Տե րեն ցիյ

7.  Բա րե կե ցու թյան ե նք հաս նում, 
ե րբ լի ար ժեք է ֆի զի կա կան և մտա վոր 
ա ռող ջու թյու նը: Ցի ցե րոն 

8. Ա ռող ջա նա լու պայ ման նե րից է 
ա ռող ջա նա լու ցան կու թյու նը: Սե նե կա

9. Բ ժիշ կը ոչ այլ ի նչ է, քան հո գու 
փր կու թյուն: Պետ րո նիյ 

10. Ե թե մար դը հետ ևո ղա կան է իր 
նկատ մամբ, ա պա դժ վար է գտ նել բժիշկ, 
ո րը գի տե նար, թե ի նչն է օգ տա կար իր 
հա մար: Սոկ րատ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Н. Варданян, А. Ванян

Цель данной статьи – научить школьникам заботится о своем здоровье, чтобы быть 
готовым к дальнейшей трудовой даятельности. 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLES

N. Vardanyan, A. Vanyan

The aim of this article is to teach pupils to take care of their health and to be ready for 
future working activities.
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Անհ նա րին է պատ կե րաց նել ար դի 
ժա մա նա կաշր ջա նը առանց տե ղե կատ-
վա կան– հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի: Հաշ վի առ նե լով հա մա ցան ցի ան-
սահ ման պա շար նե րը, յու րա քան չյուր օր 
հա մալր վող տե ղե կատ վու թյան ծա վա լը, 
չենք կա րող ան տե սել նրա ազ դե ցու թյու նը 
դպ րո ցա կան նե րի աշ խար հա յաց քի, որո-
շում նե րի և վար քագ ծի ձևա վոր ման վրա: 
Այդ տե ղե կատ վա կան դաշ տը իր վրա է 
վերց րել մշա կույ թի փո խանց ման և քա-
ղա քակր թու թյան զար գաց ման առյու ծի 
բա ժի նը: Հետ ևա բար սո վո րող նե րին տե-
ղե կատ վա կան քա ղա քակր թու թյան պայ-
ման նե րում ճիշտ կր թե լու և դաս տի ա րա-
կե լու գոր ծում հա մա ցանցն ու նի իր ու րույն 
տեղն ու դե րը որ պես ու սում նա ռու թյան և 
ազատ ժա ման ցի կազ մա կերպ ման հա-
մա պի տա նի գոր ծիք, տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր ու հա ղոր դակ ցու թյան հար մար 
մի ջա վայր: 

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան մի-
ջա վայրն ամեն վայր կյան հա մալր վում է 
ինչ պես օգ տա կար և հա մա կարգ ված, այն-
պես էլ մեծ քա նա կով չհա մա կարգ ված և 
չճշգրտ ված ին ֆոր մա ցի այով: Անհ րա ժեշտ 
և օգ տա կար ին ֆոր մա ցի ա փնտ րե լիս երե-
խան կա րող է առընչ վել ագ րե սի ա, տե ռո-
րիզմ, պոռ նոգ րա ֆի ա և այլ չվե րահսկ վող 
և ան ցան կա լի բո վան դա կու թյուն պա րու-
նա կող կայ քե րի, ֆայ լե րի և նկար նե րի: 

Ա նի մաստ է հրա ժար վել տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի բա րիք նե րից, 
բայց երե խա նե րի ան վե րահս կե լի մուտ քը 
հա մա ցանց կա րող է հան գեց նել՝ 

• ե րե խայի ար ժե քային հա մա կար-
գի սխալ ձևա վոր ման, 

• ե րե խայի մտա վոր, ֆի զի կա կան և 
հո գե կան ոչ նոր մալ զար գաց ման,

•  հա մա կարգ չային կախ վա ծու թյան 
և դրա նից բխող հետ ևանք նե րի,

•  հա մա կարգ չային սար քե րի խա-
փան ման:

 Շատ կար ևոր և առա ջա տար է ծնող-
նե րի դե րը երե խա նե րի զար գաց ման գոր-
ծում:  Մե զա նից շա տե րի հա մար հա մա-
ցան ցը՝

▶  հա ղոր դակ ցում, շփում է: Ինչ –որ 
մե կը գեր ված է հա սա րա կա կան ցան ցե-
րով և փոր ձում է ձեռք բե րել հա մա խոհ-
ներ, գտ նել հա մա դա սա րան ցի նե րին, և 
ամե նա կար ևորն այն է, որ հա մա ցան ցը 
օժան դա կում է, որ մար դիկ հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նան շփ վե լու ան կախ երկ րագն-
դի ցան կա ցած վայ րում գտն վե լու իրո ղու-
թյու նից:

▶  ժա մանց է: Լսել երաժշ տու թյուն, 
դի տել կի նոն կար ներ, խա ղալ խա ղեր: 

▶ ինք նակր թու թյուն է: 
▶ ինք նաար տա հայտ ման, ինք նա-

զար գաց ման ան ձնա կան ըն դու նա կու-
թյուն նե րի աճի դրս ևոր ման հնա րա վո րու-
թյուն է:

▶ գ նում ներ կամ վճա րում ներ իրա-
կա նաց նե լու վայր: Գու մար վաս տա կե լու 
մի ջոց:

Ծ նող նե րի կող մից պետք է վե րահսկ վի 
երե խա նե րի ազատ ժա մա նա կի ան ցկա-
ցու մը  հա մա կարգ չի դի մաց: Իսկ դա հեշտ 
կլի նի մի քա նի պարզ խոր հուրդ նե րի հե-
տ ևե լով:

Ծ նո ղա կան ժո ղո վի նպա տա կը՝
 Մե թո դա կան – թե մայի ար դի ա կա նու-

թյան ու հրա տա պու թյան հիմ նա վո րում, 

 ՄԱ ՐԻ Ե ՏԱ ԴԱՎ ԹՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԻ ՈՍ ԿԵ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ



60

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ծնող նե րի իրա զե կու թյան մա կար դա կի 
բարձ րա ցում, երե խա նե րի ճիշտ ուղ ղոր-
դում վիր տո ւալ աշ խար հում.

Կր թա կան – առ ցանց ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րի ու սու ցա նում:

Ծ նո ղա կան ժո ղո վի խն դիր նե րը
▶  հա մա ցան ցի առա վե լու թյուն նե րի 

ու թե րու թյուն նե րի, դրա կան կող մե րի ու 
հ նա րա վոր վտանգ նե րի ներ կա յա ցում,

▶  դե ռա հաս նե րի վրա հա մա ցան ցի, 
մաս նա վո րա պես սոց ցան ցե րի ու նե ցած 
 բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան վեր լու ծու թյուն,

▶  դե ռա հա սի ար ժե հա մա կար գի, 
դիր քո րո շում նե րի և վար քագ ծի վրա սոց 
ցան ցե րի  ազ դե ցու թյան ու սում նա սիր ման 
նպա տա կով նա խա պես ան ցկաց րած հո-
գե բա նա կան  հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րի ներ կա յա ցում և մեկ նա բա նում,

▶  հա մա ցան ցային ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րի ու սու ցա նում: 

Ինչ է հա մա ցան ցը 

Շա տերն են փոր ձում պա տաս խա-
նել այդ հար ցին՝ օգտ վե լով հա ման ման 
և տա րած ված ար տա հայ տու թյու նից՝ 
« Հա մաշ խար հային (գ լո բալ) սար դոս-
տայն», և դա իրա կա նում ամեն ևին էլ բա-
նաս տեղ ծա կան այ լա բա նու թյուն չէ, պար-
զա պես WWW հա պավ ման (World Wide 
Web  կամ WHEN WHERE WHO) մեկ նա-
բա նու թյունն է: WWW էջե րը հի պեր տեքս-
տային փաս տաթղ թեր են: Մեկ ընդ հա նուր 
թե մա ներ կա յաց նող, մի ան ման ձևա վո-
րում ու նե ցող և նույն վեբ սպա սա սար քում 
տե ղա կայ ված վեբ էջե րը կազ մում են վեբ 
կայք: Վեբ էջե րը կա րե լի է « կար դալ» այդ 
նպա տակ նե րին ծա ռայող հա տուկ ծրագ-
րի՝ բրաու զե րի օգ նու թյամբ: Հա մա ցանցն 
ան սպառ տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր է:

 Մե զա նից շա տե րի հա մար հա մա-
ցան ցը հս կա յա ծա վալ տե ղե կատ վու թյուն 
պա րու նա կող պա շար է: Այդ տե ղե կույ-

թի բնույ թը և որա կը խիստ տար բեր են, 
և մի այն մենք ենք որո շում օգ տա գոր ծել 
հա մա ցանցն ի օգուտ, թե ի վնաս մեզ: 
Որ պես զի տե ղե կատ վու թյուն փո խա նա-
կե լիս հա մա ցան ցին մի աց ված հա մա-
կար գիչ ներն մի մյանց գտ նեն և ճա նա-
չեն դրան ցից յու րա քան չյու րին, տր վում է 
ան հա տա կան հաս ցե: Հա մա կարգ չային 
սար քի ան հա տա կան հաս ցեն կոչ վում է IP 
հաս ցե (Internet Protocol Address – հա մա-
ցան ցի հա ղոր դա կար գի հաս ցե): 

Այն կե տե րով իրա րից ան ջատ ված 4 
թվե րի հա մա խումբ է, որոն ցի ցյու րա քան-
չյու րը փոխ վում է 0 ից 255 տի րույ թում: 
Քա նի որ թվե րով կազմ ված նման հաս ցեն 
դժ վար է հի շել հա մա ցան ցում, նաև URL 
(Uniform Resaurce locctor ռե սուրս նե րի 
ու նի վեր սալ  ո րո շիչ) հաս ցե ներ են օգ տա-
գործ վում: Այս տեղ հաս ցե ի կազ մա վոր ման 
հիմ քում ըն կած է  հա մա ցան ցին մի աց ված 
յու րա քան չյուր հա մա կարգ չի հա մար եզա-
կի դո մե նային ան վա նու մը, որը կազմ վում 
է պայ մա նան շան նե րով, իսկ հա մա կարգ չի 
դո մե նային ան վա նու մից դրա IP թվային 
հաս ցե ի ձևա վո րու մը կա տար վում է ավ-
տո մատ՝ անուն նե րի դո մե նային հա մա-
կար գի մի ջո ցով:

 Հա մա ցան ցի ամե նա տա րած ված ու 
նշա նա կա լից ծա ռա յու թյու նը էլեկտ րո-
նային փոստն է՝ EMail: Վեր ջինս հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս վայր կե նա պես նա մակ, 
նկար կամ շնոր հա կա լա կան բա ցիկ ու ղար-
կե լու դե պի աշ խար հի ցան կա ցած վայր:

 Հա մա ցան ցում պահ պան վող հս կա-
յա ծա վալ էլեկտ րո նային փաս տաթղ թե րը 
յու րա քան չյու րին հա սու դարձ նե լու հա մար 
հա տուկ ծրագ րեր, այս պես կոչ ված՝ բրաու-
զեր ներ կան: Սրանք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս կայ քեր բա ցե լու, հայ տեր ձևա կեր-
պե լու, իսկ հայց ված կայ քը ստա նա լուց 
հե տո ապա հո վում են դրա նից օգտ վե լը: 



61

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ներ կա յումս առա վել հա ճախ կի րառ վում 
են Mozilla firefox, Opera, Google Chrome 
և Windows օպե րա ցի ոն հա մա կար գի բա-
ղադ րիչ հան դի սա ցող Internet Explorer 
բրաու զեր նե րը: 

Ե թե հա մա ցան ցում տե ղե կատ վու թյուն 
որո նե լիս ան հրա ժեշտ կայ քի հաս ցեն 
հայտ նի չէ, ապա կա րե լի է դի մել հա տուկ 
որո նո ղա կան հա մա կար գե րի՝ որո նիչ նե րի 
օգ նու թյա նը: Առա վել հա ճախ կի րառ վող 
որոն ման հա մա կար գե րից են Google –ը 
Yahoo–ն Microsoft –ի Bing –ը:

Ա վե լի քան 90 երկր նե րում փետր վա րի 
11 –ը նշ վում է որ պես ապա հով հա մա ցան-
ցի օր: 

Որ քան էլ մենք փոր ձում ենք խու սա փել 
հա մա ցան ցի վտանգ նե րից, նրանք առ-
կա են, և դրանց ազ դե ցու թյու նը կա րող 
է վտան գել մեր երե խա նե րի hո գե բա նու-
թյա նը ու սխալ աշ խար հա յացք ձևա վո րել 
նրանց մոտ:

Ծ նո ղա կան ժո ղո վի պլա նը
1. Նա խա պատ րաս տա կան մաս, ծնո-

ղա կան ժո ղո վի նպա տա կի ներ կա յա-
ցում – 2 րո պե

2. Հա մա ցան ցի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցում – 10 րո պե

3. Հա մա ցան ցային վտանգ նե րի ներ-
կա յա ցում – 10 րո պե

4. Ապօ րի նի, վնա սա կար և ոչ պատ-
շաճ բո վան դա կու թյան դեմ պայ քա րի 
 մի ջոց նե րի և գոր ծիք նե րի ներ կա յա ցում, 
մաս նա վո րա պես kaspersky  գոր ծիք նե րը – 
10 րո պե

5. Քն նար կում ներ – 5 րո պե
6. www.safe.am կայ քի «Ա պա հով հա-

մա ցանց» և wildwebwoods խա ղե րի ներ-
կա յա ցում – 5 րո պե

7. Ամ փո փում. հա մա ցան ցի ապա հով 
օգ տա գործ ման ըն տա նե կան կա նոն նե րի 
ներ կա յա ցում – 5 րո պե

Գ րա տախ տա կի ձևա վո րու մը
 Մի ա սին ավե լի ապա հով և ար դյու-

նա վետ օգ տա գոր ծենք հա մա ցան ցը:

Ծ նո ղա կան ժո ղո վի ըն թաց քը:
Ծ նո ղա կան ժո ղո վի սկզ բում՝ ող ջույ նից 

հե տո, ծնող նե րին կբա ցատր վի ժո ղո վի 
բուն նպա տա կը, և կբա ժան վեն հա մա-
ցան ցի մա սին հա ճա խա կի տր վող հար-
ցե րով հար ցա թեր թիկ ներ և ապա հով հա-
մա ցան ցի կա նոն ներն ու խոր հուրդ նե րը: 
Հար ցա թեր թի կը նույն ծնո ղը կլ րաց նի ժո-
ղո վից առաջ և հե տո: Ժո ղո վի ավար տից 
հե տո կհա մե մատ վեն հար ցա թեր թիկ նե րի 
պա տաս խան նե րը: Եթե ծնո ղա կան ժո ղո-
վի նպա տա կը հաս կա նա լի է եղել և յու-
րաց վել է ծնող նե րի կող մից, տր վել են հա-
մա ցան ցից ապա հով օգտ վե լու բազ մա թիվ 
հար ցե րի պա տաս խան ներ, ապա հա սել 
եմ նպա տա կիս: Կար ծում եմ ակն հայտ 
կեր ևա ժո ղո վի ար դյու նա վե տու թյու նը:

1.  Նա խա պատ րաս տա կան մաս, 
ծնո ղա կան ժո ղո վի նպա տա կը – 2 րո պե

Հա մա ցան ցը մի մյանց հետ կա պակց-
ված հա մա կարգ չային ցան ցե րի ամ բող-
ջու թյուն է,  իսկ հա մաշ խար հային ոս տայ նը 
փոխ կա պակց ված փաս տաթղ թե րի ամ-
բող ջու թյուն է, որոնք մի մյանց հետ կապ-
ված են գերհ ղում նե րով և URL– նե րով.

2. Հա մա ցան ցի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցում – 10 րո պե

 Հա մա ցան ցային վի ճա կագ րու թյուն 
Օգտ վենք «ՀՀ –ում ին տեր նե տի թա-

փան ցումն ու կի րա ռու մը» հե տա զո տու-
թյու նից – http://isoc.am/publ/penetration_
am.pdf 

Աշ խար հի բնակ չու թյան մոտ 30 տո կո-
սը՝ ավե լի քան 2,1 մլրդ մարդ, մի ա ցել է 
հա մա ցան ցին: Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 
ար դեն կե սից ավե լին՝ մոտ՝ 1,7 մլն մարդ, 
մի ա ցել է հա մա ցան ցին. նրան ցից 670 
հա զա րը գրանց ված է faceebook.com, իսկ 
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ավե լի քան մեկ մի լի ո նը՝ այլ սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րում:

 ՄԱԿ –ի տվյալ նե րով հա մա ցան ցում 
մոտ 800 հա զար ման կա պիղծ է վխ տում:

3. Հա մա ցան ցային ան վտան գու թյուն, 
հե տապն դում ներ և ոտնձ գու թյուն ներ – 10 
րո պե

http://safe.am/ilh/ilh16.html – ան վտան-
գու թյուն

http://safe.am/ilh/ilh17.html – հե տապն-
դում ներ և ոտնձ գու թյուն ներ

http://safe.am/ilh/ilh15.html – մաս նա վո-
րու թյուն

4. Ապօ րի նի, վնա սա կար և ոչ պատ-
շաճ բո վան դա կու թյան դեմ պայ քա րի 
 մի ջոց նե րի և գոր ծիք նե րի ներ կա յա ցում, 
մաս նա վո րա պես kaspersky  գոր ծիք նե րը – 
10 րո պե

5. Քն նար կում ներ հետ ևալ հար ցե րի 
շուրջ – 5 րո պե

http://www.safe.am/esafe/esafearm/faq.
html 

Հա ճախ տր վող հար ցեր

1. Ո՞ր տա րի քից կա րե լի է հա մա ցան-
ցից օգտ վել:

2. Կա րո՞ղ ենք արդյոք ու նե նալ ան ձնա-
կան էլեկտ րո նային հաս ցե, ստեղ ծել բլոգ-
ներ կամ գ րանց վել սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րում:

3. Ի՞նչ տնային կա նոն ներ պետք է սահ-
մա նել հա մա ցան ցի օգ տա գործ ման հա-
մար:

4. Ո՞ր տա րի քից օգ տա գոր ծել Ակն թար-
թային հա ղոր դակց ման ծրագ րե րը:

5. Կա րո˚ղ եք արդյոք մե ծա հա սակ նե-
րը կար դալ երե խա նե րի հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րը:

6. Արդյո՞ք վեբ խցիկ նե րը հու սա լի են:
7. Ի՞նչ է հա մա ցան ցային կախ վա ծու-

թյու նը:
8. Ի՞նչ պետք է իմա նալ հա մա կարգ-

չային վի րուս նե րի մա սին:
9. Ի՞նչ պետք է անել, երբ ան հանգս-

տաց նում են հա մա ցան ցում:
10. Արդյո՞ք օգ տա կար են ֆիլտ րող 

ծրագ րե րը:
11. Ին չո՞ւ է վտան գա վոր պոռ նոգ րա ֆի-

ան:
12. Ի՞նչ կա րող են « սո վո րեց նել» դեպ-

րե սիվ երի տա սար դա կան հո սանք նե րը:
13. Ինչ պե՞ս կա րող է հա մա ցան ցը 

«ն պաս տել» թմ րա մո լու թյա նը:
14. Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նեն սո ցի ա լա-

կան ցան ցե րը և զրու ցա րան նե րը դե ռա-
հաս նե րի հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն-
նե րի զար գաց ման վրա:

 6. www.safe.am կայ քի«Ա պա հով հա-
մա ցանց»

http://www.safe.am/esafetykit/start.html 
և wildwebwoods խա ղե րի ներ կա յա ցում
 հա մա ցան ցում ան ցան կա լի բո վան դա կու-
թյան հան դի պե լիս, զե կու ցե՛ք ազ գային 
 հա մա ցան ցային թեժ գծին (տե՛ս Օգ տա-
կար հղում ներ):

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում նս տե՛ք 
երե խա նե րի կող քին, երբ նրանք նա վար-
կում են հա մա ցան ցում: Դա լա վա գույն 
ձևն է քն նար կե լու և վս տա հու թյուն նվա-
ճե լու հա մար: Մի ա սին սո վո րե լը դարձ րե՛ք 
ձեր նպա տա կը:

 Հի շե՛ք, որ ան վտան գու թյան կա նոն նե-
րը ձեր ու ձեր երե խա նե րի հա մար են:

7. Ամ փո փում – Հա մա ցան ցի ապա հով 
օգ տա գործ ման ըն տա նե կան կա նոն նե րի 
ներ կա յա ցում – 5 րո պե:

Վ նա սա կար, ապօ րի նի և ոչ պատ շաճ 
բո վան դա կու թյան դեմ պայ քա րի մի ջոց-
նե րի և գոր ծիք նե րի  ներ կա յա ցում (բե մադ-
րու թյուն) – Վի րուս և հա կա վի րուս:

Դպ րո ցա կան աղ ջի կը, նս տած հա մա-
կարգ չի առջև, խա ղում է, զվար ճա նում, 
երաժշ տու թյուն լսում:
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 Հան կարծ նկա տում է, որ ծրա գի րը 
դան դա ղեց, երաժշ տու թյան ձայ նը կտրտ-
վեց, մկ նի կը սկ սեց  չեն թարկ վել իրեն: Նա 
շատ է վա խե նում և դի մում ծնող նե րին՝փր-
կե լու հա մա կար գի չը:

Ծ նող նե րը ան մի ջա պես փոք րիկ սա-
վառ նակ նե րի թևե րով հա ղոր դագ րու թյուն-
ներ են ու ղար կում  փոք րի կին: Հուզ ված 
աղ ջի կը կար դում է հա ղոր դագ րու թյուն նե-

րը, մաք րում ար ցունք նե րը,  հաս կա նում, 
որ հա մա ցան ցում էլ դեղ ու դար ման կա, որ 
այս տեղ էլ պետք է լի նել ծայ րա հեղ զ գույշ, 
թույլ չտալ վի րուս նե րին մուտք գոր ծե լու 
հա մա կար գիչ, իսկ եթե մուտք են գոր ծել, 
ապա օգ տա գոր ծե լով հա մա պա տաս խան 
հա կա վի րուս ներ՝ վե րաց նել դրանք:

Դպ րո ցա կա նը շա րու նա կում է զվար-
ճա նալ: Հա մա կար գի չը փրկ ված է:

Գ րա կա նու թյուն

1. http://safe.am  կայ քի (Խոր հուրդ ներ ծնող նե րին) բաժ նի  (10 խոր հուրդ, որոնք կա րող են սո-
վո րեց նել երե խա նե րին ավե լի ապա հով օգտ վել հա մա ցան ցից):

2. http://www.orangearmenia.am/internet/safe-internet/ բուկ լետ և ոս կե կա նոն նե րի մո դե լի ներ-
կա յա ցում:

3. http://safe.am/ilh/ilh16.html -  անվ տան գու թյուն:

 THE GOAL OF THE PARENTS’ MEETING

M. Davtyan

To make the speech simpler, more interesting and present it to the parents in my own 
way, I’ve presented it in form of quibble (play on words),as I think the parents will gain the 
meaning quicker. The main goal of parents’ meeting is to prevent the children from the in-
ternet danger and develop their internet knowledge, be maximum careful and prudent while 
using the internet, pay attention to the frequeney of children’s web usage.

Finially , the goal is to inform parents about the rules of safe and proper internet usage.

 ЦЕЛЬ РО ДИ ТЕЛЬС КО ГО СОБ РА НИ Я

М. Дав тян

Д ля при да ния мо ей ре чи, ин те рес нос ти, лёг кос ти и уни каль нос ти, я прев ра ти ла иг ру 
слов, ко то рая бы, по мо е му по мог ла ро ди те лям с лёг кост ью ус во ить опас нос ти ин тер-
не та, и как из бежть их, ка кие нуж ны зна ния и как их раз ви вать, что бы по нять, что ин-
тер нет нуж но ис поль зо вать с край ней ос то рож ност ью и нуж но обя за тель но сле дить за 
ре жи мом ис поль зо ва ния ин тер не та деть ми, ин фор ми ро вать их о пра ви лах пра виль но го 
и бе зо пас но го поль зо ва ния им.
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 Ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ձևա-
վոր ման ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց ման 
ար մատ ներն ըն կած են Ա. Բա հաթ րյա-
նի՝ կար դա լու մա սին պատ կե րա ցում նե-
րի հիմ քում: « Կար դալ կն շա նա կե մտա ծել: 
Բա ցի աչ քից ու բե րա նից՝ ըն թեր ցա նու-
թյան ժա մա նակ հո գին նույն պես պի տի ի 
գոր ծո ղու թյուն գրգռ վի: Մարդս ըն թեր ցա-
նե լիս պի տի մտա ծե, նա ըն թեր ցա ծը պի-
տի իր մտ քի սե փա կա նու թյու նը դարձ նել 
պի տի հաս կա նա և, ե թե հաս կա նում է, նա 
այդ պի տի ա պա ցու ցա նե յուր ըն թեր ցա-
նու թյան գե ղեց կու թյամբ»,- նշում է Ա. Բա-
հաթ րյա նը (1, 119): 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում գրա կա-
նա գի տա կան գի տե լիք նե րին մեծ տեղ 
են տվել հայ գրա կա նու թյան ճա նաչ ված 
մաս նա գետ ներ, 20-րդ դա րի գրա կա նա-
գի տա կան և ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նե ու թյամբ աչ քի ըն կած Էդ վարդ Ջր բա-
շյա նը, Թոր գոմ Ջու հա րյա նը, Ռա ֆայել 
Ա թա յա նը, Հեն րիկ Մախ չա նյա նը, Զա վեն 
Ա վե տի սյա նը, այ սօր ար դեն մեր ժա մա-
նա կա կից ներ Աե լի տա Դո լու խա նյա նը, 
Սու րեն Դա նի ե լյա նը, Սամ վել Մու րա դյա-
նը, Վլա դի միր Կի րա կո սյա նը, Ա զատ Ե զի-
ա զա րյա նը և այլք:

20-րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյակ նե-
րում, մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի ան-
կա խա ցու մից հե տո ա ռար կա յա կան մե թո-
դի կա նե րում և ը նդ հան րա պես կր թու թյան 
հա մա կար գում ար մա տա կան փո փո խու-
թյուն ներ կա տար վե ցին: 

Տար րա կան կր թու թյան նկատ մամբ նո-
րո վի մո տե ցում նե րի դրս ևոր ման ա ռա ջին 

քայ լը դար ձավ ու սուց ման այդ օ ղա կում 
մինչ այդ ա ռան ձին գոր ծող հայոց լեզ վի և 
ըն թեր ցա նու թյան դա սագր քե րի հա մադ-
րու մը: Մեկ՝ « Մայ րե նի» դա սագր քով ներ-
կա յաց վե ցին ըն թեր ցա նու թյան և հայոց 
լեզ վի քե րա կա նու թյան խն դիր նե րը: Այդ 
սերն դի մայ րե նի ի ա ռա ջին դա սագր քերն 
ի րենց հետ բե րե ցին նոր խն դիր ներ: Նոր 
դա սագր քե րով ան ցկաց ված մայ րե նի ի հա-
մակց ված դա սերն ու սուց չից պա հան ջում 
է ին ըն թեր ցա նու թյան և քե րա կա նու թյան 
ու սում նա սիր ման նոր հմ տու թյուն ներ: 

Ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ձևա-
վոր ման և գրա կան գի տե լիք նե րի ու սում-
նա սիր ման գոր ծըն թա ցում Ջ. Գյու լա մի-
րյա նը կար ևո րում է մի շարք խն դիր ներ, 
ո րոնք շուրջ 15 տա րի դր ված են ե ղել ՀՀ 
ի նչ պես հայ կա կան, այն պես էլ ոչ հայ կա-
կան (հիմ նա կա նում՝ ռու սա կան) դպ րոց նե-
րի հայոց լեզ վի դա սագր քե րում:

« Մայ րե նի ի տար րա կան ու սուց ման 
մե թո դի կա յում», ի թիվս մայ րե նի ի ու-
սում նա սիր ման հիմ նա կան խն դիր նե-
րի, հե ղի նակն ան դրա դար ձել է գրա կան 
տար րա կան գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր-
ման հիմ նախնդ րին, տվել է դրանց գի տա-
մե թո դա կան հիմ նա վո րում ներն ու կար ևո-
րել դրանց ան հրա ժեշ տու թյու նը կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի ըն թեր ցո ղա կան կա րո-
ղու թյան ձևա վոր ման ու զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցում (4, 365): 

Զ. Ա վե տի սյա նը գրա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյան շուրջ ի րա կա նաց վող վեր լու ծա-
կան աշ խա տան քի ժա մա նակ կար ևո րում 
է ստեղ ծա գոր ծու թյու նը գրե լու և գրո ղի 

 ՎԱՐ ԴԻ ԹԵՐ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ
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ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ 

ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ
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ապ րած ժա մա նա կը՝ նշե լով, որ «Գ րո ղի 
մտա ծո ղու թյան ե ղա նա կը հա սա րա կա-
կան կյան քը տնօ րի նող գա ղա փա րա խո-
սու թյու նը չէ, այլ դա րի նը, ժա մա նա կի նը: 
Ժա մա նակն է ստեղ ծում գե ղար վես տա կան 
մե թո դը, այլ ոչ թե քա ղա քա կան գա ղա-
փա րա խո սու թյու նը կամ կոնկ րետ գրողն 
ու ար վես տա գե տը» (5, 224): 

Մենք ու սում նա սի րել ե նք նաև սփյուռ-
քա հայ մի շարք հա մայնք նե րի տար րա-
կան դպ րոց նե րի հայոց լեզ վի ծրագ րերն 
ու դա սագր քե րը (Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տու թյան, Սի րի այի Ա րա բա-
կան Հան րա պե տու թյան, Ա ՊՀ ե րկր նե րի 
հայ հա մայն քի, Լի բա նա նի) և պար զել, 
որ նշ ված ե րկր նե րի հայ կա կան հա մայնք-
նե րի կր թօ ջախ նե րի հա մար ստեղծ ված 
ծրագ րե րում և դա սագր քե րում ևս վեր ջին 
տա րի նե րին կար ևոր վում են սո վո րող նե-
րի ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը` 
մաս նա վո րա պես հայե ցի կր թու թյուն և 
լեզ վամ տա ծո ղու թյուն զար գաց նե լու նպա-
տակ նե րով: Այս գոր ծըն թա ցում է ա կան է 
հա մար վում գրա կան տար րա կան գի տե-
լիք նե րի յու րա ցու մը: 

Ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ձևա-
վոր ման հիմ նախնդ րին ա վե լի վաղ են ան-
դրա դար ձել ռու սա կան մե թո դի կա յում:

 Դեռևս 20-րդ դա րի ո ւթ սու նա կան թվա-
կան նե րին այս խնդ րի կար ևո րու թյանն ան-
դրա դար ձել են Յու. Պ. Մար կո վան, Մ. Դ. 
Սմո րո դինս կա յան և Դ. Ա. Պո սաշ կո վան:

 Այս և բազ մա թիվ այլ մե թո դիստ ներ 
կար ևո րում են ըն թեր ցա նու թյու նը ե րե-
խայի կյան քում ը նդ հան րա պես, ներ կա-
յաց նում են ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան 
դե րը ո ղջ կյան քում կրթ վե լու հա մա տեքս-
տում:

Դ. Ա. Պո սաշ կո վան «Ըն թե րաց նու թյան 
դա սի ժա մա նակ կրտ սեր դպ րո ցա-կան-
նե րի ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի 

հա մա կար գի ձևա վո րու մը» ըն դար ձա կա-
ծա վալ մե նագ րու թյան մեջ հան գա մա նո-
րեն դի տար կել է և այդ ո լոր տում կա տա-
րած եր կա րա մյա հե տա զո տու թյուն նե րի 
հի ման վրա հան գել է այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ ժա մա նա կա կից մար դուն պետք 
են ոչ մի այն պար զա պես կար դա լու կա րո-
ղու թյուն նե րը, այլև ա վե լի ը նդ գր կուն՝ ըն-
թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի հա մա-
լիր, ո րը կն պաս տի ցան կա ցած տեքս տի 
ը մբռն մա նը, մաս նա գի տա կան տար բեր 
ո լորտ նե րում «ա զատ զգա լուն», ո րն այ-
սօր վա շու-կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րում և աշ խա տա շու կա յում հա մար վում է 
ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան ո րակ: Ն. 
Ն. Սվետ լոս կա յան, ով ման կա կան ըն-
թեր ցա նու թյան մաս նա գի տա կան ո լոր տի 
ճա նաչ ված մե թո դիստ նե րից է, « կար դալ» 
հաս կա ցու թյա նը տա լիս է ըն դար ձակ և 
ու շագ րավ բնու թագ րիչ: Նա կար դա լը չի 
հա մա րում մի այն ըն թեր ցումն ու բա ռե-
րի ի մաս տի ըն կա լու մը, նրա կար ծի քով` 
« Կար դա լը գր քի զրույցն է ըն թեր ցո ղի հետ 
և ոչ թե՝ հա կա ռա կը»:

Վ. Գ. Գո րեց կին բա ցատ րա կան ըն-
թեր ցա նու թյան մե թո դով ի րա կա նաց վող 
մայ րե նի ի դա սի ա ռա վե լու թյուն նե րը դի-
տար կե լիս դեռևս ան ցյալ դա րի 60-ա կան 
թվա կան նե րին կար ևո րել է ըն թեր ցա նու-
թյան դա սը (ռու սա կան ի րա կա նու թյան 
մեջ մշ տա պես գոր ծա ծա կան են ե ղել 
ըն թեր ցա նու թյան և քե րա կա նու թյան 
ա ռան ձին դա սագր քե րը և նաև դրան ցով 
պայ մա նա վոր ված` ա ռան ձին դա սե րը՝ 
ըն թեր ցա նու թյուն (чтение) և քե րա կա նու-
թյուն (русский язык): Դա սի ար դյու նա վե-
տու թյան գնա հատ ման հա մար մշակ վել է 
այդ նպա տակ նե րով սահ ման ված գնա հա-
տող սանդ ղակ, ո րը հեն վում է նշ ված դա-
սին ներ կա յաց վող չորս հան գու ցային խն-
դիր նե րի վրա. 1. որ քա նո՞վ է տվյալ դասն 
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ա շա կերտ նե րին զի նում ո րո շա կի գի տե-
լիք նե րով, 2. այն ի նչ պի սի՞ մտա վոր-զ գաց-
մուն քային, գա ղա փա րա բա րո յա կան, գե-
ղա գի տա կան և խոս քային ազ դե ցու թյուն է 
թող նում ե րե խա նե րի վրա, 3. ի նչ պի սի՞ն է 
ե րե խա նե րի ա ռա ջըն թա ցը տվյալ ա ռար-
կայից ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե-
րի ձեռք բեր ման ճա նա պար հին, 4. որ քա-
նո՞վ է մե թո դա պես նպա տա կա հար մար 
դա սի կազ մա կերպ ման, կա ռուց ված քի 
հա գեց վա ծու թյան, նրա նում ու սու ցան վող 
նյու թի նպա տա կային դիր քո րո շում նե րին 
և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա-
տաս խան հնա րանք նե րի օգ տա գոր ծու մը: 
Ը ստ Գո րեց կու՝ այս սանդ ղա կով կա րե լի 
է ո րո շել ոչ մի այն ըն թեր ցա նու թյան դա սի 
ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը, այլև 
դա սագր քի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն-
նե րը կար դա ցած բնա գի րը հաս կա նա լու, 
քն նար կե լու և ա շա կերտ նե րի վրա այդ 
ա մե նի թո ղած ազ դե ցու թյուն նե րի հա մա-
տեքս տում:

Մ. Ի. Օ մո րո կո վան, ո րը ռու սաց լեզ-
վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում կար-
ևո րում է բա ցատ րա կան ըն թեր ցա նու-
թյան մե թո դի « կար դալ» բա ղադ րա մա սը, 
բծախնդ րո րեն մշա կել է այդ բա ղադ րա-
մա սի ի րա կա նաց ման մե թո դի կան՝ հաշ վի 
առ նե լով կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ըն-
թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ան հրա-
ժեշ տու թյու նը ու դրանք հմ տու թյան վե րա-
ծե լու մե թո դա բա նու թյու նը:

 Ըն թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ան-
հրա ժեշ տու թյու նը պրակ տի կո րեն հիմ նա-
վո րում է Սանկտ Պե տեր բուր գի մշա կույ-
թի և ար վես տի հա մալ սա րա նի դո ցենտ, 
ման կա կան գրա կա նու թյան հան րա ճա-
նաչ մաս նա գետ Ի. Ի. Տի խո մի րո վան: 
Նա ա պա ցու ցում է, որ Ռու սաս տա նում 
կար դա լու նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան 
նվա զու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն 

զանգ ված նե րի՝ գրա կա նու թյու նից աս տի-
ճա նա բար օ տա րու մով, այլև այդ գոր ծըն-
թա ցի (կար դա լու) ոչ ճիշտ կազ մա կերպ-
մամբ. «Ան ցած տաս նա մյա կը ցույց տվեց 
« կար դալ» հաս կա ցու թյան չար դա րաց վա-
ծու թյու նը և տե ղե կատ վա կան հա սա րա-
կու թյան մեջ նրա դե րի նվա զու մը: Մի այն 
ի րա զեկ վա ծու թյամբ չի ո րոշ վում մար-
դու ա ռա ջըն թա ցը: 20-րդ հա րյու րա մյա-
կի վեր ջում հա սա րա կու թյունն սկ սեց գի-
տակ ցել հոգ ևոր աշ խար հի աղ քա տաց ման 
աս տի ճա նա բար ա ճող վտան գը և դրա նով 
պայ մա նա վոր ված՝ է՛լ ա վե լի գի տակց վեց 
ըն թեր ցա նու թյան կար ևո րու թյու նը` որ պես 
մշա կույ թի ան փո խա րի նե լի ար ժեք» (8, 
65-68):

 Ռուս մե թո դիստ նե րի գա ղա փար նե րի և 
դրանց հի ման վրա ստեղծ ված ըն թեր-ցա-
նու թյան դա սագր քե րի ու սում նա սի րու թյու-
նը մեր հե տա զո տու թյան հա մա տեքս տում 
մեզ հան գեց րեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ռու սա կան ման կա-վար ժա կան միտքն ու 
պրակ տի կան ոչ մի այն ա պա ցու ցել են ըն-
թեր ցո ղա կան կա րո ղու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյու նը բազ մա կող մա նի կոմ պե տեն-
ցի ա ներ ու նե ցող և աշ խա տա շու կա յում 
մր ցու նակ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ-
ման ան հրա-ժեշ տու թյու նը, այլև գտ նում 
են, որ ըն թեր ցա նու թյան մե թո դի կա յում 
գրա կա նա գի տա կան գի տե լիք նե րի դերն 
ան փո խա րի նե լի է: 

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րե լով ըն թեր ցո-
ղա կան կա րո ղու թյան ձևա վոր ման գոր-
ծըն թա ցի ո ղջ պատ մա կան շար ժըն թա ցը` 
հա մոզ վե ցինք, որ այն այ սօր դիտ վում է 
որ պես հա սա րա կու թյան ա պա գա ան դա-
մի ը նդ հա նուր՝ լայն ի մաս տով կոմ պե տեն-
տու թյան, գոր ծառ նա կան գրա գի տու թյան 
կար ևոր, ան հրա ժեշտ բա ղադ րա մաս: 
Այն մաս նա գե տին պետք է շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մար տահ րա վե րին 
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դի մա կայե լու, ար դի տն տե սա կան, քա-
ղա քա կան, ի րա վա կան, մաս նա գի տա-
կան դաշ տե րում ակ տի վո րեն գոր ծե լու, 
սե փա կան մաս նա գի տու թյան ո լոր տում 
տի րող ի րա վի ճա կը վեր լու ծե լու, այդ տե-

սան կյու նից իր մաս նա գի տու թյան մեջ 
խո րա թա փանց լի նե լու, սե փա կան կա րո-
ղու թյուն նե րը գնա հա տե լու, աշ խա տան-
քային նոր մե րի ի մա ցու թյան ու կի րառ ման 
և բազ մա թիվ այլ հար ցե րում:

Գ րա կա նու թյուն

1. Հա րու թյու նյան Ն., Ա ռա քել Բա հաթ րյան (Կյան քը և գործ.), Եր., Հա մալ. հրատ., 1992, էջ 119:
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАНИЯ

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ

 В. Симонян

В статье рассматривается возможности изучения элементарных литературных знаний 
во время урока чтений пояснительного метода.

Автор обосновывает подход, когда литературные знания значительно способствуют 
на формированию навыков чтения

AN ELEMENTARY LITERARY KNOWLEDGE

AS A BASIS OF FORMULATING READING ABILITY

 V. Simonyan 

The abilities of examining an elementary literary knowledge during the lessons by ex-
planatory method of reading are reviewed in this article.

 The author justifies the approach, when literary knowledges facilitiates to the formation 
of reading ability.
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 ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ

ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ 

ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե րի 
բուռն զար գա ցու մը գի տա կան բնա գա վառ 
բե րեց նոր հիմ նախն դիր ներ, մաս նա վո-
րա պես լեզ վա կան վար քագ ծի ձևա վոր վա-
ծու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը:

20-րդ դա րի վեր ջին մեր կյան քում 
հայտն վեց սո ցի ա լա կան նոր եր ևույթ՝ հա-
մա ցան ցը, և հա մա ցան ցում լե զու նե րի 
գոր ծա ծու թյու նը, խոս քի կի րա ռու մը հա-
մաշ խար հային սար դոս տայ նում դար ձան 
ա ռա վել հրա տապ և ար դի ա կան: 

Հա մա ցան ցի ի հայտ գա լու և զար գաց-
ման հետ մի ա սին ա ռաջ ե կան սո ցի ա լա-
կան շփ ման նոր մո դել ներ, վիր տո ւալ հա-
մայնք ներ: 

Հարկ է նշել, որ վիր տո ւալ հա մայն քը 
հա մայն քի նոր ձև է, ո րը վիր տո ւալ մի ջա-
վայ րում մի ա վո րում է մարդ կանց ը նդ հա-
նուր ար ժեք նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շուրջ, ա ռա ջաց նում է նաև մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ազ դող ըն կե-
րու թյան և ա ջակ ցու թյան կա պեր:

 Սո ցի ա լա կան շփու մը հա մա ցան ցում 
ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն չու նի ա ռօ րյա 
կյան քի վրա` բա ցի գո յու թյուն ու նե ցող շփ-
ման մեջ ցան ցային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա վե լա ցու մից: 

Հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու մը թույլ 
տվեց բարձ րաց նել սո ցի ա լա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը ի նչ պես հե-
ռա հար հա ղոր դակց ման շր ջա նակ նե րում, 
այն պես էլ տե ղա կան ցան ցի ներ սում: 
Մար դիկ ա վե լի տե ղե կաց ված դար ձան նո-
րու թյուն նե րից:

 Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ա ռա ջա ցու մը հան գեց րեց նաև լեզ վում 

ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի: Ի սկ այդ 
փո փո խու թյուն նե րը այն քան մասշ տա-
բային են և գլո բալ, որ լեզ վա բան նե րը 
խո սում են ցան ցային կամ է լեկտ րո նային 
լեզ վի ա ռա ջաց ման մա սին` հատ կա պես 
ան գլի ա խոս հա մայն քի շր ջա նում: Ա ռաջ 
ե կան այն պի սի եզ րույթ ներ, ի նչ պես e-
language, e-talk, wired-style, geespeak, net-
speak, Internet language և այլն: 

Հա մա ցան ցի լե զուն պա րու նա կում է 
բա նա վոր և գրա վոր խոս քի հատ կա նիշ-
նե րը և միև նույն ժա մա նակ ու նի հա մա-
կարգ չային շփ ման հետ կապ ված իր յու-
րա հատ կու թյուն նե րը: Այդ պատ ճա ռով էլ 
հա մա ցան ցի լե զուն հա մար վում է լեզ վի 
նոր տե սակ, նոր տե սա կի գրա վոր շա-
րադ րանք (դիս կուրս) բա նա վոր-գ րա վոր 
շա րադ րանք, քա նի որ հա մա ցան ցային 
հա ղոր դակց ման գո յու թյան հիմ նա կան 
ձևը գրա վոր է, բայց այս տեղ բո լոր կա-
նոն նե րը խախտ վում են և հա ղոր դակ ցու-
մը ոչ պաշ տո նա կան բնույթ է կրում: Կան 
նաև մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք տար բե րա կում են հա մա ցան ցային 
լե զուն գրա վո րից: Գրա վոր խոս քը միշտ 
ման րակր կիտ մտած ված, հա մա կարգ-
ված, ո ւղղ ված, ստուգ ված և հաս կա նա լի է: 
Այս կող մից գրա վոր խոս քին ա մե նա մոտն 
է Հա մաշ խար հային սար դոս տայ նը, ի սկ 
ա մե նա քի չը՝ զրու ցա րան նե րը և վիր տո ւալ 
աշ խարհ նե րը [1]: 

Բայց է լեկտ րո նային նա մակ նե րի դեպ-
քում ար դեն խն դի րը եր կա կի է: Ո րոշ մար-
դիկ նա մակ նե րը ու ղար կում են ա ռանց 
ստու գե լու` չմ տա ծե լով տպագ րա կան և 
ո ւղ ղագ րա կան սխալ նե րի մա սին, մյուս-
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ներն է լ՝ հա կա ռա կը, նույ նիսկ ա վե լի ու շա-
դիր են ստու գում դրանք, քան սո վո րա կան 
նա մակ նե րը: Հա մա ցան ցի լե զուն նրա նով 
է նման ա վան դա կան նա մա կին, որ այն-
տեղ բա ցա կա յում են ար տա լեզ վա կան 
տար րե րը, չնա յած որ վեբ է ջե րը պատ կե-
րային տար րեր` նկար ներ, քար տեզ ներ, 
դի ագ րամ ներ և շար ժան կար ներ են պա-
րու նա կում, ո րոնք օգ նում են ա վե լի լավ 
հաս կա նա լու տեքս տը: Հա մա ցան ցի լե-
զուն ա վե լի շատ ը նդ հան րու թյուն ներ ու նի 
գրա վոր խոս քի հետ:

 Հա մաշ խար հային սար դոս տայ նի լե-
զուն ա մե նա մոտն է գրա վոր լեզ վին, 
զրու ցա րան նե րի լե զուն ա մե նա շատն է 
տար բեր վում դրա նից, ի սկ վիր տո ւալ աշ-
խարհ նե րի և է լեկտ րո նային նա մակ նե րի 
լե զուն մի ջան կյալ դիրք ու նի գրա վոր լեզ-
վի հան դեպ:

 Պա րու նա կե լով գրա վոր և բա նա վոր 
խոս քե րի հատ կա նիշ ներ` հա մա ցան ցի 
լե զուն տար բեր վում է դրան ցից: Հա ղոր-
դակց ման այս մի ջո ցը կա րող է ա նել այն, 
ի նչ մյուս մի ջոց նե րը չեն կա րող, հետ ևա-
բար այն պետք է դի տար կել որ պես հա ղոր-
դակց ման նոր տե սակ: Դ. Կրիս տա լը այս 
տե սա կի հա ղոր դակց ման է ու թյու նը բնո-
րո շել է օ րի գի նալ բա նաձ ևով` « բա նա վոր 
խոսք + գրա վոր խոսք + հա մա կարգ չի 
կող մից ա վե լաց ված հատ կա նիշ ներ» [2]:

 Հա ղոր դակց ման այս տե սա կը ա վե-
լին է, քան գրա վոր և բա նա վոր խոս քե րի 
հիբ րիդ: Է լեկտ րո նային տեքս տե րը նման 
չեն մյուս նե րին: Նրանք ան կա յուն են, հա-
մա ժա մա նա կյա, քա նի որ հա սա նե լի են 
մի ա ժա մա նակ մի քա նի հա մա կար գիչ-
նե րով: Է լեկտ րո նային տեքս տը ու նի ոչ 
խիստ ը նդ գծ ված սահ ման ներ, քա նի որ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի ա վոր վե լու 
այլ տեքս տե րի հետ կամ ա պա հո վում է 
հղում ներ դե պի այլ տեքս տեր: Բո լոր այս 

հատ կա նիշ նե րը հետք են թող նում լեզ-
վի վրա և բա նա վոր ու գրա վոր խոս քե րի 
հատ կա նիշ նե րին մի ա նա լով՝ հա մա ցան-
ցը դարձ նում են հա ղոր դակց ման ի րա-
կան եր րորդ տե սակ: Ա ռա ջա նում է հա-
տուկ ցան ցային է թի կետ, տպագ րա կան 
սխալ ներ, լա տի նա կան և կի րի լյան տա-
ռե րի խառ նուրդ, հա մա ռո տագ րու թյուն-
ներ և տրանս լի տի կի րա ռում թույ լատ-
րող ոճ: Օ րի նակ՝ կա րե լի է դի տար կել մի 
ֆիլ մի հա մար ար ված մեկ նա բա նու թյուն՝ 
jagoda 05 Июнь 2011 05:43 На4ало было 
интересным, итригующе. Думал дальше 
будет гуд, но дальше все стало затянуто и 
нудно. Итог ни о 4ем. Зря 2 4аса времени 
драгоценного убил. Всем респект., որ տեղ 
օգ տա գործ ված են շատ փո փոխ ված տա-
ռեր և տպագ րա կան սխալ ներ:

 Հետ ևա բար, հա մա ցան ցային հա ղոր-
դակց ման մեջ ար տա հայտ վում է ի նք նա-
բե րա կան, ի նք նա բուխ բա նա վոր խոսք, 
այ սինքն՝ հա մա ցան ցը լց վում է ի նք նա բե-
րա բար ա ռա ջա ցող տեքս տե րով` է լեկտ-
րո նային նա մակ նե րի, զրու ցա րան նե րի, 
քն նար կում նե րի և մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում:

 Հա մա ցան ցի կի րա ռու մը մեծ մա սամբ 
ի րա կա նաց վում է գործ նա կա նո րեն` սեր-
տո րեն կապ ված ցան ցի օգ տա տե րե րի 
աշ խա տան քի, ըն տա նի քի և ա ռօ րյայի 
հետ: Հա մա ցան ցի օգ տա գործ ման դեպ-
քե րի ա վե լի քան 85 %-ը բա ժին է հաս նում 
է լեկտ րո նային փոս տին, և այդ ծա վա լը 
կապ ված է զա նա զան գոր ծա ռույթ նե րի, 
կոնկ րետ ա ռա ջադ րանք նե րի և հա րա-
զատ նե րի ու ըն կեր նե րի հետ ի րա կան 
կյան քի պայ ման նե րում շփ ման հետ: Զրու-
ցա րան նե րը (chat), նո րու թյուն նե րի խմ-
բե րը և բազ ման պա տակ հա մա ցան ցային 
կոն ֆե րանս նե րը բա վա կան բո վան դա-
կա լից են ներ կա յա նում օգ տա տե րե րին, 
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չնա յած հա մա ցան ցի տա րած ման հետ 
մեկ տեղ դրանց քա նա կա կան և ո րա-
կա կան նշա նա կու թյու նը նկա տե լի ո րեն 
նվա զել է: Հարկ է նշել, որ հա մա կարգ-
չային շփու մը բնու թագր վում է ո րո շա կի 
մա կար դա կով` տե սո ղա կան կա պի բա-
ցա կա յու թյամբ, բարձր աս տի ճա նի ա նա-
նու նու թյամբ, վեր բալ (խոս քային) վար-
քագ ծի ցածր կա նո նա կարգ վա ծու թյամբ, 
կո պիտ, սո ցի ա լա կան կոն վեն ցի ա նե րի և 
մշա կու թային սահ ման նե րի բա ցա կա յու-
թյամբ, տեքս տը զգաց մուն քային դարձ-
նե լու մտադ րու թյան հետ մեկ տեղ զգաց-
մուն քային տար րե րի ար տա հայտ ման 
դժ վա րու թյամբ: Հա մա ցան ցային շփումն 
ու սում նա սի րող մի շարք գիտ նա կան ներ 
նշում են, որ հա մա ցան ցային մի ջա վայ րի 
ա նա նու նու թյու նը « շա հա գոր ծե լի ու թյու նը» 
և « կա ռուց ված քա վո րու մը» բե րում են 
« սո ցի ա լա կան սահ ման նե րի» պար բե րա-
կան վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյան: 
Ը նդ հա նու րը կա րող է դառ նալ մաս նա վոր, 
տե ղա կա նը` գլո բալ, խոր թը` սե փա կան, 
ի սկ ան ձնա կա նը և թաքց վա ծը` հա մընդ-
հա նուր և հա սա նե լի ան սահ մա նա փակ 
թվով մարդ կանց: Կար ևոր է նշել, որ հա-
մա ցան ցի և հա ղոր դակց ման կա պը մի-
ան շա նակ չէ: Օ րի նակ՝ հա մա ցան ցը ու-
ժե ղաց նում է հա ղոր դակց ման ըն թաց քը, 
ին տեն սիվ է դարձ նում շփ ման մտա վոր 
կող մը, մե ծաց նում է տա րա ծու թյան մեջ 
շփ ման ա րա գու թյու նը, խթա նում է սո ցի-
ա լա կան մի աս նու թյու նը, նպաս տում է սո-
ցի ա լա կա նաց մա նը, ան հատ նե րի ներգ-
րավ մա նը և նոր սո ցի ա լա կան խմ բե րի 
ա ռա ջաց մա նը, ու ժե ղաց նում է ցան կա ցած 
տե սա կի շա րադ րան քի բաց լի նե լու աս-
տի ճա նը: Բայց միև նույն ժա մա նակ այն 
թու լաց նում է հա ղոր դակց ման ըն թաց քը և 
նպաս տում է ան հատ նե րի բևե ռաց մա նը, 
ո ւժգ նաց նում է տե ղե կատ վու թյան հան-

դեպ վս տա հու թյան խն դի րը, կոտ րում է 
ը նդ հա նու րի և մաս նա վո րի սահ ման նե րը 
և այլն: Այս կերպ հա մա ցան ցը ո ւր վագ ծում 
է հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը: Ու շադ-
րու թյու նը կենտ րո նաց նում է հա ղոր դակց-
ման գոր ծըն թա ցի չա փո րո շիչ նե րի վրա, 
հարս տաց նում է ան հա տա կա նու թյու նը, 
ստեղ ծում է գի տե լի քի ար տա հայտ ման և 
փո խանց ման նոր ձևեր: Հարս տաց նում 
է մարդ կանց և մարդ կային շփու մը` խմ-
բային ա ջակ ցու թյան և սո ցի ա լա կա նաց-
ման մի ջո ցով, ո ւժգ նաց նում և բազ մա զա-
նաց նում է մեր ըն կա լո ղա կա նու թյու նը և 
եր ևա կա յու թյու նը, զար գաց նում է ան հա-
տա կա նու թյան ստեղ ծա գոր ծա կան ո ւղղ-
վա ծու թյու նը: 

Որ պես հա ղոր դակց ման ո լորտ և լեզ վի 
գո յու թյան նախ կի նում գո ւյու թյուն չու նե-
ցող մի ջա վայր` հա մա ցան ցը իր հետ բե-
րում է շփ ման նոր ձևեր, լեզ վա կան վար-
քագ ծի կարծ րա տի պեր և լեզ վի գո յու թյան 
նոր ձևեր: Հա մա ցան ցը լց ված է բազ մա-
քա նակ փաս տաթղ թե րով, ո րոնք պա րու-
նա կում են տեքս տեր, տե սա հո լո վակ ներ 
և ձայ նա հո լո վակ ներ` հղում նե րով: Դրան 
բնո րոշ են ոչ գծայ նու թյու նը, ին տե րակ տի-
վու թյու նը և հատ կան շա կա նու թյու նը: 

Լեզ վի բնույ թի փո փո խու թյուն նե րը 
կա տար վում են աշ խար հի վիր տո ւալ և 
լեզ վա կան պատ կե րի ամ բող ջա կա նու-
թյամբ, ո րոնք հա մա ցան ցի մի ջա վայ րում 
ար տա հայ տում են ի րա կան կյան քը իր 
բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս 
ա մե նը ա կն հայ տո րեն ազ դում է լեզ վա-
կան ի րա վի ճա կի վրա և պա հան ջում է լեզ-
վա բա նա կան լուրջ հե տա զո տու թյուն ներ: 
Հնա րա վոր է, որ խոս քը ռու սե րե նում լեզ-
վա կան նոր ո ճի ձևա վոր ման մա սին է: Այս 
ո ճը հա մա ցան ցային հա ղոր դակց ման ո ճն 
է, ո րը բնու թագր վում է գրա վոր ար տա-
հայտ մամբ, հի պեր ներ տեք տայ նու թյամբ 
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և տպագր ված խոս քով: Այս ա մե նի հետ 
մեկ տեղ այս ո ճի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րից է նրա ի նք նա բե րա կա նու թյու նը` 
չնա յած գրա վոր ար տա հայտ մա նը:

 Տար բեր ե րկր նե րում գիտ նա կան նե րը 
դի տար կում և հե տա զո տում են հա մա ցան-
ցի օգ տա տե րե րի կող մից գոր ծած վող բնա-
կան ազ գային լե զու նե րում տե ղի ու նե ցող 
բարդ գոր ծըն թաց ներ: Օ րի նակ, նույ նիսկ 
Ա նգ լի ա յում, որ տեղ չկա հա մա ցան ցային 
եզ րույթ նե րի փո խա ռում օ տար լե զու նե-
րից, գիտ նա կան նե րը հան գել են նոր գոր-
ծա ռա կան ո ճի` « Վեբ լիշ»-ի (Web+English) 
ա ռանձ նաց ման և հե տա զո տու թյան ան-
հրա ժեշ տու թյա նը: Այս ո ճը ակ տի վո րեն 
տա րած վում է հա մա ցան ցի օգ տա տե րե րի 
շր ջա նում` հետզ հե տե ը նդ գր կե լով մաս-
սա յա կան լսա րա նի ա վե լի լայն շր ջա նակ:

Այ սօր ան հեր քե լի փաստ է, որ հա մա-
ցան ցը տե ղե կատ վու թյան ա մե նա մեծ աղ-
բյուրն է մարդ կու թյան հա մար: 

Հա մա ցան ցի օ պե րա տիվ, ա րագ և օգ-
տա տե րե րի հա մար հե ռու և մո տիկ տա-
րա ծու թյուն նե րում հա սա նե լի լի նե լու հնա-
րա վո րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս նրանց 
կի րա ռել հա մա ցան ցը ոչ մի այն որ պես 
բա ցա հայ տե լու, այլ նաև հա ղոր դակց վե լու 
մի ջոց: Վիր տո ւալ աշ խար հում ան հա տա-
կա նու թյու նը թաքց ված է, և այս կար գա վի-
ճա կը հեշ տաց նում է հա ղոր դակց ման գոր-
ծըն թա ցը և վե րաց նում է հո գե բա նա կան 
խո չըն դոտ նե րը: Նոր աշ խար հի և հա մա-
ցան ցում նոր ո ճի ա ռա ջա ցու մը պա հան ջել 
է լեզ վա կան նոր մի ջոց նե րի` հա մա ցան ցի 
օգ տա տե րե րի կող մից ստեղծ ված սլեն գի, 
հա մընդ հա նուր օգ տա գործ ման բա ռա պա-
շա րի ան ցման, է լեկտ րո նային նա կակ նե-
րում նա մա կագ րա կան ո ճի վե րածն ման 
ա ռա ջա ցում կամ ձևա փո խում: Այս մի ջոց-
նե րը նույն պես ազ դում են լեզ վի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վրա: Խա ղային 

պայ ման նե րը վիր տո ւալ մի ջա վայ րում 
ստի պում են հա ղոր դակց մա նը մո տե նալ 
խա ղին, ո րը լեզ վա կան մա կար դա կում 
տե ղի է ու նե նում բա նա վոր խոս քի ա մե նա-
լուրջ հատ վա ծի կի րառ ման ձգտ մամբ [3]:

 Հա մա ցան ցի հայտն վե լու հետ մեկ տեղ 
է ա կա նո րեն փոխ վել է տեքս տի դե րը հա-
սա րա կու թյան մեջ, քա նի որ հա մա ցան-
ցային խմ բա վո րում նե րում մարդ կեր պա րը 
հա մար ժեք է տեքս տի, ին չը վառ ար տա-
հայտ վում է զրու ցա րան նե րում, որ տեղ էլ 
մար դը ձգ տում է ստեղ ծա գոր ծա կան ին-
քաար տա հայտ ման: Բա ցի այդ՝ զրու ցա-
րան նե րի «բ նա կիչ նե րը» ամ բող ջու թյամբ 
զրկ ված են օ ժան դակ մի ջոց նե րից` խոս քի 
տեմբր, ո րոշ հատ վա ծի ո ւժգ նա ցում, հու-
զա կան գու նա վո րում, ձայ նի տեմբր, ոճ, 
ա ռո գա նու թյուն, ժես տեր և մի մի կա ներ: 
Այս տե ղից էլ ծա գում է խոս քային շփ ման 
հու սա լի ու թյան ցածր մա կար դակ, քա նի 
որ, ը ստ հո գե բան նե րի, սո վո րա կան հա-
ղոր դակց ման ժա մա նակ ոչ խոս քային (ոչ 
վեր բալ) շփու մը ա պա հո վում է ար դյուն քի 
մինչև 55 %-ը: Այս չափ գլո բալ պա կա սը չէր 
կա րող ո րոշ ձևով չփոխ հա տուց վել, այդ 
պատ ճա ռով էլ հա մա ցան ցային շփու մը 
չի ի րա կա նաց վում ա ռանց մարմ նա կան 
մաս նիկ նե րի: Ա ռա ջին հեր թին լրաց վել է 
« հու զա կան պա կա սը»` վիր տո ւալ շա րադ-
րանք ձևայ նաց ված հու զա կան ար ձա-
գանք նե րի` «ս մայ լիկ նե րի» ներ մուծ մամբ 
(ա նգլ. smile՝ ժպիտ, բա ռից), ո րը չա փա-
զանց մեծ կի րա ռու թյուն է ստա ցել: 

Այս ա մե նը կան խար գե լե լու հա մար 
ա ռա ջար կում ե նք դպ րո ցա կան ծրագ-
րե րում մի ջին դպ րո ցում հայոց լեզ վի ու-
սուց ման գոր ծըն թա ցում նե րա ռել մի քա-
նի ժամ, ո րի ըն թաց քում ա շա կերտ նե րին 
ծա նո թաց նել հա մա ցան ցային շփ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, լեզ վի ա ղա-
վաղ ման նոր ձևե րին: Որ պես նմա նա տիպ 
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դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյուն՝ մենք 
մշա կել ե նք հետ ևյալ բո վան դա կու թյամբ.

 Թե մա 1. Վիր տո ւալ շփ ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը և լեզ վա կան խո չըն-
դոտ նե րը – 2 ժամ

 Թե մա 2. Շփու մը սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րում, դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
– 2 ժամ

 Թե մա 3. Հա մա ցան ցում ո րո նո ղա կան 
հա մա կար գե րում հա ճախ կի րառ վող բա-
նա լի բա ռեր (keywords) – 2 ժամ

 Թե մա 4. Է լեկտ րո նային փոս տի ծա ռա-
յու թյուն նե րը և դրան ցում հան դի պող լեզ-
վա կան խո չըն դոտ նե րը – 2 ժամ

 Թե մա 5. Ազ գային լեզ վի պահ պան ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը վիր տո ւալ մի ջա վայ-
րում – 2 ժամ

 Մեր կող մից ա ռա ջարկ ված թե մա նե րի 
նե րա ռու մը ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
նպաս տում է ազ գային լեզ վի պահ պան-
մա նը վիր տո ւալ մի ջա վայ րում՝ գոր ծե լով 
« Լա վա գույն պաշտ պա նու թյու նը տե ղե-
կատ ված լի նելն է» սկզ բուն քը: 

Որ պես զի ստու գենք մեր կող մից ա ռա-
ջարկ վող թե մա նե րի ար դյու նա վե տու թյու-
նը, ներ կա յաց նենք Գյում րու թիվ 1 ա վագ 
դպ րո ցում կազ մա կերպ ված փոր ձար կի 
ար դյունք նե րը: Փոր ձա րա րու թյու նը կա-
տար վել է 10-րդ դա սա րան նե րում սո վո-
րող նե րի շր ջա նում՝ մեկ դա սա րա նում 

լեզ վի ու սու ցու մը թող նե լով ա վան դա կան 
թե մա նե րով, ի սկ մյուս դա սա րա նում՝ 
հայոց լեզ վի դա սե րին քն նարկ վել են մեր 
կող մից ա ռա ջակ ված թե մա նե րը: Փոր-
ձա րա րու թյան ա վար տին եր կու խմ բե-
րին տր վել են թես տեր՝ հա մա ցան ցային 
լեզ վա կան կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ-
ման վե րա բե րյալ ե րեք մա կար դակ նե-
րով՝ բարձր, մի ջին, ցածր: Ստաց ված ար-
դյունք նե րը հետ ևյալն են. գի տա փոր ձի 
վեր ջում հե տա զոտ վել է սո վո րա կան և 
մեր կող մից ա ռա ջարկ ված թե մա նե րով 
դա սա վանդ մամբ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա-
վե տու թյան դի նա մի կան ստու գո ղա կան և 
փոր ձա րա րա կան խմ բե րում: Ը նդ ո րում՝ 
ստաց ված ար դյունք նե րը դի տարկ վել են 
ը ստ բարձր, մի ջին և ցածր մա կար դակ-
նե րի: Ե թե գի տա փոր ձի սկզ բում ու սում-
նա սիր վող դա սըն թա ցի յու րաց ման և ը ստ 
այդմ թես տային ա ռա ջադ րանք նե րի կա-
տար ման մա կար դա կը ստու գո ղա կան խմ-
բե րում կազ մել է բարձր` 18 %, մի ջին` 38 %, 
ցածր` 44 %, փոր ձա րա րա կան խմ բե րում` 
բարձր` 22 %, մի ջին` 48 %, ցածր` 30 %, 
ա պա գի տա փոր ձի վեր ջում ար դյունք ներն 
այս պի սին են` ստու գո ղա կան խմ բե րում` 
բարձր` 20 %, մի ջին` 42 %, ցածր` 38 %, 
փոր ձա րա րա կան խմ բե րում` բարձր` 42 %, 
մի ջին` 50 %, ցածր` 8 %:
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Այս պի սով՝ հա մա ցան ցի շնոր հիվ սկ սում 
է զար գա նալ նաև տեք տի ներ տեքս տայ-
նու թյու նը: Հա մա ցան ցում ան հա տա կա-
նու թյան ստեղծ ման ձևի փո փո խու թյու նը, 
նոր ցան ցային ան հա տա կա նու թյան, ապ-
րե լաո ճի և մտա ծե լա կեր պի ա ռա ջա ցու մը 
է ա կա նո րեն ազ դում են լեզ վա կան ի րա վի-
ճա կի վրա: Հնա րա վոր է, որ խոս քը նոր` 
հա մա ցան ցային շփ ման ո ճի ա ռա ջաց ման 
մա սին է, ո րը ոչ մի այն հա մա ցան ցային 
հա մայն քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն է, այլ 
նաև լր ջո րեն ազ դում է ամ բողջ լեզ վա կան 

վար քագ ծի վրա: Վիր տո ւալ ի րա կա նու-
թյան հիմ նա կան նո րա րա րու թյու նը մարդ-
կանց շփ ման պայ ման նե րի փո փո խու թյան 
վրա ազ դելն է, այդ թվում՝ լեզ վա կան մա-
կար դա կում: Մեր փոր ձար կի ար դյունք-
նե րը հա վաս տե ցին, որ հա մա ցան ցային 
լեզ վի մա սին գի տե լիք նե րի հա ղոր դու մը 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում նպա տա-
կաուղղ ված կի րա ռու մը բա վա կա նա չափ 
ար դյու նա վետ է և ար դյու նա վե տո րեն կար-
գա վո րում է ան ձի լեզ վա կան վար քա գի ծը 
վիր տո ւալ մի ջա վայ րում:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Truchot C., The spread of English: from France to a more general perspective // WorldEnglishes. 
1997. Vol. 16, № 1. Р. 65-76.

2. Crystal D., Language and the Internet. Cambridge: University press, 2001, 272 р.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТОБЩЕНИЯ

Н. Оганнисян 

Интернет – особаякоммуникативная среда, новая сфера реализации языка, которая 
принесла с собой новыеспособы общения и формы существования языка. Появляется 
новый стиль Интернет общения, отличительными признаками которого являются 
письменное произношение,гиперинтертекстуальность и запечатленная разговорность. 
При этом качественно новымпризнаком стиля также является его спонтанность, 
несмотря на письменноевоспроизведение.

THE NEED FOR THE FORMATION OF LANGUAGE BEHAVIOR 

OF INTERNET COMMUNICATION

N. Hovhannisyan 

In this article the Internet is considered as a special communication sphere, which bring-
snew ways of communication and new forms of language. The features of Internet communi-
cation–written pronunciation, hyper-intertextuality, spontaneity.
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 Բարձ րա գույն դպ րո ցի նպա տա կից և 
ա ռա ջա դիր խն դիր նե րից են բխում վե-
րաի մաս տա վոր վող բա րո յամ շա կու թային 
ար ժե հա մա կար գում ու սա նո ղի ու սում նա-
ռու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման հա մա-
կար գում բարձ րա գույն կր թու թյան հու մա-
նիս տա կան, ան ձնա կողմ նո րո շիչ ո ւղղ վա-
ծու թյու նը, ին նո վա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի 
ներդ նումն են թադ րում է ու սա նո ղի ին նո-
վա ցի ոն նոր տի պի ձևա վո րում, ո րն ա ռա-
վել շեշ տադ րում է կր թու թյան՝ որ պես սո-
ցի ա լա կան եր ևույ թի փաս տը: 

Կր թա կան նոր հա րա ցույ ցի հիմ քի 
վրա կար ևոր վում է ու սա նո ղի ին նո վա-
ցի ոն տի պի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա վել 
նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծում 
ու սա նող նե րի ի նք նու րույ նու թյան, ի նք նա-
գոր ծու նե ու թյան, ի նք նա ճա նաչ ման, ի նք-
նադրս ևոր ման և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ-
րում ի նք նաի րաց ման հա մար:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան հիմ նա կան 
նպա տա կին հա մա հունչ մր ցու նակ, աշ-
խա տու նակ կադ րեր են ձևա վոր վում հա-
մա պա տաս խան մաս նա գի տաց մամբ` 
ը ստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյուն նե րի:

Ն ման սո ցի ա լա կան պատ վերն ի րա-
կա նաց նե լիս կար ևոր վում է հա մա պա-
տաս խան մաս նա գի տա կան դաշ տում ու-
սա նո ղի ին նո վա ցի ոն տի պի սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շում նե րը, ձեռք բե րում նե րը՝ որ-
պես ա պա գա ե րի տա սարդ մաս նա գե տի:

 Բարձ րա գույն կր թու թյու նը են թադ-
րում է դա սա խոս-հե տա զո տող-ու սա նող 

սուբյեկտ-սուբյեկտ մի ջանձ նային հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ար տա քին դրս ևոր ման 
այն պի սի ձևեր, ո րոնք մի կող մից՝ հնա րա-
վո րու թյուն են տա լիս ու սա նող նե րին ձեռք 
բե րե լու մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, 
կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ, մյուս 
կող մից՝ ա պա հո վել որ պես մաս նա գետ-
ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: 

Վե րաար ժե քա վոր վող բա րե փո խու-
մային կր թա կան հա մա կար գում է ա պես 
փոխ վում են ի նչ պես դա սա խոս-հե տա զո-
տո ղի, այն պես էլ ին նո վա ցի ոն տի պի ու-
սա նո ղի գոր ծա ռույթ նե րը, քա նի որ նրանք 
հան դես են գա լիս որ պես դա սա վանդ ման 
և ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ին նո վա-
ցի ոն սուբյեկտ ներ [2, 49-58]:

Ն ման նոր կար գա վի ճա կը և սո ցի ա լա-
կան դե րը հնա րա վոր է և գոր ծա ռա կան, 
ե թե կր թա կան ո լոր տում նա խա պես ի րա-
կա նաց վել են ռազ մա վա րա կան հետ ևյալ 
քայ լե րը.

• ին նո վա ցի ոն ման կա վար ժու թյան 
նպա տա կին հա մա պա տաս խան՝ 
հս տա կեց նել դա սա խոս-հե տա զո-
տո ղի, ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն գոր-
ծու նե ու թյու նը,

• մ շա կել ին նո վա ցի ոն գոր ծու նե ու-
թյու նը բնու թագ րող հս տակ չա փա-
նիշ ներ,

• ձ ևա վո րել և զար գաց նել դա սա-
խոս նե րի ան ձնային, կազ մա կերպ-
չա կան, մաս նա գի տա կան այն 
ո րակ նե րը, ո րոնք կն պաս տեն ու-
սում նա ռու թյան ըն թաց քում ու սա-
նո ղի ին նո վա ցի ոն տի պի ձևա վոր-
մա նը,

Ա ՍՅԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ 

 ՎԵ ՐԱԻ ՄԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՎՈՂ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ ԻՆ ՆՈ ՎԱ ՑԻ ՈՆ ՏԻ ՊԸ
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• ձ ևա վո րել և զար գաց նել ու սում նա-
ռու թյան ըն թաց քում ու սա նող նե-
րի այն պի սի կոմ պե տեն ցի ա ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան 
նրան ի նք նաի րաց վե լու աշ խա տա-
շու կա յում և դի մագ րա վե լու աշ խա-
տա շու կայի պա հանջ նե րին,

•  զար գաց նել ու սա նող նե րի ստեղ-
ծա գոր ծա կան-ո րո նո ղա կան, քն-
նա դա տա կան մո տե ցում նե րը: 

Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ին նո վա-
ցի ոն ու սա նո ղի գոր ծու նե ու թյան կա ռու ցո-
ղա կան ալ գո րիթմն է.

1. ա պա հո վել գոր ծու նե ու թյան գի տա-
կան մա կար դա կը՝ բարձ րա գույն 
դպ րո ցի բա րե փո խում նե րին հա-
մա պա տաս խան,

2. պ լա նա վո րել և մո դե լա վո րել ին-
նո վա ցի ոն ու սա նո ղի ու սում-
նա ռու թյու նը կր թա կան պա-
հանջ մունք նե րին, ու սա նող նե րի 
շար ժու նա կու թյան հա մա պա տաս-
խան՝ հիմք ըն դու նե լով հա մա կար-
գայ նու թյան և հա ջոր դա կա նու թյան 
սկզ բունք նե րը՝ ներ դաշ նա կե լով 
հեն քային, հա մա մարդ կային, մաս-
նա գի տա կան և ան ձնային բա րո-
յամ շա կու թային ար ժեք նե րը:

3.  ցան կա ցած նոր եր ևույ թի, փաս-
տար կի նկատ մամբ ձևա վո րել 
ա ռողջ քն նա դա տա կան մո տե ցում՝ 
ա պա հո վե լով փի լի սո փա յա կան դի-
ա լեկ տի կա կան հիմ քե րը, նոր մա-
տիվ, ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից 
ը նդ գրկ վա ծու թյու նը, գի տա կան 
մեջ բե րում նե րի առ կա յու թյու նը,

4.  գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ա պա հո վել ու սա նող նե րի մտ քե րի 
տրա մա բա նա կան զար գաց ման 
ըն թաց քը՝ ա նընդ հատ նրանց ակ-
տի վաց նե լով, մղե լով հա մա գոր-

ծակ ցային աշ խա տան քի,
5.  դա սա վանդ ման և ու սում նա ռու-

թյան ըն թաց քում կի րա ռել նո րա-
գույն տեխ նո լո գի ա կան մի ջոց ներ 
և պայ ման ներ, դա սա վանդ ման և 
ու սում նա ռու թյան նո րա գույն ին տե-
րակ տիվ մե թոդ ներ, 

6. ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ձևա-
վո րել ներ դաշ նակ, բա րյաց կամ, 
ա ռողջ բա րո յա հո գե բա նա կան մթ-
նո լորտ, ո րը կն պաս տի դա սա խոս –
ու սա նող ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու-
թյա նը: 

Ու սում նա ռու թյան ար դյու նա վե տու թյու-
նը պայ մա նա վոր ված է հետ ևյալ կան խադ-
րույթ նե րով.

• Ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղը կա րող է 
յու րաց նել ցան կա ցած ու սում նա-
կան նյութ, ան հրա ժեշտ է տեխ-
նո լո գի ա կան, դի դակ տի կա կան, 
մե թո դա կան հա մա պա տաս խան 
նո րա գույն ձևե րի ը նտ րու թյուն: 

• Անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել յու րա-
քան չյուր ու սա նո ղի շար ժա ռիթ նե-
րը, կր թա կան պա հանջ մունք նե րը, 
ո ւս ման նկատ մամբ ու նե ցած հե-
տաքրք րու թյուն նե րը, վար քագ-
ծային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

• Ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղի գոր ծու-
նե ու թյունն ախ տո րո շե լիս նա խա-
պես ու սում նա սի րել պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պե րը, դրանց 
հի ման վրա պլա նա վո րել հե տա-
գա, ար դյու նա վետ փոխլ րաց նող 
սուբյեկտ-սուբյեկ տային հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը:

 Վե րո հի շյալ կան խադ րույթ նե րը հնա-
րա վո րու թյուն են ստեղ ծում ձևա վո րե լու 
ին նո վա ցի ոն ու սա նող՝ ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րով, քն նա դա տա բար մտա-
ծող, վեր լու ծա հա մադ րող, բա նա վի ճող:
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 Սուբյեկտ-սուբյեկտ բազ մաբ նույթ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում կար ևոր վում 
են եր կու սուբյեկտ նե րի՝ դա սա խոս-ու սա նող 
ան ձնային, մաս նա գի տա կան, ը նդ հա նուր 
զար գաց վա ծու թյան, հո գե բա նա ման կա-
վար ժա կան, կա ռա վար ման հա տուկ ո րակ-
ներ, ո րով և ձևա վոր վում է ման կա վար ժա-
կան հա մա կարգ, ո րը կա րե լի է բնու թագ րել 
հտ ևյալ բա ղադ րա տար րե րով` նպա տա-
կային, բո վան դա կային, հա տուկ մաս նա գի-
տա կան, պրակ տիկ-կի րա ռա կան:

 Վեր ջինս իր մեջ նե րա ռում է ռեֆ լեք-
սի ան և ման կա վար ժա կան պայ ման ներ, 
մի ջոց ներ: Ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն տի պը 
բնու թագր վում է մի շարք չա փա նիշ նե րով.

1.  Մաս նա գի տա կան-ա նձ նային չա-
փա նի շը են թադ րում է մաս նա գի տա կան 
կա յուն գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և 
հմ տու թյուն ներ, ո րոնք ձևա վոր վում են 
կր թա կան տար բեր աս տի ճան նե րում՝ ին-
նո վա ցի ոն ու սա նո ղի ան հա տա կան, հո գե-
բա նա կան, տա րի քային, սե ռային ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ: 
Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ձևա վոր վում 
է մտա վոր բարձր մա կար դակ, զգաց մուն-
քային, հու զա կա մային ո լորտ, հա րուստ 
նե րաշ խարհ, գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
ան հա տա կան աշ խա տան քային ոճ, ո րը 
զու գակց վում է հա մա պա տաս խան ո լոր-
տում ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան, 
տակ տի, տեխ նի կայի, բա ղադ րա տար րե-
րի հի ման վրա: 

2. Պ րակ տիկ - կի րա ռա կան չա փա-
նիշ, ո րը են թադ րում է ու սում նա ռու թյան ըն-
թաց քում պրակ տիկ ո րակ նե րի ձևա վո րում: 
Ու սա նո ղի գե րակշ ռող պրակ տիկ ո րակ նե-
րում նե րառ վում են սո ցի ա լա կան բարձր 
ակ տի վու թյու նը, նպա տա կաս լա ցու թյու նը, 
ար դա րամ տու թյու նը, մարդ կայ նու թյու նը, 
սկզ բուն քայ նու թյու նը, բա րո յա կա նու թյու նը, 
ապ րու մակ ցու մը, դյու րա հա ղոր դակ ցու մը: 

Ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղի պրակ տիկ-կի րա-
ռա կան ո րակ նե րում ը նդ գրկ վում են գոր-
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը պայ-
մա նա վո րող բա րյաց կա մու թյու նը, հու մո րի 
զգա ցու մը, բա րե համ բույր լի նե լը, ար տա-
քին հա մակ րե լի ու թյու նը, հա վա սա րակշռ-
վա ծու թյու նը, զսպ վա ծու թյու նը, նր բան-
կա տու թյու նը: Բա ցա սա կան ո րակ նե րից 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել շա հա մո լու թյու նը, 
դյու րա բոր բո քու թյու նը, չա րա կա մու թյու նը, 
կոպ տու թյու նը, ան պա տաս խա նա տվու-
թյու նը, ան կար գա պա հու թյու նը, մե ծամ-
տու թյու նը և այլն: 

Այս ա մե նի ար դյուն քում ձևա վոր վում 
են ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղի հետ ևյալ ման-
կա վար ժա կան կա րո ղու թյուն նե րը՝ 

• տա րաբ նույթ մտա ծո ղու թյուն, 
ո րն ար տա հայտ վում է ու սա նո ղի մտա-
ծո ղու թյան վեր լու ծա հա մադ րա կան բնույ-
թով, մտ քի ճկու նու թյամբ, մտ քի նպա-
տա կա մետ դրա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ, 
տո լե րան տու թյամբ,

 • դի դակ տի կա կան, ո րը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս ու սա նո ղին ու սում նա-
սիր վող դի դակ տի կա կան նյու թը մատ չե լի 
շա րադ րե լու, ներ կա յաց նե լու, քն նար կե լու,

•  հե ղի նա կային-ան հա տա կան, 
ո րը դրս ևոր վում է ու սա նո ղի ան հա տա-
կան, հե ղի նա կային ո ճը, իր տե սա կե տը 
ան կաշ կանդ ար տա հայ տե լը, իր ան ձի և 
մյուս նե րի նկատ մամբ ակ նա ծան քը, հար-
գան քը, ան ձնա կան օ րի նա կե լի վար քը,

•  գի տա ման կա վար ժա կան, քա նի 
որ բա ցի ու սում նա ռու թյու նից՝ ին նո վա ցի-
ոն ու սա նողն ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն կա-
րող է ծա վա լել նաև գի տա հե տա զո տա կան 
ո լոր տում, ար տալ սա րա նային պայ ման նե-
րում, մաս նակ ցու թյուն ու սա նո ղա կան գի-
տա կան ըն կե րու թյան աշ խա տանք նե րին, 
հա մա ժո ղով նե րին, կոն ֆե րանս նե րին,

•  պեր ցեպ տիվ. կուր սըն կեր նե րի նե-
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րաշ խար հը ճա նա չե լը, նրանց հո գե բա նա-
կան վի ճակ նե րում հա ղոր դա կից լի նե լը,

•  հա ղոր դակ ցա կան, ու սում նա ռու-
թյան ըն թաց քում հա ղոր դակց վում է ոչ 
մի այն իր հա մա կուր սե ցի նե րի, այլև դա-
սա խոս նե րի, վար չա կան աշ խա տող նե րի 
հետ: Նշ ված ման կա վար ժա կան կա րո ղու-
թյամբ է պայ մա նա վոր ված ին նո վա ցի ոն 
ու սա նո ղի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն-
թա ցի ար դյու նա վետ ըն թաց քը,

•  կազ մա կերպ չա կան. հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ակ տի վո րեն կազ մա-
կեր պե լու ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցը, ա րագ և հս տակ ո րո շում ներ 
ըն դու նե լու,

•  հո գե սո մա տիկ. հա մադր վում է 
ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղի շար ժո ղա կան կա-
րո ղու թյուն նե րը և հո գե բա նա կազ մաբ նա-
խո սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

• ար ժե քային. նոր պայ ման նե րին 
հա մա հունչ վե րաի մաս տա վոր վում են ար-
ժե քային կողմ նո րո շում նե րը:

•  մաս նա գի տա կան ներ հայե ցո-

ղու թյուն. հնա րա վո րու թյուն է տր վում ոչ 
մի այն բա ցա հայ տե լու, պլա նա վո րե լու, 
ախ տո րո շե լու, կան խա տե սե լու ու սում նա-
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րը, 
այլև նկա տե լու և քն նա դա տե լու բաց թո-
ղում ներն ու վրի պում նե րը: 

Ար դի հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց-
նե րում կար ևոր վում է ժա մա նա կա կից ու-
սա նո ղի ին նո վա ցի ոն տի պի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը, ո րին նոր պա հանջ ներ են 
ա ռա ջադր վում:

 Ժա մա նա կա կից մաս նա գե տը պետք է 
լայ նո րեն և գի տակ ցա բար կի րա ռի գի տե-
լիք նե րը, ի նք նա զար գաց ման և ի նք նադրս-
ևոր ման հա մար ու նե նա մաս նա գի տա կան 
խոր նե րուժ, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա 
նրան լի ար ժե քո րեն և ա րագ հար մար վե լու 
ա նընդ հատ փո փոխ վող պայ ման նե րին: 

Այս տե սա կե տից ու սա նո ղի ին նո վա ցի-
ոն տի պի ձևա վո րու մը ար դի ա կան հիմ-
նախն դիր է, ո րը ձևա վոր վում է մաս նա գի-
տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի հի ման վրա: 
Ման կա վար ժա կան հան րա գի տա րա նի 
հա մա ձայն՝ կոմ պե տեն ցի ան իր մեջ նե-
րա ռում է ոչ մի այն խոր մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու-
թյուն ներ, այլև տար բեր սո ցի ա լա կան խմ-
բե րում աշ խա տան քի, հա մա գոր ծակ ցու-
թյան կա րո ղու թյուն ներ [1, 83, 4]: 

Կոմ պե տեն տու թյու նը ո րո շում է մաս-
նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
ո րակն ու մա կար դա կը, ո րն ար տա հայտ-
վում է հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու-
թյան մեջ փո փոխ վող պայ ման նե րում:

 Կոմ պե տեն տու թյան դե րի գի տակ ցու մը 
ո րոշ վում է ան ձի ի նք նա վեր լու ծու թյամբ և 
ի նք նագ նա հա տա կա նով, ո րը ներ քին դր-
դա պատ ճառ է մաս նա գի տա կան ի նք նո-
րոշ ման ըն թաց քում [3]: 

Ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն նոր տի պի 
գոր ծառ նա կան մո դե լի մշա կու մը հնա-
րա վո րու թյուն տվեց ա ռա վել հս տակ ներ-
կա յաց նե լու ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն տու թյան, բա րո յամ շա կու թային 
ար ժեք նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, 
ի նչ պես նաև ո րո շե լու ու սա նո ղի՝ քա ղա-
քա ցու, ա պա գա մաս նա գե տի մաս նա գի-
տա կան, բա րո յամ շա կու թային ար ժե հա-
մա կար գի ձևա վոր ման ու ղի նե րը: 

Ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն նոր տի պը մո-
դե լա վո րե լիս ան հրա ժեշտ է ա ռաջ նային 
խն դիր դի տար կել ու սա նո ղի բա րո յամ շա-
կու թային ար ժե հա մա կար գի (հա մա մարդ-
կային, ազ գային, ան ձնային) ձևա վո րու մը 
որ պես մեկ ամ բող ջա կան հա մա կար գը ու-
սում նա ռու թյան ըն թաց քում: 

Ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն նոր տի պի մո-
դել ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ամ բող ջա-
կան ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց, որ-
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տեղ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը լրաց վում է 
բա րո յամ շա կու թային ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր վա ծու թյան տար րե րով:

 Մո դե լի մշակ ման ըն թաց քում հիմք է 
ըն դուն վել տե սու թյան և պրակ տի կայի, 
հա մա կարգ վա ծու թյան և հա ջո ղա կա նու-
թյան, ան ձնա կողմ նո րո շիչ սկզ բունք նե րի 
ամ բող ջու թյու նը: Ը ստ այդմ, մո դե լը ներ-
կա յաց ված է մի քա նի բա ղադ րա մա սե-
րով՝ նպա տա կադ րում, բո վան դա կու թյուն, 
կազ մա կերպ չա կան մաս, գոր ծա ռույ թային 
և ար դյուն քային, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս հս տակ ներ կա յաց նե լու ու սա նո-
ղի ին նո վա ցի ոն նոր տի պի ձևա վոր վա ծու-
թյան գոր ծըն թա ցը (ա ղյու սակ 1):

Ն պա տա կադր ման բա ղադ րա մաս: 
Այս բա ղադ րա մա սում լուծ վում են հետ ևյալ 
խն դիր նե րը. 

1. Սո վո րող նե րի ին տեգ րա տիվ-ն պա-
տա կային մտա ծո ղու թյան զար գա ցում, 
2. ու սա նող նե րին խրա խու սել ին նո վա-
ցի ոն մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան՝ 
հիմ քում պա հե լով բա րո յամ շա կու թային 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման ա ռաջ նա-
հեր թու թյու նը, 3. ան ձի մաս նա գի տա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան ձևա վո րու մը: 

Ա ռա ջա դիր նպա տա կի հա մա ձայն՝ ու-
սա նող նե րի ին նո վա ցի ոն նոր տի պի ձևա-
վոր ման գոր ծըն թացն ան հրա ժեշտ է դի-
տար կել որ պես ու սում նա ռու թյան հա տուկ 
կր թա մաս՝ ո ւղղ ված ու սա նո ղի ին նո վա-
ցի ոն նոր տի պի և բա րո յամ շա կու թային 
ար ժեք նե րի ձևա վոր մա նը: Այս գոր ծու-
նե ու թյու նը կազ մում է ի մաս տա վոր ված-

դր դա պատ ճա ռային, ի մաս տա բա նա-

կան-ճա նա չո ղա կան, գոր ծառ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րը: 

Ի մաս տա վոր ված-դր դա պատ ճա-

ռային բա ղադ րի չը բնու թագ րում է ին-
նո վա ցի ոն ու սա նո ղին որ պես ա պա գա 

մաս նա գե տի այն դր դա պատ ճառ նե րի 
բա ցա հայ տումն ու ձևա վո րու մը, ո րը կն-
պաս տի հե տաքրք րու թյուն նե րի ձևա վոր-
մա նը մաս նա գի տա կան դաշ տում, ի նք նա-
բա ցա հայ տու մը և ի նք նար տա հայ տու մը, 
մաս նա գի տա կան ռեֆ լեք սի ան: Ի մաս-
տային-դր դա պատ ճա ռային բա ղադ րի չը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ին նո վա ցի ոն 
ու սա նո ղին հա մոզ ված լի նե լու սե փա կան 
պի տա նե լի ու թյան մեջ և ու նե նա լու ստեղ-
ծա գոր ծա կան նե րուժ: Հիմք ըն դու նե լով 
այս բա ղադ րի չը՝ ին նո վա ցի ոն ու սա նո ղը 
մեծ հար գանք է տա ծում ը նտ րած մաս նա-
գի տու թյան նկատ մամբ: 

Ի մաս տա բա նա կան-ճա նա չո ղա կան 
բա ղադ րի չը բնու թագ րում է ու սա նո ղի ին-
նո վա ցի ոն տի պի մաս նա գի տա կան ար-
ժեք ներն ու ի դե ալ նե րը, քա ղա քա ցի ա կան 
դիր քո րո շում նե րը, բա րո յամ շա կու թային 
աշ խար հա յաց քի շր ջա նակ նե րը: Այս բա-
ղադ րի չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա պա գա մաս նա գե տին ցան կա ցած ի րա-
վի ճա կում ի նք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց-
նե լու մաս նա գի տա կան ո լոր տում, աշ խա-
տան քային հան րույթ նե րում ներ դաշ նակ 
և հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք կա-
տա րե լու, օբյ կե տիվ ի նք նա վեր լու ծե լու և 
ի րա տե սա կան գնա հա տե լու սե փա կան 
աշ խա տան քային կա րո ղու թյուն ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը:

Պ րակ տիկ– գոր ծառ նա կան բա ղադ-
րի չը են թադ րում է մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք նե րի կի րա ռու մը պրակ տիկ գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում, ժա մա նա կա կից 
գոր ծի քա կազ մի, տեխ նո լո գի ա նե րի տի-
րա պե տում, մաս նա գի տա կան նպա տա կի 
ա ռա ջադ րում և գործ նա կա նում խն դիր նե-
րի լու ծում: Այս բա ղադ րի չը ա ռանձ նա կի 
կար ևո րու թյուն ու նի, քա նի որ բնու թագ-
րում է ա պա գա մաս նա գե տի ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան 
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կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, 
վար քագ ծային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան նոր-
մե րի տի րա պե տու մը, մաս նա գի տա կան 
սո վո րույթ նե րի ձևա վո րու մը:

 Մո դե լի բա ղադ րա մա սը կազ մա կերպ-

չա կանն է, որ տեղ մենք ա ռանձ նաց նում 
ե նք սո վո րող նե րի մաս նա գի տա կան հա-
մա պա տաս խան կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցային բնույ թը: 

Ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն նոր տի պի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը ի րա գործ վում է 
կր թա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր բա ղադ րիչ-
նե րի ամ բող ջա կա նու թյան մեջ: Մեր կող-
մից ա ռա ջարկ վող մո դե լի ի րա կա նաց ման 
հա մար ա ռա ջակ վում են ու սում նա ռու թյան 
հետ ևյալ ձևե րը՝ հա մակց ված դա սեր, բի-
նար դա սեր, գործ նա կան և սե մի նար պա-
րապ մունք ներ:

 Մեր մո դե լի ի րա կա նաց ման հա մար 
կի րառ վում են ու սուց ման և դաս տի ա րա-
կու թյան այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոն ցում 
ա ռաջ նային դի տարկ վում է ա պա գա մաս-
նա գե տի ու սու ցու մը որ պես զար գաց նող 
մե խա նիզ մի: Որ պես այդ պի սի մե թոդ ներ՝ 
մենք դի տար կում ե նք տե ղե կատ վա կան-
զար գաց նող, պրոբ լե մային-ո րո նո ղա կան 
և ու սում նա ռու թյան գործ նա կան մե թո-
դախմ բե րը:

 Մո դե լում, որ պես ու սուց ման ար դյու նա-
վետ մի ջոց, մենք ա ռա ջար կում ե նք օգ-
տա գոր ծել ին տեգ րա ցի ոն դա սըն թաց ներ, 
ո րի դի դակ տիկ նպա տա կը ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցին նպա տա կայ նու թյուն հա-
ղոր դելն է, դա սըն թաց նե րի ու սում նա սի-
րու մը հա մա կարգ ված ձևով, ի նչ պես նաև 
ի նք նու րույն աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման 
կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն ներ ձևա-
վո րե լը:

 Գոր ծա ռույ թային բա ղադ րա մաս: Մեր 
կող մից ա ռա ջարկ վող ու սա նո ղի ին նո վա-

ցի ոն մո դե լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա ռանձ նաց նե լու սո վո րող նե րի կոմ պե-
տեն տու թյան ձևա վոր ման չորս հիմ նա-
կան գոր ծա ռույթ ներ. 

1. Կր թա կան. ու սուց ման գի տա-
կա նու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա ձևա-
վո րում է աշ խար հի մա սին սո վո րող նե րի 
հա մա պար փակ, հիմ նա րար գի տե լիք նե րի 
հա մա կարգ,

2.  Դաս տի ա րակ չա կան. ձևա վո րում 
է ա պա գա մաս նա գետ նե րի կեն սա կան 
մո տե ցում ներն ու սկզ բունք նե րը, սո վո րող-
նե րի կր թամ շա կու թային պատ կե րա ցում-
նե րը՝ սո ցի ալ-բա րո յա կան նոր մե րի, ար-
ժեք նե րի, ի դե ալ նե րի և մաս նա գի տա կան 
վար քագ ծի չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ,

3.  Զար գաց նող. նպաս տում է ու սա-
նո ղի ան ձի ձևա վոր մա նը՝ որ պես ի նք նու-
րույն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող սուբյեկ-
տի, նրա ի նք նաի րաց մա նը: 

4. Ին նո վա ցի ոն. մաս նա գետ ու-
սա նող, ով պատ րաստ է կեն սա կան ու 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ 
հաս կա նա լու և ըն դու նե լու նո րա րա րու-
թյուն նե րը, կի րա ռե լու նո րա մու ծու թյուն-
նե րը: Այս ա մե նը ա պա հո վում է ա պա գա 
մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան շար ժու-
նա կու թյու նը և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ար դյու նա վե տո րեն հար մար վե լու մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նոր փո փոխ-
վող պայ ման նե րին:

 Գոր ծա ռույ թային բա ղադ րա մա սը հնա-
րա վոր է, ե թե պահ պան ված են հետ ևյալ 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րը. 

• Սո վո րող նե րի հա մակց ված գի տե-
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ-
տու թյուն նե րի ձևա վո րում, 

• Ու սա նո ղի ան ձի մաս նա գի տա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան ձևա վո րում,

•  Հա մակց ված դա սըն թաց նե րի կի-
րա ռում, որ տեղ շեշ տադր վում են 
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մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, ի նչ-
պես ը նդ հա նուր կր թա կան, այն-
պես էլ ը նդ հա նուր և հա տուկ մաս-
նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի 
միջև: 

Ար դյուն քային բա ղադ րա մաս. բնու-
թագ րում է ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված կր թա կան վերջ նար դյունք-

նե րը՝ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, 
կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը, 
մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը, տվյալ մաս-
նա գի տա կան ո լոր տում աշ խա տե լու հա-
մար են թադր վող բա րո յամ շա կու թային 
ար ժե քային հա մա կար գը, մաս նա գի տա-
կան վար քագ ծային դրս ևո րում նե րը: 
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Ա ռա ջադր վող ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն 
տի պը բնու թագ րող մո դելն ամ բող ջա կան 
է, քա նի որ նրա նում հա մա կարգ ված և 
փոխլ րաց վում են բո լոր բա ղադ րա մա սե-

րը. բա ղադ րա մա սե րը նե րա ռե լիս հաշ վի 
են ա ռն վել գլո բա լաց ման պայ ման նե րում 
բա րե փո խում նե րի ըն թաց քում վե րաի-
մաս տա վոր վող ար ժեք նե րը:
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INNOVATIVE STUDENT’S TYPES IN REEVALUATION PROCESS OF VALUE SYSTEM 

A. Sargsyan 

The article discusses the standards, algorithms and postulates of the formation of the in-
novative student type in the learning process at high school, within reevaluation in the system 
of values, as a result of which a new model of innovative student’s type is worked out. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ЦЕННОСТЕЙ 

А. Саргсян 

В статье обсуждаются критерии, алгоритм и постулаты формирования инновационного 
типа студента в высшей школе в процессе обучения и переоценки системы ценностей. 
В результате была разработана новая модель инновационного типа студента. 
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Բու հա կան ու սուց ման ար դի խն դիր նե-
րը ի բրև գերխն դիր պետք է հե տաքրք րեն 
և մտա հո գեն դա սա վան դող յու րա քան չյուր 
դա սա խո սի, ո րի ա ռաջ դր ված է կար ևո-
րա գույն մի հարց. ար դի ու սուց ման գոր-
ծըն թացն ու նի ու սա նո ղա կենտ րոն ո ւղղ-
վա ծու թյուն, ո ւս տի խիստ կար ևոր վում է 
դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա վան դա կան մո տե ցում նե րի վե րարժ ևո-
րու մը, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է ոչ մի-
այն դա սա խո սի ման կա վար ժա կան հմ-
տու թյունն ու շր ջա հայե ցո ղու թյու նը, այլև 
ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ար դի ա-
կա նա ցու մը: Ա սել է թե դա սա խո սը պի տի 
լսա րան մտ նի զին ված ոչ մի այն մաս նա գի-
տա կան ա ռար կա յա կան գի տա կան պատ-
շաճ մա կար դա կով, այլև գի տա մե թո դա-
կան ո րո շա կի պատ րաստ վա ծու թյամբ, 
որ պես զի կա րո ղա նա հե տաքրք րել տեխ-
նո լո գի ա նե րի զար գաց ման մեր դա րաշր-
ջա նի այն ու սա նո ղին, ո րի հա մար տե ղե-
կատ վա կան աղ բյուր նե րը բազ մա զան են, 
և ու սա նո ղը լր ջո րեն տե ղե կաց ված է ցան-
կա ցած հար ցի ո ւղ ղու թյամբ կամ ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող է տե ղե կա նալ 
ա կն թարթ նե րի մեջ:  

Ուս տի դա սա խո սը պար տա վոր է. 
ա) ու սա նո ղին տալ հա րուստ նյութ 

տվյալ ա ռար կայի շր ջա նա կում. այն պետք 
է շա րու նա կա բար նո րաց վի՝ ը նդ գր կե լով 
նոր հրա տա րակ ված գրա կա նու թյունն ամ-
բող ջո վին:

բ) Տվյալ ա ռար կան մա տու ցե լիս միշտ 
պի տի ան ցկաց նել տե ղին և պա տեհ հա-
մե մա տու թյուն ներ այլ գի տու թյուն նե րի 

փաս տե րի հետ1: Օ րի նակ՝ « Հայոց լեզ վի 
պատ մու թյուն» ա ռար կայի ու սում նա սի-
րու թյան հա մար կար ևոր են ը նդ հա նուր 
լեզ վա բա նու թյան, գրա կա նա գի տու թյան, 
ի նչ պես նաև նրան « հա րա կից գի տու թյուն-
նե րի և գի տա կար գե րի, հատ կա պես հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյան, հնա գի տու թյան, 
ար ձա նագ րա գի տու թյան և դրա մա գի տու-
թյան, ազ գագ րու թյան ու ժո ղովր դա կան 
բա նա հյու սու թյան տվյալ նե րը»2: 

գ) Մեծ և փոքր խմ բե րում դա սա խո սի 
աշ խա տանքն ան շուշտ տար բեր մե թոդ ներ 
է պա հան ջում: Բայց եր կու դեպ քում էլ ու սա-
նո ղը պի տի լի նի դա սըն թա ցի ակ տիվ մաս-
նա կի ցը: Այդ ակ տի վու թյան ա պա հո վու մը 
հատ կա պես դժ վա րա նում է մեծ խմ բե րում 
աշ խա տե լիս, ե րբ նյու թի ներ կա յաց ման 
մի ջո ցը դա սա խո սու թյունն է: Այս դեպ քում 
դա սա խո սու թյան նպա տա կը « գի տե լի քի 
տե ղե կատ վա կան փո խան ցումն է սո վո րող-
նե րին: Խմ բի խն դիրն է ըն կա լել և պահ պա-
նել այդ գի տե լիք նե րը»3: Այս պա րա գա յում 
հույժ կար ևոր է դա սա խո սու թյան մա տուց-
ման ա վան դա կան ձևե րը հա գեց նել նոր մե-
թոդ նե րով: Ա վան դա կան մո տեց մամբ դա-
սա խո սու թյունն ու նի դա սա խոս - ու սա նող 
ո ւղղ վա ծու թյու նը: Ու սուց ման նո րա գույն մե-
թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քում ու նե նում ե նք 
աշ խա տան քային բո լո րո վին այլ տի րույթ: 
Դա սա խո սը « պետք է ի րա զեկ լի նի տե ղե-

1  Մանրամասն տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի 
պատմություն, Նախագրային ժամանակաշրջան, Ե., 
1987 թ., էջ 8-20: 
2  Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 18: 
3  Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան, Ուսուցման 
ինտերակտիվ մեթոդների տեսությունն ու 
պրակտիկան, Եր., 2004 թ., էջ 21: 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՅՈՒԶ ԲԱ ՇՅԱՆ 

 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՀՈՒՄ 
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կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րին, տեխ նո լո-
գի ա կան լե զու նե րին»1: Այս դեպ քում ու սուց-
ման մե թոդ նե րի ե րեք խմ բե րից՝ պա սիվ, 
ակ տիվ և փոխ ներ գոր ծուն (ին տե րակ տիվ), 
եր րոր դի նե րա ռու մը կա պա հո վի ոչ մի այն 
դա սա խոս - ու սա նող, այլև ու սա նող - դա-
սա խոս և ու սա նող - ու սա նող կա պը: Ին-
տե րակ տիվ մե թոդ նե րը բազ մա զան են, 
և դրանց ը նտ րու թյու նը դա սա խո սու թյան 
ըն թաց քում մեծ հմ տու թյուն է պա հան ջում: 
Ու սա նող - դա սա խոս և ու սա նող - ու սա նող 
կա պը մե ծա թիվ լսա րա նում ա պա հո վե լը 
պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե-
րով, ո րոն ցից ա ռանձ նա պես կար ևոր վում 
են մա տուց վող թե մայի բո վան դա կու թյունն 
ու նպա տակ նե րը: Օ րի նակ՝ հայոց լեզ վի 
պատ մու թյու նը ամ բող ջաց նում է բա կա լավ-
րա տում ու սա նե լու չորս տա րի նե րի ըն թաց-
քում ու սա նո ղի ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը 
գրա բար, բար բա ռա գի տու թյուն, ար ևե լա-
հայե րեն, ա րևմ տա հայե րեն, լեզ վա բա նա-
կան մե թոդ ներ, լեզ վա բա նու թյան հի մունք-
ներ ա ռար կա նե րից: 

Հայոց լեզ վի պատ մու թյու նը կա տա րում 
է լեզ վա կան տար ժա մա նա կյա և հա մա ժա-
մա նա կյա քն նու թյուն` հա մե մա տա կան և 
վեր լու ծա կան մե թոդ նե րի հա մադր մամբ2: 
Դա սա խո սի գլ խա վոր խն դիր նե րից մեկն 
է մա տուց ման այն պի սի մե թոդ նե րի կի րա-
ռում, ո րը ան նկա տե լի կդարձ նի թե մայի 
բար դու թյու նը: Հայոց լեզ վի պատ մու թյան 
ա մե նա բարդ թե մա ներն ան գամ խիստ 
մատ չե լի են դառ նում ու սա նո ղին, ե րբ 
դրանք ներ կա յաց վում են կա ռուց ված քային 
լեզ վա բա նու թյան ա ռա ջադր վող մե թոդ նե-
րով, ո րոնց կի րառ մամբ սահ ման վում են 
լեզ վա կան նյու թը բնո րո շող կա ղա պար-
ներն ու ման րա կա ղա պար նե րը: Օ րի նակ՝ 

1  Մանրամասն տե՛ս «Կրեդիտային համակարգով 
դասախոսների բարձրացման կրթագիտական ծրա գրի 
կառուցվածքը և բովանդակությունը», ԵՊՀ, 2010 թ.: 
2  Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 13-18: 

մշ տա պես հի շե լով, որ « լեզ վի կա ռուց ված-
քի մա կար դակ նե րը բնո րոշ վում են նրա-
նով, որ տվյալ մա կար դա կի մի ա վոր նե րը 
հան դես են գա լիս հա ջորդ՝ ա վե լի բարձր 
մա կար դա կի մեջ որ պես բա ղադ րույթ ներ3», 
բա ցատ րե լի են դառ նում ձևա բա նա կան 
մա կար դա կի մի ա վոր նե րի պատ մա կան 
փո փո խու թյուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված հն-
չյու նա կան հա մա կար գում տե ղի ու նե ցած 
փո փո խու թյուն նե րով, կամ շա րա հյու սա-
կան նոր ի րո ղու թյուն նե րի ար ձա նագ րու մը՝ 
պայ մա նա վոր ված խոս քի մա սե րի ձևա բա-
նա կան փո փո խու թյուն նե րով և այլն:  Խիստ 
կար ևոր է դա սի ժա մա նակ ա պա հո վել 
ու սա նո ղի լեզ վամ տա ծո ղու թյան դրս ևո-
րու մը: Սա նուրբ աշ խա տանք է և ո րո շա-
կի մե թոդ ներ է պա հան ջում դա սա խո սից, 
քա նի որ այս դեպ քում ոչ թե պար զա պես 
սահ մա նում ներ կամ զուտ նկա րագ րա կան 
տե ղե կատ վու թյուն է մա տուց վում ու սա նո-
ղին, այլ ու սա նողն ի նքն է ձևա կեր պում ներ 
ա նում իր ու նե ցած լեզ վա կան գի տե լիք-
նե րի և դա սի ժա մա նակ ստա ցած նյու թի 
հա մադր մամբ: Օ րի նակ՝ ժա մա նա կաձև 
եզ րույ թը, ո րը ժա մա նա կի քե րա կա նա կան 
կար գի քե րա կա նույթն է, ե թե ու սա նո ղը 
հաս կա ցավ և կա րո ղա ցավ դրանք տար-
բե րա կել գրա բա րի հա մար, ա պա կա րող 
է ը մբռ նել կեր պի և ժա մա նա կի հա րա բե-
րակ ցու թյու նը և ձևա կեր պել ժա մա նա կաձ-
ևե րի հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րը 
մի ջին և նոր գրա կան հայե րեն նե րում: Կամ 
ե ղա նա կա վո րու մը ի բրև լեզ վա կան կարգ 
մա տու ցե լով՝ դա սա խո սը ու սա նո ղի մի ջո-
ցով կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել խոս քի 
մա սե րի ո ճա կան ար ժե քը նրա գոր ծա ռույ-
թի հա մար և տա նե լով այն պատ մա կան 
քե րա կա նու թյան տի րույթ՝ մեկ նա բա նել 
պատ մա կան ձևա բա նու թյա նը և պատ մա-

3  Է. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը 
և խոնարհումը, Եր., 1967, էջ 37: 
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կան ո ճա գի տու թյա նը ա ռնչ վող այն պի սի 
ի րո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են պայ մա նա-
կան կամ են թադ րա կան ե ղա նակ նե րի բա-
յաձ ևե րի հա ճա խա դեպ կի րա ռե լի ու թյու նը 
սահ մա նա կան ա պառ նու1 և հրա մա յա կան 
ե ղա նա կի ի մաստ նե րով2, ին չը պայ մա-
նա վոր ված է գրա բա րի ստո րա դա սա կան 
ե ղա նա կի և հոր դո րա կան հրա մա յա կա նի 
բա յաձ ևե րի ի մաս տա գոր ծա ռա կան հատ-
կա նիշ նե րով:

 Պատ մա կան քե րա կա նու թյու նը ներ կա-
յաց նում է ձևա բա նա կան մա կար դա կում 
խո նարհ ման և հո լով ման հա րա ցույց նե րի 
պատ մա կան փո փո խու թյուն ներ, խոս քի 
մա սե րի քե րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րի 
տե ղա շար ժեր, ո րոնք և բե րում են նրանց՝ 
շա րա հյու սա կան և ո ճա կան նո րո վի դրս-
ևո րում նե րին3: Սրա մա տու ցու մը ար դյու-
նա վետ կա րող է դառ նալ մի այն ու սա նող 
- դա սա խոս, դա սա խոս - ու սա նող հա-
րա բե րակ ցու թյան ճիշտ կազ մա կերպ ման 
դեպ քում:  Մե թո դի ը նտ րու թյու նը ո ւղ ղա-
կի ո րեն պայ մա նա վոր վում է թե մայի բո-
վան դա կու թյամբ, ին չը են թադ րում է մե-
թոդ նե րի բազ մա զա նու թյուն « Հայոց լեզ վի 
պատ մու թյուն» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
ժա մա նակ: Այս պես՝ «Հն դեվ րո պա կան 
մի աս նու թյան տրո հու մը և նա խա հայ րե-
նի քի տե ղա կայ ման վար կած նե րը» կամ 
« Նա խա մաշ տո ցյան գրե րի հար ցը» թե մա-
նե րը ան ցնե լիս հանձ նա րար վում է ո րո շա-
կի գրա կա նու թյուն՝ ու սա նո ղին նա խա պես 
պատ րաս տե լով ե ղած մո տե ցում նե րին, 
այ նու հետև օգ տա գոր ծե լով մտագ րո հը 

1  Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր., 
2007 թ., էջ 284: 
2  Աշխ. Յուզբաշյան, Հրամայական եղանակը հին 
հայերենում, Եր., 2010 թ., էջ 95-128: 
3  Տե՛ս Проблемы образований и воспитания в 
контексте грамматчиской парадигмы и педагогики. 
Под ред. Гавкина З. И., М, 2000 г.

(գե նե րա ցի ա) և բա նա վե ճը՝4 ու սա նո ղի օգ-
նու թյամբ դա սա խո սը հաս նում է հար ցի 
գի տա կան լուծ մա նը՝ ու սա նո ղին դարձ նե-
լով դա սի ակ տիվ մաս նա կի ցը: Ու սա նողն 
այս դեպ քում ան կաշ կանդ հայտ նում է իր 
մտ քե րը, չու նի քն նա դա տու թյան մտա վա-
խու թյուն և սո վո րում է սե փա կան կար ծի քը 
հիմ նա վո րե լու ար վես տը: Ու սա նողն ան-
կաշ կանդ կա ռու ցում է իր բա նա վոր խոս քը 
և դրս ևո րում տրա մա բա նա կան լու ծում նե-
րի հաս նե լու իր պո տեն ցի ալ ու նա կու թյուն-
նե րը: «Power point» ծրագ րի գոր ծա ռույ թը 
կար ևոր վում է և օգ տա կար է պատ մա կան 
քե րա կա նու թյան մա տուց ման դեպ քում, 
քա նի որ այս դեպ քում ու սա նո ղը տես նում 
է հա րա ցույց նե րի պատ մա կան փո փո խու-
թյուն նե րը դի դակ տիկ ճա նա պար հով:

Ինչ պես տես նում ե նք, « Հայոց լեզ վի 
պատ մու թյուն» ա ռար կայի դա սա վան դու մը 
պա հան ջում է մե թոդ նե րի ո րո շա կի տար բե-
րակ վա ծու թյուն և դրանց ճիշտ ը նտ րու թյուն: 
Ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն ու նի ըն թա ցիկ 
քն նու թյուն նե րի ճիշտ կազ մա կեր պու մը, ո րը 
կրե դի տային ու սուց ման հա մա կար գի կար-
ևո րա գույն մասն է: Այս դեպ քում թես տային 
հա մա կար գը, ար դյու նա վետ լի նե լով, պա-
հան ջում է դա սա խո սի ու շադ րու թյու նը բևե-
ռել եր կու կար ևոր հան գա ման քի վրա.

1. Թես տային տար բե րա կը պետք է լի-
նի ոչ թե խր թին, այլ հա գե ցած: 

2. Այն պի տի ու նե նա կա ռուց ված քային 
այն ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, որ ճշգ րիտ 
ար տա ցո լի ու սա նո ղի տե սա կան և գործ-
նա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը:

Օ րի նակ, ե թե հար ցա թեր թի կում ու-
նենք տե սա կան հարց` Գրա բա րի ա և 
ի-ա խառն ար տա քին հո լո վում նե րը, ա պա 
հա ջոր դող հար ցը կա րող է լի նել. Հո լո վել 

4  Տե՛ս Թադևոսյան Ժ., Կրթության և դաս-
տիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, 
Եր., 2006 թ.: 
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պապ, հրա պա րակ, քա ղաք բա ռե րը (գ րա-
բար, մի ջին և նոր գրա կան հայե րեն ներ):

  Հար ցա թեր թի կում տե սա կան և գործ-
նա կան ստուգ ման հա մադ րու մը ա ռա ջար-
կող հար ցե րի մի ջո ցով ամ բող ջաց նում է 
ու սա նո ղի գի տե լիք նե րը, և ա կն հայ տո րեն 
ի հայտ է բեր վում ու սա նո ղի պատ րաստ-
վա ծու թյան աս տի ճա նը:

 Հայոց պատ մու թյան դա սա վան դու մը 
հե ռա կա ու սուց ման դեպ քում պա հան ջում է 
ի նք նու րույն աշ խա տան քի ճիշտ կազ մա կեր-
պում: Այս դեպ քում նա խընտ րե լի է պատ-
մա կան քե րա կա նու թյան և պատ մա կան 
հն չու նա բա նու թյան և բա ռա կազ մու թյան 
ու սու ցու մը դա սա խո սու թյան մի ջո ցով, մնա-

ցած տե սա կան հար ցե րի քն նու թյու նը պի տի 
կազ մա կեր պել ի նք նու րույն աշ խա տանք նե-
րի մի ջո ցով, ո րի հա մար նա խընտ րե լի են 
ռե ֆե րատ նե րը: Ու սա նող նե րի փոք րիկ խմ-
բե րի միջև բա ժան վում են թե մա նե րը, և 
դա սի ժա մա նակ կազ մա կերպ վում են լսում-
ներ: Ի նչ պես տես նում ե նք, « Հայոց լեզ վի 
պատ մու թյուն» ա ռար կայի դա սա կար գու մը 
դա սա խո սից պա հան ջում է ոչ մի այն գի-
տա կան հիմ նա վոր պատ րաստ վա ծու թյուն, 
այլև լսա րա նի հետ աշ խա տե լու մե թոդ նե րի 
բազ մա կող մա նի ը նդ գր կում, ո րը հնա րա վո-
րու թյուն կտա սահ մա նա փակ դա սա ժա մե-
րի ըն թաց քում ու սա նո ղին մա տու ցե լու պա-
հանջ վող հս կա յա ծա վալ նյութ: 

Գրա կա նու թյուն 

1. Ա ղա յան Է., Ժա մա նա կա կից հայե րե նի հո լո վու մը և խո նար հու մը (կա ռուց ված քային վեր լու-
ծու թյուն), Եր., 1967: 

2. Ա լեք սա նյան Լ., Թո րո սյան Ն., Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի տե սու թյունն ու պրակ-
տի կան, Եր., 2004 թ.:  

3. Ե զե կյան Լ., Հայոց լեզ վի ո ճա գի տու թյուն, Եր., 2007 թ.: 
4.  Թադ ևո սյան Ժ., Կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ, Եր., 2006 թ.:
5. «Կ րե դի տային հա մա կար գով դա սա խոս նե րի բարձ րաց ման կր թա գի տա կան ծրագ րի կա-

ռուց ված քը և բո վան դա կու թյու նը», Ե ՊՀ, Եր., 2010 թ.:
6. Յուզ բա շյան Ա., Հրա մա յա կան ե ղա նա կը հին հայե րե նում, Եր., 2010 թ.: 
7.  Ջա հու կյան Գ., Հայոց լեզ վի պատ մու թյուն, Նա խագ րային ժա մա նա կաշր ջան, Եր., 1987 թ.: 
8. Проблемы образований и воспитания в контексте грамматчиской парадигмы и педагогики. 

Под ред. Гавкина З. И., М., 2000 г. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

 А. Юзбашян

Работа посвящена анализу проблем преподавания истории армянского языка. Особое 
значение имеет применение новых технологических возможностей и интерактивных 
методов, что в полной мере отвечает требованиям современной лекции.

 TEACHING THE SUBJECT OF THE HISTORY OF THE 

ARMENIAN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY

A. Yuzbashyan

The paper analyzes the problems of teaching the history of the Armenian language. Of 
particular importance is the use of new technological opportunities and interactive methods 
that fully meets the requirements of today’s lecture.
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ЕЛЕ НА АКО ПЯН
ЛЮД МИ ЛА ОГА НЕ СЯН

ОТ НО ШЕ НИЕ СТУ ДЕН ТОВ 

СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ  МЕ ДИ ЦИНС КИХ ГРУПП 

К СОБСТ ВЕН НО МУ ЗДО РОВ ЬЮ

 Ин тег ри ро ва ние в ев ро пейс кую сис те-
му об ра зо ва ния оп ре де ля ет не об хо ди мость 
ин тен си фи ка ции учеб ной де я тель нос ти 
сту ден тов. На ря ду с этим, на рас та ю щие 
тем пы жиз ни, не ра ци о наль ный ре жим 
тру да и от ды ха, ин фор ма ци он ны е, пси-
хо э мо ци о наль ные пе рег руз ки в про цес се 
учеб ной де я тель нос ти, от сутст вие эле-
мен тар ных све де ний о сво ем фи зи чес ком 
сос то я ни и, по тен ци аль ных воз мож нос тях 
ор га низ ма при во дят к пе рег руз кам, нерв-
но-п си хи чес ким сры вам и воз ник но ве нию 
на этом фо не со ма ти чес ких за бо ле ва ний. 
Кро ме то го в ус ло ви ях ву за усу губ ля ет ся 
от ри ца тель ное вли я ние ги по ди на мии на 
здо ров ье мо ло до го по ко ле ния [1,5]. И как 
следст вие - с каж дым го дом рас тет чис ло 
сту ден тов, от не сен ных по сос то я нию здо-

ров ья к спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пе. 
Так, по дан ным Р.Г.У зян ба е вой [2007], ко-
ли чест во пер во курс ни ков, от не сен ных к 
спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пе с 2003 
по 2006 г. воз рос ло с 7,44 до 23,4%. В 
48,2% слу ча ев от ме че ны раз лич ные за бо-
ле ва ния сер деч но-со су дис той сис те мы, в 
36,4% - комп лекс за бо ле ва ний [3]. 

П ро ве ден ный на ми ана лиз ме ди цинс-
ких карт сту ден тов - пер во курс ни ков Ар-
мянс ко го го су дарст вен но го эко но ми чес ко-
го уни вер си те та за де ся ти лет ний пе ри од 
с 2002 го да по 2012 год сви де тельст ву ет 
о том, что ко ли чест во сту ден тов, от не-
сен ных к ос нов ной ме ди цинс кой груп пе, 
умень ши лось вд во е, а чис ло сту ден тов 
спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пы уве ли-
чи лось бо лее чем в пять раз (рис.1). 

 Рис. 1. Расп ре де ле ние сту ден тов пер во го кур са по груп пам на ос но ва нии ре зуль-
та тов ме ди цинс ко го ос мот ра (в %).
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К со жа ле ни ю, так же при хо дит ся конс-
та ти ро вать, что за пос лед нее де ся ти ле-
тие вы рос ло чис ло сту ден тов, от не сен ных 
к под го то ви тель ной груп пе. Так, ес ли в 
2003 го ду сту ден ты этой груп пы сос тав ля-
ли 18.5%, то уже в 2013 го ду их ко ли чест во 
уве ли чи лось до 44% от об ще го чис ла сту-
ден тов. Сле ду ет от ме тить, что, как пра ви-
ло, эти сту ден ты име ют сла бые функ ци о-
наль ные воз мож нос ти ор га низ ма, низ кий 
уро вень фи зи чес ко го раз ви тия и дви га-
тель ной под го тов лен нос ти. 

С ту ден ты со сла бым фи зи чес ким раз-
ви ти ем, име ю щие раз лич ные хро ни чес кие 
за бо ле ва ни я, тре бу ют осо бой ор га ни за-
ции фи зи чес ко го вос пи та ния и за ни ма ют-
ся фи зи чес кой куль ту рой по спе ци аль ной 
прог рам ме. Учеб ный про цесс со сту ден-
та ми спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пы 
име ет оп ре де лен ную спе ци фи ку. За ня тия 
в груп пах спе ци аль но го ме ди цинс ко го от-
де ле ния но сят вы ра жен ную оз до ро ви тель-
ную нап рав лен ность (ком пен са тор ну ю, ре-
а би ли та ци он ну ю). К со жа ле ни ю, сле ду ет 
от ме тить так же, что в от ли чие от шко лы, в 
ву зе не обес пе чи ва ет ся фи зи чес кое вос пи-
та ние на весь пе ри од сту ден чес кой жиз ни.

 Сог лас но дейст ву ю щей прог рам ме по 
фи зи чес ко му вос пи та нию для лиц, от-
не сен ных к спе ци аль ной ме ди цинс кой 
груп пе, за ня тия ор га ни зу ют ся в рам ках 2 
ака де ми чес ких ча сов в не де лю, что не дос-
та точ но для улуч ше ния функ ци о наль но го 
сос то я ния ор га низ ма. 

В этой свя зи осо бую зна чи мость для 
дан ной ка те го рии сту ден тов при об ре та ет 
пра виль ная ор га ни за ция ре жи ма уче бы и 
от ды ха, оп ти ми за ция дви га тель но го ре жи-
ма, ре жи ма пи та ни я. К со жа ле ни ю, при хо-
дит ся конс та ти ро вать, что у сов ре мен ных 
сту ден тов нет ни дос та точ ных зна ний по 

ор га ни за ции здо ро во го об ра за жиз ни, ни 
сфор ми ро ван ной пот реб нос ти сле дить за 
сос то я ни ем сво е го здо ров ья. Пос лед нее 
осо бо ак ту аль но, пос коль ку вы ра ба ты ва-
ет от но ше ние к сво е му здо ров ью и со от-
ветст ву ю щее по ве де ние в те че ние всей 
жиз ни [2,4]. По э то му од ной из ос нов ных 
за дач фи зи чес ко го вос пи та ния в ву зе для 
этих сту ден тов на ря ду с ук реп ле ни ем здо-
ров ья яв ля ет ся фор ми ро ва ние зна ний о 
ха рак те ре и те че нии сво е го за бо ле ва ни я, 
уме ния са мос то я тель но сос тав лять и вы-
пол нять комп лекс об ще раз ви ва ю щих и 
спе ци аль ных уп раж не ний, нап рав лен ный 
на про фи лак ти ку бо лез ни, по вы ше ния 
адап та ци он ных воз мож нос тей и ра бо тос-
по соб нос ти ор га низ ма.

На ми был ор га ни зо ван со ци о ло ги чес кий 
оп рос сре ди сту ден тов под го то ви тель ной и 
спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пы на пред-
мет вы яв ле ния зна ний, уме ний и на вы ков 
соб лю де ния ре жи ма дня, дви га тель ной ак-
тив нос ти, ор га ни за ции пи та ни я. В оп ро се 
при ня ли учас тие 120 сту ден тов 1-о го кур са 
Ар мянс ко го го су дарст вен но го эко но ми чес-
ко го уни вер си те та, по сос то я нию здо ров ья 
от не сен ные к под го то ви тель ной и спе ци-
аль ной ме ди цинс кой груп пам.

 Как по ка за ли ре зуль та ты оп ро са у пер-
во курс ни ков от сутст ву ют сис тем ные зна-
ния в сфе ре сох ра не ния здо ров ья. Оцен ка 
уров ня зна ний сту ден тов о здо ро вом об-
ра зе жиз ни по ка за ла, что они сла бо предс-
тав ля ют как с уче том ин ди ви ду аль но го ха-
рак те ра на ру ше ний в сос то я нии здо ров ья, 
осо бен нос тей адап та ци он ных ме ха низ мов 
на до ор га ни зо вать об щий ре жим дня, дви-
га тель ный ре жим, пра виль но пи тать ся, 
как про во дить за ка ли ва ю щие про це ду ры, 
сле дить за осан кой, уметь уп рав лять эмо-
ци я ми. 
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К со жа ле ни ю, так же при хо дит ся конс-
та ти ро вать у сту ден тов сла бую мо ти ва цию 
по от но ше нию к здо ров ью и фи зи чес кой 
куль ту ре. У сту ден тов не толь ко нет не об-
хо ди мых зна ний о здо ров ье, но и при выч-
ки сле дить за сво им здо ров ьем, не сфор-
ми ро ва но со от ветст ву ю щее по ве де ни е. 
Дан ные оп ро са сви де тельст ву ют о том, 
что у боль шинст ва оп ро шен ных сту ден тов 
не сфор ми ро ва но по ни ма ние вза и мос вя зи 
со ци аль ной ус пеш нос ти с сос то я ни ем здо-
ров ья.

 Вы ше из ло жен ное пос лу жи ло ос но ва ни-
ем раз ра бо тать те ма ти ку бе сед, кон суль та-
ций, в про цес се ко то рых сту ден ты долж ны 
бы ли по лу чать зна ния не толь ко о зна чи-
мос ти ве де ния здо ро во го об ра за жиз ни, 
но и сфор ми ро вать уме ния по сос тав ле-
нию комп лек сов фи зи чес ких уп раж не ний 
для са мос то я тель ных за ня тий, про во дить 
са мо конт роль за сос то я ни ем, ра ци о наль но 
пла ни ро вать ре жим дня, вы пол нять за ка-
ли ва ю щие про це ду ры и тд.

 На за ня ти ях по фи зи чес ко му вос пи-
та нию со сту ден та ми спе ци аль ной ме ди-
цинс кой груп пы в те че ние пер во го се-
мест ра на ми бы ли ор га ни зо ва ны бе се ды, 
про ве де ны кон суль та ции по воп ро сам 
ор га ни за ции пра виль но го ре жи ма дня, ра-
ци о наль но го пи та ни я, оп ти ми за ции дви га-
тель ной ак тив нос ти. Вмес те со сту ден та ми 
был сос тав лен при мер ный ре жим дня, пи-
та ни я, комп лек сы ут рен ней ги ги е ни чес кой 
гим нас ти ки, уп раж не ний в ре жи ме дня для 
под дер жа ния пра виль ной осан ки, про фи-
лак ти ки ос те о хонд ро за, по вы ше ния ра бо-
тос по соб нос ти. Сту ден там пред ла га лось 
сле до вать сов мест но раз ра бо тан но му ре-
жи му и де лать со от ветст ву ю щие за пи си в 
днев ни ке. Наб лю де ния ве лись в те че ние 
че ты рех ме ся цев и в кон це учеб но го го да 

на ми бы ли про а на ли зи ро ва ны ре зуль та ты.
 Как и сле до ва ло ожи дать, у сту ден тов 

вы яв лен оп ре де лен ный ин те рес к воп ро-
сам здо ров ья. Од на ко, как по ка за ли наб-
лю де ни я, сту ден ты в ос нов ном от час ти 
при дер жи ва лись ус та нов лен но го ре жи ма. 
Так лишь 49% сту ден тов вы пол ня ли ут-
рен нюю ги ги е ни чес кую гим нас ти ку, завт-
ра ка ли пе ред вы хо дом на за ня тия -59%. 
Сво бод ное вре мя сов ре мен ные сту ден ты 
про во дят в ос нов ном пе ред комп ью те ра-
ми – 76%, и лишь 35% сту ден тов по на шим 
ре ко мен да ци ям де ла ли физ культ па у зы. 

Как по ка за ли на ши исс ле до ва ни я, у 
сту ден тов за фик си ро ван не дос та точ ный 
об ъем дви га тель ной ак тив нос ти, 70% оп-
ро шен ных до вольст во ва лись лишь от ве-
ден ны ми в ву зе 2-я ака де ми чес ки ми ча-
са ми за ня тий фи зи чес кой куль ту рой, 68% 
сту ден тов хоть и вк лю ча ли в свой днев ной 
ре жим про гул ки, од на ко без уче та расс то-
я ни я, вре ме ни и тем па дви же ни я.

А на лиз при чин, пре пятст ву ю щих соб-
лю де нию ре жи ма, вы я вил, что ос нов ной 
при чи ной яв ля ет ся лень и не ор га ни зо ван-
ность сту ден тов- 41%, на от сутст вие при-
выч ки ука за ли 27,5% оп ро шен ных, 12,5%- 
от ме ти ли, что не при да ют это му зна че ни я.

В мес те с тем, по ре зуль та там са мо о цен-
ки у сту ден тов, ста ра ю щих ся при дер жи-
вать ся ре жи ма дня, вы яв ле но не ко то рое 
улуч ше ние са мо чувст ви я, лег че ста ли пе-
ре но сить ся учеб ные и фи зи чес кие наг руз-
ки, мень ше ус та вать.

 На ши исс ле до ва ния по ка за ли, что су-
щест ву ю щая прак ти ка ор га ни за ции фи-
зи чес ко го вос пи та ния в сов ре мен ной 
сис те ме выс ше го об ра зо ва ния не ре ша ет 
проб ле му фор ми ро ва ния гра мот но го от но-
ше ния к здо ров ью. Та ким об ра зом, мож-
но конс та ти ро вать, что в нас то я щее вре мя 
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вы яв ле но про ти во ре чие меж ду об ъек тив-
ной не об хо ди мост ью фор ми ро ва ния у сту-
ден тов пот реб нос ти в здо ро вом об ра зе 
жиз ни и не дос та точ ной раз ра бо тан ност ью 
форм и ме то дов де я тель нос ти, нап рав лен-
ной на сох ра не ние здо ров ья сту ден тов, 
фор ми ро ва ние у них мо ти ва ции к здо ро-
во му об ра зу жиз ни. При ор га ни за ции фи-
зи чес ко го вос пи та ния сту ден тов, от не сен-
ных к спе ци аль ной ме ди цинс кой груп пе, 

фор ми ро ва ние зна ний и прак ти чес ких 
уме ний, а так же про фи лак ти чес ко го по ве-
де ния по сох ра не нию здо ров ья при об ре-
та ет осо бое зна че ни е.

П ро ве ден ное исс ле до ва ни е, нап рав-
лен ное на по лу че ние ин фор ма ции об от но-
ше нии сту ден тов спе ци аль ной ме ди цинс-
кой груп пы к собст вен но му здо ров ью, 
поз во ли ло оп ре де лить круг воп ро сов и 
на ме тить но вые под хо ды к их ре ше ни ю.
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Ե. Հակոբյան, Լ. Հովհաննիսյան

Անց կաց րած սո ցի ալ-ման կա վար ժա կան հե տա զո տու թյու նը բա ցա հայ տեց, որ հա-
տուկ բժշ կա կան խմ բե րում ընդ գրկ ված ու սա նող նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լիս ան հրա ժեշտ է ձևա վո րել հա մա պա տաս խան գի տե լիք-
ներ և առողջ ապ րե լա կերպ վա րե լու պա հանջ մունք:

THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TO HEALTH INCLUDED 

IN SPECIAL MEDICAL GROUPS

E. Hakobyan, L. Hovhanisyan 

Saico pedagogical study showed that organizing physical education process of students 
included in special medical groups is necessary to form corresponding knowledge and 
healthy lifestyle.
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 Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյու նը ժա մա նա կա կից սո ցի ալ-ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռանց քային 
բա ղադ րիչն է: Որ պես սո ցի ալ-ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
սուբյեկտ, հատ կա պես ա պա գա սո ցի ա լա-
կան ման կա վար ժը պետք է ու սում նա սի րի 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյու նը 
և տի րա պե տի դրա ի րա կա նաց ման հա-
մար ան հրա ժեշտ գոր ծի մա ցու թյուն նե րի 
հա մա կար գի, քան զի նրա գոր ծա ռույթ նե-
րի հա մա կար գում ա ռան ձին տեղ է զբա-
ղեց նում դաս տի ա րակ չա կան-խորհր դատ-
վա կան գոր ծա ռույ թը: Դա բնո րոշ է մի այն 
սո ցի ա լա կան ման կա վար ժին և պա տաս-
խա նում է միջ մաս նա գի տա կան հա տում-
նե րի տար բե րակ ման հիմ նա հար ցին ժա-
մա նա կա կից մաս նա գի տա կան դաշ տում: 
Այդ է պատ ճա ռը, որ ա պա գա սո ցի ա լա կան 
ման կա վարժ նե րին դա սա վանդ վող մաս-
նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի հա մա կազ-
մում ու մաս նա գի տա կան պատ րաս տու-
թյան հա մա կար գում ա ռանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ու նի « դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն» թե մայի դա սա վանդ-
ման և դրա ի րա կա նաց ման հա մար ան-
հրա ժեշտ գոր ծի մա ցու թյուն նե րի ձևա վոր-
ման հիմ նա հար ցը: 

Հաս կա նա լու հա մար, թե «դաս տի ա-
րակ չա կան խորհր դատ վու թյան» դա սա-
վանդ ման հա մար ի նչ մե թո դա կան հա մա-
կազմ է ան հրա ժեշտ, նախ ևա ռաջ կար ևոր 
է դրան զու գա հեռ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան բնույ թի, դրա բա ղադ-

րիչ նե րի վե րա բե րյալ հայե ցա կար գային 
մո տե ցում նե րի, ի նչ պես նաև խորհր դատ-
վու թյան ի րա կա նաց ման պրակ տիկ փոր-
ձի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ներ կա յա-
ցու մը: 

Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն-
ներ են ի րա կա նաց վել Ֆ. Նեստ մա նի, Ու. 
Զի քեն դի քի, Ք. Կրաու սի, Բ. Ֆիտ կաո ւի, 
Ռ. Ֆուհ րի, Հ.-Ու. Թի ե լի, Օ. Հեխ լե րի, Հ. 
Է բեր հար տի, Վ. Մուտ ցե կի, Հ.-Ռ. Լու կեր-
տի [7], [8], [9], [10], [11], [12] կող մից: Դրան-
ցից ա ռա վել ա ռանց քայի նը հա մար վում 
է Հ.-Ռ. Լու կեր տի « Դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն» ա ռա ջին բու հա կան 
դա սա գիր քը [10], ո րով 1964 թ. հիմք է 
դր վել դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ-
վու թյան գեր մա նա կան դպ րո ցի ձևա վոր-
մա նը: « Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ-
վու թյան» դա սա վանդ ման գոր ծում իր 
ա ռանձ նա հա տուկ ներդ րումն ու նի նաև Ֆ. 
Նեստ մա նը [12], ով հա մա կար գեց ու մշա-
կեց դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյան տե սու թյու նը՝ ժա մա նա կա կից պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լով: 

Հենց այդ աշ խա տու թյուն նե րի ու մշակ-
ված հայե ցա կար գե րի շնոր հիվ է հնա րա վոր 
ման րա մասն պատ կե րա ցում կազ մել դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան է ու-
թյան և բա ղադ րիչ տար րե րի վե րա բե րյալ, 
ո րոնց հի ման վրա էլ դուրս բե րել այն մե թոդ-
նե րը, ո րոնց շնոր հիվ հնա րա վոր է ա ռա վել 
կա ռու ցո ղա կան դա սա վան դել «դաս տի ա-
րակ չա կան խորհր դատ վու թյու նը»:

ԱՆ ՆԱ Ա ԼԵՔ ՍԱ ՆՅԱՆ

 ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՉԱ ԿԱՆ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՀԱ ԳԵՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ 
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 Կար ևոր է նկա տել, որ դաս տի ա րակ-
չա կան խորհր դատ վու թյու նը կր թա կան 
հա ղոր դակց ման ա մե նաա ռա ջին ձևե րից 
է հա մար վում, ո րն ը նդ հուպ կի րառ վել է 
մինչև կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը դաս տի ա րա կու թյան տար-
բեր մո դել նե րով: Եվ առ հա սա րակ դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյու նը հա-
մար վում է խորհր դատ վու թյան ա ռա ջին 
դրս ևո րու մը [12, 615]: 

Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյան դա սա վան դու մը պետք է սկ սել դրա 
մո դե լա վո րու մից՝ մաս նա վո րա պես ներ-
կա յաց նե լով ա ռա վել պատ կե րա վոր հետ-
ևյալ մո դե լով՝ խորհր դա տու-խորհր դա ռու-
դաս տի ա րակ չա կան փո փո խու թյուն:

 Հատ կա պես կա րե լի է հա մա գոր ծակ-
ցային մե թոդ նե րի կի րառ մամբ հանձ նա-
րա րել խմ բային աշ խա տանք և խն դիր 
ա ռա ջադ րել սո վո րող նե րի խմ բե րին, թե 
ին չին է միտ ված դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյու նը: Նման խնդ րա հա-
րույց ու սուց ման նպա տակն է, որ սո վո րող-
ներն ի նք նու րույն հար ցադ րում նե րի մի-
ջո ցով փնտ րեն և ու շադ րու թյու նը լա րած՝ 
սպա սեն պա տաս խա նին: Ի րա կա նում 
սրա ար դյուն քում նրանք կկա րո ղա նան 
միշտ մտա պա հել այն, ի նչ կհն չեց վի դա-
սա վան դո ղի կող մից որ պես ամ փո փում-
եզ րա կա ցու թյուն, որ դաս տի ա րակ չա-
կան խորհր դատ վու թյան վերջ նար դյուն քը 

դաս տի ա րակ չա կան փո փո խու թյունն 

է, ո րով հետև այն բո վան դա կա մետ է, այ-
սինքն՝ կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում ոչ այն-
քան խորհր դա տո ւի կամ խորհր դա ռո ւի 
ակ տի վու թյու նը, այլ այն թե ման, ին չի շուրջ 
ի րա կա նա նում է խորհր դատ վու թյու նը: 

Սո վո րող նե րի կող մից այս մո դե լի յու-
րաց ման և ի մաս տա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն ու-
նի խորհր դա տո ւի կող մից ի րա կա նաց վող 

գոր ծո ղու թյուն նե րի և հատ կա պես խորհր-
դա ռու նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մը: Պարզ է, որ խորհր դա-
տուն այս դեպ քում հիմ նա կա նում սո ցի-
ա լա կան ման կա վարժն է, ով ու նի դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան 
ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս-
խան մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն 
և մաս նա գի տա կան խորհր դատ վա կան 
գոր ծի մա ցու թյուն ներ: Ի սկ խորհր դա ռուն 
այն ան ձն է, ո ւմ ո ւղղ ված է և ո ւմ շուրջ 
ծա վալ վում է դաս տի ա րակ չա կան խորհր-
դատ վու թյու նը: 

Այս տեղ կար ևոր է մի նր բու թյան բա-
ցատ րու թյու նը, որ խորհր դա ռուն կա-
րող է պատ կա նել դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան նպա տա կային խմ-
բե րից որ ևէ մե կին: Եվ ան հրա ժեշտ է 
ման րա մաս նո րեն գա ղա փար տալ, որ 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան 
նպա տա կային խմ բերն են 1) սո ցի ալ-ման-
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր թի-
րա խային խմ բե րը (շեղ վող վար քի տեր 
ե րե խա նե րը, հա տուկ կա րիք նե րի տեր 
ե րե խա նե րը, սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
ե րե խա նե րը և այդ ե րե խա նե րի ըն տա-
նիք նե րը, ի նչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ-
քից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րը), 2) ռիս կի 
խմ բի ե րե խա նե րը, ով քեր հա կում ու նեն 
հայտն վե լու թի րա խային խմ բե րում կամ 
ար դեն մի ան գամ պատ կա նել են թի րա-
խային խմ բե րից որ ևէ մե կին, 3) սո ցի ա-
լա կա նաց ման հետ կապ ված խն դիր ներ 
չու նե ցող սո վո րող նե րը, ո րոնց հետ ի րա-
կա նաց վում է պրո ֆի լակ տիկ դաս տի ա-
րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն: 

Այս խմ բե րին պատ կա նող խորհր դա-
ռու նե րի հետ տար վող խորհր դատ վու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը յու րաց նել 
տա լու հա մար ա ռա վել ար դյու նա վետ է 
դեպ քի վեր լու ծու թյան մե թո դի կայի կի-
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րա ռու թյու նը: Դա սա վան դողն այս նպա-
տա կով հանձ նա րա րում է սո վո րող նե րին 
կամ ա պա գա սո ցի ա լա կան ման կա վարժ-
նե րին, որ պես զի նրանք տե ղում, խմ բե րի 
բա ժան վե լով, դուրս բե րեն տար բեր նպա-
տա կային խմ բե րին և դրանց են թախմ բե-
րին պատ կա նող խորհր դա ռու նե րի հետ 
տար վող խորհր դակ ցու թուն նե րի դեպ քե-
րի օ րի նակ ներ, վեր լու ծեն դրանց տար-
բե րու թյուն ներն ու նմա նու թյուն ներն ը ստ 
կոնկ րետ դեպ քի: Այս աշ խա տան քը կա-
տա րե լիս պետք է հիմք ըն դու նել, որ ը ստ 
գեր մա նա ցի պրո ֆե սոր Ֆ. Նեստ մա նի՝ 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն 
ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ դեպ քե րում. 
• սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին 

ա ռնչ վող ան հա տա կան և ըն տա նե-
կան լայն ը նդ գր կու մով խն դիր նե րի 
պար զա բան ման և լուծ ման դեպ քում, 

• ա մե նա տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
դաս տի ա րա կու թյան հար ցե րի լուծ-
ման դեպ քում, 

• ինչ պես նաև ըն տա նի քի բա ժա նու-
թյան ու ա մուս նա լու ծու թյան պայ ման-
նե րում ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյան 
դեպ քում [12, 978]:

 Ծա նո թա նա լով դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան ի րա կա նաց ման դեպ-
քե րին՝ սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը պետք 
է հս տակ ի մա նա նաև, թե ո րոնք են դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան ի րա-
կա նաց ման պատ ճառ նե րը: Կար ևոր է, 
որ սո վո րող ներն ի մա նան, որ Նեստ մանն 
ա ռանձ նաց նում է հետ ևյալ պատ ճառ նե րը.
•  վար քի սո ցի ա լա կան խն դիր ներ (օր.՝ 

շփ ման դժ վա րու թյուն ներ, ագ րե սի վու-
թյուն, ա նա ռողջ մր ցակ ցու թյուն հա-
սա կա կից նե րի հետ, ստա խո սու թյուն), 

• դպ րո ցա կան ա ռա ջա դի մու թյան և 
ձեռք բե րում նե րի հետ կապ ված խն-
դիր ներ (օր.՝ ու սում նա կան ան հա ջո-

ղու թյուն ներ, ան պատ րաս տու թյուն 
դա սե րին, դա սա պատ րաս տու մից 
խու սա փում, ա լար կո տու թյուն, դպ-
րո ցից հա ճա խա կի բա ցա կա յու թյուն, 
ա ռա ջա դի մու թյան ան կում), 

• ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի դժ վա րու թյուն ներ (օր.՝ շփ ման 
խն դիր ներ ըն տա նի քում, հա րա բե րու-
թյուն նե րի ճգ նա ժա մեր, ըն տա նի քի 
բա ժա նու թյուն, ծնող նե րի ա պա հար-
զան, ե րե խա նե րի բա ժա նում կամ հե-
ռա ցում ծնող նե րից ա մե նա տար բեր 
պատ ճառ նե րով), 

• հու զա կան խն դիր ներ (օր.՝ վա խեր, 
մի այ նա կու թյան զգա ցում, դեպ րե սիվ 
վի ճակ ներ), 

• հո գե սո մա տիկ խան գա րում ներ (օր.՝ 
սո վո րող նե րի խոս քի խան գա րում ներ, 
սնն դա կար գի խան գա րում ներ և այլն): 

Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյան դեպ քե րի վե րա բե րյալ ա պա գա սո-
ցի ա լա կան ման կա վարժ նե րին գի տե լիք-
ներ տա լու և այդ դեպ քե րին ման րա մասն 
ծան թաց նե լու, ի նչ պես նաև դաս տի ա րակ-
չա կան խորհր դատ վու թյան ի րա կա նաց-
ման պատ ճառ նե րի ու սում նա սիր ման հմ-
տու թյուն նե րի ձևա վոր ման նպա տա կով՝ 
ու սա նող նե րին կար ևոր է հանձ նա րա րել 
ի նք նու րույն աշ խա տանք ներ: Այդ ի նք նու-
րույն աշ խա տանք նե րը պետք է ու նե նան 
կոնկ րետ թե մա ներ և կոնկ րետ մաս նա-
գի տա կան գրա կա նու թյան նշում: Ի նք նու-
րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 
պետք է ի րա կա նաց նել՝ ու սում նա սի րե-
լով հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
աղ բյուր ներ և ի րա կա նաց նե լով դեպ քի 
վեր լու ծու թյուն: Դրա շնոր հիվ ա պա գա 
մաս նա գետ նե րը ձեռք են բե րում պատ-
ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի ա ռանձ-
նաց ման հմ տու թյուն ներ դեպ քի ու սում-
նա սի րու թյան ար դյուն քում, ի նչ պես նաև 
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բա ցա հայ տում են խորհր դատ վա կան 
դեպ քե րում հա մա պա տաս խան տեխ-
նի կա նե րի ը նտ րու թյան ու կի րառ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ի նք նու րույն վեր-
լու ծա կան աշ խա տան քը նպաս տում է սո-
վո րող նե րի ի նք նա կազ մա կերպ մա նը և 
վեր լու ծա կան մտ քի զար գաց մա նը, ին չը 
շատ կար ևոր է խորհր դատ վա կան դեպ-
քե րում ա րագ կողմ նո րոշ ման, պատ ճառ-
նե րի բա ցա հայտ ման ու լուծ ման ու ղի նե րի 
ո րոն ման հա մար: 

« Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյուն» թե մայի դա սա վանդ ման մե թոդ-
նե րի հա մա կազ մում ա ռանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ու նի դեպ քի վեր լու ծու թյու-
նը կամ ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյու նը 
(case study) [1], [2], [5], [6]: Այն հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս դուրս բե րե լու տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում հնա րա վոր դաս տի ա-
րակ չա կան փո փո խու թյուն նե րը և հս տա-
կեց նե լու այդ ի րա վի ճակ նե րում կի րառ վող 
տեխ նի կա նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Բա ցի ի նք նա կազ մա կեր պու մից՝ կար-
ևոր է, որ ա պա գա մաս նա գետն ու նե-
նա միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և փոխ գոր ծակ ցու թյան 
հմ տու թյուն ներ, քան զի ի նչ պես նկա տե լի 
է դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան 
ի րա կա նաց ման պատ ճառ ներն ու դեպ-
քե րը բա վա կա նին տար բեր են: Եվ եր-
բեմն մի այն սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը 
որ պես դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ-
վու թյուն ի րա կա նաց նող մաս նա գետ չի 
կա րող ի նք նու րույն հաղ թա հա րել դրանք: 
Դա նշա նա կում է, որ ան հրա ժեշտ է լի-
նում դի մել բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի 
ա ջակ ցու թյա նը, օգ տա գոր ծել այլ գի տու-
թյուն նե րի ու մաս նա գի տու թյուն նե րի ըն-
ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը և հա մա-
պա տաս խա նա բար այն մաս նա գետ նե րի 
մաս նա գի տա կան նե րու ժը, ի նչ պի սիք են 

հո գե բան նե րը, հո գե թե րապևտ նե րը, սո-
ցի ա լա կան աշ խա տող նե րը, բժիշկ նե րը, 
ֆի զի ո թե րապևտ նե րը և այլք: 

Հարկ է նշել նաև, որ դաս տի ա րակ չա-
կան խորհր դատ վու թյան միջ գի տա կան 
կա պե րը դրա նով չեն սահ մա նա փակ վում: 
Այս պես, դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ-
վու թյան ժա մա նակ կա րող են կի րառ վել 
այն պի սի տեխ նի կա ներ, ո րոնք կի րառ-
վում են այլ մաս նա գի տա կան դաշ տե րում 
ևս, օ րի նակ՝ (հո գե-) թե րապև տիկ մե թոդ-
նե րը, ի նչ պի սիք են լո գո թե րա պի ան, բիբ-
լի ո թե րա պի ան, գեշ թալտ թե րա պի ան, 
ա րտ թե րա պի ան և այլն: 

Այդ նպա տա կով ա պա գա մաս նա-
գետ նե րին կա րե լի է հանձ նա րա րել խմ-
բային աշ խա տանք ներ՝ պայ մա նա կա-
նո րեն ա ռանձ նաց նե լով սո վո րող նե րի 
խմ բում տար բեր մաս նա գի տա կան թի մեր 
և հանձ նա րա րե լով նրանց տվյալ մաս-
նա գի տու թյա նը հա մա պա տաս խան աշ-
խա տան քային մե թոդ նե րով լու ծում տալ 
ա ռա ջարկ ված խն դիր ներն: Խմ բային 
աշ խա տան քի այս ձևում, որ տեղ սո ցի ա-
լա կան ման կա վարժ նե րի թի մը հան դես է 
գա լիս որ պես ո ւղ ղոր դող խումբ, սո վո րող-
նե րի խմ բե րը ման րա մաս նո րեն ծա նո թա-
նում են, թե տվյալ խն դիր նե րի դեպ քում 
այլ մաս նա գի տու թյուն նե րի տեր բազ մա-
մաս նա գի տա կան դաշ տե րում ի նչ մո տե-
ցում ներ են ցու ցա բեր վում: 

Այս տե սան կյու նից կար ևոր է, ա ռաջ 
քա շե լով խորհր դատ վա կան աշ խա տան-
քի հիմ քում ըն կած խն դիր ներ, ման րա-
մաս նո րեն սո վո րեց նել ա պա գա մաս նա-
գետ նե րին աշ խա տան քի մե թո դի կա ներ, 
ո րոն ցով լու ծում է տր վում տվյալ խնդ րին 
տար բեր մաս նա գի տա կան դաշ տե րում: 
Հատ կա պես ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա-
կու թյուն ու նի վե րա կանգ նո ղա կան աշ-
խա տան քում կի րառ վող թե րա պի ա նե րի 
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կի րառ ման հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու-
մը: Այդ նպա տա կով նախ ևա ռաջ պետք է 
լսա րա նային ցու ցադ րու թյան մի ջոց նե րով 
ա պա գա մաս նա գետ նե րին ցույց տալ տե-
սագ րու թյուն ներ, որ տեղ ի րա կա նաց վում 
է թե րապև տիկ աշ խա տանք: Դա տե սո-
ղա կան ձևով յու րաց նել է տա լիս կոնկ-
րետ աշ խա տանք նե րի դեպ քում ոչ մի այն 
կի րառ վող հնար ներն ու տեխ նի կա նե րը, 
այլև խորհր դա տո ւի վար քի ձևե րը: Մի այն 
այդ ցու ցադ րու թյուն նե րից հե տո կա րե լի է 
լսա րա նում ի րա վի ճա կային քն նար կում նե-
րի մի ջո ցով յու րաց նել տալ թե րա պի ա նե-
րի կի րառ ման ման րա մաս նու թյուն նե րը, 
ո րոնք նրանք կա րող են ամ րապն դել ար-
տադ րա կան պրակ տի կայի ժա մա նակ: 

Դ րա նով հան դերձ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վա կան աշ խա տան քը վեր է և 
ա վե լի ը նդ գր կուն, քան թե րապև տիկ ազ-
դե ցու թյուն նե րը, ո րով հետև այն ու նի ոչ 
մի այն թե րապև տիկ գոր ծա ռույթ, այլև հե-
տա զո տող, ախ տո րո շիչ, կան խա տե սող, 
հա ղոր դակ ցա կան-տե ղե կատ վա կան, օգ-
նող-ա ջակ ցող, շտ կո ղա կան-վե րա կանգ-
նո ղա կան, վե րահս կող-կան խար գե լիչ, 
պրո ֆի լակ տիկ, կոոր դի նաց նող և վեր ջա-
պես, որ ա մե նա կար ևորն է, դաս տի ա րակ-
չա կան: 

Գոր ծա ռույթ նե րի այս բազ մա զա նու-
թյու նից ու տար բե րակ վա ծու թյու նից ել նե-
լով՝ կա րե լի է սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու-
նը հրա վի րել այն հան գա ման քի վրա, որ 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյու նը 
բազ մա կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րն օ ժան-
դակ օգ նու թյուն է բուն դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման հար ցում 
ոչ մի այն կր թա կան հաս տա տու թյու նում, 
այլև դրա շր ջա նակ նե րից դուրս: Այ սինքն՝ 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյունն 
ի րա կա նաց վում է սո ցի ալ-ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում՝ 

կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ըն տա-
նի քում ու հա մա յան քում, հա տուկ հաս տա-
տու թյուն նե րում (ք րե ա կա տա րո ղա կան, 
ո ւղ ղիչ-աշ խա տան քային կենտ րոն ներ, 
ման կատ ներ և այլն), ա ռող ջա պա հա կան 
հիմ նար կու թյուն նե րում: 

Կար ևոր է հատ կա պես, որ սո ցի ա լա-
կան ման կա վարժ նե րը ար տադ րա կան 
պրակ տի կա ան ցնեն հատ կա պես կր թա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում: Ա մե նա-
հե տաքրք րա կան դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյու նը կր թա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում ի րա կա նաց վող դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն է, 
ո րով հետև այս տեղ ներ կա յաց ված են սո-
ցի ալ-ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր թի րա խային խմ բե րին պատ կա նող 
սո վո րող ներ, ի նչ պես նաև ռիս կի խմ բի 
պատ կա նող սո վո րող ներ և սո ցի ա լա կա-
նաց ման խն դիր ներ չու նե ցող սո վո րող-
ներ, ո րոնք մի ա սին կր թու թյուն են ստա-
նում մեկ տե ղում: Այդ է պատ ճա ռը, որ 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում ի րա-
կա նաց վող դաս տի ա րակ չա կան խորհր-
դատ վու թյու նը բազ մապ րո ֆիլ է և բազ մա-
բո վան դակ: 

Բա ցատ րե լով ա պա գա սո ցի ա լա կան 
ման կա վարժ նե րին դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան տե սակ նե րը, ը ստ 
ը նդ գրկ ման, դա սա վան դո ղը պետք է կի-
րա ռի հա մա պա տաս խան մե թոդ ներ այդ 
տե սակ նե րից յու րա քան չյու րը հան գա մա-
նո րեն յու րաց նել տա լու և հա մա պա տաս-
խան գոր ծի մա ցու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
նպա տա կով: Այդ մե թոդ նե րը կի րա ռե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ այդ 
տե սակ նե րից յու րա քան չյու րի ի մաս տա-
վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սո վո րող նե րի կող մից: Այս պես, դաս տի-
ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան տե սակ-
ներն են՝ 
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• եր կա րա ժամ կետ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն, 

• կար ճա ժամ կետ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն, 

• պար բե րա կան դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն, 

• հ րա տապ-ի րա վի ճա կային դաս տի ա-
րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն: 

1. Եր կա րա ժամ կետ դաս տի ա րակ չա-

կան խորհր դատ վու թյու նը հա մար վում է 
ա մե նաար դյու նա վե տը: Սա կայն եր կա րա-
ժամ կետ աս վա ծը հա րա բե րա կան է, քա նի 
որ, ի նչ պես նշում է Նեստ մա նը, այն պետք 
է տևի ա մե նա շա տը չորս շա բաթ [12, 979]՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ ար դյուն քը չպետք 
է եր կար սպա սել տա: 

Այս խորհր դատ վու թյունն ի րա կա նաց-
վում է 4 շա բաթ վա ըն թաց քում ա ռանց 
ը նդ հա տում նե րի և գո նե ա մեն 2-3 օ րը 
մեկ՝ 1-2 ժամ տևո ղու թյամբ: Այս ժա մա նա-
կա հատ վա ծում խորհր դա տուն, վեր հա-
նե լով, թե ով քեր կա րող են այս կամ այն 
կերպ կապ ու նե նալ ե րե խայի խն դիր նե րի 
հետ, կա րող է խորհր դատ վու թյուն ի րա-
կա նաց նել այդ մարդ կանց հետ ևս, սա-
կայն ոչ ե րե խայի ներ կա յու թյամբ: Եվ այդ 
մար դիկ նույն պես չպետք է ներ կա գտն-
վեն ե րե խայի հետ ի րա կա նաց վող դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյա նը: 

Եր կա րա ժամ կետ դաս տի ա րակ չա-
կան խորհր դատ վու թյունն ա ռանձ նա նում 
է նաև նրա նով, որ դրա ի րա կա նաց ման 
ժա մա նակ կա րող են բա ցա հայտ վել խն-
դիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են այլ մաս-
նա գետ նե րի մի ջամ տու թյու նը՝ այդ խն դիր-
նե րին լու ծում տա լու նպա տա կով: 

2. Կար ճա ժամ կետ դաս տի ա րակ չա-

կան խորհր դատ վու թյունն ի րա կա նաց-
վում է ակ նա ռու խն դիր նե րի դեպ քում, 
ո րոնք չեն պա հան ջում եր կա րատև ախ-
տո րո շիչ աշ խա տանք և չու նեն լուրջ պատ-

ճառ ներ, ի նչ պես նաև այդ խն դիր նե րի 
ա ռա ջաց ման հար ցում չկա ա ռն չու թյուն 
այլ մարդ կանց հետ: Այս դեպ քում ի րա կա-
նաց վում է կոնկ րետ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն մի այն խորհր դա ռո ւի 
հետ եր կու կամ ե րեք հան դիպ ման շր ջա-
նակ նե րում: 

3. Պար բե րա կան դաս տի ա րակ չա-

կան խորհր դատ վու թյունն ի րա կա նաց-
վում է այն խորհր դա ռու նե րի հետ, ով-
քեր պատ կա նում են դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան 1-ին նպա տա կային 
խմ բին, այ սինքն՝ սո ցի ալ-ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նե ու թյան թի րա խային խմ բե-
րին և ու նեն շատ լուրջ խն դիր ներ՝ կապ-
ված սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի 
հետ: 

Այս խմ բե րին պատ կա նող խորհր դա-
ռու նե րի հետ ան հրա ժեշտ է ոչ մի այն 
ի րա կա նաց նել եր կա րա ժամ կետ դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն, 
այլև պրո ֆի լակ տիկ նպա տակ նե րով 
նրանց պա հել ա նընդ հատ վե րահս կո-
ղու թյան տակ և կապ պահ պա նել նրանց 
հետ պար բե րա կան դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ կան-
խա տե սե լով նոր խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման 
հա վա նա կա նու թյուն նե րը և տա լով հա մա-
պա տաս խան լու ծում ներ: 

4. Հրա տապ-ի րա վի ճա կային դաս-

տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյուն: 
Հա տապ-ի րա վի ճա կային կամ է քստ րե մալ 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյունն 
ի րա կա նաց վում է ան հա պաղ՝ պայ մա-
նա վոր ված ստեղծ ված ան կան խա տե սե լի 
հան գա մանք նե րի ծա վալ մամբ: Դա կա-
րող է պայ մա նա վոր ված լի նել, օ րի նակ, 
բա խում նային ի րա վի ճակ նե րով, խորհր-
դա ռո ւի նյար դային-հու զա կան ապ րում նե-
րի սրաց մամբ և այլ հան գա մանք նե րով: 

Ն պա տա կային խմ բե րի և խորհր դա-
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ռու նե րի բազ մա զա նու թյան մեջ աշ խա-
տելն ի հար կե ու նի իր դժ վա րու թյուն նե րը, 
և խորհր դա տուն պետք է կա րո ղա նա մաս-
նա գի տո րեն ճիշտ կազ մա կեր պել դաս տի-
ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյու նը: Դրա 
հա մար նա պետք է տե ղյակ լի նի դաս տի-
ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան կազ մա-
կերպ ման բո լոր փու լե րի նր բու թյուն նե րին: 

Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու-
թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա-
մար կար ևոր է, որ խորհր դա տուն ա պա-
հո վի խորհր դատ վու թյան հետ ևյալ բո լոր 
փու լե րը՝ ա) նա խա խորհր դատ վա կան 

փուլ, բ) բուն խորհր դատ վա կան փուլ և 

գ) հետ խորհր դատ վա կան փուլ: 

Այս փու լե րում կի րառ վում են սո ցի-
ալ-ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ չա կան, ի նչ պես նաև ան հա-
տա կան ու խմ բային աշ խա տան քի տեխ-
նո լո գի ա ներ [5, 92-101], ո րոնք ի րենց 
հեր թին պա հան ջում են ռիս կի խմ բի և 
թի րա խային խմ բի խորհր դա ռու նե րի գո-
յու թյուն ու նե ցող բա զա նե րի ու սում նա սի-
րում, տվյալ նե րի բա զայի ձևա վո րում և 
են թա բա զա նե րի ստեղ ծում, խորհր դա ռու-
նե րի ան ձնային ու սո ցի ա լա կան զար գաց-
ման խն դիր նե րի ախ տո րո շում, սո վո րո ղի, 
խմ բի, հան րու թյան հետ տար վող խորհր-
դատ վու թյան ծրագ րի մշա կում և հաս տա-
տում, ծրագ րի ի րա գործ ման պայ ման նե րի 
ա պա հո վում, խորհր դա ռո ւի հետ հա ղոր-
դակց ման սխե մայի մշա կում, միջ գե րա-
տես չա կան կա պե րի հաս տա տում: 

Հաշ վի առ նե լով դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյան է ու թյան, դրա բա ղադ-
րիչ տար րե րի և ի րա կա նաց ման փու լե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հնա րա վոր է 
դուրս բե րել այն մե թո դա կան հա մա կազ-
մը, ո րի շնոր հիվ ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կա րող է լի նել ա պա գա մաս նա գետ նե-
րի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 

գոր ծի մա ցու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: Եր-
կա րա ժամ կետ խորհր դատ վու թյան բո-
լոր փու լե րի ար դյու նա վետ ի րա գործ ման 
հա մար սո վո րող նե րի հետ պետք է աշ-
խա տել նա խագ ծային տեխ նո լո գի այով: 
Նա խագ ծային տեխ նո լո գի ան (project-
module) ժա մա նա կա կից կր թա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի շար քում ու նի իր ու րույն 
տեղն ու նշա նա կու թյու նը, ո րի նպա տակն 
է սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց-
նել կոնկ րետ մեկ եր ևույ թի վրա և ար ձա-
նագ րել այդ եր ևույ թի փո փո խու թյուն նե-
րը տար բեր պայ ման նե րի ազ դե ցու թյան 
տակ՝ նա խագ ծե լով կամ կազ մե լով այդ 
փո փո խու թյուն նե րի ծրա գի րը՝ ժա մա նա-
կային, ար ժե քային ու ար դյունք նե րի ո րա-
կային գնա հատ ման բա ղադ րիչ նե րով: Այն 
իր մեջ նե րա ռում է ո ղջ գոր ծըն թա ցի նա-
խագ ծում(պ լա նա վո րում, ծրագ րա վո րում, 
հե ռան կար նե րի ո րո շում), գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման ձևե րի մշա կում, գի տե-
լիք նե րի հա ղոր դում, կա րո ղու թյուն նե րի 
ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում, սո վո րող-
նե րի ի նք նու րույն ստեղ ծա գոր ծա կան աշ-
խա տան քի կազ մա կեր պում, ստաց ված 
ար դյունք նե րի ստու գում ու գնա հա տում, 
սո ցի ալ-հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն-
նե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի հս տա կե ցում 
[2, 137]: Այս տեխ նո լո գի ան կի րա ռե լով` 
դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան 
դա սա վանդ ման ժա մա նակ տր վում են 
հանձ նա րա րու թյուն ներ յու րա քան չյուր սո-
վո րո ղի սո ցի ալ-ման կա վար ժա կան որ ևէ 
հիմ նախնդ րի շուրջ ար տադ րա կան պրակ-
տի կայից ա ռաջ, ո րի ըն թաց քում սո վո րող-
նե րը ոչ մի այն ու սում նա սի րում են հա-
մա պա տաս խան տե սա կան նյութ տվյալ 
հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ, այլև պրակ-
տի կա յում, ար ձա նագ րե լով ի րենց հետ 
աշ խա տող մաս նա գե տի յու րա քան չյուր 
քայ լը, ման րա մաս նո րեն և հետ ևե լով սո ցի-
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ա լա կա նաց ման խն դիր ու նե ցող սո վո րո ղի 
զար գաց ման փո փո խու թյուն նե րին, նա-
խագ ծում են դաս տի ա րակ չա կան խորհր-
դատ վու թյան տվյալ հիմ նախնդ րի հետ 
կապ ված սե փա կան մո դելն իր ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև դուրս 
են բե րում սպաս ված ար դյունք նե րի և 
ի րա տե սո րեն հա սած ար դյունք նե րի հա-
մա պա տաս խա նու թյուն նե րը: Այդ աշ խա-
տան քը կար ևոր է նրա նով, որ սո վո րող նե-
րը ոչ մի այն դի տում նե րի, փաս տաթղ թե րի 
ու սում նա սի րու թյան և այլ հե տա զո տա կան 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ հետ ևում են դաս-
տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան ըն-
թաց քում տար վող աշ խա տանք նե րին, այլև 
դուրս են բե րում կոնկ րետ դեպ քի հա մար 
խորհր դա տո ւի քայ լե րին հա մա պա տաս-
խան դաս տի ա րակ չա կան փո փո խու թյուն-
նե րը խորհր դա ռո ւի մոտ: Ամ բողջ ըն թաց-
քում ու սա նող նե րը խորհր դակ ցում են 
դա սա վան դո ղի հետ և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում ի րենց աշ խա տան քում ներգ րա-
վում են հա մա կուր սե ցի նե րին՝ հա մա գոր-
ծակ ցե լով նրանց հետ: Դաս տի ա րակ չա-
կան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծու մը 
կոնկ րետ քայ լե րի կի րառ մամբ գի տակ ցել 
է տա լիս սո վո րող նե րին, որ դաս տի ա րակ-
չա կան փո փո խու թյու նը դաս տի ա րակ-
չա կան խորհր դատ վու թյան ար դյունքն է, 
ո րին պետք է հաս նել հա մա պա տաս խան 
մո դե լի կի րառ մամբ: 

Այդ նա խագ ծե րի գնա հա տումն ի րա-
կա նաց նում են ու սա նող նե րը՝ կի րա ռե-
լով ի նք նագ նա հատ ման մե թոդ ներ [13]: 
Դրա հա մար ա պա գա մաս նա գետ նե րը 
լսա րա նային ցու ցադ րու թյուն նե րի մի ջո-
ցով ան պայ մա նո րեն ներ կա յաց նում են 
ի րենց կա տա րած բո լոր ի նք նու րույն աշ-
խա տանք նե րը: Ներ կա յա ցու մը սկ սե լուց 
ա ռաջ գրա տախ տա կին գր վում են ու-
սա նող նե րի հետ մի ա սին դուրս բեր ված 

չա փա նիշ ներ, ո րոնց հի ման վրա ի րա-
կա նաց վե լու է գնա հա տու մը: Այ նու հետև 
ներ կա յա ցու մից ան մի ջա պես հե տո սկզ-
բում ու սա նողն է ի նքն ի րեն գնա հա տում, 
այ նու հետև հա մա կուր սե ցի նե րը, և նոր 
մի այն դա սա վան դո ղը ներ կա յաց նում է իր 
գնա հա տա կա նը՝ ամ փո փե լով ար դեն հն-
չած գնա հա տա կան նե րը: Բո լոր գնա հա-
տա կան նե րը պետք է լի նեն պատ ճա ռա-
բան ված, և ան պայ ման պետք է հն չեն այդ 
պատ ճա ռա բա նում նե րը լսա րա նում: Սա 
կար ևոր է ու սա նող նե րի ի նք նա վե րահս-
կո ղու թյան և ի նք նա կար գա վոր ման գոր-
ծի մա ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման նպա տա-
կով, ին չը չա փա զանց կար ևոր է ա պա գա 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծըն-
թա ցում: 

Այս պի սով՝ դաս տի ա րակ չա կան 
խորհր դատ վու թյու նը, կազ մե լով սո ցի-
ալ-ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանց քը, պա հան ջում է հա մա պա տաս-
խան մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն 
և դրա ի րա կա նաց ման խորհր դատ վա կան 
գոր ծի մա ցու թյուն ներ, ո րոնք հնա րա վոր է 
ձեռք բե րել դաս տի ա րակ չա կան խորհր-
դատ վու թյան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի 
բազ մա հիմք հա մա կազ մի ը նտ րու թյամբ: 
Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վու թյան 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի հա մա կազ մը 
են թադ րում է դա սա վանդ ման ժա մա նա-
կա կից մե թո դա կան հա գեց վա ծու թյուն, 
ի նչ պի սին են փոխ ներ գոր ծուն կամ ին տե-
րակ տիվ մե թոդ նե րը, խմ բային-հա մա գոր-
ծակ ցային աշ խա տան քի մե թոդ նե րը, ի նք-
նագ նա հատ ման ու ի նք նա կար գա վոր ման 
տեխ նո լո գի ան, ի րա վի ճա կային վեր լու-
ծու թյան տեխ նո լո գի ան, ի նչ պես նաև նա-
խագ ծային տեխ նո լո գի ան և այլն: 
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ON THE ISSUES OF CONTEMPORARY SATURATION OF TEACHING METHODS OF 

THE THEME “EDUCATIONAL CONSULTING”

A. Aleksanyan

In the scientific article are discussed the issues of saturation of teaching methods of the 
theme “Educational Consulting”. There are contemporary methods such are: Self-evaluation, 
and Self-Regulation Methods, Group-Discussion, Interaction Methods, Collaboration Meth-
ods, Case Study, Technology of Project-Module, which are necessary for the realization of 
the teaching process of Educational Consulting and for the developing of professional con-
sulting competencies among students of the Department of Social Pedagogy.

О ВОПРОСАХ НАСЫЩЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ “ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ”

А. Алексанян

В научной статье обсуждаются вопросы насыщения методов преподавания темы 
“Воспитательное консультирование “. Есть современные методы, такие как: методы 
самооценки и саморегляции, интерактивные методы, методы сотрудничества, технологии 
ситуативного анализа, технологии планирования обучения, которые необходимы для 
реализации учебного процесса «Воспитательного консультирования» и для развивающихся 
профессиональных консалтинговых компетенций среди студентов социальной педагогики.
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Ժա մա նակ առ ժա մա նակ կր թու թյու-
նը հայտն վում է հա սա րա կա կան շա հե րի 
ու հե տաքրք րու թյուն նե րի կենտ րո նում: 
Ան կաս կած, մենք ապ րում ե նք այն պի սի 
ժա մա նակ նե րում, ո րոնք նոր պա հանջ-
ներ են ա ռա ջադ րում կր թու թյա նը, և մեծ 
հույ սեր ե նք կա պում դրա հետ: Կր թու թյա-
նը ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րը, ը ստ է ու-
թյան, սո ցի ա լա կան մար տահ րա վեր ներ 
ե ն՝ պայ մա նա վոր ված հան րային շա հե րով 
ու սպա սում նե րով, ո րոնց պետք է պատ-
րաստ լի նել և ա դեկ վատ պա տաս խա նել: 
Սրըն թաց փո փոխ վող ժա մա նա կը պա-
հան ջում է կր թու թյան և կրթ վա ծու թյան 
նոր հայե ցա կարգ, ո րին հա մա պա տաս-
խան ձևա վոր ված ան ձը կյանք կմտ նի ան-
հրա ժեշտ գի տե լիք նե րով, հմ տու թյուն նե-
րով ու ըն դու նա կու թյուն նե րով զին ված: 

Ժա մա նա կա կից կյան քը մի կող մից՝ 
պա հան ջում է խոր գի տե լիք ներ և հմ տու-
թյուն ներ կոնկ րետ մաս նա գի տու թյուն նե-
րի ու գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րում, մյուս 
կող մից՝ գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը փո փո-
խե լու, ա րագ վե րա մաս նա գի տա նա լու 
պատ րաս տա կա նու թյուն և կա րո ղու թյուն: 

Կրթ ված մարդն այ սօր հա մա պար փակ 
գի տե լիք ու նե ցող և քա ղա քա վա րու թյան 
նոր մե րին տի րա պե տող ան ձը չէ, այլ սո ցի-
ալ-մ շա կու թային ի րադ րու թյան մեջ ճիշտ 
կողմ նո րոշ վե լու, և այդ ի րադ րու թյանն 
հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյուն ծա-

վա լել կա րո ղա ցո ղը: Այ սինքն` կր թու թյան 
և կրթ վա ծու թյան խն դի րը մշա կույ թի մո-
դե լին հա մա պա տաս խա նելն է, մշա կույ թի 
հետ ակ տիվ հա ղոր դակց վե լը, այն բա րե-
փո խե լը, հա կա մարդ կային մի տում նե րին 
դի մա կայե լը: Կր թու թյան և կրթ վա ծու թյան 
նման ըն կալ ման դեպ քում ի նք նըս տին-
քյան ձևա կեպ վում է 

«ոչ թե կր թու թյուն ամ բողջ կյան քի հա-
մար, այլ կր թու թյուն ամ բողջ կյան քում» 
կար գա խո սը: Այս ի մաս տով ու սուց չի դե-
րը ոչ այն քան գի տե լիք նե րի ո րո շա կի 
պա շար, տե ղե կատ վու թյուն հա ղոր դելն է, 
որ քան ա շա կեր տին հե տաքրք րե լը, կր թու-
թյամբ հրա պու րե լը, նոր ի րո ղու թյուն ներ 
հայտ նա բե րե լու, աշ խար հը ըն կա լե լու և 
յու րաց նե լու ըն դու նա կու թյան զար գաց-
նե լը: Եվ դա պետք է վե րա բե րի ոչ մի-
այն ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րին, այլև 
չա րի ու բա րու բա րո յա կան աշ խար հին: 
Նման մո տեց ման դեպ քում կար ևոր վում 
են ու սուց չի ան հա տա կա նու թյու նը, նրա 
ան ձնային հատ կա նիշ նե րը, բարձր ար-
հես տա վար ժու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, ը նդ հա նուր և ման կա-
վար ժա կան մշա կույթ նե րը: 

Դ րու թյու նը բար դա նում է նրա նով, որ 
այ սօր պաշ տո նա կան կր թա հա մա կար գը 
ե րե խայի սո ցի ա լա կա նաց ման վճ ռո րոշ 
մե խա նիզ մը չէ: Եվ ոչ էլ ըն տա նիքն է շատ 
ազ դե ցիկ: Դպ րո ցը և ըն տա նիքն ու նեն 

Է ՎԵ ԼԻ ՆԱ ԿՈՍ ՏԱՆՅԱՆ

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ 

ԱՐ ԴԻ Ը ՄԲՌ ՆՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

Այն է ա կը, ով ու զում է ը մբռ նել ու րի շի հո գին,
 պետք է օ ժտ ված լի նի ե րեք հատ կու թյամբ՝ 

բա րու թյամբ,  հաս կա ցու թյամբ ու քա ջու թյամբ:
Պլա տոն
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հզոր ու վտան գա վոր մր ցա կից ներ՝ հե ռուս-
տա ցույ ցը, հա մա ցանցն իր ան սահ ման, 
ան վե րահս կե լի ու հրա պու րիչ հնա րա վո-
րու թյուն նե րով, տա րաբ նույթ ծրագ րերն 
ու քա րոզ չու թյու նը, որ ի րա կա նաց նում 
են բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
զանգ վա ծային մշա կույ թի ցած րա կարգ, 
բայց հար ձա կո ղա կան ու գրա վիչ ար տադ-
րան քի պար տադ րան քը և այլն: 

Վեր ջին նե րիս հա ջո ղու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է նրանց թվա ցյալ ա զա-
տու թյամբ, մատ չե լի ու թյամբ, պար-
տադ րան քի, ա ռա վել ևս պա հանջ նե րի 
բա ցա կա յու թյամբ: Այս պի սի գայ թակ ղիչ 
մր ցա կից նե րին դի մա կայե լու և դրանց ազ-
դե ցու թյու նը չե զո քաց նե լու հա մար ա մե նա-
լավ մշակ ված կր թա կան հայե ցա կար գերն 
ու ծրագ րերն ա նօ գուտ կլի նեն ա ռանց այ-
սօր վա մար տահ րա վեր նե րին պատ րաստ 
ու սուց չի: Մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե-
րին խո րու թյամբ տի րա պե տող և ման կա-
վար ժա կան մշա կույ թի իս կա պես բարձր 
մա կար դակ ու նե ցող ու սու ցի չը ժա մա նա-
կա կից կր թու թյան կենտ րո նա կան դեմքն 
է: Ա նհ րա ժեշտ է տար բե րա կել ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը և ման կա-
վար ժա կան մշա կույ թը: Ը ստ սահ ման ման` 
նրանք տար բեր վում են: Ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը գի տա կից ո ւղ ղորդ-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ է, ի սկ 
մշա կույ թը՝ այդ գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի, յու րա հատ կու թյան, 
ար ժե քի, կա տա րե լու թյան չափն ու ո րա կի 
աս տի ճանն է: Ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նե ու թյու նը, ո րը ի րա կա նաց վում է բարձր 
մա կար դա կով, ման կա վար ժա կան մշա-
կույ թի զար գաց ման ա պա ցույց է: Դա է 
պատ ճա ռը, որ ա սում ե ն՝ կր թու թյու նը և՛ 
ար վեստ է, և՛ գի տու թյուն: 

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը գո յու-

թյուն ու նի իր բա ղադ րիչ նե րի մի աս նու-

թյան մեջ. 
1. կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 

վե րա բե րյալ տվյալ մշա կույ թում ար մա-
տա վոր ված պատ կե րա ցում նե րը (ման կա-
վար ժա կան մո տե ցում նե րի և ի րա զե կու-
թյան մա կար դակ), 

2. ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա տուկ բո վան դա կու թյան ը մբռ նու մը 
(ման կա վար ժա կան մո տիվ նե րի, նպա-
տակ նե րի, սկզ բունք նե րի մա կար դակ), 

3. ո րո շա կի հան րույթ նե րում ըն դուն-
ված ման կա վար ժա կան պրակ տիկ մե թոդ-
նե րը և գոր ծե լաձ ևե րը (ման կա վար ժա կան 
տեխ նի կա նե րին տի րա պե տե լու մա կար-
դակ), 

4. ման կա վար ժա կան հա ղոր դակց-
ման և վար քագ ծի ո րո շա կի բնույ թը
(ման կա վար ժա կան նր բազ գա ցու թյան, 
ին տո ւի ցի այի մա կար դակ), 

5. ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կան պրակ տի կան և փոր ձը (ման-
կա վար ժա կան հմ տու թյուն նե րի, փոր ձի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա կար դակ) 
[1, 412-413]: Լայն ի մաս տով ման կա վար-
ժա կան մշա կույ թը նոր մե րի, գործ նա կա-
նում ի րա կա նաց վող ար ժեք նե րի, հա րա-
բե րու թյուն նե րի, կր թու թյան և ու սուց ման 
հա մա կարգ է: Դա ա ճող մար դու հա մար 
ստեղ ծում և ա պա հո վում է ի նք նա կա-
ռա վար ման և ի նք նաար տա հայտ ման 
զար գաց ման պայ ման ներ կր թա կան և 
ի նք նակր թա կան հա մա կար գում: Ո րոշ 
հե տա զո տող ներ նշում են ման կա վար ժա-
կան մշա կույ թի հետ ևյալ մա կար դակ նե-
րը՝ սո ցի ալ-կր թա կան, գի տակր թա կան, 
մաս նա գի տակր թա կան, ան ձնա կան [2, 
37-43]: Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը 

ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 

հատ կա նիշ նե րի հա մա խումբ է, ո րոնք 

հաս տատ վել են տվյալ հա սա րա կու-

թյան մեջ ա վան դույթ նե րի, նոր մե րի, 
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ձեռք բե րում նե րի և կր թու թյան ո լոր տում 

նո րա րա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

հի ման վրա: Ո ւս տի կր թա կան գոր ծըն թա-
ցում ան խու սա փե լի ո րեն եր ևան է գա լիս 
ազ գային ման կա վար ժա կան մշա կույ թի 
և հա մա մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյան 
հիմ նախն դի րը: Գլո բա լաց ման ժա մա նա-
կա կից գոր ծըն թաց նե րը, կր թու թյան ը նդ-
հան րաց ման մի տում նե րը (Բո լո նյան ծրա-
գիր) նկա տե լի ո րեն սեղ մում են ազ գայի նի 
սահ ման նե րը, ին չը տագ նապ է ա ռա ջաց-
նում հատ կա պես փոք րա թիվ ժո ղո վուրդ-
նե րի մոտ: Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը 
ը նդ հա նուր մշա կույ թի բա ղադ րիչ մասն է, 
ո րում ար տա ցոլ ված է ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան, մի ջազ գային, ազ գային 
կր թա կան փոր ձը, ման կա վար ժա կան տե-
սու թյուն նե րի, կոնկ րետ կր թա կան պրակ-
տի կայի պատ մա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը բազ մա-
կողմ և բազ մա մա կար դակ եր ևույթ է, ո րը 
ար տա ցո լում է ու սուց ման և կր թու թյան 
ո րա կա կան բնու թագ րե րը: Այն ազ դում 
է կր թու թյան զար գաց ման և մարդ կանց 
ման կա վար ժա կան գի տակ ցու թյան վրա: 
Ո րոշ ման կա վարժ ներ՝ ծան րա բեռն ված 
ավ տո րի տար կր թու թյան գո յատև ման 
փոր ձով, հա մոզ ված են, որ տա րի նե րի աշ-
խա տան քը դպ րո ցում ավ տո մատ կեր պով 
բե րում է մաս նա գի տա կան մշա կույ թի, 
ի սկ տար բեր մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը 
ու սուց չին հասց նում է ար դի ա կան կր թու-
թյան մա կար դա կին:

 Ման կա վար ժա կան մշա կույ թը ոչ թե 
մաս նա գի տա կան փոր ձի «եզ րա գիծ» է, 
ո րին պետք է հաս նել, այլ շա րու նա կա կան 
ձգ տումն է բա րե լա վե լու և բարձ րաց նե լու 
կր թու թյան մշա կու թային նոր մե րը, հաս-
տա տուն ի նք նա կա ռա վա րումն ու ման կա-
վար ժի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար տա ցո լումն 
է ե րե խայի հետ շփ ման գոր ծըն թա ցում: 

Ման կա վար ժա կան ին տո ւի ցի ան, զգաց-
մունք նե րի սրու թյու նը, ար դյունք նե րը 
կան խա տե սե լու ըն դու նա կու թյու նը տր վում 
են ման կա վար ժին փոր ձով և ճա կա տագ-
րով. այդ ա մե նը հնա րա վոր չէ ձեռք բե-
րել՝ թեր թե լով մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րը: 
Ման կա վար ժի ան հա տա կան զար գաց ման 
բարձր մա կար դա կը թույլ է տա լիս սո վո-
րա կան մե թոդ նե րը հասց նել կա տա րե լու-
թյան, մինչ դեռ ցածր մա կար դա կը կա րող 
է ի ջեց նել ցան կա ցած մե թո դի ար դյու նա-
վե տու թյու նը: Ման կա վար ժի մշա կույ թը 
տր վա ծու թյուն չէ, ա վար տուն փաստ չէ: 
Այն ա նընդ հատ կա յաց ման ու զար գաց-
ման գոր ծըն թաց է, ո րի հա մար ան հրա-
ժեշտ են ո րո շա կի պայ ման ներ, ո րոնք 
պետք է ստեղծ վեն և՛ բու հա կան կր թու-
թյան, և՛ հե տա գա յում մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի ըն թաց քում: Այ սօր ման-
կա վարժ նե րի ու սուց ման և վե րա պատ-
րաստ ման շատ մե թոդ ներ՝ ին տե րակ տիվ 
պա րապ մունք ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան սե-
մի նար ներ, կազ մա կերպ չա կան խա ղեր և 
հո գե բա նա կան թրեյ նինգ ներ (ի տար բե-
րու թյուն ա վան դա կան դա սա խո սու թյուն-
նե րի) կենտ րո նաց ված են մո տի վա ցի ոն 
ո լոր տի վե րա կա ռուց մա նը, ո րը կար ևոր 
գոր ծոն է ման կա վարժ նե րի մաս նա գի-
տա կան մշա կույ թի զար գաց ման հա մար: 
Ման կա վարժ –ան ձի մշա կու թային բարձր 
մա կար դա կը պետք է ար մա տա պես փո-
խի դպ րո ցա կան կյան քի ո ղջ մթ նո լոր տը, 
կր թու թյան մշա կու թային ո լոր տը և նպաս-
տի հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը: Մաս-

նա գի տա կան մշա կույ թի խթա նու մը և 

ման կա վար ժի ը նդ հա նուր մշա կույ թի 

զար գա ցու մը տար բեր գոր ծըն թաց ներ 

են, ո րոնք պա հան ջում են աշ խա տան քի 

հա տուկ մե թոդ ներ: Ե թե մաս նա գի տա-
կան մշա կույ թը կապ ված է մո տի վա ցի-
այի հետ, ա պա ման կա վար ժի ը նդ հա նուր 
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մշա կույ թը՝ նրա ան հա տա կան շա հե րի 
զար գաց ման հետ: Ման կա վար ժի և ա շա-
կեր տի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ-
նա կան ու ղին նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան 
շփումն է դա սե րի ըն թաց քում և դա սե րից 
դուրս: Հենց շփ ման և ե րկ խո սու թյան ըն-
թաց քում է հնա րա վոր սո վո րող նե րի կող-
մից մշա կու թային նոր մե րի յու րա ցու մը, 
նրանց կող մից սե փա կան և հա մա տեղ 
մշա կու թային փոր ձա ռու թյան կա ռու ցու-
մը, ան հա տա կան և ը նդ հա նուր շա հե րի 
զար գա ցու մը [1, 422]: Որ պես զի կր թա կան 
ո լոր տում մշ տա պես նկատ վեն դրա կան 
փո փո խու թյուն ներ, ամ րապնդ վի ըն տա-
նե կան դաս տի ա րա կու թյու նը, և հա մայն-
քը ըն դու նակ լի նի զար գաց նե լու բարձր 
բա րո յա կան չա փօ րի նակ ներ, ման կա վար-
ժա կան մշա կույ թը պետք է պահ պա նի հու-
մա նիս տա կան ի դե ալ նե րը և պատ րաստ 
լի նի նո րա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րին: 
Ման կա վարժ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գի-
տակ ցում է, որ կր թու թյան մշա կու թային 
հին նոր մե րը (դաս-դա սա րա նային հա-
մա կար գը) ման կա վար ժա կան մտա ծո-
ղու թյան պար զեց ված ցու ցա նիշ ներ են, 
ո րոնք հիմն ված են ե ղել XVII-XVIII դա րե րի 
գա ղա փար նե րի վրա: Բայց յու րա քան չյուր 
դա րաշր ջան իր պա հանջ ներն է ա ռա ջադ-
րում կր թու թյա նը և պա հան ջում նոր լու-
ծում ներ: Այ սօր վա կր թու թյու նը պա տաս-
խան է ա պա գայի մար տահ րա վեր նե րին: 
Ա պա գայի պա հանջ ներն այ սօր վա կր թու-
թյան ա մե նաա ռաջ նային մար տահ րա վեր-
ներն են, ո րով հետև այդ ա պա գան մեր 
այ սօր վա գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյունքն է: 
Ո ւս տի չա փա զանց կար ևոր է հս տա կեց նել 
ժա մա նա կա կից կր թու թյան հիմ նա կան 
ու ղե նիշ նե րը: Որ պես այդ պի սիք՝ ա ռանձ-
նաց վում են. 
• ա շա կերտ նե րի ան հա տա կան ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը, շա հերն ու պա-

հանջ մունք նե րը, բնա կան ու նա կու-
թյուն նե րի, հա կում նե րի և զար գա ցող 
հե տաքրք րու թյուն նե րի ա զատ ի նք նա-
զար գա ցու մը, 

• զար գա ցող ա շա կեր տի և ման կա-
վար ժի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, նրանց 
մշա կու թային պրակ տի կան՝ և՛ ան հա-
տա կան, և՛ հա մա տեղ, բազ մաբ նույթ 
մշա կու թային գոր ծու նե ու թյան պայ-
ման նե րի ստեղ ծու մը ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում և այ լուր, 

• ար դյու նա վետ սո ցի ա լա կա նա ցու մը՝ 
ու սում նա ռու թյան վերջ նա կան ար գա-
սիք նե րը որ պես յու րա քան չյուր ա շա-
կեր տի սո ցի ա լա կան և աշ խա տան-
քային պրակ տի կայի ար դյունք ներ ու 
ձեռք բե րում ներ, 

• գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու-
թյուն՝ ա շա կեր տի գործ նա կան ը նդ-
գր կու մը բնա պահ պա նա կան և հե-
տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: 
Նման ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող ժա-
մա նա կա կից կր թու թյու նը ձևա վո րում 
է նաև ման կա վար ժա կան մշա կույ թի 
նոր ար ժե հա մա կարգ: Մեր կար ծի քով 
այդ հա մա կար գը բաց է և ա նընդ հատ 
նե րա ռում է նոր ար ժեք ներ: Ման կա-
վար ժա կան մշա կույ թի ար ժե հա մա-
կար գում ներ կա յումս ար դի ա կան են 
փո խըմբռ նու մը և ը մբռ նու մը, ո րոնք 
մար դու պատ րաս տա կա նու թյունն ե ն՝ 
ըն կա լե լու այ լոց ան հա տա կան հատ-
կա նիշ նե րը և այն ա կն կա լի քը, որ նա 
պետք է հա մար ժե քո րեն նույ նա կա-
նաց վի ու րիշ նե րի կող մից:

Հո գե բա նա կան ա ռու մով ը մբռ նու մը 

կոնկ րետ եր ևույ թի ի մաստն ու նշա նա-

կու թյու նը հաս կա նա լու հատ կու թյունն 

է: Դա գի տակ ցու թյան վի ճակ է, որ տեղ 
առ կա է վս տա հու թյուն, ո ւր մար դու պատ-
կե րա ցում նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
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ըն կալ վող եր ևույ թին: Այս հա մա տեքս տում 
ը մբռ նու մը հա ղոր դակց ման և փո խազ-
դե ցու թյան ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչն է, 
ա ռանց ո րի դրանք չեն կա րող ի րա կա-
նաց վել: Գո յու թյուն ու նի հա տուկ հե տա-
զո տա կան դաշտ՝ հեր մենև տի կա՝ տեքս-
տե րի փո խըմբռն ման և մեկ նա բան ման 
ար վեստ, ու րի շի ի նք նու թյու նը հաս կա նա-
լու ար վեստ: Ը մբռ նումn ա վե լի շատ ի նչ-որ 
բան հաս կա նա լու ի նք նա բուխ գոր ծըն թաց 
է, այլ ոչ թե գի տե լիք նե րի ար դյունք: 

 Փո խըմբռ նու մը՝ մի ջանձ նային հա-
րա բե րու թյուն նե րի փո խազ դե ցու թյան 
ի մաս տը հաս կա նա լու, հա մար ժեք նույ-
նա կա նաց ման սպա սում նե րի վի ճակն է: 
Ար դյու նա վետ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
փո խըմբռ նում բո լոր սուբյեկտ նե րի միջև: 
Փո խըմբռն ման նվա ճու մը ա ռան ձին մա-
կար դակ նե րում դրա կան ար դյուն քի չի 
հան գեց նում: Փո խըմբռ նու մը ծն վում է, 
ե րբ ան հե տա նում է ը նդ դի մու թյու նը, և 
ե րե խա նե րը (պա տա նի նե րը) սկ սում են 
հաս կա նալ, ըն դու նել չա փա հաս նե րի 
դիր քո րո շում նե րը և խոր հուրդ նե րը: Հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը մաս նա կից նե րի հա-
մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյունն է , ո րը 
հան գեց նում է ը նդ հա նուր նպա տակ նե րի 
նվաճ մա նը և հա մա պա տաս խան խն դիր-
նե րի լուծ մա նը: Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
յու րա քան չյուր ան ձի ի նք նա զար գաց ման 
ու ի նք նաի րաց ման հիմ նա կան ու ղի նե րից 
մեկն է վաղ ման կու թյու նից:

 XX դա րի 70-90-ա կան թվա կան նե րի 
հայտ նի ման կա վարժ և հրա պա րա կա խոս 
Ս. Լ. Սո լո վեյ չի կը ը նդ գծել է, որ հա մա-

գոր ծակ ցու թյան ման կա վար ժու թյու նը 
շատ դժ վար եր ևույթ է, և ե րե խա նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ու նե նալ լավ սիրտ, բարձր մշա կույթ, ժա-
մա նա կա կից պրո ֆե սի ո նա լիզմ [3]: 

«Մ տո րում ներ մար դա սի րա կան ման-
կա վար ժու թյան վե րա բե րյալ» գր քում [4] Շ. 
Ա. Ա մո նաշ վի լին ա ռանձ նաց րել է հետ ևյալ 
ար ժեք նե րը՝ 
• ու սուց չի օ րենք նե րը՝ սի րել, հաս կա նալ 

ե րե խային, ե րե խայի նկատ մամբ հա-
մակ վել լա վա տե սու թյամբ, 

• ու սուց չի ղե կա վար սկզ բունք նե րը՝ 
ե րե խային շր ջա պա տող մի ջա վայ րի 
մարդ կայ նա ցում, հար գել ե րե խայի 
ան հա տա կա նու թյու նը, համ բե րու թյուն 
ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 

• ու սուց չի պատ վի րան նե րը՝ հա վա տալ 
ե րե խայի մտ քի ան սահ մա նու թյա նը, 
հա վա տալ իր ման կա վար ժա կան ու-
նա կու թյուն նե րին, հա վա տալ մար դա-
սի րա կան մո տեց մա նը, 

• հե նա րան նե րը ե րե խայի մեջ՝ զար-
գաց ման ձգ տու մը, հա սու նա նա լու ձգ-
տու մը և ա զա տու թյան ձգ տու մը, 

• ու սուց չի ան հա տա կան հատ կու թյուն-
նե րը՝ բա րու թյուն, ա զն վու թյուն, ան-
կեղ ծու թյուն, նվիր վա ծու թյուն:

 Ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյու նը 
ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րի հա մա-
կարգ է, ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու-
թյան փի լի սո փա յու թյուն՝ հիմն ված չա-
փա հա սի և ե րե խայի հա վա սա րու թյան 
ճա նաչ ման, խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց-
քում ե րե խայի սե փա կան գոր ծու նե ու թյան 
խթան ման ան հրա ժեշ տու թյան վրա: 

Ան ցյալ դա րաշր ջա նի 90 –ա կան նե րի 
հայտ նի ման կա վարժ, հե տա զո տող, կազ-
մա կեր պիչ Օ. Ս. Գազ մա նը [5] կի րա ռեց 
ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյուն եզ-
րույ թը:

 Ման կա վար ժա կան ա ջակ ցու թյու-
նը հան դես է գա լիս որ պես խն դիր նե րի, 
հա կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման հա մա-
կարգ, ար ժեք նե րի ի րա ցում՝ հիմք ըն դու-
նե լով մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը 
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(կա րեկ ցանք, հաս կա ցո ղու թյուն, հա մա-
գոր ծակ ցու թյուն): Ներ կա յումս, ա ռա վել 
քան ե րբ ևէ, կար ևոր վում է ման կա վար ժի 
ա ջակ ցու թյան դե րը կր թու թյան և դաս-
տի ա րա կու թյան հա մա կար գում: Ման կա-
վար ժա կան խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում 
կար ևոր է նաև մշա կու թային մո տեց ման 
դե րը: 

Մ շա կու թային մո տե ցու մը մի շարք մե-
թո դա կան ըն թա ցա կար գե րի հա մա գու-
մարն է, ո րն ա պա հո վում է ցան կա ցած 
ո լոր տի (սո ցի ա լա կան, հո գե կան) վեր-
լու ծու թյու նը: Այս մո տեց ման ճիշտ կի րա-
ռու մը նպաս տում է տվյալ ժա մա նա կի 
մշա կույ թի մո դե լին հա մա պա տաս խան 
մարդ-մաս նա գե տի և մարդ-քա ղա քա ցու 
ձևա վոր մա նը: Մշա կույթ-կր թու թյուն կա-
պը եր կուղղ ված շար ժում է [6]: Մշա կույ թը 
ձևա վո րում է հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա-
կան պատ կե րը՝ կր թու թյու նը, կր թու թյունն 
իր հեր թին ազ դում է մշա կույ թի հե տա-
գա զար գաց ման վրա: Այս պատ ճա ռով 
էլ կար ևոր վում է կր թու թյան մշա կու թա-
բա նա կան հայե ցա կար գի հս տա կե ցու մը: 
Կախ ված հե տա զո տա կան, փոր ձա րա րա-
կան ա ռա ջադ րանք նե րից և պայ ման նե-
րից՝ մշա կու թային մո տե ցու մը կա րող է կի-
րառ վել փի լի սո փա յա կան, մշա կու թային, 
հո գե բա նա կան, ման կա վար ժա կան մար-
դա բա նու թյան հա մա տեքս տում: Կր թու-
թյան կազ մա կեպ ման և ի րա կա նաց ման 
ներ կա փու լում, ե րբ զու գադր վում են կր-
թա կան տար բեր փոր ձա ռու թյուն ներ, ան-
հրա ժեշտ է մշա կել նաև հան րույթ նե րի 
մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րի, ան հա-
տի վրա սո ցի ալ-մ շա կու թային մի ջա վայ րի 
ազ դե ցու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի, հո գե կա նի և գոր ծու նե ու թյան վրա ան-
հա տա կան մշա կու թային փոր ձա ռու թյան 
ազ դե ցու թյուն նե րի նկա րագ րու թյան, հա-
մե մա տու թյան և ու սում նա սիր ման մե-

թոդ նե րի հա մա կար գը: Այս տեղ ար դեն 
պա հանջ վում են հա մե մա տա կան ման կա-
վար ժու թյան հնարք ներն ու մե թոդ նե րը, 
ո րոնք կն պաս տեն միջմ շա կու թային կր-
թու թյան ի րա կա նաց մա նը: Ին տեգ րա տիվ 
մշա կու թա փի լի սո փա յա կան մո տե ցու մը 
կր թու թյան նկատ մամբ մշա կու թա բա նու-
թյան և մշա կու թային մար դա բա նու թյան 
գա ղա փար նե րի մի ա ձու լումն է ժա մա նա-
կա կից հու մա նի տար և բնա գի տա կան 
հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: 

Ոչ դա սա կան մո տե ցու մը մի կող մից` 
ը նդ հա նուր հո գե բա նու թյան և մշա կու-
թային հո գե բա նու թյան գա ղա փար նե րի 
սին թեզն է, մյուս կող մից՝ դրանց բարդ 
ազ դե ցու թյան բա ցա հայ տումն է ժա մա-
նա կա կից ման կա վար ժա կան հո գե բա նու-
թյան և ման կա վար ժա կան մար դա բա նու-
թյան վրա: 

Դի տար կե լով կր թու թյու նը որ պես մշա-
կու թային գոր ծըն թաց՝ ան հրա ժեշտ է նշել 
մշա կու թա բա նու թյան կար ևո րա գույն գոր-
ծա ռույթ նե րը՝
• կր թու թյան ար ժեք նե րի հա մա կար-

գե րի զար գա ցումն ու փո փո խու մը, 
նրանց մշ տա կան նո րաց ման պայ-
ման նե րի ա պա հո վու մը,

•  հան րույ թում միջ սերն դային հա մար-
ժեք հա րա բե րու թյուն նե րի և փո խազ-
դե ցու թյուն նե րի ստեղ ծումն ու պահ-
պա նու մը հա մայն քում և նրա նում 
ան հա տի գոր ծու նե ու թյան ո րա կի 
ա պա հո վու մը, 

• ան ձի սո ցի ա լա կան և ստեղ ծա գոր ծա-
կան ի նք նա հաս տատ ման, նրա ան հա-
տա կան հատ կա նիշ նե րի ա ճի ու բա-
ցա հայտ ման պայ ման նե րի ստեղ ծում:

Մ շա կու թային մո տե ցու մը հե ռաց նում 
է ու սում նա կան պլա նի սկզ բունք նե րի, բո-
վան դա կու թյան նեղ կենտ րո նա ցու մը և 
ը նդ լայ նում է կր թու թյան, ու սուց ման մշա-
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կու թային հիմ քե րը, բո վան դա կու թյու նը՝ 
ներդ նե լով ար դյու նա վե տու թյուն և ստեղ-
ծա գոր ծու թյան չա փո րո շիչ ներ չա փա հա սի 
և ե րե խայի գոր ծու նե ու թյան մեջ: Մշա կու-
թային կր թու թյու նը կր թա կան գոր ծըն թաց-
նե րի, գի տե լիք նե րի հա մա կարգ է, ո րը 
նպաս տում է ե րե խայի մշա կու թային և ի նք-
նա կա ռա վար ման զար գաց մա նը: Մշա կու-
թա բա նու թյան տե սան կյու նից կր թու թյու նը՝ 
• բարդ մշա կու թային գոր ծըն թաց է, 

ո րը ստեղ ծում է պայ ման ներ ան ձի 
մշա կու թային ձևե րի ի նք նաի րաց ման, 
ի նք նա զար գաց ման և ի նք նո րոշ ման 
հա մար,

• կր թու թյան սուբյեկտ նե րի մշա կու-
թային գոր ծու նե ու թյունն է,

• կր թա կան և մնա ցած մշա կու թային 
ո լորտ նե րի բարդ մշա կու թային փո-
խազ դե ցու թյունն է,

• սո ցի ալ-մ շա կու թային հա մա կարգ է, 
ո րը կա տա րում է հա սա րա կու թյան 
մշա կու թային ա վան դույթ նե րի պահ-
պան ման և վե րա նո րոգ ման ո րո շա կի 
գոր ծա ռույթ ներ [1, 434]: Կր թու թյան 
մշա կու թա բա նու թյու նը կր թու թյան 
ո լոր տը դի տար կում է որ պես «մ շա կու-
թային նորմ», «մ շա կու թային գոր ծու նե-
ու թյուն», «մ շա կու թային զար գա ցում», 
«մ շա կու թային շահ»: Կր թու թյան և մշա-
կույ թի փո խազ դե ցու թյուն նե րի, ազ դե-
ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բազ մա թիվ 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
կր թու թյան ո լոր տում ա ռանձ նաց նում 
են ե րեք հիմ նա կան, փոխ կա պակց ված 
ի մաս տա բա նա կան դաշ տեր՝ 

• անձ նա կան աճ (ի նք նո րո շում, ի նք նա-
զար գա ցում, ի նք նա հաս տա տում, ի նք-
նա կր թու թյուն) մշա կու թային կա պի, 
շփ ման, զար գաց ման մի ջո ցով,

• մ շա կու թային մա կար դա կի աճ ան հա-
տա կան ու սում նա կան գոր ծըն թաց նե-
րի, հա մա կար գե րի մի ջո ցով,

• մ շա կու թային կր թու թյան ա ճն ու 
զար գա ցու մը ը նդ հա նուր առ մամբ, 
կր թու թյան սո ցի ալ-մ շա կու թային 
հա մա տեքս տի (կոն տեքստ) փո փո-
խու թյուն նե րը: 

Այս պի սով՝ կր թու թյու նը մշա կույ թի նոր 
ձևե րի գոր ծարկ ման հա մե մա տա բար ի նք-
նու րույն մե խա նիզմ է, և հա կա ռա կը՝ մշա-
կույ թը կր թու թյան նոր ձևե րի գոր ծարկ-
ման ի նք նու րույն մե խա նիզմ է գո յու թյուն 
ու նե ցող և փո փոխ վող ման կա վար ժա կան 
մշա կույ թի հի ման վրա:

Յու րաց նե լով մշա կու թային վեր լու-
ծու թյան մե թո դա բա նու թյու նը՝ մենք կա-
րող ե նք հաս կա նալ ոչ մի այն կր թու թյան 
ո լոր տը, այլև օգ տա գոր ծել այդ ը մբռ նու մը 
կր թու թյան մշ տա կան նո րաց ման հա մար 
ման կա վար ժա կան մշա կույ թի ի նք նո րոշ-
ման մի ջո ցով:
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 СОВ РЕ МЕН НОЕ ВОСП РИ Я ТИЕ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ 

Э. Кос та нян

 Сов ре мен ная кон цеп ция об ра зо ва ния и об ра зо ван нос ти тре бу ет но вую пе да го ги чес-
кую куль ту ру, но вые фор мы об ще ни я, мно го куль тур ный опыт об ра зо ва ни я.

 Сти му ли ро ва ние про фес си о наль ной куль ту ры и раз ви тие об щей куль ту ры пе да го га, 
раз ные про цес сы, ко то рые тре бу ют спе ци аль ные ме то ды ра бо ты. Вы зо вы бу ду ще го 
тре бу ют уточ нить ори ен ти ры сов ре мен ной куль ту ры. Та кое уточ не ние фор ми ру ет но-
вую цен ност ную сис те му пе да го ги чес кой куль ту ры и пос то ян но до пол ня ет ся.

MODERN PERCEPTION OF PEDAGOGICAL CULTURE

E. Kostanyan

The modern concept of education demands a new pedagogical culture, new forms of 
communication, multicultural educational experience.

Stimulation of professional culture and development of general culture of a pedagogue 
are different processes that require special methods of work. Challenges of the future alter 
the guidelines of modern culture. Therefore, pedagogical values are changing continuously 
required by the needs of time. 
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Մ շա կույ թը հա սա րա կա կան կյան քի 
բարդ եր ևույթ է, մար դու մտա վոր ու հոգ-
ևոր գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
ձև, ո րն ար տա հայ տում է պատ մա կան 
տվյալ դա րաշր ջա նի ո գին, ի մաստն ու 
է ու թյու նը: Մշա կույ թը մար դու ստեղ ծած 
նյու թա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րի ամ-
բող ջու թյունն է` այն ա մե նը, ին չը մար դու 
մտ քի և ձեռ քի ստեղ ծա գոր ծու թյան ար-
դյունք է, մշա կույ թի տարր է, ու նի մշա կու-
թային ար ժեք: Մշա կույ թը մար դու ստեղ-
ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյան, հոգ ևոր 
ներշն չան քի, մտա վոր բարձր լար ման 
ար տա հայ տու թյուն է, ո րն էլ օգ նում է դաս-
տի ա րա կե լու ա ռողջ սե րունդ: Մշա կույ թի 
ե լա կե տը, ստեղ ծո ղը և կրո ղը մարդն է, 
ի սկ ման կա վար ժը գործ ու նի մար դու հետ, 
ո րը՝ որ պես մտա ծող և գոր ծող սուբյեկտ, 
ստեղ ծում է իր «երկ րորդ բնու թյու նը»՝ մշա-
կույ թը: Ի նչ պես Պ. Գուր ևիչն (Պ. Ս. Գուր-
ևիչ, Մշա կու թա բա նու թյուն, Եր., 2002, էջ 
139) է նկա տել, մշա կույ թը մար դու ա ռանձ-
նա հա տուկ գոր ծու նե ու թյուն է. այն բնու-
թյան հաղ թա հար ման, բնազ դի սահ ման-
նե րից այն կողմ ան ցնե լու գոր ծո ղու թյուն 
է, ա րա րումն այն բա նի, որ ար դեն վեր 
է կանգ նած բնույ թից: Մշա կույ թի մի ջո-
ցով մար դը հաղ թա հա րում է իր բնա կան 
սահ մա նա փա կում նե րը, վեր բարձ րա նում 
ի նքն ի րե նից, ա րա րում, կեր տում նո րը: 
Հ. Մար կու զեն մշա կույ թը սահ մա նում էր 
որ պես գե ղա գի տա կան, բա րո յա գի տա-
կան և մտա վոր ար ժեք նե րի մի աս նու թյուն: 
Նից շեն մշա կույ թը հա մա րում էր ար վես-
տի տի րա պե տու թյու նը կյան քի նկատ-

մամբ: Մշա կույ թի, ար վես տի ո լոր տում 
մար դը՝ սկզ բում ման կա վար ժի օգ նու-
թյամբ, այ նու հետև մի այ նակ, ստեղ ծա գոր-
ծում է՝ ել նե լով աշ խար հի գե ղա գի տա կան 
պատ կե րա ցու մից, գե ղե ցիկ օ րի նա չա փու-
թյուն նե րից, հոգ ևոր ներշն չան քի, մտ քի 
եր ևա կա յու թյան շնոր հիվ ստեղ ծում նոր, 
ան հայտ պատ կեր ներ, ո րոնք չկան ի րա-
կա նու թյան մեջ: Ար վես տի ոչ մի գործ չի 
ստեղծ վի, ե թե մար դը մտ քի թռիչք նե րով 
վեր չբարձ րա նա ի րա կա նու թյու նից, չգե-
րա զան ցի ի նքն ի րեն, մնա ի նք նա հա վա-
սար (Թ. Վար դա նյան, Սո ցի ա լա կան փի-
լի սո փա յու թյան հիմ նախն դիր նե րը, Եր., 
2008, էջ 143): Պա տա հա կան չէ այն տե-
սա կե տը, որ հենց ար վես տի մեջ է մար դը 
դառ նում «Աստ ված» ստեղ ծող, ա րա րող, 
ո րը, ձգ տե լով կա տա րե լու թյան, փոր ձում 
է ա մեն ին չի մեջ բա ցա հայ տել ա ստ վա-
ծային է ու թյու նը: Այս ի մաս տով ման կա-
վար ժու թյան մեջ՝ ար վես տի հիմ նա կան 
խն դի րը մարդ կայի նի մի ջո ցով ա ստ վա-
ծայի նի, կա տա րյա լի, բա ցար ձա կի բա ցա-
հայ տումն է: Ի նչ պես Լ. Տոլս տոյն է նշել, 
պետք է հաղ թա հա րել առ կա կե ցու թյու նը 
և ձգ տել ար տա հայ տել ան վեր ջու թյու նը (Լ. 
Տոլս տոյ, Ըն տիր եր կեր, էջ 186): Բ. Պաս-
տեռ նա կը ևս գտ նում էր, որ մար դու գոր-
ծու նե ու թյու նը պետք է պա րու նա կի եր ևույ-
թը բնու թագ րող, ո րո շա կի ու թյուն տվող 
ան վեր ջու թյան տարր (Պաս տեռ նակ, 
Ը նտ րա նի, էջ 48):

 Հե գե լի կար ծի քով՝ մի այն տա ղան դա-
վոր և հան ճա րեղ ար վես տա գետ նե րին 
է տր ված գե ղե ցի կը մարմ նա վո րե լու իր 

ԳԱՅԱ ՆԵ Ա ՄԻՐՅԱՆ

Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՓԻ ԼԻ ՍՈ ՓԱՅԱ ԿԱՆ 

ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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կա տա րե լու թյան մեջ, ո րով հետև տա-
ղանդն ու հան ճա րը բնու թյու նից են (Г. Ге-
гел, Эс те ти ка, т.1, М., 1968, стр. 10, 36): 
Նա հան ճար ներ էր հա մա րում Դան թե ին, 
Շեքս պի րին, Մո ցար տին, Գյո թե ին և Շիլ լե-
րին, ո րոնք նոր էջ բա ցե ցին ար վես տում: 
Հե գելն ար տա հայ տեց այն տե սա կե տը, որ 
ե րաժշ տա կան ար վես տը հոգ ևոր նյութ չի 
պա հան ջում, այդ պատ ճա ռով էլ ե րաժշ-
տա կան տա ղան դը կա րող է ծաղ կել վաղ 
հա սա կում, ե րբ գլու խը դա տարկ է, ի սկ 
հո գին՝ չապ րած, ի սկ պոե զի ա յում այլ է. 
այս տեղ բա նա կա նու թյունն ու զգաց մուն-
քը պետք է խո րա նան, հարս տա նան հգ-
ևոր ապ րում նե րով, փոր ձով, մտա տան-
ջու թյամբ: Հե գելն ի րա վա ցի ո րեն նկա տել 
է այն հան գա ման քը, որ թեև ար վես տում 
զգա յա կանն է գե րիշ խո ղը, սա կայն մեծ 
խելք է պետք այդ զգա յա կա նը հաս կա-
նա լու հա մար, ո րն էլ կա տա րում են ման-
կա վարժ նե րը: Ար վես տի բնո րոշ ա ռանձ-
նա հատ կու թյու նը գե ղար վես տա կան 
պատ կեր նե րի ստեղ ծումն է, ո րը ար վես տի 
տար բեր ձևե րում մի ան գա մայն տար բեր 
կեր պով է դրս ևոր վում. ե րաժշ տու թյան 
ո լոր տում՝ ձայ նային ներ դաշ նա կու թյան, 
մե ղե դայ նու թյան ձևով, պոե զի ա յում՝ բա-
ռե րի, խոս քե րի գե ղե ցիկ ար տա հայ տու-
թյամբ, կեր պար վես տի մեջ՝ գույ նե րի ներ-
դաշ նակ հա մադ րու թյան ձևով և այլն: Մեծ 
է գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան դաս-
տի ա րա կիչ դե րը ա ռողջ սե րունդ դաս տի-
ա րա կե լու գոր ծում: 

 Կողմ նա կիցն ե նք այն տե սա կե տի, որ 
մշա կույ թը կապ ված է հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին, ը նդ գծում է նրա 
սո ցի ա լա կան կող մը: Ար վես տում ար տա-
հայտ վում է այն ա մե նը, ին չը հե տաքրք րում 
և հու զում է մար դուն՝ մարդ կային կյան քի 
հան գա մանք նե րը, մարդ կանց ան ձնա կան 
ու հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 

նաև մարդ կային կյան քի, խառն ված քի, 
բնա վո րու թյան և զգաց մունք նե րի դրս ևոր-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ցան-
կա ցած գե ղար վես տա կան եր կի հիմ քում 
ըն կած է սո ցի ա լա կան տի պի կեր տում, 
գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
Եվ գե նի Օ նե գի նը ներ կա յաց վում է որ-
պես ռուս ա զն վա կա նու թյան տիպ, բա րոն 
Նյու սին գե նը՝ որ պես ֆրան սի ա կան բուր-
ժո ւա զի այի, Զիմ զի մովն ու Զամ բա խո վը՝ 
հայ ա ռևտ րա կան բուր ժո ւա զի այի տիպ, 
Սու րե նը՝ որ պես «ոս կե ե րի տա սար դու-
թյան» տի պա կան ներ կա յա ցու ցիչ և այլն: 
Ման կա վարժ ներն հա ճախ են նշում, որ 
այն, ի նչ բա րո յա կա նու թյան մեջ բա րի է, 
ար վես տում գե ղե ցիկ է, ին չը չար է, տգեղ 
է: Շեքս պի րի հան ճա րի գաղտ նիքն այն է, 
որ նրա ո ղջ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ 
ներ թա փանց ված են բա րո յա կան բարձ-
րա գույն սկզ բունք նե րը, բա րու և չա րի, 
խղ ճի և պարտ քի, ա ռա քի նու թյան ու ա րա-
տի, ա զն վու թյան և ստո րու թյան բա րո յա-
կան պատ կե րա ցում նե րը, ո րոնց ի մա նալն 
էլ շատ է օգ նում մար դու դաս տի ա րա կու-
թյա նը: Բեթ հո վե նը հա ճախ կրկ նում էր 
այն միտ քը, որ ե րա ժիշ տը չի կա րող լավ 
մարդ լի նել, ե թե նա բա րի չէ: Բեթ հո վե նը 
նույն պես կար ծում էր, որ ե րաժշ տու թյան 
բնա գա վա ռում ար վես տա գե տը տվեց այն, 
ին չը հե տո կա րո ղա ցան ստեղ ծել գրող նե-
րը: Կար ծիք կա, թե ո րոշ վե պեր սիմ ֆո-
նի ա ներ են, ի սկ փի լի սո փա յու թյու նը մտ քի 
ե րաժշ տու թյուն է՝ բազ մա զան սիմ ֆո նի ա: 
 Հե գե լը, բարձր գնա հա տե լով մշա կույ թի 
հա մա մարդ կային ար ժեք ներ ստեղ ծող 
հան ճա րեղ ար վես տա գետ նե րին, գտ նում 
էր, որ ար վես տում ի նչ ար ված է, ար ված 
է մինչև վերջ, այն պես որ ոչ մի Դան թե, 
Շեքս պիր և Մո ցարտ այլևս եր բեք չեն 
կրկն վի: Այս տեղ ծա գում է օ րի նա չափ մի 
հարց, թե ին չու մեր դա րաշր ջա նը չի ծնում 
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Շեքս պի րի և Մո ցար տի նման հան ճար ներ, 
ին չու ժա մա նա կա կից գրող նե րից և ոչ մե-
կը չի գե րա զան ցել Շեքս պի րին, ի սկ կոմ-
պո զի տոր նե րը՝ Մո ցար տին: 

Ընդգ ծե լով մշա կույ թի բա րո յա կան 
նշա նա կու թյու նը՝ Ա. Շվեյ ցե րը նշում էր, որ 
մշա կույ թը պետք է վեր բարձ րաց նի մար-
դուն ա ռօ րյայից, տա նի նրան դե պի բա-
րո յա կան բարձր կազ մա կերպ վա ծու թյան 
(А. Швей цер, Эти ка и куль ту ра, М., 1973, 
стр. 331): Նա պաշտ պա նում էր այն տե-
սա կե տը, որ մշա կույ թի մեջ գլ խա վո րը ոչ 
թե նյու թա կան նվա ճում ներն են, այլ այն, 
թե մար դիկ ի նչ պի սի կա տա րե լու թյան են 
հա սել սո ցի ալ-քա ղա քա կան կյան քի պայ-
ման նե րի բա րե լավ ման մեջ:

 Մենք ևս պետք է վե րա փոխ վենք, 
ո րով հետև գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն-
թա ցը ա ռաջ նու թյուն է ձեռք բե րում մշա-
կույ թի հան դեպ, ո րը տա նում է մշա կույ թի 
ան կման: Ի նչ պես Ն. Բեր դյաևն է նկա տել, 
տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի հար ցը դառ-
նում է մար դու և մշա կույ թի ճա կա տագ րի 
հարց, ո րով հետև տեխ նի կայի տի րա պե-
տու թյու նը կոր ծա նում է մշա կույ թի բնա-
կան, օր գա նա կան, կեն սա կան հիմ քե րը՝ 
մշա կույ թը դարձ նե լով ան բնա կան: (Н. 
Бер дя ев, Смысл, ис то ри и, М., 1990, стр. 
15): Ժա մա նա կա կից մշա կույ թը խոր ճգ-
նա ժամ է ապ րում, ո րով հետև ար վես տի 
մեջ մեռ նում է ի դե ա լը, գե ղե ցի կի գա ղա-
փա րը, գե ղե ցի կի ա ստ վա ծա ցու մը, կա-
տա րե լու թյան ծա գու մը: 

Բ ժե զինս կին ա սում էր, որ Հռո մը աշ-
խար հին տվեց ի րա վունք, Ա նգ լի ան՝ 
պառ լա մենտ, Ֆրան սի ան՝ մշա կույթ և 
հան րա պե տու թյուն, ի սկ ժա մա նա կա կից 
Ա մե րի կան աշ խար հին տա լիս է գի տա-
տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյուն և զանգ-
վա ծային մշա կույթ: Այս ա ռա վե լու թյան դեմ 
հու մա նիստ փի լի սո փա նե րը բե րում են այն 

փաս տար կը, որ ժա մա նա կա կից գի տա-
տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյան ա ռա ջըն-
թա ցի պայ ման նե րում տեխ նի կան իշ խում 
է մար դու մտ քին և հո գուն, այդ պատ-
ճա ռով ոչ մի այն մտա ծո ղու թյու նը, այլև 
ար վես տը, դառ նում են տեխ նի կա կան. 
սկս վում է մշա կույ թի ան կու մը, հա սա րա-
կու թյան ա պա բա րո յա կա նա ցու մը, մար դու 
և բնու թյան, մար դու և մարդ կու թյան կա-
պի խզու մը՝ հու մա նիզ մի ճգ նա ժա մը: Մշա-
կույ թի ան կման պայ ման նե րում մար դը 
կորց նում է իր մարդ կային կեր պա րը, ո րն 
էլ իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում ժա մա-
նա կա կից ար վես տի ձևե րի մեջ, հատ կա-
պես կի նո ֆիլ մե րում, ո ւր մար դը ներ կա-
յա նում է որ պես մե քե նա, ռո բոտ, սրա ու 
նրա հրա ման նե րը կա տա րող ան դեմ է ակ, 
պատ վից, խղ ճից, պարտ քից ու սի րուց հե-
ռու, լոկ իր կամ ու րիշ նե րի շա հի հա մար 
ա մեն ի նչ կոր ծա նող, ա վե րող, մո լե ռանդ 
մո լա գար: Ժա մա նա կա կից սցե նար նե րով 
նկա րա հան ված ֆիլ մե րը՝ սպա նու թյան, 
բռ նու թյան, ագ րե սի վու թյան, հան ցա գոր-
ծու թյան, սեք սի ու սա դիզ մի տե սա րան նե-
րով հա գե ցած, մի ան շա նակ բա ցա սա կան 
ներ գոր ծու թյուն են թող նում հատ կա պես 
ե րի տա սարդ նե րի գե ղա գի տա կան ու բա-
րո յա կան ը մբռ նում նե րի ձևա վոր ման վրա՝ 
ա ռաջ բե րե լով հո գե բա նա կան շոկ, հոգ-
ևոր և նյար դային ցն ցում ներ, ար հա մար-
հանք ու ան տար բե րու թյուն դե պի կյանքն 
ու մար դիկ, նպաս տե լով քաղ քե նի ա կան 
ու սպա ռո ղա կան հո գե բա նու թյան ձևա-
վոր մա նը: Ար վես տա գետ նե րը պն դում են, 
որ մա տաղ սերն դի ժա մա նա կա կից դաս-
տի ա րա կու թյունն ու կր թու թյու նը, գի տու-
թյունն ու ժա մա նա կա կից ե րաժշ տու թյու նը 
պա հան ջում են մի ան ման մտա վոր լա րում, 
բարձր եր ևա կա յու թյուն և ներ հայե ցո ղու-
թյուն: Գի տու թյունն ու ար վես տը կապ-
ված են ի րար հետ, նրանց հիմ քը նույնն 
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է՝ հոգ ևոր մշա կույ թը, հոգ ևոր գոր ծու նե-
ու թյու նը՝ այն տար բե րու թյամբ, որ գի-
տու թյունն ի րա կա նու թյունն ար տա ցո լում 
է տե սա կան ը նդ հան րաց ման ձևով, ի սկ 
ար վես տը՝ ե զա կի ի, տի պա կա նի, ան կրկ-
նե լի ի ար տա հայտ ման ձևով (Գ. Ա. Մել քու-
մյան, Մշա կու թա բա նու թյուն, Եր., 2010, էջ 
52): Պուշ կի նը զար մա ցած էր Տա տյա նայի 
ա մուս նու թյամբ, Տոլս տոյը՝ Ան նայի ի նք-
նաս պա նու թյամբ: Դա նշա նա կում է, որ 
գե ղար վես տա կան ա մեն մի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն ու նի ոչ մի այն իր ան հա տա կան 
սուբյեկ տիվ կող մը, այլ նաև իր ներ քին, 
օբյեկ տիվ տրա մա բա նու թյու նը: Այս ա ռու-
մով ար վես տը սեր տո րեն կապ ված է ման-
կա վար ժու թյան հետ, քա նի որ եր կուսն էլ 
հան դես են գա լիս որ պես ի րա կա նու թյան 
հոգ ևոր յու րաց ման ձևեր` այն տար բե րու-
թյամբ, որ ման կա վար ժու թյու նը ել նում է 
մարդ կային հո գի նե րի ի րա կան բա ցա-
հայտ ման ու դաս տի ա րակ ման խնդ րից, 
ի սկ ար վես տը՝ եր ևույթ նե րի օ րի նա չա փու-
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման պա հան ջից: Ար-
վես տի և ման կա վար ժու թյան մեջ ան հա տի 
և հա սա րա կու թյան փոխ հա րա բե րու թյան 
հար ցը, ան ձնա վո րու թյան խն դի րը, մար-
դու բնույ թի, է ու թյան բա ցա հայտ ման խն-
դիր նե րը, հա մար վում են հիմ նա կան:

 Մենք գի տենք, որ ար վեստն ու նի և՛ ան-
հա տա կան, և՛ սո ցի ա լա կան, և՛ պատ մա-
կան, և՛ ազ գային բնույթ, այն իր վրա կրում 
է ի նչ պես կոնկ րետ պատ մա կան դա րաշր-
ջա նի կնի քը, այն պես էլ ազ գային ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի դրոշ մը: Ա մեն մի 
մշա կույթ և մարդ նախ խո րա պես ազ-
գային է. այդ ի մաս տով ե զա կի է, ան հա-
տա կան ու ան կրկ նե լի: Մշա կույ թի նյու թա-
կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րը ստեղծ վում են 
ազ գի տա ղանդ նե րի և հան ճար նե րի շնոր-
հիվ, ի նչ պես Բեր դյաևն էր նշում, նույ նիսկ 
գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն և գի տա-

կան մե թոդ ստեղ ծող գիտ նա կա նը դար-
ձյալ ազ գային հան ճար է: Դար վի նը կա-
րող էր մի այն ան գլի ա ցի լի նել, Հ. Հոլ ցը՝ 
տի պիկ գեր մա նա ցի, Բալ զա կը կա րող էր 
լոկ ֆրան սի ա ցի լի նել: Ազ գային հան ճա րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ բա ցա հայտ վում է 
հա մա մարդ կայի նը, սա կայն ա մեն մի ազ-
գային ստեղ ծա գոր ծու թյուն դեռևս հա մա-
մարդ կային չէ: Ազ գային մշա կույ թը կա րող 
է բարձ րա նալ հա մա մարդ կային մշա կույ-
թի մա կար դա կի, ե թե բարձր է ու կա տա-
րյալ գե ղե ցի կի մարմ նա վոր ման մեջ, ե թե 
հա մա մարդ կային խն դիր ներ է շո շա փում 
և հա սել է փի լի սո փա յա կան լայն ը նդ հան-
րա ցում նե րի: Այդ պի սին են հա մար վում 
Շեքս պի րի, Բալ զա կի, Չե խո վի, Տոլս տոյի, 
Դոս տոևս կու, Թու մա նյա նի, Ի սա հա կյա-
նի և Պ. Սևա կի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
ո րոն ցով էլ պետք է շա րու նա կել կր թել ու 
դաս տի ա րա կել ե րե խա նե րին: Դոս տոևս-
կին ու Չե խովն աշ խար հը բա ցա հայ տում 
են ռու սա կան ազ գային ո գու խոր քե րից, 
բայց նրանք հա մա մարդ կային ար ժեք ներ 
ստեղ ծե ցին: Պա տա հա կան չէ, որ ժա մա-
նա կա կից եվ րո պա կան մշա կույ թը հա ճախ 
ան դրա դառ նում է Դոս տոևս կուն, Չե խո-
վին, Տոլս տոյին, հատ կա պես բե մադ րում 
«Ան նա Կա րե նի նան», « Կա րա մա զով եղ-
բայր նե րը», «Ա պու շը», « Բա լե նու այ գին»: 
Ազ գային հան ճար նե րը ծն վում են 100 տա-
րին մեկ ան գամ, ի վե րուստ ի րենց տր ված 
բա ցա ռիկ շնոր հով, հոգ ևոր հզոր հույ սով 
ա ռաջ են ան ցնում ի րենց դա րից ու վեր 
բարձ րա նում ժա մա նա կից, թեև ար տա-
հայ տում են դա րի ի մաստն ու ժա մա նա կի 
ո գին, բայց չեն փո շի ա նում կամ ձուլ վում 
ժա մա նա կի հոս քի բարդ ըն թաց քի մեջ, 
այլ մնում են հա վերժ շող շո ղա ցող լույ սի 
ա րե գակ ներ: Մեր խն դիրն է յու րա քան-
չյուր ե րե խայի մեջ ա րթ նաց նել հա վերժ 
շող շո ղա ցող լույ սի ա րե գակ ներ: 
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THE USE OF CULTURAL PHYLOSOPHICAL CONCEPTION IN PEDAGOGY

 G. Amiryan

Science as well as pedagogy is a sphere of human activity which principal function about 
reality is the handling of objective knowledge , service and showing theoratical system. The 
contents of science is the objective truth. It realizes cognitive function. During the activity of 
pedagogy the pedagogue can accept his object of studying the elements of art / art-criticism 
/ as well as religion-religious science , language- linguistics, all art as well/ art-study/. The 
problem of the pedagogue is to raise up the sunshine in each student, to raise up.

П РИ МЕ НЕ НИЕ ПО НЯ ТИЯ КУЛЬ ТУР НОЙ ФИ ЛО СО ФИИ В ПЕ ДА ГО ГИ КЕ

 Г. Ами рян

 На у ка, в том чис ле пе да го ги ка и куль ту ра, сфе ра че ло ве чес кой де я тель нос ти, ос нов-
ная функ ция ко то рой об ъек тив ная об ра бот ка, пре под не се ни е, те о ре ти чес кая сис те ма-
ти за ция и предс тав ле ние поз на ний дейст ви тель нос ти. Со дер жа ние на у ки об ъек тив ная 
прав ди вость, ко то рая осу ществ ля ет поз на ва тель ную функ ци ю. В пе да го ги чес кой де-
я тель нос ти пе да гог об ъек том изу че ния мо жет прев ра тить как эле мен ты куль ту ры (ис-
кусст во-ис кусст во ве де ни е, ре ли ги я-ре ли ги о ве де ни е, язык-я зы ко ве де ни е), так и всю 
куль ту ру (куль ту ро ло ги ю). За да ча пе да го гов в каж дом ре бен ке про бу дить свер ка ю щий 
свет солн ца.
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Ն կա րի չը ու սում նա սի րում և սո վո րում է 
կյան քը: Նրան հե տաքրք րում են տար բեր 
ի րա դար ձութ յուն ներ, հայտ նա գոր ծութ-
յուն ներ, մար դիկ: Նրանք ար տա հայ տում 
են մտ քեր և զգաց մունք ներ, ո րի ա րդ յուն-
քում էլ ծն վում են բա զում ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ: Այդ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն-
թա ցը սկս վում է թե մա յի ը նտ րութ յու նից և 
նա խան կար նե րից: Հենց այդ նախ նա կան 
փու լից էլ սկ սում է ստեղ ծա գոր ծու թյան 
կոմ պո զի ցի ոն լու ծում նե րը:

 Կոմ պո զի ցի ան (լատ. Composition՝ 
նշա նա կում է կազ մում, կա պակ ցում, հո-
րի նում) գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յան բնույթն ու կա ռուց վածքն է, որ 
ստեղ ծա գոր ծութ յա նը հա ղոր դում է մի աս-
նութ յուն և ամ բող ջա կա նութ յուն, նրա տա-
րրե րը մի մյանց հետ կա պում գա ղա փա րա-
կան մտա հղաց մամբ և ստեղ ծա գոր ծա կան 
բո վան դա կութ յամբ: Առ հա սա րակ կոմ պո-
զի ցի ա աս վա ծը առ կա է այն բո լոր գե ղան-
կար չա կան և գրա ֆի կա կան աշ խա տանք-
նե րում, որ տեղ ներ դաշ նակ և հա մա հունչ 
է դիտ վում կտա վի ո ղջ մա կե րե սը:

 Կոմ պո զի ցի ա յի մա կեր ևույ թից է ծն վում 
այն ար ժե քը, ո րն ան վա նվում է ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն: Հենց այդ մա կեր ևույ թի վրա 
պետք է գտ նել տար բեր ի րե րի հա մադ-
րութ յան հմայ քը և գե ղեց կութ յու նը, ո րին 
հաս նե լու հա մար չկա ա վե լի հար մար և 
վս տա հե լի ճա նա պարհ, քան ճիշտ ըն կա-
լել բնութ յու նը, քա նի որ մի այն բնութ յունն 
է այն կա տար յալ վար պե տը, ո րն ա ռանց 
որ ևի ցե ջան քի կյան քի յու րա քանչ յուր 
ա կն թարթ վե րա ծում է ան կրկ նե լի կոմ պո-
զի ցի ա յի: 

Որ պես զի նկա րի չը կա րո ղա նա հետ ևել 
բնութ յա նը, պետք է լի նի ու շա դիր, զգոն և 
ան ձն վեր, սի րի նկար չի կո չու մը. այն կո-
չու մը, որ վրձ նով կյանք է կեր տում: Վար-
պե տու թյան հաս նե լու լա վա գույն մի ջո ցը 
այն է, որ նկա րի չը ա նընդ հատ ձգ տի ա մե-
նա գե ղե ցի կի պատ կեր մա նը և ցու ցադ րի 
տար բեր եր ևույթ նե րը՝ ի րենց ա մե նատ-
պա վո րիչ դրս ևո րում նե րով:

 Գե ղան կա րում կոմ պո զի ցի ան ու նի եր-
կու նշա նա կութ յուն: Ա ռա ջի նը վե րա բեր-
ում է բնօ րի նա կից նկար չութ յա նը, ո րտեղ 
նկա րի չը չի փո խում ի րե րի դա սա վոր-
վա ծութ յու նը, այս դեպ քում պետք է գտ-
նել ճիշտ կե տը և հո րի զո նի գի ծը, բո լոր 
ա ռար կա նե րը տե ղադ րել ճիշտ չա փե րով՝ 
հաշ վի առ նե լով հե ռան կա րա յին, լու սաստ-
վե րա յին և գու նա յին լու ծում նե րը, ը նտ րե-
լով մի այն գլ խա վո րը: Նկար չի կոմ պո զի-
ցի ոն խն դիրն է հաս նել կա տա րե լութ յան 
և նկա րի ար տա հայտ չա կա նութ յան, նրա 
ըն կալ ման մատ չե լի ութ յան: 

Ե թե նկա րի չը, նկա րե լով բնօ րի նա կից 
ա ռար կա նե րը կամ մարդ կանց մարմ նա-
ձևե րը, տե ղադ րում է ի րա կա նութ յա նը ան-
հա մա պա տաս խան` հի շո ղութ յամբ կամ 
ստեղ ծա գոր ծա բար, ա պա կոմ պո զի ցի ա 
հաս կա ցութ յու նը հա մար վում է ստեղ ծա-
գոր ծա կան:

Կոմ պո զի ցի ան մեծ դեր է խա ղում գե-
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ստեղծ ման հա մար և նրա հիմ քն է, կա-
ռուց ված քը, թե ման և միտ քը:

Կոմ պո զի ցի ա յի նա խա պատ րաս տա-
կան աշ խա տանք նե րը և ո րո նում նե րը դժ-
վար և ժա մա նա կա տար գոր ծըն թաց են: 

ԹԵ ՐԵ ԶԱ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ

 ԿՈՄ ՊՈ ԶԻ ՑԻ ԱՆ ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ 

ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ



114

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Կոմ պո զի ցի ան սկ սե լիս պետք է ու նե նալ 
հա տուկ մշակ ված պլան և հս տակ գի տակ-
ցել, թե ի նչ ես ու զում և ի նչ ա րդ յունք պետք 
է ստա նաս նկա րը ա վար տե լիս: Նա խա-
պես պետք է մտա ծել, թե ին չով և ի նչ ո ճով 
պետք է կա տա րել այն, ար վում է նախ նա-
կան փոք րիկ ճե պան կար նե րը, այ նու հետև 
էտ յուդ ներ և այլն: Կոմ պո զի ցի ա յի յու րա-
քանչ յուր հատ ված պետք է լավ մտած ված 
և ստույգ լի նի, ու նե նա հա մա չա փութ յուն և 
ներ դաշ նա կութ յուն, քա նի որ գույ նով աշ-
խա տե լու ըն թաց քում շատ հա ճախ կո րում 
է նախ նա կան պատ կե րի ճշգր տութ յու նը: 
Վերջ նա կան էս քի զը չի կա րե լի կա տա րել 
փոքր չա փի թղ թե րի վրա, քա նի որ փոքր 
էս քի զում ան գամ մեծ սխալ նե րը չեն եր-
ևում: Այլ է աշ խա տել մեծ չա փի թղ թե րի 
վրա, որ տեղ ակ նա ռու եր ևում է ա մեն մի 
փոքր և չն չին սխալ:

 Շատ հա ճախ դեռևս հնում կոմ պո զի-
ցի ա յի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տան քը թեթ ևաց նե լու և ա վե լի ա րդ յու նա-
վետ դարձ նե լու հա մար նկա րիչ նե րը դի մել 
են քան դա կա գոր ծութ յա նը, այ սինքն՝ կեր-
տել են կոմ պո զի ցի ա յի տա րա ծա կան ման-
րա կեր տը (մա կե տը): Վեր ջինս մեծ հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս ա ռա ջին հեր թին 
խու սա փե լու հար թա յին պատ կե րու մից և 
օգ նում է նկա րը զգա լու իր բո լոր՝ լու սաստ-
վե րա յին հար ցե րով: 

Կոմ պո զի ցի ոն աշ խա տանք ներ կա տա-
րե լիս պետք չէ շտա պել և ա մեն ի նչ ա նել 
հապ ճեպ, սա կայն պետք չէ այն քան էլ աշ-
խա տել, որ նկա րը խու նա նա և տրոր վի: 
Յու րա քանչ յուր նկա րում կար ևոր է ճիշտ 
ժա մա նա կին կանգ առ նել:

 Կոմ պո զի ցի ա յի ճիշտ և գրա գետ սկ-
սե լու ձևը հետև յալն է. թե ման ո րո շե լուց 
հե տո կա տա րում ե նք ա ռա ջին նա խա-
պատ րաս տա կան ճե պան կար նե րը կամ 
ո րո նում նե րը, ո րից հե տո ան ցնու մենք 

տա րա ծա յին ման րա կեր տի կա ռուց մա նը, 
ման րա կեր տի հի ման վրա ո ւր վագ ծա յին և 
տո նա յին ճե պան կար ներ ե նք կա տա րում՝ 
տար բեր հե տաքր քիր դի տա կե տե րից, այ-
նու հետև ան ցնում ե նք գու նա-ստ վե րա-
յին հա րա բե րութ յուն նե րի լուծ մա նը, ո րը 
աշ խա տան քը մո տեց նում է էս քի զին: Ճե-
պան կար նե րի, ո րո նում նե րի, էս քիզ նե րի 
հի ման վրա ար վում են բազ մա թիվ հա սուն 
էտ յուդ ներ, ո րոն ցից լա վա գույ նը ը նտր վում 
է և ճշգր տութ յամբ ան ցկաց վում է կտա-
վին: Վեր ջում խոր հուրդ է տր վում (ի նչ պես 
էտ յու դում) կտա վի վրա նկա րը ա վար տել՝ 
բնոր դից օ գտ վե լով, դա ան մի ջա կա նութ-
յուն և կյանք է հա ղոր դում նկա րին:

Յու րա քանչ յուր նկա րում ա ռաջ նա յին 
և է ա կան է տե ղադր ման հար ցը, այ սինքն՝ 
նկա րում բա ղադ րա մա սե րի հա վա սա-
րակշ ռութ յու նը և կա ռուց ված քը: Այդ ժա-
մա նակ պետք է ճիշտ օգ տա գոր ծել կտա վի 
հար թութ յու նը, այն տեղ ճիշտ և գրա գետ 
տե ղադ րել կոմ պո զի ցի ան, ե թե նկա րի 
հիմ քը սխալ է տե ղադր ված, դա չի կա րող 
հա մար վել լավ նկար, որ քան էլ գե ղա գի-
տա կան ա ռու մով գրա գետ մա տուց ված և 
մշակ ված լի նի:

 Թե՛ ճար տա րա պե տութ յան, թե՛ գե ղան-
կար չութ յան, թե՛ քան դա կա գոր ծութ յան 
մեջ և ան գամ դե կո րա տիվ-կի րա ռա կան 
ար վես տում կոմ պո զի ցի ա ա սե լով՝ ա ռա-
ջին հեր թին հաս կա նում ե նք ամ բող ջի 
ը նդ հան րութ յուն, նկա րի և նրա պլաս տիկ 
հա մա կար գի « մեկ» ամ բող ջութ յուն:

 Կոմ պո զի ցի ա յի կա տար ման ժա մա-
նակ ա ռա ջին հեր թին պետք է հետ ևել, որ 
ա ռան ձին մա սե րը հա մա պա տաս խա նեն 
մի մյանց: Դա այն դեպքն է, ե րբ թե՛ մե-
ծութ յամբ, թե՛ նշա նա կութ յամբ, թե՛ տես-
քով, թե՛ գույ նով կազ մում են մեկ մի աս նա-
կան գե ղեց կութ յուն: Դրա նից հե տո պետք 
է հո գալ այն մա սին, որ յու րա քանչ յուր 
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մաս գոր ծի իր նշա նա կութ յա նը և տե ղին 
հա մա պա տաս խան: Այս դեպ քում նկա-
րի յու րա քանչ յուր մաս տե սա նե լի կլի նի և 
կխա ղա իր հա մար նա խա տես ված դե րը` 
գլ խա վոր կամ ե րկ րոր դա կան:

Ն կա րը պետք է հա րուստ լի նի, բայց ոչ 
ծան րա բեռն ված ա նի մաստ ի րե րով: Ա մե-
նա ո րակ յալ և վար պե տո րեն ար ված է հա-
մար վում այն կոմ պո զի ցի ան, ո րին ո չինչ չի 
կա րե լի ա վե լաց նել, և ո չինչ այն տե ղից չի 
կա րե լի հա նել:

 Մարդ կա յին պատ կե րա ցում ցն ցե լը 
և զար մաց նե լը ար վես տի և հատ կա պես 
կոմ պո զի ցի ոն հո րին ված քի գլ խա վոր 
նպա տակն է: Լավ և գրա գետ կոմ պո զի-
ցի ա կա ռու ցե լը կապ ված է ոչ մի այն տա-
ղան դի հետ, այլև դա ու շա դիր ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի դի տո ղա կան ա րդ յունք 
է (չէ՞ որ տե սո ղութ յու նը նույն պես պետք 
է զար գաց նել), ո րը ձևա վոր վում և կու-
տակ վում է տա րի նե րի փոր ձի ըն թաց քում: 
Պետք է այն քան վար պե տա նալ և դառ-
նալ փոր ձա ռու, որ պես զի ա ռա ջին ի սկ 
գծից եր ևա կոմ պո զի ցի ա յի մտա հղա ցու-
մը, ի նչ պես մե ծա գույն վար պետ նե րի մոտ 
է: Հա ջո ղութ յու նը ձևա վոր վում է մի մի այն 
գե րանձ նա յին հատ կութ յուն նե րին ձգ տե լու 
ժա մա նակ:

 Մեկ խոս քով, կոմ պո զի ցի ան նախ նա-
կան ճե պան կա րից ա վար տուն վի ճա կի, 
այ սինքն՝ նկա րի հասց նե լը, ո րը գի տութ-
յան և ար վես տի մի ա ձու լումն է, ին չը լա վա-
գույն կերպ բա ցա հայտ վում է տա րի նե րի 
ըն թաց քում կու տակ ված փոր ձի մի ջո ցով:

 Կոմ պո զի ցի ոն աշ խա տանք նե րում հա-
մաշ խար հա յին փոր ձը հասց րել է մշա կել 
մի շարք մե թոդ ներ՝ հա տուկ և ը նդ հա-
նուր ար տա հայտ չա մի ջոց ներ ստա նա լու 
հա մար: Այդ հնար նե րից օ գտ վել են բո լոր 
ժա մա նակ նե րի նկա րիչ նե րը ու ստեղ ծել 
են ան կրկ նե լի գոր ծեր: Դրա հա մար էլ յու-

րա քանչ յուր բարձ րո րակ նկար չա կան դպ-
րո ցում, ու սում նա րա նում, քո լե ջում կամ 
բարձ րա գույն կր թա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում կար ևո րա գույն տեղ է հատ կաց ված 
կոմ պո զի ցի ա յի դա սա ժա մե րի ա ռա տութ-
յա նը և դա սա վանդ ման ա մուր հիմ քե րի 
հաս տատ մա նը: 

Ո րոշ նկա րիչ ներ և ման կա վարժ ներ 
կար ծում են, որ չի կա րե լի սո վո րեց նել 
ստեղ ծա գոր ծել, քա նի որ այն ի ծնե տր ված 
ե զա կի ձիրք է, և դա կա տար վում է զգա-
յա րան նե րով, սա կայն նման քն նա դա տութ-
յուն ը սխալ է: Գրա գետ և ո րա կով կոմ պո-
զի ցի ա տես նե լու և զգա լու հա մար պետք 
է սո վո րեց նել կոմ պո զի ցի ա յի կա նոն նե րը, 
մե թոդ նե րը, մի ջոց նե րը և այլն: Այ սինքն՝ 
դա սա կան և գրա գետ դա սա վանդ ման 
և ու սում նա սի րութ յան մի ջո ցով կա րե լի է 
հաս նել գե րա զանց ա րդ յունք նե րի: 

Կոմ պո զի ցի ա յի հիմ նա կան կա նոն նե րը 
ու նեն օբ յեկ տիվ բնույթ: 

Դ րանք կան և գոր ծում են ար վես տի 
բո լոր տե սակ նե րում և ժան րե րում: 

Կոմ պո զի ցի ան կա րե լի է հա մա րել հա-
ջող ված, ե թե պահ պան վել են հետև յալ 
կա նոն նե րը.

Ա ռանց ը նդ հա նու րին վնա սե լու ա ռն-
վազն մեկ մաս նի կի ու րի շով փո խա րի նե լու 
ան հնա րի նութ յու նը:

 Բո լոր մաս նիկ նե րը մի մյանց հետ փո-
խա դարձ կա պի և հա մա ձայ նեց վա ծութ-
յան մեջ են, նրանք չեն կա րող տե ղե րով 
փոխ վել: 

Ա ռանց ամ բող ջութ յու նը խա թա րե լու 
կոմ պո զի ցի ա յին ոչ մի մաս նիկ չի կա րող 
ա վե լա նալ: 

Այս ա մե նից հետ ևում է, որ պետք է լի նի 
փո խա դարձ կապ և հա վա սա րակշ ռութ-
յուն գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան մաս նիկ նե-
րի միջև: 
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КОМПОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Багдасарян

В статье рассматривается понятие содержания композиции, с его органической связи 
между художественного творчества.

THE COMPOSITION IN THE SYSTEM OF ART EDUCATION

T. Baghdasaryan 

In the article is discussed the content of composition concept, its organic connection with 
artistic creation
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 ՄԱ ՐԻ ԱՆ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 ԲԱԶ ՄԱՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 

ՀԱՆ ԴՈՒՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԷՐ ԳՈ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՅՈՒՄ

Մ շա կույ թը հա սա րա կու թյան և մար-
դու զար գաց ման ո րո շա կի մա կար դակ է, 
ո րն ար տա հայտ վում է մարդ կանց գոր-
ծու նե ու թյան և կյան քի կազ մա կերպ ման 
ձևե րով և տի պե րով։ Այս հաս կա ցու թյու նը 
օգ տա գործ վում է նաև ո րո շա կի պատ մա-
կան դա րաշր ջան նե րի, հա սա րա կա կան-
տն տե սա կան դրույթ նե րի, հս տակ հա սա-
րա կար գե րի, ազ գե րի, ազ գու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև կյան քի և գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ ե ղա նակ նե րի զար գաց-
ման մա կար դա կը բնու թագ րե լու հա մար։ 
Կր թա կան, սո ցի ա լա կան, մշա կու թային 
են թա տեքս տե րում հան դուր ժո ղա կա նու-
թյու նը նշա նա կում է ու նակ լի նել ըն դու նե-
լու ան գամ այն, ին չի հետ հա մա ձայն չես, 
չես ըն դու նում և չես խրա խու սում։ Այս բնա-
գա վառ նե րում այն օգ տա գործ վում է օ տար 
վար քու բար քի, ապ րե լա կեր պի, սո վո րույթ-
նե րի նկատ մամբ մե ծա մաս նու թյան կող մից 
հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը բնու-
թագ րե լու հա մար։ Այ սօր ի սկ, բազ մամ շա-
կու թայ նու թյան և հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
հիմ նա հար ցե րի ար դի ա կա նա ցու մը պայ-
մա նա վոր ված է հա մաշ խար հայ նաց ման 
գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նակ նե րում հա մա-
կե ցու թյան նոր հա րա ցույց նե րի ձևա վոր-
ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, տա րաբ նույթ 
աշ խար հի առ կա յու թյամբ ու ա զա տա կան 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի տա րած-
մամբ։ Եվ այս կոն տեքս տում հան դուր-
ժո ղա կա նու թյան խն դի րը ձեռք է բե րում 
հա մա մարդ կային նշա նա կու թյուն, պայ-
մա նա վոր ված նրա նով, որ ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում ա ռանց հան դուր ժո ղա կա նու-
թյան սկզ բուն քի, ա ռանց ե րկ խո սու թյան և 

փոխ զիջ ման հնա րա վոր չէ հաս նել խա ղաղ 
գո յակ ցու թյան։

Մ շա կույթ հաս կա ցո ղու թյու նը տար բեր 
ձև է մեկ նա բան վում քա ղա քա գետ նե րի, 
սո ցի ո լոգ նե րի, հո գե բան նե րի, ման կա-
վարժ նե րի և այլ մաս նա գետ նե րի կող մից: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, հս տակ է, որ մշա կույ թը 
իր ար տա հայ տու թյունն է գտ նում մտա-
ծե լա կեր պի, զգաց մունք նե րի և դրանց 
ար տա հայտ ման մեջ, ո րոնք ո րո շա կի 
կոն տեքս տում հիմք են ա վան դա կան գա-
ղա փար նե րի ձևա վոր ման և ամ րապնդ-
ման հա մար, ի նչ պես նաև պայ մա նա-
վո րում են բազ մամ շա կու թայ նու թյու նը 
որ պես գա ղա փար: Բազ մամ շա կու թայ-
նու թյու նը մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նում 
և շեշ տադ րում է ի նչ պես տար բե րու թյուն-
նե րը, այն պես էլ նույ նու թյուն նե րը [2]: Այն 
է՛լ ա վե լի է զար գա ցել, որ պես սո ցի ա լա-
կան, քա ղա քա կան, տն տե սա կան, կր-
թա կան և մշա կու թային շար ժում, վեր ջին 
եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում: Հա-
մա ձայն Ո ւար դի և Լե ոն գի (2006)՝ ան ձի 
և խմ բային մա կար դա կի նե րա ռում նե րը 
(ին տեգ րա ցի ան) չեն կա րող տե ղի ու նե-
նալ ա ռանց բազ մամ շա կու թայ նու թյան ըն-
դուն ման: Այդ պի սով այն բա նա լի է ի նչ պես 
դրա կան միջմ շա կու թային հա րա բե րու-
թյուն նե րի ձևա վոր ման, այն պես էլ գլո բա-
լաց ման խթան ման հա մար: 

Էր գո թե րա պի ան` որ պես վե րա կանգ-
նո ղա կան ո լոր տի մաս նա գի տու թյուն, 
կենտ րո նա նա լով այ ցե լո ւի ա ռօ րյա կյան-
քում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, 
մի ո ւղ ղու թյուն է, որ տեղ ա ռանձ նա կի 
կար ևոր վում են այ ցե լու նե րի և մաս նա-
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գետ նե րի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն ներն ու ար ժեք նե րը, ի նչ պես նաև 
հան դուր ժո ղա կա նու թյան կոն տեքս տը [3]: 
Մաս նա գի տու թյան հիմ նա քարն է մար դուն 
որ պես զբաղ վա ծու թյան է ակ ըն դու նե լու 
քա ղա քա կա նու թյու նը [5]: Էր գո թե րա պի-
ան օգ նում է ան ձանց կա տա րե լու բազ-
մաբ նույթ գոր ծո ղու թյուն ներ ա ռօ րյա կյան-
քի տար բեր ո լորտ նե րում՝ աշ խա տան քում, 
տնային գոր ծու նե ու թյան մեջ, հանգս տի և 
ի նք նախ նամ քի մեջ: 

Էր գո թե րա պի այի ա ռն չու թյու նը բազ-
մամ շա կու թայ նու թյան հետ վեր ջերս էլ 
ա վե լի է ա ճել մաս նա գի տա կան գլո բա լի-
զաց ման ը նդ լայն ման և մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային 
ծրագ րե րում մաս նա գի տու թյան լայ նա ծա-
վալ ներգ րավվ ման հետ մեկ տեղ [7]:

Զ բաղ վա ծու թյու նը որ պես ա ռանց-
քային գա ղա փար ըն կած է էր գո թե րա-
պի այի հիմ քում, և այն մի յու րօ րի նակ 
պա հանջ-մար տահ րա վեր մաս նա գի տու-
թյա նը՝ պայ մա նա վոր ված իր խոր մշա կու-
թային հար թու թյուն նե րով, ին չը և հոր դո-
րում է էր գո թե րա պիստ նե րին դուրս գա լու 
ան հա տի խն դիր նե րի բժշ կա կան դա սա-
կար գում նե րի սահ ման նե րից: Էր գո թե րա-
պի ան ծնունդ է ա ռել ֆի զի կա կան, մտա-
վոր կամ հո գե կան խն դիր ներ ու նե ցող 
ան հատ նե րի ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ներգ րավ վե լու դժ վա րու թյուն ներ, և օր վա 
կազ մա կերպ ման ու կա ռա վար ման խն-
դիր ներ ու նե նա լու հետ կապ ված մի ջամ-
տու թյուն տրա մադ րե լու կա րի քից: 

Այ սօր վա փո փոխ վող աշ խար հի սո ցի ա-
լա կան ի րա կա նու թյու նը, ո րը պա հան ջում 
է հա մա պա տաս խան խնամք տրա մադ րել 
այ ցե լու նե րի տա րաբ նույթ բա նա կին, էր-
գո թե րա պիստ նե րի հա մար բա վա կա նին 
լուրջ մար տահ րա վեր է: Զբաղ վա ծու թյան, 
ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան հետ 

կապ ված մշա կու թային ար ժեք նե րը, ի նչ-
պես և մարդ կային փախ հա րա բե րու թյուն-
նե րը, մի ջա վայ րը և ի մաս տա լից զբաղ վա-
ծու թյու նը ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում են 
պա հան ջում բազ մամ շա կու թայ նու թյան և 
հան դուր ժո ղա կա նու թյան կոն տեքս տում: 
Էր գո թե րա պիս տը որ պես մաս նա գետ 
պար տա վոր վում է ըն դու նել այ ցե լո ւին՝ 
հան դուր ժե լով վեր ջի նիս այն պի սի մշա-
կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ի նչ պես, օ րի նակ՝ կրո նը, ար ժեք նե րը, սե-
ռա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի պատ-
կա նե լի ու թյու նը և այլն: Մաս նա գի տու թյան 
գործ նա կա նում ներ կայիս շեշ տը դր վում 
է մշա կու թային կա րո ղու թյուն նե րի վրա, 
ո րոնք նե րա ռում են տե ղե կաց վա ծու թյուն 
ու գի տե լիք ներ վե րոն շյալ տար բե րու թյուն-
նե րի մա սին, ի նչ պես նաև հիմն վում են 
այն գա ղա փար նե րի վրա, թե ի նչ պես են 
այ ցե լո ւի հա մոզ մունք ներն ու ար ժեք նե րը 
ազ դում վեր ջին նե րիս աշ խար հա յաց քի 
ձևա վոր ման վրա՝ կապ ված ա ռող ջու թյան, 
ի րենց հի վան դու թյան կամ սահ մա նա-
փակ ման, վե րա կանգն ման, հա մոզ ման և 
ի րենց սե փա կան դե րի և էր գո թե րա պիս-
տի դե րի ճիշտ ըն կալ ման հետ [1]:

Մ շա կու թային տե ղե կաց վա ծու թյու նը 
և մշա կու թային զգա յու նա կու թյու նը էր գո-
թե րա պիս տի հա մար խիստ կար ևոր են, 
քա նի որ վեր ջինս պար տա վոր է ի մա նալ 
իր այ ցե լո ւի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը նախ քան գնա հա տում կամ 
բուն մի ջամ տու թյուն կա տա րե լը: Դի մա ցի-
նին հաս կա նա լու և ըն դու նե լու մո տե ցու մը 
նախ ևա ռաջ ի րա կա նաց վում է ի նք նա տե-
ղե կաց վա ծու թյան մե թո դով: Այն մաս նա-
գետ նե րը, ով քեր լավ են ճա նա չում ի րենք 
ի րենց և ի րենց սե փա կան մշա կույ թը, կա-
րո ղա նում են նաև ճա նա չել և ըն դու նել ու-
րիշ նե րի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը: 
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Էր գո թե րա պիստ նե րը օգ նում են բո լոր 
տա րի քի ե րե խա նե րին և չա փա հաս նե-
րին պահ պա նե լու, վե րա կանգ նե լու կամ 
բա րե լա վե լու ա ռօ րյա կյան քում ան կախ 
գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ ի րենց ու նա-
կու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա րող են տու ժել հի վան դու թյուն նե րի, 
վնաս վածք նե րի, բնա ծին կամ ձեռք բե-
րո վի ա րատ նե րի կամ սո ցի ա լա կան ան-
բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ ճա ռով: 
Նրանք աշ խա տում են ի նչ պես հան րային, 
այն պես էլ մաս նա վոր ո լորտ նե րում՝ հի-
վան դա նոց նե րում, դպ րոց նե րում և հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում, 
ի նչ պես ան հատ նե րի, ըն տա նիք նե րի, այն-
պես էլ խմ բե րի հետ [4]: 

Այս պի սով՝ էր գո թե րա պիստ նե րը, որ-
պես մաս նա գետ ներ, կոչ ված են դրա կան 
փո փո խու թյուն մտց նե լու ի րենց այ ցե լու-
նե րի կյան քում: Կա տա րե լու հա մար այդ 
դրա կան փո փո խու թյուն նե րը այ ցե լո ւի 
կյան քում մաս նա գե տից պա հանջ վում է 
ցու ցա բե րել հա մա պա տաս խան վե րա բեր-
մունք, ու նե նալ հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք և տի րա պե տել ան հրա ժեշտ հմ տու-
թյուն նե րի: Այս կա պակ ցու թյամբ Վեն դի 
Վու դը (2004) նշել է, որ էր գո թե րա պիստ-
նե րը ու նեն մեծ հո գա տար սր տեր և ցան-
կա նում են ա մեն կերպ օգ նել ի րենց այ-
ցե լու նե րին, սա կայն շատ հա ճախ նրանք 
քն նա դա տո րեն չեն մո տե նում ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կին: Եվ ա վե լաց նում է, որ հո-
գա տար սր տե րը, ո րոնք չեն ու ղեկց վում 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյամբ և տե-
ղե կաց ված ու ղե ղի աշ խա տան քով, նույն-
քան խնդ րա հա րույց են, որ քան քն նա դա-
տա կան մտա ծե լա կերպն ու տե ղե կաց ված 
ու ղե ղը ա ռանց հո գա տար սր տի [6, 249]: 
Սա կայն հե ղի նա կը կար ևո րում է նաև այն 
փաս տը, որ ժա մա նա կա կից էր գո թե րա-
պիստ նե րը շատ ա վե լի հան դուր ժող են, և 

որ պես մաս նա գի տու թյուն՝ էր գո թե րա պի-
ան չի կա րող զար գա նալ ա ռանց հան դուր-
ժո ղա կա նու թյան սկզ բուն քի որ դեգր ման: 

Շատ ա ռում նե րով, այ սօր, ե րբ հա սա-
րա կա կան և մաս նա գի տա կան ար ժեք նե-
րը մի ա վոր վել են, էր գո թե րա պիստ նե րի 
ա պա գան բա վա կան խոս տում նա լից է: 
Այ ցե լու նե րը ա վե լի բարձր պա հանջ ներ են 
ներ կա յաց նում ի րենց կյան քի ո րակ նե րին, 
և մի այն ան կա խու թյու նը ա ռօ րյա կյան-
քի տար բեր ո լորտ նե րում նրանց հա մար 
շատ դեպ քե րում բա վա կան չէ: Տա րեց-
նե րը, այ սօր, օ րի նակ, ու զում են ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ հա սա րա կա կան 
կյան քում, այլ ոչ թե պա սիվ կեր պով ան-
ցկաց նել ի րենց ա ռօ րյան, ծնող նե րը ա վե-
լին են պա հան ջում ի րենց ե րե խա նե րից՝ 
չբա վա րար վե լով ե րե խայի նվա ճում նե րով: 
Էր գո թե րա պի այի հետ ևում կանգ նած քա-
ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու գիտ նա կան նե րը 
խո սում են սո ցի ա լա կան մաս նակ ցու թյան 
և քա ղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյան 
մա սին: Մի ա ժա մա նակ, ամ բողջ աշ խար-
հում ռե սուրս նե րի ան կում է նկատ վում, 
սա կայն այ ցե լու նե րը ու զում են վս տահ 
լի նել, որ ի րենց տրա մադր ված ծա ռա յու-
թյուն ներն ար դյու նա վետ են և ո րա կյալ: 
Ար դյուն քում, այս բազ մա թիվ փո փո խու-
թյուն նե րի ներ քո էր գո թե րա պի ան պետք է 
ու նե նա է՛լ ա վե լի բարձր պա հան ջարկ, սա-
կայն մաս նա գի տու թյու նը շա րու նա կում է 
պայ քա րել ճա նաչ ման և հա սա րա կու թյան 
ա ռող ջու թյան հա մար իր նե րու ժի ներդր-
ման հա մար: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ բազ-
մամ շա կու թայ նու թյան և հան դուր ժո-
ղա կա նու թյան ո րակ նե րի զար գա ցու մը 
յու րո վի կոչ է յու րա քան չյուր էր գո թե րա-
պիստ մաս նա գե տի հա մար: Բա վա կա-
նին կար ևոր է և հե տաքր քիր ծա նո թա նալ 
այն բա զում մե թոդ նե րի և ե ղա նակ նե րի 



120

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

տար բե րու թյա նը, որ մար դիկ կի րա ռում 
են ա ռօ րյա կյան քում միև նույն խն դիր նե-
րը լու ծե լու հա մար: Մշա կույ թի ըն դու նու-
մը և հան դուր ժո ղա կան լի նե լը ու շա դիր 
դի տարկ ման և ու րիշ նե րի հետ փոխ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս մաս նա գե տին ա ռողջ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն հիմ նե լու այ ցե լո ւի 

հետ, ի նչն իր հեր թին ար դեն մի ջամ տու-
թյան դրա կան ար դյունք նե րի գրա վա կան 
է: Այս պա րա գա յում մշա կու թային տար բե-
րու թյան ըն կա լու մը մաս նա գե տի կող մից 
դառ նում է ա մուր հիմք այ ցե լո ւի հետ հա-
մա տեղ աշ խա տե լու և ի րար հաս կա նա լու 
հա մար, այլ ոչ թե խո չըն դոտ թե րապև տիկ 
գոր ծըն թա ցում:
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 МУЛЬ ТИ КУЛЬ ТУ РА ЛИЗМ И ТО ЛЕ РАНТ НОСТЬ В ЭР ГО ТЕ РА ПИ И

М. Ару тю нян

В стат ье расс мот ре ны воп ро сы муль ти куль ту ра лиз ма и то ле рант нос ти в про фес си о-
наль ной де я тель нос ти сов ре мен ных ус ло ви ях вост ре бо ван нос ти и раз ви тия эр го те ра пии 
как от дель ной пе да го ги чес кой дис цип ли ны. Ана ли зи ро ва ны осо бен нос ти фор ми ро ва-
ния меж куль тур ных цен ност ных ори ен ти ров, мо ти ва ции и предс тав ле ний спе ци а лис та 
в ра бо те с кли ен та ми с раз лич ны ми пот реб нос тя ми и нуж да ми.

MULTICULTURALISM AND TOLERANCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 

M. Harutyunyan

The questions of the professional activities of are described in the article taking into 
consideration the fact of modern conditions of demand and the development of occupational 
therapy as a separate educational discipline. The features of the formation of cross-cultural 
values, motivations and perceptions of specialist while working with clients with different 
demands and needs are analyzed. 
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Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան դպ րոց նե րում կր թու թյան բո-
վան դա կու թյան բա րե փո խում նե րի կար-
ևո րա գույն գե րա կա յու թյուն նե րից են 
ի րա վա կան դաս տի ա րա կու թյան և կր թու-
թյան ար դի ա կա նա ցու մը և զար գա ցու մը: 

Ինչ պես հայտ նի է, խորհր դային դպ-
րոց նե րում գո յու թյուն ու ներ « Սո վե տա կան 
պե տու թյան և ի րա վուն քի հի մունք ներ» 
պար տա դիր դա սըն թա ցը: Ան ցած դա րի 90-
ա կան թվա կան նե րի սկզ բին, կապ ված Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սո ցի ալ-
քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ, այդ 
ա ռար կայի դա սա վան դու մը դա դա րեց վեց:

Հու մա նի տար կր թու թյան բո վան դա-
կու թյան բա րե փո խում նե րի ըն թաց քում 
դպ րոց ներ մուծ վե ցին մի շարք ա ռար կա-
ներ՝ քա ղա քա գի տու թյան, սո ցի ո լո գի այի, 
հո գե բա նու թյան և այլ գի տա կան բնա գա-
վառ նե րից: Ի րա վա կան դա սըն թա ցի ծա-
վա լը զգա լի ո րեն կր ճատ վեց: Ի րա վա կան 
բնույ թի թե մա նե րը, գլ խա վո րա պես սահ-
մա նադ րա կան ի րա վուն քի և մար դու ի րա-
վուն քի ո լոր տից, սկ սե ցին դա սա վանդ վել 
մո դու լային կուր սե րի կամ հա սա րա կա գի-
տու թյան ին տեգ րաց ված դա սըն թաց նե րի 
ո րո շա կի բա ժին նե րի շր ջա նակ նե րում:

1995 թվա կա նին ար դեն ան կախ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նա խա-
րա րու թյան կող մից հան րակր թա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի հա մար ըն դուն վե ցին 
հեն քային ու սում նա կան պլան ներ, ո րում 
ի րա վուն քի ու սու ցում չէր նա խա տես վում: 
Այս պրակ տի կան, ո րը ձևա վոր վեց 90-ա-
կան թվա կան նե րին, ե րկ րում ստեղծ վեց 

ան ցու մային շր ջա նի պայ ման նե րում, ներ-
կա յումս հա սա րա կու թյան և պե տու թյան, 
կր թու թյան նոր նպա տակ նե րի զար գաց-
ման ժա մա նա կա կից փու լում դառ նում է ոչ 
բա վա րար և պա հան ջում է վե րա նա յում:

 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան նպա տակ-
նե րին հա մա պա տաս խան՝ ի րա վա կան 
դա սըն թա ցի մշակ ման հրա տա պու թյու նը 
և որ պես ի նք նու րույն ու սում նա կան ա ռար-
կա՝ նրա դպ րոց վե րա դար ձը բա ցատր-
վում է մի շարք հայտ նի պատ ճառ նե րով:

90-ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա նի 
ի րա վա կան հա մա կար գը, ո րը հռ չակ վել 
էր ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե-
տու թյան կող մից, կրել է զգա լի փո փո խու-
թյուն ներ: Ի րա վա կան բա րե փո խում նե րի 
շր ջա նակ նե րում, ը ստ ի րա վուն քի և օ րեն-
քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի, տե ղի ու նե-
ցավ օ րենսդ րու թյան ժո ղովր դա վա րա կան 
ը նդ լայ նում, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա-
վունք նե րը և ա զա տու թյու նը հս տա կեց-
վում են որ պես հա սա րա կու թյան բարձր 
ար ժեք, հզո րա նում է դա տա րա նի դե րը` 
որ պես մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան-
ման ան կախ ե րաշ խա վո րո ղի: Հա սա րա-
կու թյան մեջ ի րա վուն քի և ի րա վա կան 
ի նս տի տուտ նե րի նկատ մամբ ամ րապնդ-
վում են հա րա բե րու թյուն նե րը ի րա վուն քի` 
որ պես ժա մա նա կա կից աշ խար հում հե-
տաքրք րու թյունն» րի ի րա կա նաց ման մե-
խա նիզ մի նկատ մամբ, ի րա վուն քը յու րա-
քան չյու րի հա մար ձեռք է բե րում կոնկ րետ 
գծեր և նշա նա կու թյուն [2]:

Մաս սա յա կան գի տակ ցու թյան մա-
կար դա կում սա ար տա հայտ վում է ի րա-

ԷՄ ՄԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ՀՀ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 

Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ 

Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ ԵՎ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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վա բա նա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի 
հե ղի նա կու թյան կտ րուկ բարձ րաց մամբ, 
ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան պա-
հան ջար կի, ի րա վա կան գի տե լիք նե րի և 
ի րա վա կան տե ղե կատ վու թյան նկատ-
մամբ մարդ կանց հե տաքրք րու թյան ը նդ-
հա նուր ա ճով: 

Մյուս կող մից՝ Հա յաս տա նի ար դի սո ցի-
ալ-մ շա կու թային ի րա վի ճա կը այն պի սին 
է, որ այս գոր ծըն թաց նե րը ամ րապնդ ված 
չեն ի րա վա կան ա վան դույ թով. մաս սա-
յա կան գի տակ ցու թյան մեջ ի րա վուն քը 
պար տա դիր ար ժեք չէ: Օ րենսդ րու թյան 
բա րե փոխ ման և հա մա պա տաս խան ի րա-
վա-կի րառ ման պրակ տի կայի կու տակ ման 
ըն թաց քում է՛լ ա վե լի հս տակ է դառ նում 
խզու մը նոր ժո ղովր դա վա րա կան օ րենսդ-
րու թյան և ազ գաբ նակ չու թյան ի րա վա գի-
տակ ցու թյան ցածր մա կար դա կի միջև: 
Այս տագ նա պա լի փաս տը խն դիր է դնում 
ի րա վա կան գի տակ ցու թյան, ի րա վա կան 
մշա կույ թի և ի րա վա կան դաս տի ա րա կու-
թյուն ձևա վո րե լու հա մար: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս հա մաշ խար հային 
քա ղա քա կա նու թյու նը, այս հիմ նախնդ րի 
լուծ ման ա ռա ջա տար դե րը պատ կա նում է 
կր թու թյան հա մա կար գին: ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան հաս տա տած ռազ մա վա րա կան 
հե ռան կա րային ծրագ րե րում ը նդ գծ ված է, 
որ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նում 
ան ձի ձևա վոր ման հա մար ա ռա ջա տար 
կողմ նո րո շիչ ներ են դառ նում իր ի րա վունք-
նե րը պաշտ պա նե լու ու նա կու թյուն նե րը, 
հիմ նա կան ի րա վա կան նոր մե րի գի տու-
թյու նը և պե տու թյան ի րա վա կան հա մա-
կար գի հնա րա վո րու թյուն նե րը կի րա ռե լու 
ու նա կու թյուն նե րը [1]: 

Այն, ին չը ի րա վա կան ա վան դույթ նե րով 
ե րկր նե րում դաս տի ա րակ վում է կյան քի ըն-
թաց քում, ծն վում է ըն տա նի քում, ծա գում է 
բնա կա նո րեն, մեր պայ ման նե րում պետք 

է լի նի նպա տա կաուղղ ված ձևա վոր ման 
ա ռար կա: Սա պա հան ջում է դպ րո ցա կան-
նե րի կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
լուրջ և հա մա կարգ ված աշ խա տանք, ո րն 
իր հեր թին ա ճող սերն դի մոտ ոչ մի այն 
ի րա վա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն կդաս-
տի ա րա կի, այլ նաև կդառ նա ե րի տա սար-
դու թյան շր ջա նում հա ճախ դրս ևոր վող շեղ-
ված վար քի կան խար գել ման պայ ման:

Այս ո ւղ ղու թյամբ ո րո շա կի քայ լեր ար վել 
են. ի րա վա կան գի տե լիք նե րը նե րառ ված 
են հիմ նա կան և մի ջին (լ րիվ) ը նդ հա նուր 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան պար տա-
դիր նվա զա գույննե րում, հրա տա րակ վում 
են ի րա վուն քի ձեռ նարկ ներ, պե տու թյան 
և ի րա վուն քի հիմ նախն դիր նե րը, մար դու 
ի րա վունք նե րը ար տա ցո լում են գտ նում 
հա սա րա կա գի տու թյան դա սագր քե րում: 
Դպ րո ցում քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյան և 
ի րա վա կան դաշ տի ձևա վոր ման բնա գա-
վա ռում ի րա կա նաց վել են մի շարք ծրագ-
րեր, ո րոնց ըն թաց քում ան ցկաց վել են մի 
շարք հե տաքր քիր հե տա զո տու թյուն ներ, 
ստեղծ վել են ու սում նա կան նյու թեր և մե-
թո դի կա ներ: Դրա կան գնա հա տա կա նի են 
ար ժա նի ա ռան ձին դպ րոց նե րի, հաս տա-
տու թյուն նե րի փոր ձը, ո րոնք մեծ ու շադ-
րու թյուն են հատ կաց նում ան չա փա հաս 
սո վո րող նե րի ի րա վա կան ու սուց մա նը և 
դաս տի ա րա կու թյա նը:

 Սա կայն այս գոր ծու նե ու թյու նը կապ-
ված է մեծ դժ վա րու թյուն նե րի հետ և գործ-
նա կա նում կրում է սահ մա նա փակ բնույթ: 
Հարկ է նշել, որ կր թու թյան հա մա կար գի 
զար գաց ման ար դի փու լը դեռևս բա վա-
րար չէ նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար: Բա ցի դրա նից՝ այս հիմ նախնդ-
րի լուծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը բա վա-
րար չա փով հաշ վի չի ա ռն վում նաև ներ-
կա յումս քն նարկ վող փաս տաթղ թե րում, 
ո րոնք մո տա կա տաս նա մյա կում կո րո-
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շեն ժա մա նա կա կից դպ րո ցի պատ կե րը 
(ը նդ հա նուր կր թու թյան կա ռուց ված քի և 
բո վան դա կու թյան ը մբռ նում նե րը, հա սա-
րա կա գի տու թյան ու սում նա կան բնա գա-
վառ նե րը, փորձ նա կան հեն քային ու սում-
նա կան պլան նե րը և այլն):

Այդ փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում է այն մա սին, որ դպ րո ցա կան-
նե րի ի րա վա կան կր թու թյան և դաս տի ա-
րա կու թյան խն դիր նե րի ի րա կա նա ցու մը 
սեր տո րեն կապ ված է ո ղջ դպ րո ցում սո-
ցի ալ-հու մա նի տար ա ռար կա նե րի կա ռուց-
ված քի և բո վան դա կու թյան նոր սկզ բունք-
նե րի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյան հետ: 

Ինչ պես հայտ նի է, 90-ա կան թվա-
կան նե րը դար ձան դպ րո ցում սո ցի ալ- 
հու մա նի տար, այդ թվում՝ ի րա վա կան 
գի տու թյուն նե րի դա սա վանդ ման բո վան-
դա կու թյան, ձևե րի և մե թոդ նե րի ակ տիվ 
ը մբռն ման ժա մա նա կաշր ջան: Հիմ նա կան 
դպ րո ցում այս ա ռար կա նե րի ու սում նա-
կան ժա մե րի սահ մա նա փակ ծա վա լը (8-
9-րդ դա սա րան ներ. շա բա թա կան՝ 1 ժամ) 
սահ մա նա փա կեց դա սըն թա ցի բո վան դա-
կու թյան նոր ը մբռ նո ղա կան հի մունք նե-
րի, դրանց փոր ձարկ ման և գնա հատ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ո րո նու մը:

 Ներ կա յումս ա ռանձ նաց վում են եր-
կու հիմ նա կան մո տե ցում ներ. դրան ցից 
ա ռա ջի նը կապ ված է դաս տի ա րակ չա կան 
բնույ թի « քա ղա քա ցի ա գի տա կան» դա սըն-
թաց նե րի ստեղծ մամբ, ե րկ րոր դը են թադ-
րում է պահ պա նել 90-ա կան թվա կան նե-
րին ձևա վոր ված սո ցի ալ-հու մա նի տար 
ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման պրակ տի-
կայի հի մունք նե րը:

Սա կայն գո յու թյուն ու նե ցող փոր ձը 
վկա յում է այն մա սին, որ այս դա սըն թաց-
նե րը, թույլ տա լով ստա նալ հա սա րա կու-
թյան, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի հիմ նա կան ի րա-

վա կան ի նս տի տուտ նե րի մա սին ո րո շա-
կի գի տե լիք ներ, բա վա րար կեր պով չեն 
ա պա հո վում դպ րո ցա կան նե րի ի րա վա-
կան վար քի հմ տու թյուն նե րի և ի րա վա կան 
մշա կույ թի ձևա վո րու մը:

Փաս տա ցի ո րեն եր կու մո տե ցում ներն 
էլ չեն կա րող լու ծել ա ճող սե րուն դի կյան-
քի և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան 
նա խա պատ րաստ ման խն դի րը, իր ա պա-
գայի վե րա բե րյալ ի նք նու րույն ո րո շում ըն-
դու նե լու և ա զատ գոր ծե լու խն դի րը:

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ժա մա նա կա կից զար գաց-
ման սո ցի ալ-քա ղա քա կան խն դիր նե րից 
է հենց քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան ձևա վո րու մը: Այս գոր ծըն թա ցը, մի 
կող մից՝ սեր տո րեն կապ ված է ե րկ րում 
ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հա մա կար-
գի ձևա վոր մա նը, օ րենսգր քի որ պես քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծու-
նե ու թյան ի րա վա կան հի մունք նե րի, դրա 
ի նս տի տուտ նե րի ժո ղովր դա վա րա կան 
վե րա փոխ ման հետ, մյուս կող մից՝ դրա 
հա ջո ղու թյան պայ մանն է պե տա կան օր-
գան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հա սա-
րա կու թյան, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա կան 
մշա կույ թի ձևա վո րու մը, մար դու և հա սա-
րա կա կան մի ա վո րում նե րի` պե տու թյան 
հետ քա ղա քա ցի ա-ի րա վա կան պրակ տի-
կայի մշա կու մը:

Ա նհ րա ժեշ տու թյուն չկա ա պա ցու ցե լու, 
որ վեր ջինս հա տուկ խն դիր ներ է դնում 
ե րե խա նե րի և ե րի տա սար դու թյան կր-
թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան, ազ գաբ-
նակ չու թյան լու սա վոր ման բնա գա վա ռում: 
Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա-
կար գի ար դի ա կա նաց ման ա ռա ջա տար 
հիմ նախն դիր նե րից է քա ղա քա ցի աի րա-
վա կան դաս տի ա րա կու թյան և կր թա կան 
հա մա կար գի կա ռու ցու մը: 

Որ պես կենտ րո նա կան հիմ նախն-
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դիր` պետք է դնել ոչ մի այն սո վո րող նե րի 
ի րա վա կան գի տե լիք նե րի ը նդ լայ նու մը և 
խո րա ցու մը, այլև ա ռա ջին հեր թին ի րա-
վա կան վար քի մշա կու թա ցու մը, ա մուր 
ի րա վա կան ա վան դույթ նե րի մշա կու մը: 
Նշ ված ո ւղ ղու թյու նը հա տուկ նշ ված է կր-
թու թյան ար դի ա կա նաց ման ը մբռ նում նե-
րում: Սա կայն պետք է ըն դու նել, որ ներ-
կա յումս մենք դեռևս պատ րաստ չենք 
պրակ տի կա յում ամ բողջ ծա վա լով ի րա-
կա նաց նե լու այդ ո ւղ ղու թյու նը:

 Ներ կայիս ի րա վա կան բա րե նո րո գում-
նե րը ի րա կա նաց նե լիս կր թու թյան բնա-
գա վա ռում հրա պա րակ վել են ի րա վա կան 
դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան ժա մա-
նա կա կից և բա վա կան ո րա կով ու սում նա-
մե թո դա կան նյու թեր: 

Այս բո լո րը վկա յում են այն մա սին, որ 
այ սօր դեռևս չի մշակ վել ի րա վա կան կր-
թու թյան մի աս նա կան ը մբռ նու մը, մի աս-
նա կան պա տաս խան չկա այն հար ցին, թե 
դպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյան և կր թու-
թյան մեջ ի րա վուն քը ի նչ դեր ու նի: Սա կայն 
մի ա ժա մա նակ պարզ է դառ նում, որ ման-
կա վարժ նե րը և գիտ նա կան նե րը փնտ րում 
են այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը, հաս-
կա նում են ի րա վա կան կր թու թյան կազ մա-
կերպ ման ի մաս տը, բո վան դա կու թյու նը և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Այս ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տան-
քի հիմք են հան դի սա նում. 
• օ ժան դա կել ձևա վոր ված ու սուց ման 

պրակ տի կային, ի րա վա կան ու սուց-
ման և դաս տի ա րա կու թյան մո դել նե րի 
տար բե րակ նե րին, 

• ի րա վա գի տա կան բա ղադ րի չի մշա-
կու մը և նե րա ռու մը դպ րո ցա կան հա-
սա րա կա գի տա կան կր թու թյան ը նդ-
հա նուր չա փո րո շիչ, 

• ի րա վա կան կր թու թյան հա մար ման-
կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ-

ման հա մա կար գի ձևա վո րում, ո րը 
կհա մա պա տաս խա նի ը նդ հա նուր կր-
թա կան ո լոր տի պա հանջ նե րին,

•  ժա մա նա կա կից կր թա կան հաս տա-
տու թյան կեն սաձ ևի հե տա գա վե-
րա փո խում, ո րը են թադ րում է դրա 
գոր ծու նե ու թյան քա ղա քա ցի ա-ի րա-
վա կան հիմ քե րի և սկզ բունք նե րի ամ-
րապն դում, քա ղա քա ցի ա-ի րա վա կան 
դաս տի ա րա կու թյան կա ռուց ված քի 
զար գա ցում, ան չա փա հաս սո վո րող-
նե րի հետ աշ խա տան քում ար տա դա-
սա րա նային բա ղադ րի չի դե րի է ա կան 
բարձ րա ցում [3]: 

Նա խորդ փու լի զգա լի ա ռանձ նա հատ-
կու թյունն է դպ րո ցի և հա սա րա կու թյան 
փո խազ դե ցու թյան սկզ բուն քո րեն նոր հա-
մա կար գի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
(ծայ րա հեղ դեպ քում, քա ղա քա ցի ա-ի րա-
վա կան կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
ո լոր տում): Ժա մա նա կա կից կր թա կան 
հաս տա տու թյու նը ի րա կա նաց նում է ար դեն 
ձևա վոր ված քա ղա քաի րա վա կան մշա կույ-
թի փո փո խու մը: Քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
կր թու թյու նը և դաս տի ա րա կու թյու նը կա-
րող է և պետք է պատ րաս տի ե րի տա սար-
դու թյա նը վե րա փոխ վող ի րա կա նու թյան 
հետ հան դիպ մա նը:

Ս րա հետ կապ ված ա ռանձ նա կի ու շադ-
րու թյան է ար ժա նի պրոբ լե մա- ռեֆ լեք-
սային մո տեց ման զար գա ցու մը (նե րա ռյալ 
այս տի պի ամ բող ջա կան դա սըն թաց նե րի 
ստեղ ծու մը): Սրա ա ռանձ նա հատ կու թյունն 
է հան դի սա նում կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի կա ռու ցու մը ա ռա վել ար դի ա-
կան սո ցի ալ- ի րա վա կան և քա ղա քաի րա-
վա կան հիմ նախն դիր նե րի հա ջոր դա բար 
ի մաս տա վոր ման, վեր լուծ ման և ո րո շում 
կա յաց նե լու դեպ քում, ե րբ կր թու թյունն ու 
դաս տի ա րա կու թյու նը ի րա կա նաց վում են 
սո վո րող նե րի ա ռա վել ծա նոթ դա սըն թաց-
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նե րի մի ջո ցով` հա մա ձայ նեց նե լով դրանք 
ի րենց ի րա կան կյան քի հիմ նախն դիր նե-
րին և հե տաքրք րու թյուն նե րին (օ րի նակ՝ 
աշ խա տան քի, սպա ռո ղի ի րա վունքն» րի 
պաշտ պա նու թյան գոր ծու նե ու թյան ի րա-
վա կան բա զայի ու սու ցում և ստեղ ծում):

Ի րա վա կան տե ղե կույ թի ծա վա լի ա րագ 
ա ճի և դրա ոչ կա յու նու թյան պայ ման նե-
րում ի րա վա կան կր թու թյան և դաս տի ա-
րա կու թյան խն դիր նե րը չեն կա րող բեր վել 
գոր ծող օ րենսդ րու թյան կամ «ի րա վա կան 
ան գրա գի տու թյան» ու սուց մա նը: Սրա 
ի մաս տը այն է, որ ի րա վա կան տե ղե կու-
թյուն նե րի օպ տի մալ նվա զա գույ նի հա-
ջոր դա կան ու սու ցու մը բե րի ի րա վուն քի` 
որ պես քա ղա քա ցու և հա սա րա կու թյան 
կյան քը ո րո շող կար ևո րա գույն սո ցի ալ-մ-
շա կու թային ֆե նո մե նի յու րաց ման:

Այդ պես կա րող է ա պա հով վել սո վո րող-
նե րի բա րո յա կան և ի րա վա կան դիր քո-
րոշ ման փու լային կա յա ցու մը, ի սկ հե տա-
գա յում ի րա վա կան վար քի ձևա վո րու մը 
և այն սո վո րող նե րի, ե րի տա սար դու թյան 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
մի աս նու թյան ա պա հով ման խն դիր նե րը:

Այ սօր ի րա վա կան դաս տի ա րա կու-
թյան մեջ շեշ տը պետք է դնել, որ մար դու 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյան գե րա կա-
յու թյու նը ու ղեկց վի կա տա րած գոր ծո ղու-
թյուն նե րի, կա յաց րած ո րո շում նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հս տակ 
պար զա բան մամբ: Ան բա ժա նե լի է մնում 
ի րա վա կան դաս տի ա րա կու թյան պրակ-
տիկ գոր ծա ռույ թը, ո րը կան խում է օ րենսդ-
րա կան և բա րո յա կան նոր մե րի գի տակ ցա-
կան կամ ոչ գի տակ ցա կան խախ տում նե րը:

Ի րա վա կան կր թու թյան և դաս տի ա րա-
կու թյան այլ ո ւղ ղու թյուն նե րի հետ ան բա-
ժա նե լի ո րեն կապ ված, բայց ի նք նու րույն 
է հան դես գա լիս ա ռա վել բարդ ի րա վի-
ճակ նե րում գտն վող ե րե խա նե րի հետ աշ-

խա տան քը: Դա որ բերն են, հաշ ման դամ-
նե րը, գաղ թա կան նե րը և միգ րանտ նե րը, 
սո ցի ա լա պես թույլ և ա նա պա հով ըն տա-
նիք նե րի ե րե խա նե րը:

Ի րա վա կան կր թու թյու նը և դաս տի ա-
րա կու թյու նը այս տեղ հան դես են գա լիս 
որ պես նրանց սո ցի ա լա կան ա ջակց ման 
գոր ծոն: Բա ցի դրա նից՝ այս պի սի ի րա վի-
ճակ նե րում ո րո շում նե րի ո րո նու մը և վեր-
լու ծու մը կօգ նի քա ղա քա ցի ա կան մշա կույ-
թի կա յաց մա նը:

Ի րա վա կան դաս տի ա րա կու թյան նոր 
դե րը և նոր բո վան դա կու թյու նը պա հան-
ջում են ի րենց ին ֆոր մա ցի ոն-մե թո դա-
կան ա պա հով ման ժա մա նա կա կից հա մա-
կար գի կա ռու ցում: Ա մե նից ա ռաջ հարկ 
է նշել ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
մեջ խոս քային և գործ նա կան մե թոդ նե րի 
մի աս նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ը նդ 
ո րում՝ հե ռան կա րում վեր ջի նիս դե րը է՛լ 
ա վե լի կա ճի: Հար կա վոր է աշ խա տել դպ-
րո ցի մի աս նա կան ի րա վա կան հա մա կար-
գի ստեղծ ման վրա, ո րում ու սում նա կան 
և դաս տի ա րակ չա կան նյու թը հեն վում է 
ու սում նա կան հաս տա տու թյան և դպ րո-
ցա կան ի նֆ րա կա ռուց ված քային ի րա կան 
կեն սա կան պրակ տի կայի վրա:

Բա վա կա նին կար ևոր է նաև ժա մա նա-
կա կից տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի դե րը: 
Սա թե լադ րում է մի կող մից՝ ի րա վա կան 
տե ղե կատ վու թյան հա կադ րա կան ծա վա լը 
և ոչ կա յու նու թյու նը, ի սկ մյուս կող մից՝ ի րա-
վա կան կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցում գոր ծու նե ու թյան ին տե րակ-
տիվ ձևե րի գե րա կա յու թյու նը: Սրա հետ 
մեկ տեղ նաև զգաց վում է ման կա վարժ նե րի 
հա ղոր դակց ման ա վան դա կան մե խա նիզմ-
նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն:

Կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան նոր 
նպա տակ նե րը և ա ռաջ նու թյուն նե րը ար-
դի ա կա նաց նում են նախ կի նում կու տա կած 
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փոր ձը վեր լու ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
դպ րո ցա կան նե րի ի րա վա կան կր թու թյան 
և դաս տի ա րա կու թյան ո լոր տում ա ռա ջա-
ցած հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք հե տա գա-
յում կո րո շեն այդ ո լոր տում ա պա գա աշ-
խա տան քի ո ւղ ղու թյու նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Ի րա վա կան կր-
թու թյու նը դպ րո ցում» նա խա գի ծը սկ սեց 
իր աշ խա տան քը 90-ա կան թթ. եր կորդ 
կե սից: Դրա ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր-
ված էր մի շարք գոր ծոն նե րով: 

Ա ռա ջին հեր թին.
• ընդգծ ված հա կա սու թյու նը Հա յաս տա-

նի` որ պես ի րա վա կան պե տու թյան 
հայ տա րար ված է պրակ տի կա յում 
ի րա կա նաց վող խն դիր նե րի միջև, 

• ի րա վուն քի և ի րա վա կան ի նս տի-
տուտ նե րի նկատ մամբ պրակ տիկ հե-
տաքրք րու թյուն նե րի ա ճը, 

• ի րա վա կան ին ֆոր մա ցի այի պա հան-
ջար կը, մի կող մից, և ազ գաբ նակ չու-
թյան ի րա վա կան գի տակ ցու թյան և 
ի րա վա կան մշա կույ թի ցածր մա կար-
դա կը՝ մյուս կող մից:

«Ի րա վա կան կր թու թյու նը դպ րո ցում» 
նա խա գի ծը ո ւղղ ված էր ժա մա նա կա կից 
ան չա փա հաս դպ րո ցա կան նե րի ի րա-
վա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն-
դիր նե րի լուծ մա նը: Նա խագ ծի բո վան-
դա կու թյուն և խն դիր են հան դի սա նում 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րի բարձր սո-
վո րող նե րի հա մար ի րա վուն քից կր թա կան 
ծրագ րի ստեղ ծու մը և փոր ձար կու մը, ո րը 
կհա մա պա տաս խա նի ի րա վուն քի դա սա-
վանդ ման ժա մա նա կա կից մե թո դի կայի և 
ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ վա ծու թյա նը: Այս 
նա խա գի ծը հիմք հան դի սա ցավ հե տա գա-
յում ի րա վա կան կր թու թյան հայե ցա կար-
գային մո տե ցում նե րի մշակ ման հա մար:

 Ներ կա յումս նա խագ ծի շր ջա նակ նե-
րում մշակ վել է ի րա վա կան կր թու թյան և 

բո վան դա կու թյան կա ռուց ված քի և բո-
վան դա կու թյան հայե ցա կար գը: Ժա մա-
նա կա կից հան րակր թա կան դպ րո ցում 
ստեղծ վել է հա մա կարգ ված կր թա կան 
ծրա գիր, որ տեղ ի րա վուն քը ներ կա յաց-
նում է ոչ թե մաս-մաս, այլ որ պես լի ար ժեք 
ու սում նա կան ա ռար կա, ո րը ներ դաշ նա-
կո րեն կա ռուց ված է դպ րո ցում սո ցի ալ-
հու մա նի տար կր թու թյան հա մա կար գում, 
ի նչ պես նաև ու սում նա մե թո դա կան հա մա-
կար գե րի մի աս նա կան ո ւղ ղու թյու նը, այն 
կողմ նո րոշ ված է կի րա ռե լու ու սուց ման 
ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րը և մե թոդ նե րը, ո րոնք ա պա-
հո վում են քա ղա քա ցի ա կան և ի րա վա կան 
մշա կույ թի, ի րա վա գի տակ ցու թյան ձևա-
վո րու մը, ի նչ պես նաև դպ րո ցա կան նե րի 
օ րի նա կան վար քի հմ տու թյուն նե րը:

Մ շակ ված հայե ցա կար գի շր ջա նակ նե-
րում ստեղծ վել են ի րա վուն քի դա սագր քե-
րը և ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք ար ժա նա ցան 
մաս նա գետ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և նրանց 
ծնող նե րի բարձր գնա հա տա կա նին:

 Հայե ցա կար գի ե րկ րորդ փու լում հա-
տուկ ու շադ րու թյուն է հատ կաց վել ի րա-
վուն քի ո լոր տում սո վո րող նե րի ար-
տադպ րո ցա կան և ար տա դա սա րա նային 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման աշ խա-
տանք նե րին, ո րը դիտ վում է որ պես ժա-
մա նա կա կից հան րակր թա կան դպ րո ցում 
ի րա վա կան կր թու թյան և դաս տի ա րա կու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ա պա հո վող 
կար ևոր պայ ման: Այս ո ւղ ղու թյան շր ջա-
նակ նե րում մր ցույ թային կար գով մշակ վել 
են մի շարք մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ, 
դպ րո ցում սո ցի ա լա կան նա խագ ծե րի կազ-
մա կերպ ման, ժո ղովր դա վա րա կան ի րա-
վա կան տա րա ծու թյան ստեղծ ման տեխ-
նո լո գի ա նե րի, դպ րո ցում բաց ժա մե րի և 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ: 
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Ակն հայտ է, որ վեր ջին տա րի նե րին 
ի րա վի ճա կը կրել է զգա լի փո փո խու թյուն-
ներ. ակ տի վաց վել է աշ խա տան քը ի րա-
վա կան կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
ը նբռ նում նե րի և ծրագ րե րի ստեղծ ման 
ո ւղ ղու թյամբ, ան ցկաց վում են սե մի նար-
ներ դպ րո ցում ի րա վուն քի դա սա վանդ ման 
հիմ նախն դիրն» րով, մշակ վում են հե ղի-
նա կային ծրագ րեր, ի րա վուն քի ու սուց ման 
ի նք նա տիպ ձևեր և մե թո դի կա ներ: 

Ու սա նող նե րի կար ծի քով ի րա վուն քի 
ներ մու ծու մը դպ րո ցա կան ծրա գիր որ պես 
ու սում նա կան ա ռար կա թույլ է տա լիս ձեռք 
բե րել ժա մա նա կա կից կյան քում խիստ 
ան հրա ժեշտ ի րա վա կան գի տե լիք ներ և 
օ րեն քի հար գանք, կա րո ղա նալ պաշտ-
պա նել սե փա կան ի րա վունք նե րը, ձևա վո-
րել ո րա կա վոր ված ի րա վա կան օգ նու թյան 
դի մե լու հմ տու թյուն նե րը:

 Փաս տո րեն ձևա վոր վեց հա սա րա կա-
կան պատ վեր` մաս նակ ցե լու դպ րո ցում 
ի րա վա կան կր թու թյան ներ մուծ ման աշ-
խա տան քին: 

Այս պի սով, մի կող մից՝ հնա րա վո րու-
թյուն է ստեղծ վում փո փո խե լու դպ րո ցում 
ձևա վոր ված ի րա վա կան կր թու թյու նը, 
մյուս կող մից՝ պա հան ջում է ի րա վա կան 
կր թու թյան մո տե ցում նե րի մշակ ման և 
կա տա րե լա գործ ման ջան քե րի ակ տի վա-
ցում, ը նդ հա նուր կր թա կան չա փո րո շիչ-
նե րում նրա տե ղի ո րո շում, ոու սում նա մե-
թո դա կան ձեռ նարկ նե րի մշա կում, դրանց 
թար մա ցում: Այս բո լոր հան գա մանք նե րը 
հիմ նա վո րում են ի րա վա կան կր թու թյան 
և դաս տի ա րա կու թյան ծրագ րի զար գաց-
ման, դրա կա յու նու թյան ա պա հով ման և 
լայ նո րեն կի րառ ման գոր ծու նե ու թյու նը 
շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:
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СОСТОЯНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ РА

Э. Саргсян

В статье анализируется состояние и содержание правового воспитания в образовании 
РА. Даны несколько путей, которые позволят улучшить систему правовое образования, 
роль и значение в образовании РА.

THE CONDITION AND MAINTENANCE OF LEGAL EDUCATION 

IN THE FORMATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

E. Sargsyan

The article analyzes the status and content of legal education in the formation of the Re-
public of Armenia. Given a of ways that will improve the system of legal education, the role 
and importance in the formation of the Republic of Armenia.
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БЕЛ ЛА ХОД ЖУ МЯН 
НА ТАЛ ЬЯ БАГ РА МЯН 

К ПРОБ ЛЕ МЕ ИЗУ ЧЕ НИЯ ФРА ЗЕ О ЛО ГИИ 

НА НЕС ПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ ФА КУЛЬ ТЕ ТАХ ЕГУ

Проб ле ма вы бо ра эф фек тив ных ме-
то дов обу че ния русс ко му язы ку сту ден тов 
не я зы ко вых фа куль те тов в на ши дни яв ля-
ет ся од ной из ак ту аль ных в об щей сис те-
ме об ра зо ва ния и в ме то ди чес ком уче нии 
о язы ке, в част нос ти. Как из вест но, обу-
че ние русс ко му язы ку дан ной ка те го рии 
сту ден тов про хо дит в двух ос нов ных вза-
и мос вя зан ных нап рав ле ни ях: обу че ние об-
ще ли те ра тур но му язы ку и обу че ние язы ку 
со от ветст ву ю щей спе ци аль нос ти. Бе зус-
лов но, на сов ре мен ном эта пе пос лед нее из 
ука зан ных нап рав ле ний за ни ма ет до ми ни-
ру ю щую по зи ци ю, ибо оно приз ва но при-
вить оп ре де лен ные на вы ки по ов ла де нию 
язы ком спе ци аль нос ти, что весь ма не об хо-
ди мо бу ду щим спе ци а лис там. В этом пла-
не ру сис та ми вы ра бо та на спе ци аль ная ме-
то ди ка, а спи сок спе ци аль ной ли те ра ту ры 
пос то ян но по пол ня ет ся но вы ми из да ни я ми 
на русс ком язы ке, сре ди ко то рых осо бое 
мес то за ни ма ют учеб ные по со бия и сло ва-
ри по раз ным спе ци аль нос тям.

Что ка са ет ся обу че ния об ще ли те ра-
тур но му язы ку, то пос лед нее име ет дав-
ние тра ди ци и. Ме то дис та ми раз ра бо та на 
комп лекс ная сис те ма обу че ния русс ко му 
язы ку сту ден тов не я зы ко вых фа куль те тов 
ву зов. Сис те ма эта мно гоп ла но вая и вк лю-
ча ет как изу че ние и ана лиз текс та, так и 
лек си ко-г рам ма ти чес кий ма те ри ал. В ка-
чест ве сос тав ной час ти об щей сис те мы 
обу че ния ме то дис та ми пред ла га ет ся так же 
пе ре вод с ар мянс ко го язы ка на русс кий.

 Од ной из на и бо лее ин те рес ных об лас-

тей об ще ли те ра тур но го язы ка яв ля ет ся 
фра зе о ло ги я, ко то рой от во дит ся весь ма 
ск ром ное мес то в учеб ни ках русс ко го язы-
ка и учеб ных по со би ях для на ци о наль ных 
групп ву зов.

 В ме то ди ке не су щест ву ет еди но го 
чет ко го под хо да к от бо ру и сис те ма ти за-
ции ма те ри а ла по дан ной об лас ти язы коз-
на ния с уче том на ци о наль ной спе ци фи ки 
ар мя но я зыч ной ау ди то ри и. Учи ты вая же 
мно го чис лен ность и раз но об ра зие фра зе-
о ло гиз мов, выз ван ные их ис то ри чес ким 
про ис хож де ни ем, раз лич ной с ти лис ти чес-
кой ок рас кой и ря дом дру гих фак то ров, 
нам ка жет ся це ле со об раз ным вы ра бо тать 
оп ре де лен ные кри те рии для их от бо ра и 
клас си фи ка ции с цел ью изу че ния в на ци-
о наль ной ау ди то ри и. В ка чест ве од но го 
из кри те ри ев от бо ра мы пред ла га ем те-
ма ти чес кое изу че ние фра зе о ло гиз мов по 
опор но му ком по нен ту, что, на наш взг ляд, 
по мо жет об лег чить их по да чу, а так же пос-
ле ду ю щее восп ри я тие и восп ро из водст во.
Не об хо ди мо от ме тить, что в ос но ве де ле-
ния фра зе о ло гиз мов на те ма ти чес кие груп-
пы ле жат раз ные прин ци пы. Так, ло каль-
ная и тем по раль ная те ма ти чес кие груп пы 
конст ру и ру ют ся по се ман ти чес ко му прин-
ци пу ( ср.: ког да рак на го ре свист нет), 
де ле ние же на со ма ти чес кую груп пу про-
ис хо дит пре и му щест вен но по лек си чес ко-
му прин ци пу с вы де ле ни ем стерж не во го 
ком по нен та фра зе о ло гиз ма, вы ра жен но го 
со ма ти чес ким су щест ви тель ным.

Ес тест вен но, сре ди су щест ву ю ще го 
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раз но об ра зия те ма ти чес ких групп фра зе о-
ло гиз мов труд но про вес ти от бор, по э то му 
мы ре ши ли ос та но вить ся на на и бо лее ак-
тив ных и упот ре би тель ных в язы ке фра зе-
о ло гиз мах. В чис ле пос лед них вы де ля ют ся 
в пер вую оче редь со ма ти чес кие фра зе о-
ло гиз мы, со дер жа щие в сво ем ком по нент-
ном сос та ве наз ва ния час тей че ло ве чес ко-
го те ла и ли ца.Вы ше бы ло от ме че но, что 
де ле ние на дан ную груп пу про во дит ся 
по лек си чес ко му прин ци пу, ос но вы ва ясь 
на стерж не вой со ма ти чес кий ком по нент 
фра зе о ло гиз ма. В этом смыс ле наз ва ние 
« со ма ти чес кие фра зе о ло гиз мы» не всег да 
от ра жа ет се ман ти чес кую сущ ность дан ной 
груп пы. Для боль шей чет кос ти расс мат ри-
ва е мую груп пу фра зе о ло гиз мов сле до ва ло 
бы предс та вить как «ф ра зе о ло гиз мы с со-
ма тиз ма ми в сос та ве», од на ко, как уже бы-
ло от ме че но, на шей цел ью яв ля ет ся от бор 
фра зе о ло гиз мов,вк лю ча ю щих со ма ти чес-
кий ком по нент, не за ви си мо от се ман ти ки 
этих фра зе о ло гиз мов, по э то му мы и вп-
редь бу дем крат ко на зы вать фра зе о ло гиз-
мы вы де лен ной груп пы « со ма ти чес ки ми 
фра зе о ло гиз ма ми».

В це лях на и бо лее эф фек тив но го изу-
че ния со ма ти чес ких фра зе о ло гиз мов в на-
ци о наль ной ау ди то рии сле ду ет про вес ти 
вто рич ный от бор внут ри об щей груп пы, 
опи ра ясь на со ма ти чес кие гнез да. Не сом-
нен но, с точ ки зре ния час тот нос ти упот-
реб ле ния в язы ке и ре чи в пер вую оче редь 
вы де ля ют ся фра зе о ло гиз мы, от но ся щи е-
ся к со ма ти чес ким гнез дам « ру ка», «г лаз», 
« го ло ва», « нос», « но га», « рот», «я зык», 
«у хо». Ин те рес но за ме тить, что все вы-
ше пе ре чис лен ные со ма тиз мы свя за ны с 
ор га на ми чувств и дви же ни я. Ос таль ные 
же со ма ти чес кие гнез да (п ле чо, лоб, ше я, 
ло коть, ко ле но и т.д.) спо соб ны по рож дать 

от но си тель но ог ра ни чен ное чис ло фра зе-
о ло гиз мов, не во шед ших в ак тив ный лек-
си чес кий за пас язы ка.

Итак, ис хо дя из сте пе ни на и боль шей 
расп рост ра нен нос ти в язы ке и дос туп нос-
ти для восп ри я тия для изу че нии в не я зы ко-
вой ау ди то рии мы выб ра ли со ма ти чес кие 
фра зе о ло гиз мы, вк лю ча ю щие вы ше пе ре-
чис лен ные опор ные со ма тиз мы. Од на ко в 
дан ном слу чае нам предс то ит пов тор ный 
от бор уже сре ди очер чен ных со ма ти чес-
ких гнезд, и мы ре ши ли ос та но вить ся на 
тех фра зе о ло гиз мах, ко то рые в рам ках от-
ме чен ных групп от ли ча ют ся на и боль шей 
ак тив ност ью и упот ре би тель ност ью. Тем 
са мым нам удаст ся во мно гом уп рос тить 
за да чу изу че ния фра зе о ло гии в на ци о-
наль ной ау ди то ри и.

При ве дем нес коль ко ар гу мен та ций в 
за щи ту пос лед не го суж де ни я.

● Во-пер вых, в пре де лах прак ти чес-
ко го кур са русс ко го язы ка для сту ден тов 
не я зы ко вых фа куль те тов не воз мож но ох-
ва тить все су щест ву ю щее мно го об ра зие 
со ма ти чес ких фра зе о ло гиз мов да же сре ди 
вы де лен ных на ми нес коль ких конк рет ных 
со ма ти чес ких гнезд.

● В прог рам ме прак ти чес ко го кур са 
русс ко го язы ка для не я зы ко вых фа куль те-
тов не пре дус мот ре но спе ци аль но го ко ли-
чест ва ча сов для изу че ния фра зе о ло ги и.

●  Мы уве ре ны, что ох ват боль шо го 
чис ла фра зе о ло гиз мов (в том чис ле ма ло у-
пот ре би тель ных, ар ха ич ных и т.п.) не даст 
нуж но го эф фек та в про цес се обу че ния и, 
бо лее то го, мо жет зат руд нить их восп ри я-
ти е, зак реп ле ние и даль ней шее восп ро из-
водст во.

● П ри изу че нии фра зе о ло гии в на-
ци о наль ной ау ди то рии на шей ос нов ной 
цел ью яв ля ет ся раз ви тие ак тив но го за па-
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са сту ден тов, пос лед ний же всег да лег че 
комп лек ту ет ся за счет дос туп ных форм, 
вы ра же ний и мо де лей.

 Ус та но вив рам ки изу ча е мо го ма те ри а-
ла, сле ду ет выб рать эф фек тив ные ме то ды 
его по да чи для вы ше у ка зан ной ка те го рии 
сту ден тов.

 В ка чест ве од но го из ви дов ра бо ты с 
фра зе о ло гиз ма ми отоб ран ной со ма ти чес-
кой груп пы на уро ках русс ко го язы ка на 
не я зы ко вых фа куль те тах мы пред ла га ем 
ни жеп редс тав лен ную сис те му раз ра бо тан-
ных за да ний, ори ен ти ро ван ных на дос туп-
ное восп ри я тие и ре зуль та тив ное восп ро-
из водст во от ме чен ных еди ниц язы ка.

 За да ние 1. При ве ди те опи са тель ное 
тол ко ва ние дан ных фра зе о ло гиз мов на 
русс ком язы ке. Об ра зец: ва лить ся с ног - 
силь но ус тать.

 За да ние 2. За ме ни те дан ные фра зе о-
ло гиз мы воз мож ны ми лек си чес ки ми си но-
ни ма ми. Об ра зец: под но сом – близ ко.

 За да ние 3. К дан ным фра зе о ло гиз мам 
под бе ри те фра зе о ло ги чес кие си но ни мы. 
Об ра зец: сло мя го ло ву – во все ло пат ки.

 За да ние 4. Вы де ли те фра зе о ло гиз мы, 
со от но ся щи е ся по сво ей се ман ти ке:

 а) с гла го лом; б) с на ре чи ем; в) с при-
ла га тель ным.

Ф ра зе о ло гиз мы: че сать язы ком; ру-
кой по дать; без ца ря в го ло ве; в по те ли-
ца; ве шать нос; мас тер на все ру ки; во 
все гор ло и т.п.

 За да ние 5. К сле ду ю щим русс ким 
фра зе о ло гиз мам под бе ри те ар мянс кие эк-
ви ва лен ты. Об ра зец: пус кать пыль в гла-
за – աչ քե րին թոզ փչել.

 За да ние 6. Вы де ли те фра зе о ло гиз мы, 
име ю щие в ар мянс ком язы ке си но ни мич-
ное со от ветст вие с иден тич ным со ма ти-
чес ким ком по нен том.

Об ра зец: ви сеть на во лос ке – մա զից 
կախ ված լի նել.

За да ние 7. Вы де ли те фра зе о ло гиз мы, 
име ю щие в ар мянс ком язы ке си но ни мич-
ное со от ветст вие с за ме щен ным со ма ти-
чес ким ком по нен том.

Об ра зец: на мо тать на ус – ական ջին 
օղ անել.

За да ние 8. Най ди те фра зе о ло гиз мы, 
ар мянс кие эк ви ва лен ты ко то рых не со дер-
жат со ма ти чес ко го ком по нен та.

Об ра зец: как ру кой сня ло – իս պառ վե-
րա նալ.

 За да ние 9. Из дан ных слов, рас по ла-
гая их в нуж ном по ряд ке и свя зи, сос тавь-
те 5 фра зе о ло гиз мов.

Об ра зец: нос, свой, ви деть, не, даль-
ше – не ви деть даль ше сво е го но са.

 За да ние 10. Най ди те ошиб ки в дан ных 
фра зе о ло гиз мах и исп равь те их.

Об ра зец: си деть сло жа лок ти – си-
деть сло жа ру ки.

За да ние 11. За пи ши те из вест ные фра-
зе о ло гиз мы, со от ветст ву ю щие по сво е му 
зна че нию сле ду ю щим на ре чи ям: 

а) быст ро; б) ма ло; в) да ле ко.
 За да ние 12. Вмес то то чек вс тавь те 

про пу щен ные сло ва в дан ных фра зе о ло-
гиз мах.

Об ра зец: на хо дить ... язык – на хо-
дить об щий язык.

 За да ние 13. Сг руп пи руй те дан ные 
фра зе о ло гиз мы по се ман ти чес ко му приз-
на ку.

Об ра зец: в мг но вен ье ока, во все ло-
пат ки, изо всех ног – быст ро.

 За да ние 14. Най ди те вы ра же ни я, ко-
то рые не яв ля ют ся фра зе о ло гиз ма ми.

 За да ние 15. Вс пом ни те и за пи ши те 
фра зе о ло гиз мы, со дер жа щие в сво ем сос-
та ве бо лее од но го со ма ти чес ко го ком по-
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нен та.
 За да ние 16. Вс пом ни те и за пи ши те по 

10 фра зе о ло гиз мов с опор ны ми ком по-
нен та ми, при над ле жа щи ми к со ма ти чес-
ким гнез дам « го ло ва» и «г ла за».

 За да ние 17. На пи ши те воз мож ные ва-
ри ан ты дан ных фра зе о ло гиз мов.

Об ра зец: по ве сить нос – по ве сить 
нос на квин ту.

 За да ние 18. Оп ре де ли те сти лис ти чес-
кую при над леж ность дан ных фра зе о ло-
гиз мов.

 За да ние 19. На пи ши те со чи не ни е-ми-
ни а тю ру, ис поль зуя в ка чест ве заг ла вия 
один из дан ных фра зе о ло гиз мов: от все-
го серд ца; как снег на го ло ву; за ру бить 
на но су.

 Итак, на ми бы ли пред ло же ны не ко то-
рые ти пы за да ний, ко то ры е, на наш взг-
ляд, мо гут быть по лез но ис поль зо ва ны 

на уро ках русс ко го язы ка в прак ти чес ких 
груп пах не я зы ко вых фа куль те тов при ра-
бо те с фра зе о ло гиз ма ми. Ос нов ная цель, 
прес ле ду е мая на ми при обу че нии фра зе о-
ло ги и, зак лю ча ет ся в дос ти же нии сле ду ю-
щих ре зуль та тов:

● уме ния пра виль но вы де лять опор-
ный (с терж не вой) ком по нент фра зе о ло-
гиз ма;

● за по ми на ния се ман ти ки фра зе о-
ло ги чес ких вы ра же ний не ме ха ни чес ким 
за у чи ва ни ем, а ме то дом ана ли за;

● уме ния пра виль но под би рать си-
но ни мы и ан то ни мы фра зе о ло гиз мов;

● уме ния на хо дить со от ветст ву ю щие 
ар мянс кие эк ви ва лен ты дан ных русс ких 
фра зе о ло гиз мов;

● уме ния пра виль но и сво бод но ис-
поль зо вать фра зе о ло ги чес кие вы ра же ния 
в ре чи.
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 ԴԱՐՁ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԽՆ ԴԻ ՐԸ 

ՈՉ  ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՖԱ ԿՈՒԼ ՏԵ ՏՆԵ ՐՈՒՄ

Բ. Խո ջու մյան, Ն. Բահ րա մյան

 Հոդ վա ծը նվիր ված է ռու սե րեն դարձ վածք նե րի դա սա վանդ մա նը հա յա լե զու ու սա-
նող նե րին գործ նա կան ռու սաց լեզ վի պա րապ մունք նե րի շր ջա նակ նե րում: Հաշ վի առ-
նե լով դարձ վածք նե րի բազ մա քա նա կու թյու նը և ըստ ու սում նա կան ծրագ րի դրանց դա-
սա վանդ մա նը հատ կաց րած խիստ սահ մա նա փակ ժա մա քա նա կի՝ նշ ված խմ բե րում 
դա սա վան դե լու հա մար մենք ընտ րել ենք սո մա տիկ կամ կազ մա բա նա կան դարձ վածք-
նե րը: Հոդ վա ծում որ պես ար դի և ար դյու նա վետ տար բե րակ առա ջարկ վում է մշակ ված 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի հա մա կարգ, որոնց ու սու ցա նու մը, մեր կար ծի քով, զգա լի ո րեն 
կն պաս տի ռու սե րեն խոս քի զար գաց մա նը:
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ON THE PROBLEM OF TEACHING IDIOMS IN THE 

ARMENIANLANGUAGE AUDIENCE

B. Khojumyan, N. Bahramyan

The article is devoted to teaching Russian idioms on practical lessons in the Armenian-
language audience. It presents the plurality of the idioms and very limited hours allocated to 
teaching the curriculum, the teaching groups we have chosen the somatic idioms. The article 
offers an option for the modern and efficient system designed assignments, which, in our 
opinion, will promote the Russian language development.
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Для ис поль зо ва ния сло во об ра зо ва-
ния в ме то ди чес ких це лях важ но в пер вую 
оче редь изу че ние «з на ков» сло во об ра зо-
ва ни я, пос коль ку они спо собст ву ют рас-
ши ре нию лек си чес ко го ба га жа сту ден тов 
не я зы ко вых фа куль те тов. По ми мо это го, 
изу че ние лек си ки сов ре мен но го русс ко го 
язы ка не мо жет быть пол ным и всес то рон-
ним, ес ли не бу дет над ле жа щим об ра зом 
ус во е на сис те ма об ра зо ва ния но вых слов, 
ха рак тер ная для изу ча е мо го язы ка. Зна-
ние ди ах ро нии сос тав ных час тей сло ва 
при ви ва ет сту ден там тех ни ку ис то ри чес-
ко го ана ли за слов, по мо га ет вы я вить их 
зна че ние пос редст вом со пос тав ле ния этих 
слов со сло ва ми уже из вест ны ми. Изу че-
ние за ко но мер нос тей сло во об ра зо ва ния 
ста вит пе ред со бой за да чу ис поль зо вать 
зна ние за ко нов ис то рии язы ка для по ни-
ма ния лек си чес ких (ге не ти чес ких) свя зей в 
русс ком сло ва ре и дос тиг нуть тем са мым 
ох ва та боль шо го ко ли честв ка русс ких слов 
с по мощ ью ог ра ни чен но го чис ла пра вил 
ис то ри чес ко го сло во об ра зо ва ни я.

Пре по да ва ние в выс шей шко ле прес ле-
ду ет цель не прос то из ло жить со дер жа ние 
пред ме та изу че ни я, а од нов ре мен но раз-
вить мыш ле ние в об лас ти это го пред ме та 
и свя зан ных с ним об лас тей зна ни я. Нап-
ри мер, ут ра та слов из сло вар но го сос та-
ва язы ка не всег да оз на ча ет их ут ра ту из 
язы ка во об ще. Сло во, пе рес тав обоз на-
чать жиз нен но важ ное по ня тие или бу ду чи 
за ме нен ным дру гим сло вом-си но ни мом, 
ог ра ни чи ва ет свое упот реб ле ние и, сле-

до ва тель но, свои сло во об ра зо ва тель ные 
воз мож нос ти. В свя зи с этим ко ли чест во 
вновь воз ни ка ю щих от дан но го сло ва но-
во об ра зо ва ний рез ко сок ра ща ет ся. Од на-
ко при этом са мо сло во и его про из вод ные 
еще дол го мо гут жить в язы ке как са мос-
то я тель ны е, вза им но меж ду со бой не свя-
зан ны е, пе ре ос мыс лен ные еди ни цы, от-
дель но или в сос та ве сло во со че та ний.

Ут ра та из сло вар но го сос та ва от дель-
ных звен ьев – яв ле ние не очень час то е. 
На о бо рот, для ис то ри чес ко го раз ви тия 
сло вар но го сос та ва язы ка бо лее ха рак тер-
но его рас ши ре ни е, обо га ще ни е.

По пол не ние сло вар но го сос та ва час-
то про ис хо дит за счет об ра зо ва ния но вых 
родст вен ных слов от од но го пер во на чаль-
но го кор не во го сло ва. Нап ри мер, от гла го-
ла « вер теть» (ко рень верт-) об ра зо ва ны 
сле ду ю щие сло ва: вер/т/ нуть, по вер-

нуть (из ме нить нап рав ле ни е), вра щать 

(со вер шать дви же ния вок руг цент ра), сво-

ра чи вать (отк ло нять ся в сто ро ну) и дру-
ги е.

В сос та ве лю бо го язы ка с вы со ко раз-
ви той сло во об ра зо ва тель ной сис те мой 
про из вод ные сло ва сос тав ля ют ос нов ной 
мас сив, по э то му при их изу че нии весь-
ма важ но ос во е ние лек си чес кой се ман ти-
ки пос лед них, что предс тав ля ет осо бую 
труд ность для иност ран цев. В пос лед ние 
го ды наб лю да ет ся уси ле ние ин те ре са к 
изу че нию се ман ти ки про из вод ных слов. 
Мо ти ви ро ван ность зна че ния про из вод но-
го сло ва, опос ре до ван ность свя зи с дру-

АН НА МУ РА ДЯН 
АНА И ДА СИ РА КА НЯН 

ИЗУ ЧЕ НИЕ СЛО ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ 

В АР МЯ НО Я ЗЫЧ НОЙ АУ ДИ ТО РИ И
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ги ми еди ни ца ми лек си чес кой сис те мы 
язы ка обус лов ли ва ют та кие осо бен нос ти 
его се ман ти ки, ко то рые не свойст вен ны 
зна че ни ям неп ро из вод ных слов. В цент ре 
вни ма ния на хо дит ся та осо бен ность лек-
си чес кой се ман ти ки про из вод ных слов, 
ко то рая в русс кой линг вис ти чес кой тра-
ди ции по лу чи ла наз ва ние «ф ра зе о ло гич-
нос ти» (и ди о ма тич нос ти). Это оз на ча ет, 
что вся « жизнь» про из вод но го сло ва в 
зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле на на ли-
чи ем или от сутст ви ем фра зе о ло гич нос ти 
се ман ти ки.

Итак, раз ли ча ют ся сло ва с фра зе о-
ло гич ной и неф ра зе о ло гич ной се ман-
ти кой. Лек си чес кие зна че ния пер вых, 
кро ме зна че ния мор фем, со дер жат до ба-
воч ные смыс ло вые ком по нен ты, от сутст-
ву ю щие как в зна че ни ях про из во дя щих 
ос нов, так и в зна че ни ях про из во дя щих 
аф фик сов. Смыс ло вые ком по нен ты, не 
по лу ча ю щие фор маль но го вы ра же ни я, 
ус лов но бу дем на зы вать «с мыс ло вы ми 
при ра ще ни я ми». К при ме ру, в зна че нии 
сло ва « дош коль ный» (от но ся щий ся ко 
вре ме ни до пос туп ле ния ре бен ка в шко-
лу) ни ка кие мор фе мы не со дер жат час ти 
« пос туп ле ни е» и « ре бе нок». Они сос-
тав ля ют смыс ло вое при ра ще ни е.

Ука зан ное яв ле ние весь ма яс но прос-
ле жи ва ет ся на при ме ре ар мянс ких эк ви ва-
лент ных слов. Так, к при ме ру, ар мянс кое 
при ла га тель ное « նա խադպ րո ցա կան», 
как и его русс кий си но ним « дош коль ный», 
имп ли цит но со дер жит в сво ей се ман ти ке 
не вы ра жен ные фор маль но ком по нен ты 
«ըն դուն վել» (пос туп ле ни е) и «ե րե խա» 
(ре бе нок), сос тав ля ю щие смыс ло вое при-
ра ще ние вы де лен но го при ла га тель но го.

Лек си чес кие зна че ния се ман ти чес ки 
неф ра зе о ло гич ных слов лег ко оп ре де лить, 

ес ли из вест ны зна че ния их сос тав ных час-
тей. Так, зна я, что « верб люд» - это жи-
вот но е, а суф фикс -о нок име ет зна че ние 
невз рос лос ти, оп ре де лить зна че ние сло-
ва « верб лю жо нок» не сос тав ля ет тру да. 
При срав не нии с по доб ны ми ар мянс ки ми 
сло ва ми вы яв ля ет ся оп ре де лен ное не со-
от ветст ви е, а имен но: при об ра зо ва нии 
наз ва ний де те ны шей зве рей в ар мянс ком 
язы ке ча ще все го не ис поль зу ет ся конк-
рет ный сло во об ра зо ва тель ный аф фикс, 
а обыч но при ме ня ют ся супп ле тив ный или 
опи са тель ный спо со бы сло во об ра зо ва ни я. 
Нап ри мер: խոճ կոր (по ро се нок), կո րյուն 

(ль ве нок), քու ռակ (же ре бе нок); или: ար-

ջի քո թոթ, աղ վե սի ձագ и т.д. (мед ве жо-

нок, ли се нок). Иног да в ар мянс ком язы ке 
при об ра зо ва нии ука зан ных су щест ви-
тель ных ис поль зу ет ся так же умень ши тель-
ный суф фикс -ո ւկ (ար ջուկ, գայ լուկ), что 
боль ше со от но сит ся с вы де лен ным русс-
ким суф фик сом -о нок (-е нок), но та кие 
об ра зо ва ния не мо гут счи тать ся ли те ра-
тур но нор ми ро ван ны ми, пос коль ку они 
сти лис ти чес ки вы ра жен но мар ки ро ва ны и 
от но сят ся толь ко к сфе ре уст ной ре чи.

Зна че ние фра зе о ло гич ных по се ман ти-
ке слов нель зя пол ност ью вы вес ти из зна-
че ний сос тав ля ю щих мор фем. Зна я, нап-
ри мер, что сло ва ут ро, день, ве чер, ночь 
на зы ва ют час ти су ток, а суф фикс -ник 
име ет пред мет ное зна че ни е, мы не мо жем 
пу тем сло же ния смыс лов оп ре де лить ре-
аль ные лек си чес кие зна че ния слов ут рен-

ник, днев ник, ве чер ник, ноч ник, по то му 
что все они име ют ин ди ви ду аль ную се ман-
ти чес кую ст рук ту ру, со дер жат раз лич ные 
смыс ло вые при ра ще ни я, ко то рые нель зя 
вы вес ти из сло во об ра зо ва тель ной ст рук-
ту ры про из вод ных слов, и их нуж но прос-
то знать. По доб ные иди о ма тич ные от субс-
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тан тив ные сло ва мож но трак то вать и как 
ре зуль тат смыс ло вой комп рес си и.

В нас то я щее вре мя чле не ние фра зе о-
ло гич нос ти се ман ти ки про из вод ных слов 
по ни ма ет ся как не воз мож ность син те зи-
ро вать зна че ние це ло го из из вест ных зна-
че ний сос тав ных час тей или как не вы ра-
жен ность оп ре де лен ной час ти зна че ния 
це ло го его мор фем ны ми сос тав ля ю щи ми. 
Эти два под хо да – с точ ки зре ния син те за 
и с точ ки зре ния ана ли за – мо гут иметь об-
щие за да чи и да же ре ше ни е, но в ос но ве 
сво ей прин ци пи аль но раз ли ча ют ся. В све-
те ука зан ных под хо дов мож но вы де лить 
три ти па про из вод ных слов:

● фра зе о ло гич ные с точ ки зре ния син-
те за , где, не зна я, ка кие зна че ния про-
из во дя щих ис поль зу ют ся для мо ти ва ции 
про из вод ных, нель зя по лу чить зна че ние 
це ло го из сос тав ля ю щих его час тей, но 
из вест ное нам зна че ние це ло го расп ре де-
ля ет ся по ним без ос тат ка (нап ри мер: пи-

са тель, хит рец и т.п.);
● фра зе о ло гич ные с точ ки зре ния ана-

ли за, ког да не вы ра же на фор маль но часть 
лек си чес ко го зна че ни я, но оп ре де лить его 
по сос тав ля ю щим воз мож но (нап ри мер: 
ас кор бин ка, нер жа вей ка);

● фра зе о ло гич ные и с точ ки зре ния 
син те за, и с точ ки зре ния ана ли за, ког да 
по лу чить зна че ние це ло го по сос тав ля ю-
щим не воз мож но, при этом часть лек си-
чес ко го зна че ния не на хо дит фор маль но го 
вы ра же ния (нап ри мер: жел ток, си няк и 
т.д.).

Фра зе о ло гич ность се ман ти ки не о ди на-
ко во при су ща про из вод ным, от но ся щим ся 
к раз ным час тям ре чи. Бо лее все го она ха-
рак тер на су щест ви тель ным, зна чи тель но 
мень шей иди о ма тич ност ью лек си чес ко го 
зна че ния про из вод ных от ли ча ют ся гла го-

лы и при ла га тель ны е, на ре чие же в этом 
от но ше нии предс тав ля ет не од но род ное 
яв ле ни е: все про дук тив ные ти пы на ре чий, 
как пра ви ло, ли ше ны фра зе о ло гич нос ти, 
все неп ро дук тив ные ти пы фра зе о ло гич-
ны. От сю да по нят но, по че му иди о ма тич-
ность зна че ния слов ил люст ри ру ет ся во 
всех ра бо тах на при ме ре име ни су щест ви-
тель но го – са мой фра зе о ло гич ной по се-
ман ти ке час ти ре чи. 

Фра зе о ло гич ность су щест ви тель ных 
в зна чи тель ной сте пе ни об ъяс ня ет ся их 
но ми на тив ност ью. По ми мо это го, мож но 
от ме тить и ряд при чин сло во об ра зо ва-
тель но го ха рак те ра, в си лу ко то рых про-
из вод ные су щест ви тель ные ока зы ва ют ся 
на и бо лее фра зе о ло гич ны ми сре ди дру гих 
час тей ре чи. Это раз ли чие ста но вит ся за-
мет ным при срав не нии се ман ти ки про-
из вод ных раз ных час тей ре чи, име ю щих 
од но тип ные или оди на ко вые мо ти ви ру ю-
щи е.

Так, гла го лы, мо ти ви ро ван ные ка чест-
вен ны ми при ла га тель ны ми, как пра ви ло, 
неф ра зе о ло гич ны (нап ри мер: си неть, 

бе леть, пус теть, теп леть); их лек си чес-
кие зна че ния (с та но вить ся си ним, бе-

лым, пус тым, теп лым) расп ре де ля ют ся 
по мор фем ным сос тав ля ю щим. Зна че ние 
суф фик са –е – ста нов ле ние приз на ка. Гла-
го лы с суф фик сом -и (си нить, бе лить, су-

шить и т.д.) об ла да ют зна че ни ем « де лать 

что-ли бо си ним, бе лым, су хим». Зна че-
ние вы де лен но го суф фик са – « на де ле ние 
об ъек та приз на ком».

В ар мянс ком язы ке вы яв ля ет ся ана-
ло гич ная кар ти на. Срав ним, нап ри мер: 
կապ տել, սպի տա կել, ջեր մա նալ и т.д., 
где суф фикс -ե пре доп ре де ля ет их лек-
си чес кое зна че ние – ста нов ле ние приз на-
ка: « դառ նալ կա պույտ, սպի տակ, ջերմ». 
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Зна че ние же на де ле ния об ъек та приз на-
ком (դարձ նել կա պույտ, սպի տակ, ջերմ) 

в со от ветст ву ю щих сло вах вы ра жа ет ся с 
по мощ ью суф фик са -եց/ն/: կապ տեց նել, 

սպի տա կեց նել, ջեր մաց նել. 

На о бо рот, су щест ви тель ны е, мо ти ви-
ро ван ные эти ми же при ла га тель ны ми, 
фра зе о ло гич ны (нап ри мер: си няк, бе-

лок, теп ли ца, су харь и т.д.). Срав ним с 
ар мянс ким: կապ տուկ, սպի տա կուց, ջեր-

մոց.

То же са мое мож но ска зать о вк лю че-
нии в сос тав гла го лов наз ва ний средств 
дейст ви я: ка те го ри аль ная се ман ти ка та ких 
гла го лов вмес те с пе ре ход ност ью на –ить 
обус лов ли ва ет од ноз нач ное по ни ма ние 
гла го лов со лить, пер чить и т.д.

Наз ва ния жи вот ных так же мо гут опос-
ре до ван но вхо дить в сос тав про из вод ных 
гла го лов. Гла го лы ус ва и ва ют толь ко пе ре-
нос ное зна че ни е, при этом со от ветст ву ю-
щие су щест ви тель ные про яв ля ют ско рее 
приз на ко во е, чем собст вен но пред мет ное 
зна че ни е. В раз ных сло во об ра зо ва тель-
ных ти пах на –ить, -еть, -ни чать эти сло-
ва в со че та нии с гла голь ным де ри ва то ром 
обоз на ча ют про яв ле ние приз на ка, ха рак-
тер но го для дан но го жи вот но го или, вер-

не е, при пи сан но го ему в на шем бы то вом 
предс тав ле ни и. Нап ри мер: зве реть (с ви-
ре петь), иша чить (вы пол нять тя же лую 
ра бо ту), ли сить (хит рить, хит ро льс тить) 
и т.д. 

В ар мянс ком язы ке дан ные зна че ни я, 
свя зан ные у нас под соз на тель но с приз-
на ка ми тех или иных жи вот ных, не всег-
да пе ре да ют ся оди на ко во. Ча ще все го в 
ана ло гич ных ар мянс ких сло вах наз ва ние 
то го или ино го жи вот но го от сутст ву ет, и 
ис поль зу ет ся наз ва ние приз на ка, ас со ци-
ру е мо го с дан ным жи вот ным. Нап ри мер: 
խո րա ման կել (хит рость –ка чест во, при су-
щее ли се).

Итак, мы по пы та лись в рам ках дан ной 
стат ьи предс та вить сло во об ра зо ва ние с 
точ ки зре ния фра зе о ло гич нос ти/ неф-
ра зе о ло гич нос ти се ман ти ки лек си чес ких 
еди ниц. Изу че ние сло во об ра зо ва ния в 
ука зан ном ас пек те в ар мя но я зыч ной ау ди-
то рии ока жет ся бо лее эф фек тив ным при 
про ве де нии па рал ле ли с род ным язы ком 
обу ча е мых. Это даст воз мож ность сту ден-
там вы я вить име ю щи е ся со от ветст вия и 
рас хож де ния меж ду дву мя язы ка ми, глуб-
же про ник нуть в куль тур но-на ци о наль ные 
осо бен нос ти изу ча е мо го язы ка.

ԲԱ ՌԱ ԿԱԶ ՄՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆՈՒ ՄԸ ՀԱ ՅԱ ԼԵ ԶՈՒ ԼՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

Ա. Մու րա դյան, Ա. Սի րա կա նյան 

Հոդ վա ծը նվիր ված է բա ռա կազ մու թյան որոշ ոլորտ նե րի ու սուց մա նը հա յա լե զու լսա-
րա նում: Մաս նա վո րա պես, դի տարկ վում են « դարձ ված քային» և «ոչ դարձ ված քային» 
իմաստ ու նե ցող բա ռե րը: Դարձ ված քային իմաստ ու նե ցող բա ռե րում նշ ված իմաս տը 
ար տա հայտ վում է, այս պես կոչ ված, «ի մաս տային հա վե լում նե րի» մի ջո ցով, որոնք սո-
վո րա բար բա ցա կա յում են տվյալ բա ռի կազ մում: Առա ջարկ վում է դա սա վանդ ման ըն-
թաց քում ան ցկաց նել հա մե մա տու թյուն հա մար ժեք հայե րեն մի ա վոր նե րի հետ, ին չը 
կօգ նի ու սա նող նե րին բա ցա հայ տե լու եր կու լե զու նե րի միջև եղած ընդ հան րու թյուն նե-
րը և տար բե րու թյու նը և, իհար կե, ավե լի լավ ըմբռ նել ռու սե րե նի լեզ վամ շա կու թային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
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WORD FORMATION  LANGUAGE TEACHING IN THE ARMENIAN AUDIENCE

A. Muradyan, Sirakanyan

The article is devoted to teaching word formation in the Armenian audience. In particular, 
there are considered the words with «idiomatic» and «non-idiomatic» meaning. The indicated 
meaning in the words with the idiomatic meaning expressed in the so-called «semantic addi-
tives» means. It is proposed to conduct a comparison with the equivalent Armenian words, 
which will help students discover the similarities and differences between the two languages 
and, of course, better understand the specifics of Russian culture.
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Ու սուց ման նպա տակն օ տար լե զու նե-
րի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի հիմ նա-
կան կար գե րից մեկն է, ի նչ պես նաև բո լոր 
դա սըն թաց նե րի բո վան դա կային հեն քը 
[1, 52-53]: Ա ռանց հս տակ ձևա կերպ ված 
նպա տակ նե րի դա սա վան դո ղը չի կա րող 
պատ կե րա ցում կազ մել, թե ի նչ ա կն կա-
լիք ներ կա րող են ի նքն ու իր ու սա նող ներն 
ու նե նալ դա սըն թա ցի ա վար տին: Օ տար 
լեզ վի ու սուց ման նպա տակ նե րը սեր տո-
րեն փոխ կա պակց ված են նաև դրանց 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի հետ, ո ւս տի 
նպա տակ նե րի կոնկ րե տա ցու մը ո րո շա կի-
ո րեն կան խո րո շում է տվյալ դա սըն թա ցի 
ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հայտ նի է, որ ցան կա ցած օ տար լեզ վի 
ու սու ցում հե տապն դում է ե րեք հիմ նա կան 
նպա տակ ներ` գործ նա կան, կր թա դաս-
տի ա րակ չա կան և մշա կու թային [1, 43]: 
Հիմք ըն դու նե լով լա տի նե րե նի ու սուց ման 
դա սա կան տար բե րա կը, ի նչ պես նաև ռո-
մա նա գեր մա նա կան լե զու նե րի ֆա կուլ-
տետ նե րում այդ դա սըն թա ցի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը` ստորև ներ կա յաց նում 
ե նք նշ ված նպա տակ նե րը.

 Գործ նա կան նպա տակ ներ: Լա տի նե-
րե նը, ի տար բե րու թյուն ժա մա նա կա կից 
խո սակ ցա կան լե զու նե րի, դա սա վանդ-
վում և ու սում նա սիր վում է գործ նա կան այլ 
նպա տակ նե րով և այլ կերպ: Քա նի որ լա-
տի նե րենն այժմ գոր ծած վում է ա ռա վե լա-
պես հոգ ևոր և բժշ կու թյան ո լորտ նե րում, 
ո ւս տի բա նա սի րու թյան և ման կա վար ժու-
թյան մեջ այդ լեզ վով հա ղոր դակ ցումն ու նի 

սոսկ պայ մա նա կան բնույթ: Տվյալ պա րա-
գա յում հա ղոր դակ ցու մը սահ մա նա փակ-
վում է գլ խա վո րա պես գրա վոր խոս քով, 
մաս նա վո րա պես` տեքս տեր կար դա լով և 
թարգ մա նե լով: Սրանք են լա տի նե րե նի 
ու սուց ման գործ նա կան նպա տակ նե րը, 
ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա-
ժեշտ է յու րաց նել հա մա պա տաս խան բա-
ռա պա շար, կար դա լու հմ տու թյուն ներ և 
տե սա կան գի տե լիք ներ լա տի նե րե նի լեզ-
վա կան հա մա կար գի վե րա բե րյալ:

Կր թա դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ-

ներ: Լա տի նե րե նի ու սու ցու մը շո շա փե լի 
ներդ րում ու նի ի նչ պես ը նդ հա նուր լեզ վա-
բա նա կան գի տե լիք նե րի ը նդ լայն ման ու 
խո րաց ման, այն պես էլ ռո մա նա գեր մա նա-
կան տվյալ լե զուն ա վե լի գի տակց ված, հիմ-
նա վոր ված և նպա տա կային յու րաց նե լու 
հա մար: Լա տի նե րեն լեզ վի հա մա կար գի 
յու րաց մա նը զու գըն թաց հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռն վում ա վե լի խոր գի տակ ցե լու, որ 
գո յու թյուն ու նեն մտ քերն ար տա հայ տե լու 
տար բեր ե ղա նակ ներ: Այդ տե սա կե տից 
հատ կա պես ար ժե քա վոր է լա տի նե րե նի 
մի ջո ցով և նրա շնոր հիվ ու սում նա սիր վող 
ռո մա նա գեր մա նա կան ու մայ րե նի լե զու նե-
րին ա վե լի հաս տա տա պես տի րա պե տե լու 
ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը [4, 48]:

 Դա րեր շա րու նակ լա տի նե րե նի ու սու-
ցու մը հիմ նա կա նում նպաս տել է տրա մա-
բա նու թյան և ռա ցի ո նալ լեզ վամ տա ծո ղու-
թյան զար գաց մա նը, ա ռանց ո րի ան հնար 
է ա պա հո վել կր թու թյան պատ շաճ մա-
կար դակ [2, 8-9]: Լա տի նե րե նի ժա մա նա-

 ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԴԵՐ ՄՈ ՅԱՆ 
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կա կից դա սըն թաց նե րը չնա յած հե տապն-
դում են կր թա դաս տի ա րակ չա կան շատ 
ա վե լի ը նդ գր կուն խն դիր ներ, ի նչ պես, 
օ րի նակ` լեզ վա բա նա կան մտա հո րի զո-
նի ը նդ լայ նում, քե րա կա նա կան մտա ծո-
ղու թյան զար գա ցում, ցան կա ցած լեզ վի 
գոր ծա ռու թյան ո լորտ նե րում գի տա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան մո տեց ման մշա կում, 
կար ճատև և եր կա րատև հի շո ղու թյան 
զար գա ցում, այս պես կոչ ված` « լեզ վի զգա-
ցո ղու թյան» ձեռք բե րում և այլն, այ դու հան-
դերձ, տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն 
զար գաց նե լը մնում է այդ լեզ վի դա սա-
վանդ ման կար ևոր նպա տակ նե րից մե կը:

Մ շա կու թային նպա տակ ներ: Որ պես 
հա մաշ խար հային մշա կույ թի հնա դա րյան 
մնա յուն ար ժեք նե րի ճա նաչ ման մի ջոց` 
լա տի նե րենն ու սում նա սի րող նե րին հա-
ղոր դա կից է դարձ նում ան տիկ և միջ նա-
դա րյան, մաս նա վո րա պես վե րածնն դի շր-
ջա նի մշա կու թային նվա ճում նե րին, ո րոնք 
ի րենց ազ դե ցու թյունն են թո ղել ոչ մի այն 
եվ րո պա կան, այլև մյուս աշ խար հա մա սե-
րի քա ղա քակր թու թյան զար գաց ման վրա 
[5, 19]: Սո վո րող նե րը բնա գիր տեքս տե րի 
մի ջո ցով տե ղե կու թյուն ներ են ստա նում 
Հին Հռո մի պատ մու թյան կար ևո րա գույն 
դր վագ նե րի, ա ռաս պել նե րի, ա կա նա վոր 
մտա ծող նե րի, փի լի սո փա նե րի և քա ղա քա-
կան գոր ծիչ նե րի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ: Ար դյուն քում, ի բրև լա տի նե-
րե նի ու սում նա սի րու թյան բաղ կա ցու ցիչ 
գոր ծըն թաց, ու սա նող նե րի մեջ մշակ վում է 
հոգ ևոր ի րա կան ար ժեք նե րի աշ խար հում 
ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու ու նա կու թյուն ներ: 

Ի մի բե րե լով լա տի նե րե նի ու սուց ման 
նշ ված ե րեք խումբ նպա տակ նե րը` կա րե լի 
է հան գել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րի.

ա) Օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տետ նե-
րում լա տի նե րե նի ու սուց ման գործ նա-
կան, կր թա դաս տի ա րակ չա կան և մշա-

կու թային նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը 
փոխ կա պակց ված, մե կը մյու սով պայ մա-
նա վոր ված գոր ծըն թաց է: Ը նդ ո րում ՝ա-
ռաջ նայի նը գործ նա կան նպա տակ նե րի 
մի ա գու մար ո ւղղ վա ծու թյան` սո վո րող նե-
րի մեջ լա տի նե րեն տեքս տեր ըն թեր ցե լու 
և հաս կա նա լու, ան հրա ժեշտ նվա զա գույն 
բա ռա պա շա րի և քե րա կա նա կան գի տե-
լիք նե րի ո րո շա կի մա կար դա կի ստեղ ծումն 
է, ո րի առ կա յու թյան պա րա գա յում մի այն 
նրանք ի զո րու կլի նեն կար դա լու ու հաս-
կա նա լու լա տի նե րեն տեքս տեր, ո րն իր 
հեր թին հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի կյան-
քի կո չե լու նաև կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
ու մշա կու թային նպա տակ նե րը:

բ) Լա տի նե րե նի ու սուց ման ա մե նաէ-
ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
չնա յած այլ օ տար լե զու նե րի նման սո վո-
րող ներն ու սում նա սի րում են այդ լեզ վի 
հի մունք նե րը, սա կայն ոչ հա մա կող մա նի 
հա ղոր դակց վե լու` բա նա վոր և գրա վոր 
տե ղե կատ վու թյուն փո խա նա կե լու հա մար: 
Լա տի նե րե նի քն նարկ վող դա սըն թա ցը 
հե տապն դում է շատ ա վե լի սահ մա նա-
փակ գործ նա կան նպա տակ ներ, այն է` 
ըն թեր ցե լու և ըն թեր ցա ծը հաս կա նա լու, 
ի նչ պես նաև ո րոշ ա սույթ ներ ճիշտ ար-
տա սա նե լու ու նա կու թյուն նե րի ձևա վո րում 
և զար գա ցում:

գ) Ակ տիվ հա ղոր դակց ման մի ջա վայ-
րից զուրկ լա տի նե րե նի ու սու ցումն ա ռա-
վե լա պես հե տապն դում է կր թա դաս տի ա-
րակ չա կան և մշա կու թային նպա տակ ներ: 
Սա կայն, քա նի որ վեր ջին ներս կա րող են 
կյան քի կոչ վել սոսկ լա տի նե րե նի գործ նա-
կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման մի-
ջո ցով, ա պա տվյալ դա սըն թա ցին հատ-
կաց վող սուղ դա սա ժա մե րի ըն թաց քում 
շո շա փե լի ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է խս տա գույնս հա մա կար գել 
գործ նա կան, կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
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և մշա կու թային նպա տակ նե րի հա րա բե-
րակ ցու թյու նը: 

Վե րոն շյալ նպա տակ նե րի փոխ կա-
պակց ված ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է 
մի շարք խն դիր նե րի լու ծում, ո րոնք, ը ստ 
է ու թյան, ա պա հո վում են դա սըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը: Ո ւս տի խն դիր նե-
րի հա մա կարգ ված ձևա կեր պու մը նույն-
քան ան հրա ժեշտ է, որ քան նպա տակ նե րի 
պար զա բա նու մը: 

Ու սուց ման խն դիր նե րին նվիր ված իր 
հայտ նի աշ խա տու թյան մեջ Ս. Ֆ. Շա տա-
լո վը ներ կա յաց րել է դրանց հա մա կարգ-
ված ան վա նա ցան կը` բա ցատ րու թյուն նե-
րով հան դերձ [3]: Հիմք ըն դու նե լով նշ ված 
ան վա նա ցան կը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ-
նե լով օ տար լե զու նե րի և մաս նա վո րա պես 
հա յա խոս լսա րա նում լա տի նե րե նի ու սուց-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` վեր-
ջի նիս դա սա վանդ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը 
հա մալ րող խն դիր նե րը խմ բա վո րել ե նք 
ը ստ ի րենց դե րի, նշա նա կու թյան և գոր-
ծա ռույ թի: Այդ տե սա կե տից նպա տա կա-
հար մար է դրանք ներ կա յաց նել, որ պես` 
• ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի նա խա-

պատ րաս տա կան խն դիր ներ, 
• ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա-

կերպ ման խն դիր ներ, 
• ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի վե րահսկ-

ման խն դիր ներ: 
Ա ռա ջին խմ բի խն դիր նե րը վե րա բե-

րում են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի պլա-
նա վոր ման և ծրագ րա վոր ման բո լոր կող-
մե րին և պայ ման նե րին, ե րկ րորդ խմ բի 
խն դիր ներն ա ռնչ վում են ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի հա մա կող մա նի ի րա կա նաց-
մա նը, ի սկ եր րորդ խմ բի խն դիր ներն ը նդ-
գր կում են այդ գոր ծըն թա ցի փու լային և 
հան րա գու մա րային ար դյունք նե րի բա ցա-
հայ տու մը, նե րա ռյալ` ու սա նող նե րի մնա-
ցոր դային գի տե լիք նե րի վե րահս կու մը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, օ տար լե զու-
նե րի ֆա կուլ տե տում լա տի նե րե նի ու սու-
ցումն է ա կա նո րեն տար բեր վում է ժա մա-
նա կա կից օ տար լե զու նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցից, այդ ի սկ պատ ճա ռով էլ նշ-
ված ե րեք խումբ խն դիր նե րի ի րա կա նա-
ցու մը պա հան ջում է ի նք նա տիպ, եր բեմն 
ոչ նոր մա վոր ված մո տե ցում ներ:

1.  Լա տի նե րե նի ու սուց ման գոր ծըն-
թա ցի նա խա պատ րաս տա կան ա ռանց-
քային խն դի րը հա մա պա տաս խան ու-
սում նա կան ծրագ րի մշա կումն է: Այն 
ամ բող ջաց նում է տվյալ դա սըն թա ցի նպա-
տակ նե րը և դրանց փոխ կա պակց ված 
ի րա կա նաց ման ո ղջ բո վան դա կու թյու նը: 
Վեր ջի նիս բա ղադ րիչ ներն են` ու սուց ման 
տևո ղու թյու նը, փու լե րը և դրան ցից յու-
րա քան չյու րին ներ կա յաց վող այլ ևայլ պա-
հանջ ներ, ու սում նա կան նյու թի բնույ թը, 
ու սուց ման են թա կա լեզ վա նյու թի քա նա-
կա կան և ո րա կա կան չա փա նիշ նե րը, խոս-
քային գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խան 
տե սակ նե րը և դրանց զար գաց ման ո րո շա-
կի մա կար դակ նե րին ներ կա յաց վող պա-
հանջ նե րը, դա սըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը` նա խընտ րե լի 
սկզ բունք նե րը, մո տե ցում նե րը, մե թոդ-
ներն ու ե ղա նակ նե րը, ու սուց ման հա մա լիր 
մի ջոց նե րը, ա կն կա լիք մնա ցոր դային գի-
տե լիք նե րի և հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու-
թյուն նե րի ստուգ ման ե ղա նակ ներն ու պայ-
ման նե րը, ու սում նա ռու թյան հիմ նա կան և 
լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րը:

2.  Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ-
մա կերպ ման խն դիր ներն ա ռնչ վում են 
ի նչ պես ո ղջ դա սըն թա ցին, այն պես էլ յու-
րա քան չյուր պա րապ մուն քին: 

Լա տի նե րե նի ու սուց ման ի րա կա նաց-
ման հիմք են ծա ռա յում ու սում նա կան 
պլա նը և ու սում նա կան ծրա գի րը, ո րոնք 
ո ւղ ղոր դում և հա մա կար գում են ման կա-
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վար ժա մե թո դա կան այդ ո ղջ գոր ծըն թա-
ցը: Այ դու հան դերձ, քա նի որ ցան կա ցած 
ա ռար կայի դա սա վան դումն ի նք նին նաև 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց է, ա պա 
լա տի նե րե նի ու սուց ման ման կա վար ժա մե-
թո դա կան հա մա լիր խն դիր նե րի ար դյու-
նա վետ ի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր-
ված է ոչ մի այն օբյեկ տիվ, այլև սուբյեկ տիվ 
բնույ թի գոր ծոն նե րով:

3.  Լա տի նե րե նի, ի նչ պես և ցան-
կա ցած այլ օ տար լեզ վի դա սըն թա ցի ար-
դյու նա վե տու թյան բա ցա հայ տու մը և վե-
րահս կու մը նպա տակ ու նի վեր հա նե լու 
յու րա քան չյուր սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մու-
թյան աս տի ճա նը, լեզ վա նյու թի և հա ղոր-

դակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցում տեղ գտած թե րու թյուն նե-
րը, ի նչ պես նաև ու սուց ման բո վան դա կու-
թյու նը և նրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը դա սըն թա ցի ա ռան-
ձին հատ ված նե րում ու ա վար տին: Այն 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ստեղ ծե լու ու-
սուց ման և ու սում նա ռու թյան ա վե լի նպաս-
տա վոր պայ ման ներ, ցածր կամ ոչ բա վա-
րար ա րյու նա վե տու թյամբ հան դես ե կող 
ու սուց ման ե ղա նակ նե րի ու մի ջոց նե րի 
փո խա րեն կի րա ռե լու ա վե լի ար դյու նա վետ 
ե ղա նակ ներ և մի ջոց ներ, ա վե լի նպա տա-
կաուղղ ված ի րա կա նաց նե լու կր թա դաս տի-
ա րակ չա կան և մշա կու թային խն դիր նե րը:
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ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ЦЕ ЛЕЙ И ЗА ДАЧ ОБУ ЧЕ НИЯ ЛА ТИНС КО МУ ЯЗЫ КУ 

КАК ПРЕД ПО СЫЛ КА ПРО ДУК ТИВ НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ 

Л. Дер мо ян

В срав не нии с дру ги ми иност ран ны ми язы ка ми, пре по да ва ние ла тинс ко го язы ка име-
ет свои спе ци фи чес кие осо бен нос ти. Оче ви ден тот факт, что ши ро кий спектр со дер жа-
ния обу че ния ла тинс ко му, с од ной сто ро ны, и ог ра ни чен ное ко ли чест во ча сов, от во ди мых 
это му кур су, с дру гой сто ро ны, тре бу ют чет ко го оп ре де ле ние це лей и за дач обу че ни я.

CLARIFICATION OF THE AIMS AND OBJECTIVES OF TEACHING LATIN 

AS A PRECONDITION FOR EFFICIENT TEACHING

L. Dermoyan

As compared with modern foreign languages teaching, Latin has its own peculiarities. It’s 
obvious that the content of teaching Latin, on the one hand, and the limited academic hours 
for this course, on the other hand, require further and more detailed clarification of the aims 
and specific objectives to be determined.
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NARINE BUKUSHYAN

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF INTERPRETERS 

THROUGH GAME MODELLING

Interpreting and translating nowadays 
play an important role in our multi-cultural 
world. Although there are correspondences 
between interpreting and translating, an in-
terpreter conveys meaning orally (simultane-
ous, consecutive and sight translation), while 
a translator conveys meaning from written 
text to written text.  As a result, interpre-
tation requires competencies different from 
those needed for translation.

In linguistic research some scientists sug-
gest that the basic competence to perform 
tasks of interlingual mediation is a natural 
gift that comes with the ability to use more 
than one language [10; 7]. According to the 
belief that “interpreters are born” (a phrase 
coined in the 1970’s by Renée van Hoof, then 
head of the European Communities’ Confer-
ence and Interpreting Service), no method-
ological structure of education or training 
was necessary. Teaching interpreting there-
fore consisted of teaching to cope with im-
promptu speech on subjects that well-edu-
cated people were supposed to be more or 
less acquainted with. 

Meanwhile, however, the demand for in-
terpreters has grown exponentially, and so 
have the requirements with regard to their 
performance. 

J. Kaufert and C. Yallop characterize in-
terpreter as an interlingual mediator or a 
specialist at “mediated interlingual commu-
nication” who carries out cultural brokerage 
functions. Another popular conception of 

the interpreter may be that of an objective, 
impartial and accurate converter of message 
[11; 31]. One reason there exist differing 
views of the interpreter’s role has to do with 
different professional settings. And in all of 
these settings interpreters are expected to 
render a professional service based on the 
skills they have acquired during their educa-
tion or professional training. If they fail to 
perform properly, misunderstandings may 
arise, the atmosphere between communica-
tion partners may be affected or communi-
cation between the different linguistic groups 
may break down altogether. Thus the skills 
that interpreters have must enable them to 
provide their services in such a way that par-
ticipants in a multilingual event who do not 
speak or understand each other`s language 
may nevertheless communicate successfully 
and that no disturbances of proceedings 
arise from the fact that interpreters are at 
work. 

So, the first question, though a bilateral 
one, arising here is: What is interpreting 
competence and what are these professional 
competencies of interpreters? 

S. Kalina suggests the following definition 
for the interpreting competence [10; 5]: 

The competence of a professional inter-
preter can be defined as the competence 
to process texts within the scope of a bi- or 
multilingual communication situation with 
the aim of interlingual mediation.

S. Kalina goes further and gives us the 
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components of interpreting competence 
which are as follows: 
• Linguistic competence
• Cultural competence
• Competence for strategic text process-

ing 
• Mental skills
• Rhetorical and speaking skills 
• Interpreting-specific competence.

Linguistic competence implies that lin-
guistic skills of interpreters have to be excel-
lent, which means more than being ‘fluent’ 
in one’s working languages. Linguistic skills 
include not only command of the general or 
conversational but also specialized languages 
such as banking, medical or data process-
ing language, differences in usage, style, 
register, cultural norms and peculiarities, 
etc. Cultural competence presupposes the 
thorough knowledge of the cultures of the 
countries or regions concerned, including 
political, economic, social and ethnic differ-
ences, administrative structures, community 
life, literature and the arts. Competence for 
strategic text processing refers to the abil-
ity to determine the goal of interpreting as 
the production of a target text that enables 
the addressee to comprehend what the text 
producer has addressed to him/her, to in-
ference implicit information, producer’s in-
tentions, etc. This competence includes both 
text comprehension and text production 
stages. Mental skills are concerned with the 
excellent functioning of mnemonic capac-
ity and the ability to work at a high level of 
concentration, as well as self-motivation and 
extraordinary tolerance to stress. Rhetorical 
skills require of an interpreter to be able to 
speak in front of an audience by following the 
rules of oratory. Interpreting competence 
comprises the ability to interpret a message 

from one language to the other in the appli-
cable mode. It includes the ability to assess 
and comprehend (active listening skills) the 
original message and render it in the target 
language without distortions. It also includes 
the awareness of the interpreter’s own role 
in the interpreting encounter. 

In addition to the above detailed profes-
sional competencies of interpreters, Ch. 
Nord singles out the following ones: 
• Linguistic competence
• Cultural competence
• Expertise or professional knowledge
• Research competence
• Theoretical and methodological knowl-

edge of interpreting history and practice
• Interpreting competence. 

As it can be observed, common to the 
classifications of interpreting competencies 
researched by both scientists are linguis-
tic, cultural and interpreting competencies. 
Moreover, L. Xiangdong discusses the issue 
of interpreting strategies, also termed pro-
cedural skills, coping tactics, techniques and 
characterizes them as an essential component 
of interpreting competence which allow inter-
preters to use a minimum amount of pro-
cessing efforts to reduce the negative effects 
of cognitive (such as high time pressure, unfa-
vorable working conditions, etc.) and language-
specific constraints (such as extreme speech 
conditions, incomprehensible input, etc.) [5; 104].

The Canadian National Standard Guide 
for Community Interpreting Services em-
phasises interpersonal skills as an important 
building block of interpreter professional 
competence. The latter includes strong com-
munication skills, being polite, respectful, 
tactful, able to relate well to people, and pos-
sessing good judgment [3; 16].

Recent researches into interpreting and 
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the issues it is concerned with finds game 
modelling technology as an effective tool to 
train interpreting competencies. Game mod-
elling helps to create a context where stu-
dents are given an opportunity to practice 
interpreting competencies not in isolation 
but in a combined way. It provides students 
with the opportunity to sense the working of 
language as living communication. 

The game modelling sample suggested 
in this article is a combination of simula-
tion and role-play. The simulation part of 
the modelling is grounded in the condition 
that students are to imitate a UNESCO ses-
sion “Learning to Live together”. While, the 
part of role-play is conditioned with the re-
quirement to take on a persona related to 
the occasion to be simulated. The suggested 
modelling event includes five speakers, six 
interpreters, three journalists and one mod-
erator. The number of journalists, speakers 
and interpreters, accordingly, can be differ-
ent based on the number of students in a 
group.

In this modelling event speakers are re-
quired to prepare a five minute long speech 
in English on the conference theme (“Learn-
ing to Live together”). Speakers may accom-
pany their speech with presentation aids if 
needed. In this case, care should be taken 
to equip the classroom with appropriate hi-
techs. Prior to speech preparation, students 
should gather information about the peo-
ple they are to role play (organization they 
work for, their responsibilities and functions 
there) and write a speech from the perspec-
tive of these data.

Interpreters are required to translate 
orally (from English into Armenian) speech-
es of the speakers they are assigned to (for 
example, interpreter 1 translates speech of 

speaker 1) as well as to summarize the just 
delivered speech. Interpreters translate 
speeches unit by unit. Lecturer and students 
should decide what makes a unit (a phrase, 
sentence, or a paragraph). 

Moderator is required to moderate the 
whole conference (to open and conclude the 
conference with corresponding speeches, in-
troduce speakers one after another, handle 
question-answer sessions). Lecturer should 
take care to ensure that students know who 
a moderator is and what he/she does. For 
this purpose, lecturer might assign students 
to watch videos that explain the role and re-
sponsibilities of a moderator (recommended 
You Tube videos include Moderating a Con-
ference Session; UX tutorial: The modera-
tor’s role; How to be a moderator). 

Lecturer should make sure that all stu-
dents clearly understand their role, tasks, 
and the process of modelling. Lecturer might 
assign students to watch a couple of videos 
on different classroom simulations. More-
over, lecturer should explain to students 
what a simulation is, particularly, how a UN 
model session works. For this purpose, lec-
turer might demonstrate or assign students 
to watch relevant videos (recommended You 
Tube videos include Mock Model United Na-
tions - The Movie; Model United Nations: 
How it Goes; Model United Nations Over-
view; United Nations Explained). 

Below is provided the detailed descrip-
tion of the mentioned modelling event. 

Theme: “Learning to Live together”.
Type: UNESCO simulation.
Format: Conference.
Working languages: Armenian, English.
Source language: English.
Translation language: Armenian.
Types of interpretation: Consecutive 
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(units of speech); summarization; two-way 
translation (during question-answer session).

Number of participants: 15.
Participant roles: Moderator, Speaker1 

– Director General of UNESCO Irina Bokova, 
Speaker 2 - European Commissioner for Ed-
ucation, Culture, Multilingualism and Youth 
Tibor Navracsics, Speaker 3 - European 
Commissioner for International Cooperation 
and Development Neven Mimica, Speaker 4 
– Director of OSCE Office for Democratic In-
stitutions and Human Rights Michael Georg 
Link, Speaker 5 – Representative of Govern-
ing Body of the European Youth Parliament 
(EYP) Sophie Hall, Interpreter of Modera-
tor, Interpreter 1, Interpreter 2, Interpreter 
3, Interpreter 4, Interpreter 5, Journalist 1, 
Journalist 2, Journalist 3.

Procedure: 
1. Moderator opens the conference with a 

keynote speech (greets the audience, in-
troduces the aim of the conference and 
its importance, welcomes speakers, in-
terpreters, journalists).

2. Moderator announces conference agen-
da and welcomes the first speaker.

3. Speaker 1 delivers his/her speech (In-
terpreter 1 translates the speech unit 
by unit, first, and then summarizes the 
whole speech). 

4. Question-answer session: Journalists ask 
questions (two-three questions in total) 
to Speaker 1 in Armenian (Interpreter 1 
translates questions into English).

5. Speaker 1 answers the questions in Eng-
lish (Interpreter 1 translates answers into 
Armenian).

6. Moderator moderates the question-an-
swer session.

7. Moderator welcomes the second speak-
er. 

Steps 3, 4, 5, 6, 7 are repeated for all the 
other speakers and interpreters. 
8. Moderator concludes the conference 

(Interpreter translates the concluding 
speech unit by unit).

Materials required: Placard for each 
speaker; sheets of paper and pens for inter-
preters to take notes. 

 Rules: At choice of lecturer and stu-
dents.

This technology helps to develop a 
number of professional interpreting com-
petencies. The first in line is the linguistic 
competence which includes reading skills, 
speaking skills and listening skills. Read-
ing component is concerned inasmuch as 
students have to do a little research as de-
scribed below which, in its turn, includes 
searching for and reading relevant informa-
tion in English. Speaking skills are promoted 
through public speech delivery, question 
and answer sessions during the modelling 
event. Listening skills are developed as a 
result of listening to the speeches delivered 
by the moderator and speakers. Second are 
the rhetorical skills as part of the students 
have to deliver a public speech by following 
the techniques and rules of oratory. Third is 
the interpreting competence since the other 
part of the students participate as interpret-
ers and are required to perform two types of 
consecutive interpretation - unit by unit and 
dialogue interpretation from Armenian into 
English and vice versa. Worth stating here 
is the opportunity to practice a lot of code 
switching between the English and Armenian 
languages as a crucial component of a suc-
cessful execution of this modelling event. 
Fourth is the research competence since 
students are required to find valid informa-
tion about the political figures they are to 
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role play and the organization they work at. 
The fifth - expertise or professional knowl-
edge - is gained through the planning stage 
of the modelling event and the actual par-
ticipation during which students are to get 
familiar with the typical working conditions 
of interpreter as required by a conference 
setting. The sixth are the mental skills since 
students-interpreters need to concentrate on 
the speeches of the speakers, memorize in-
formation, overcome anxiety in order to suc-
cessfully perform their task. 

Another issue worth mentioning in this 
article as directly related to interpreter edu-
cation is that of professional qualifications of 
interpreter educators. Institutions providing 
interpreting education or training should 
be very careful about the professional staff 
that they hire to teach interpreting courses. 
The first scholars to deal with questions of 
interpreting training were practicing confer-
ence interpreters who had taken over train-

ing courses at universities for the training of 
interpreters. These people, professional as 
they were in their practical work, had not, 
however, enjoyed any formal scientific or 
educational training and were, understand-
ably, tempted to base their teaching meth-
odology on their own personal experience. 
[10; 10] Thus, one of the fundamental qualifi-
cations of an interpreter teacher, except be-
ing a professional interpreter him/herself, is 
that of having received formal education in 
Translation and Interpreting Studies and be-
ing at least acquainted with the concerns and 
problems of interpreting research.

The institution cannot hope to “teach” 
all the knowledge of the world the would-be 
translator or interpreter will need, but they 
can give the basics of several disciplines, 
demand that their students keep abreast of 
what is going on in the planet and of devel-
opments in their field and encourage them 
to never stop widening their role. 
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Ն. Բու կու շյան

 Ներ կա յումս՝ մի ջազ գային ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ ման նե րում, հետզ հե տե 
աճում է բա նա վոր թարգ ման չի մաս նա գի տա կան դե րի կար ևո րու թյու նը: Մի ջազ գային 
մասշ տա բի մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում պա հանջ վում են հմուտ թարգ մա նիչ ներ՝ օտա-
րերկ րյա մաս նա կից նե րի փո խըմբռ նումն ապա հո վե լու նպա տա կով: Տրա մա բա նա կան 
է, որ նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րի հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված է դրան ցում 
ներգ րավ ված թարգ մա նիչ նե րի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար գաց վա ծու-
թյան աս տի ճա նից: Այն հար ցին, թե ինչ է իրե նից ներ կա յաց նում բա նա վոր թարգ մա-
նու թյուն իրա կա նաց նող թարգ ման չի կոմ պե տեն տու թյու նը, և որոնք են դրա բա ղադ րիչ 
մաս կազ մող մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը, մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ մի ան շա նակ պա տաս խան չի տր վում: Բազ մա թիվ սահ մա նում նե րի առ կա յու թյու նը 
մեկ նա բան վում է բա նա վոր թարգ ման չի մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րի բազ մա զա նու-
թյամբ, ինչ պի սիք են, օրի նակ, գի տա ժո ղով նե րը, կլոր-սե ղան քն նար կում նե րը, հար-
ցազ րույց նե րը, դա տա կան լսում նե րը, քա ղա քա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային և այլ 
բնույ թի բազ մա կողմ հան դի պում նե րը: Բա նա վոր թարգ ման չին ներ կա յաց վող հիմ նա-
կան կոմ պե տեն ցի ա նե րը հետ ևյալ ներն են՝ լեզ վա բա նա կան կոմ պե տեն ցի ա, մշա կու-
թային կոմ պե տեն ցի ա, խո սույ թային կոմ պե տեն ցի ա, մտա վոր օպե րա ցի ա ներ կա-
տա րե լու հմ տու թյուն ներ, հռե տո րա կան հմ տու թյուն ներ և բա նա վոր թարգ մա նու թյուն 
իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նեղ մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն ներ: Թվարկ-
ված կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար գաց ման հա մար սույն հոդ վա ծի շր ջա նա կում առա ջարկ-
վում է խա ղային մո դե լա վոր ման տեխ նո լո գի ան, որը նե րա ռում է նաև դե րային խա ղի 
տար րեր: Ման կա վար ժա կան այս տեխ նո լո գի ան ստեղ ծում է հա ղոր դակ ցա կան մի մի-
ջա վայր, որ տեղ ու սում նա ռող նե րը ‹‹ մար զում են›› մաս նա գի տա կան վե րոն շյալ կոմ պե-
տեն ցի ա նե րը հա մակց ված ձևով՝ ի տար բե րու թյուն թարգ մա նա կան վար ժու թյուն նե րի, 
որոնց դեպ քում կար ևոր վում է մեկ առան ձին հմ տու թյան խթա նու մը:
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 РАЗ ВИ ТИЕ ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫХ КОМ ПЕ ТЕН ЦИЙ УСТ НО ГО ПЕ РЕ ВОД ЧИ КА 

С ПО МОШ ЬЮ ИГ РО ВО ГО МО ДЕ ЛИ РО ВА НИ Я

Н. Бу ку шян

В на ши дни, в ус ло ви ях ак тив но го меж ду на род но го сот руд ни чест ва, воз рас та ет зна-
чи мость ро ли уст но го пе ре вод чи ка. На воп рос: ‹‹Ч то та кое ком пе тент ность уст но го 
пе ре вод чи ка и ка кие у нее сос тав ны е?›› в спе ци а ли зи ро ван ной ли те ра ту ре од ноз нач-
но го от ве та нет. Су щест во ва ние мно го чис лен ных оп ре де ле ний обус лов ли ва ет ся раз но-
об раз ност ью про фес си о наль ных обс та но вок уст но го пе ре вод чи ка, та ких как, на при-
мер, кон фе рен ци и, круг лые сто лы, ин терв ью, су деб ные за се да ни я, мно гос то рон ние 
вст ре чи по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го, куль тур но го ха рак те ра. Про фес си о наль ные 
ком пе тен ции уст но го пе ре вод чи ка вк лю ча ют линг вис ти чес кую ком пе тен ци ю, куль ту-
ро ло ги чес кую ком пе тен ци ю, дис кур сив ную ком пе тен ци ю, на вы ки для осу ществ ле ния 
умст вен ных опе ра ций, ри то ри чес кие на вы ки и уз ко спе ци а ли зи ро ван ные на вы ки для 
осу ществ ле ния уст но го пе ре во да. С цел ью раз ви тия вы ше пе ре чис лен ных ком пе тен-
ций в нас то я щей стат ье расс мат ри ва ет ся тех но ло гия иг ро во го мо де ли ро ва ни я, ко то рая 
так же вк лю ча ет эле мен ты ро ле вой иг ры. С по мощ ью дан ной тех но ло гии соз да ёт ся ком-
му ни ка тив ная си ту а ци я, при ко то рой обу ча ю щи е ся ‹‹т ре ни ру ют›› сра зу нес коль ко про-
фес си о наль ных пе ре вод чес ких ком пе тен ций, в от ли чии от пе ре вод чес ких уп раж не ний, 
ко то рые в ос нов ном нап рав ле ны на раз ви тие все го од но го на вы ка.
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Ա ՆԻԿ ՂՌԱ ԹՅԱՆ 

ԹՂ ԹԱ ՊԱ ՆԱ ԿԻ ԴԵՐՆ 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

Զանգ վա ծային բա րե փո խում նե րը, որ-
պես կա նոն, ար դյու նա վետ չեն և կրում 
են ձևա կան բնույթ: ՀՀ հան րակր թու թյան 
պե տա կան կր թա կար գով ամ րագր ված 
է` գնա հատ ման հիմ նա կան նպա տա կը 
սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն-
նե րի ու հմ տու թյուն նե րի մա կար դա կի, 
ան ձնային ո րակ նե րի, ու սում նա կան գոր-
ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ ման վե րահս-
կու մը և գնա հա տու մը դիտ վում են որ պես 
սո վո րո ղի խրա խուս ման մի ջոց, ոչ թե 
զենք: Սո վո րող նե րի ա ռա ջա դի մու թյան 
գնա հատ ման նպա տակն է սո վո րող նե րին 
ա ռա վել հա ճախ ու ար դյու նա վետ գնա-
հա տե լու մի ջո ցով օգ նել ու սու ցիչ նե րին և 
ը նդ հա նուր առ մամբ ման կա վար ժա կան 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի սո վո-
րող նե րին: 

Ե րե խա նե րին գնա հա տա նիշ պետք չէ: 
Նրանք ա ռանց դրա էլ կսո վո րեն, ե թե ու-
սում նա կան գոր ծըն թա ցը վե րած վի ի մա-
ցու թյան հա ճույ քի, բնավ ո չ՝ պար տադ-
րան քի:

Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյան զար-
գաց ման գլ խա վոր նա խա պայ մա նը կր թու-
թյու նը և կր թա կան հա մա կարգն են, ո րոնց 
կար ևոր բաղ կա ցու ցի չը գնա հա տումն է: 
Հա ճախ գնա հա տում և ա րժ ևո րում բա-
ռե րը նույն կերպ են ըն կալ վում կր թա կան 
հա մա կար գում, սա կայն գնա հա տու մը 
կա րե լի է բնո րո շել որ պես այն պի սի մի 
եզ րույթ, ո րը սահ ման վում է որ պես տե-
ղե կատ վու թյան ձեռք բեր ման գոր ծըն թաց, 
ո րն էլ կի րառ վում է սո վո րող նե րի ու սում-
նա ռու թյան, ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի և 
պլան նե րի, ի նչ պես նաև կր թա կան քա ղա-

քա կա նու թյան մա սին ո րո շում ներ կա յաց-
նե լու գոր ծում:

Ա րժ ևո րու մը` նույն ին քը գնա հա տու մը, 
սահ ման վում է որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րի 
ժա մա նակ ար ժե քային դա տո ղու թյուն է 
ար վում սո վո րո ղի ար տադ րան քի կամ կա-
տա րո ղա կա նի (ար դյունք ներ) ար ժե քա վո-
րու թյան մա սին:

Ա րժ ևո րում նե րը հիմք են դառ նում գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ 
ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար: Գնա հա-
տա նի շը ե րե խայի մտա վոր մա կար դա-
կի չա փա նիշ չէ. այն գի տե լի քի ի րա կան 
պատ կե րը չի ներ կա յաց նում, այլ սո վո րո-
ղին մղում է խա բե ու թյան, ցու ցադ րա կան 
ջան քե րի և ա նա ռողջ մր ցակ ցու թյան: 
Ա վան դա կան դպ րո ցում գնա հա տա կան 
նշա նա կե լը հեշտ էր այն պարզ պատ ճա-
ռով, որ գնա հատ վում էր մտա պա հու մը, 
ի սկ այ սօր մեր հե տաքրք րու թյուն նե րի հա-
մա կար գը մի ամ բողջ աշ խարհ է` բազ մա-
կող մա նի և ու շագ րավ:

Դպ րո ցի աշ խա տան քի ո րա կի չա փա-
նիշ նե րի հա մա կար գում ու սուց չի աշ խա-
տան քի գնա հա տու մը միշտ ե ղել է ա ռա վել 
թույլ օ ղա կը: Որ պես կա նոն, այն հիմն ված 
էր ա շա կերտ նե րի ա ռա ջա դի մու թյան կար-
գա պա հա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա:

Ու սում նա ռու թյան նոր մո տե ցում նե-
րը պա հան ջում են ու սուց չի աշ խա տան քի 
գնա հատ ման նոր ձևե րի կի րա ռում, ը նդ 
ո րում` դրա կան, կա ռու ցո ղա կան ո ւղղ վա-
ծու թյամբ նրա աշ խա տան քի ո րա կի բարձ-
րաց ման նպա տա կով: Նման մո տե ցու մը 
հան գեց նում է նրան, որ գնա հա տա կա նը 
պետք է լի նի բո վան դա կա լից և ա նա չառ: 
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Սա կայն ե րբ ան դրա դարձ ե նք կա տա րում 
նա խորդ գնա հատ ման հա մա կար գին, 
մենք ա կա նա տես ե նք լի նում այն փաս-
տին, որ այն հա ճախ ա նա չառ չէ: Այս պես, 
դա սալ սու մը եր բեք չի կա րող ը նդ հա նուր 
պատ կե րա ցում տալ ա շա կեր տի ի մա-
ցու թյան մա սին, քա նի որ յու րա քան չյուր 
ու սու ցիչ և ա շա կերտ այդ մթ նո լոր տում 
լար ված են լի նում, և պա տաս խա նում են 
ա ռա վել ակ տիվ ա շա կերտ նե րը: Ի սկ դա-
սալ սող նե րի (դի տող նե րի) եզ րա կա ցու-
թյուն նե րը բա ցար ձա կա պես սուբյեկ տիվ 
են և հիմ նա կա նում դրա կան, ա ռանց որ-
ևէ հս տակ եզ րա կա ցու թյան: Դա սալ սող-
նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը գրե թե միշտ 
դրա կան են լի նում, և բա ցա սա կան եզ-
րա կա ցու թյուն նե րը պար զա պես ան նշան 
են: Որ պես օբյեկ տիվ գնա հա տա կան կամ 
ու սուց չի աշ խա տան քի ո րա կի ցու ցա նիշ` 
նոր կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րը են թադ-
րում են ռուբ րիկ նե րի և ու սում նա կան թղ-
թա պա նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը:

Ի նչ ա սել է « ռուբ րիկ», և ի նչ պես է այն 
այ սօր կի րառ վում մեր դպ րոց նե րում: Նախ 
կր թու թյան ո լոր տում ռուբ րիկ նե րը կի րա-
ռում են գտել 1980-ա կան նե րի սկզ բից: 
Սրանք գնա հատ ման ի րենց նա խոր դող մի-
ջոց նե րի շա րու նա կու թյունն են հա մար վում: 
Ռուբ րիկ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
ա ջակ ցե լու սո վո րո ղին հաս կա նալ, թե ի նչ 
է ի րե նից ա կն կալ վում, և դրանց մի ջո ցով 
ո ւղ ղորդ վում է կա տա րած աշ խա տան քը:

Ռուբ րիկ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա-
լիս բա ցատ րե լու ծնող նե րին, թե ի նչ նպա-
տակ է հե տապն դում յու րա քան չյուր հանձ-
նա րա րու թյուն, ծրա գիր, խն դիր և այլն:

Սա կայն ռուբ րիկ նե րին զու գա հեռ 
պետք է կի րառ վեն նաև ու սում նա կան 
թղ թա պա նակ նե րը` որ պես կար ևոր տե-
սա կան նյութ: Թղ թա պա նա կը, ո րը հաս-
կաց վում է ու սուց չի աշ խա տան քի հետ 

կապ ված բա ցար ձա կա պես բո լո րի նյու թե-
րի հա վա քա ծուն, կա րող է հա ղոր դել բա-
վա կա նա չափ օբյեկ տիվ տե ղե կու թյուն ներ: 

Թղ թա պա նակ նե րը չեն կա րող լու ծել 
բո լոր խն դիր նե րը, սա կայն թղ թա պա-
նակ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձեռ նում 
հաղ թա հա րե լու ներ կա գնա հատ ման հա-
մա կար գին ա ռնչ վող ո րոշ խն դիր ներ, և, 
բա նա կա նա բար, գնա հատ ման այս ձևը 
լրաց նում է պար բե րա բար տր վող թես տե-
րի միջև ըն կած բա ցը: Թղ թա պա նակ նե րի 
կի րառ ման հետ կապ ված ա մե նա կար ևոր 
կողմն այն է, որ թղ թա պա նա կը ներ կա-
յաց նում է ու սու ցիչ նե րի աշ խա տանք նե րի 
հա վաք ման և վե րահսկ ման մի կար ևոր 
ձև: Փե րի զը և Էյր սը (1994) թղ թա պա նակ-
նե րը սահ մա նում են որ պես ա շա կերտ-
նե րի աշ խա տանք նե րի ը նտ րու թյան սկզ-
բուն քային մի ե ղա նակ, ո րն ար տա ցո լում 
է դա սա րան նե րում ի րա կա նաց ված ա մե-
նօր յա աշ խա տան քը (1): 

Ու սում նա կան թղ թա պա նակ նե րը և 
ռուբ րիկ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա-
լիս ու սու ցիչ նե րին ա վե լի լավ կա տա րե-
լու ի րենց աշ խա տան քը` ա ռա վել պա կաս 
ժա մա նակ ու մի ջոց ներ տրա մադ րե լով: 
Թղ թա պա նակ նե րը կի րառ ման տե սա կից 
ի րա պես գնա հատ ման ա մե նաար դյու նա-
վետ և նվազ ծախ սա տար ե ղա նակն են: 
Թղ թա պա նակ նե րի մի ջո ցով ծնող նե րին 
տե ղե կու թյուն է հա ղորդ վում դա սա րա-
նում ի րենց ե րե խա նե րի կա տա րած աշ-
խա տանք նե րի վե րա վե րյալ (2): Այ սօր 
ա վագ դպ րո ցի և հիմ նա կան դպ րո ցի 
հիմ նախն դիր նե րից մեկն է ար մա տա-
պես փո խել ա շա կերտ նե րի վե րա բեր մուն-
քը դպ րո ցի նկատ մամբ: Նրանք պետք 
է գի տակ ցեն, որ դպ րոց են հա ճա խում 
ի րենց ան հրա ժեշտ գի տե լիք և հմ տու-
թյուն ներ ձեռք բե րե լու, տրա մա բա նա կան 
և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն ձևա-
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վո րե լու և ա պա գայի նկատ մամբ սե փա-
կան պատ կե րա ցում ու նե նա լու հա մար: 
Նման գի տակ ցու թյամբ ա շա կերտ նե րի 
հա մար բարձր գնա հա տա կա նը պետք 
է լի նի ոչ թե նպա տակ, այլ աշ խա տան-
քի բնա կա նոն ըն թացք ու հետ ևանք (3): 
 Այս խնդ րի լու ծու մը կապ ված է և՛ ա տա-
քին, և՛ ներ քին գոր ծոն նե րի հետ: Մաս-
նա վո րա պես դպ րո ցի գնա հա տա կա նը 
չպետք է է ա կան դեր ու նե նա հե տա գա ո ւս-
ման հա մար: Հնա րա վոր է հաս նել ու սում-
նա կան գոր ծըն թա ցի վրա գնա հատ ման 
դրա կան ազ դե ցու թյա նը, ե թե դի տար կենք 
թղ թա պա նա կը ոչ թե որ պես գնա հատ ման 
ձև, այլ որ պես ա շա կեր տի աշ խա տան քի 
նոր ձև: Ա նհ րա ժեշտ է նաև թղ թա պա նա-
կի նկա րագ րու թյուն և գնա հա տում, ին չը և 
շատ կար ևոր է ա շա կերտ նե րի կշ ռա դատ-
ման կա րո ղու թյան զար գաց ման հա մար: 
Պետք է գնա հա տել ա սե լի քի հա գեց վա-
ծու թյու նը, հա ջոր դա կա նու թյու նը, նե րառ-
ված թե մա նե րը և կշ ռա դա տու մը: Թղ թա-
պա նա կը ա ռա վել օ ժտ ված ա շա կերտ նե րի 
հա մար է ստեղծ ված` հնա րա վո րու թյուն 
տա լով սե փա կան կա րո ղու թյուն նե րը դրս-
ևո րե լու հա մար օ լիմ պի ա դա նե րի, մր ցում-
նե րի կամ տար բե րակ ված բար դու թյուն նե-
րով ստու գո ղա կան ներ ան ցկաց նե լու(4): 
 Ե թե փորձ նա կա նո րեն վերց նենք 
« Ֆի զի կա» ա ռար կան, ա պա կա րող ե նք 
ա սել, որ ու սու ցի չը պետք է հաշ վի առ նի 
այն կողմ նո րո շիչ նե րը, ո րոնք հար կա վոր 

են ի րա կան թղ թա պա նա կի հա մար, ի սկ 
այդ կողմ նո րո շիչ նե րին հաս նե լու հա մար 
ա ջակ ցի ա շա կեր տին:

Ա ռար կայի կար ևո րու թյան և սե փա-
կան կա րո ղու թյան գնա հա տու մը թույլ 
կտա ա շա կեր տին ու սուց չի հետ մի ա սին 
ճիշտ պլա նա վո րե լու ու սում նա կան տար-
վա աշ խա տան քը` նա խօ րոք հաշ վի առ նե-
լով, թե ի նչ պի սի նյու թեր կի րա ռել: Նման 
դեպ քում հարկ է հա մար վում թույլ և ու ժեղ 
ա շա կերտ նե րի միջև բա ժա նու մը: Թույլ 
ա շա կեր տի հա մար ֆի զի կան ե րկ րոր դա-
կան է ըն կալ վում, ո ւս տի ա ռա ջադր ված 
ռե ֆե րատ նե րում ամ փոփ ված կլի նեն այն-
պի սի ֆի զի կա կան եր ևույթ ներ, որ առ կա 
են կեն ցա ղում և գոր ծած վում են բնու թյան 
մեջ: Ա ռա ջա դեմ ա շա կերտ ներն ի րենց 
թղ թա պա նակ նե րում կա րող են ամ փո փել 
բարդ խն դիր նե րի լու ծու մը, ֆի զի կա կան 
փոր ձե րը և չա փում նե րը: Այն փաս տը, որ 
կր թա կան բա րե փո խում ներն ի րենց հետ 
ա ռա ջար կե ցին բար դու թյուն ներ, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, ո ւղ ղոր դող ճիշտ մե թոդ նե րը 
և ու սուց ման ձևե րը կհան գեց նեն ա կն-
կալ վող բարձ րա մա կար դակ կր թու թյա նը: 
Բա րե փո խում նե րի ա ռա վել ար դյու նա վե-
տու թյան ներդր ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է դպ րոց նե րին տալ փոր ձա րա րու թյան 
ա զա տու թյուն՝ ճիշտ և գրա գետ մա կար-
դա կով պա հե լով մի այն գի տե լիք նե րի, կա-
րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի չա փո-
րո շի չային պա հանջ նե րը:
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РОЛЬ ПАПКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

А. Гратян 

В этой статье описывается система знаний и оценивания учащихся. В школьной 
системе особенное внимание пригвождается полезности папки.

THE ROLE OF PORTFOLIO IN THE TEACHING PROCESS

A. Ghratyan 

This article touches upon some considerations related to the learners’ knowledge as-
sessment system. In the paper we’ve focused on the portfolio usage in the classroom in 
particular.
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Աշ խա տան քում հե տա զոտ վել է է կո-
լո գի այի հայտ նի խն դիր նե րից մե կը` 
« գի շա տիչ-զոհ» մո դե լը: Տր վել է խնդ րի 
ֆոր մա լի զա ցի ան, լուծ ման ալ գո րիթ մը: 
Կազմ վել են խնդ րի մա թե մա տի կա կան և 
հա մա կարգ չային մո դել նե րը: Ի րա կա նաց-
վել է խնդ րի լու ծու մը C++ լեզ վով: Կա տար-
վել է ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն:

 Նե րա ծու թյուն 

Ի րա կան օբյեկ տի ի դե ա լա կա նա ցու մը 
կոչ վում է մո դե լա վո րում, ի սկ ի դե ա լա կան 
օբյեկ տը՝ մո դել։ Մո դե լա վո րու մը լայ նո րեն 
կի րառ վել է դեռևս Վե րածնն դի դա րաշր-
ջա նում: Բրու նել լես կին, Մի քե լան ջե լոն և 
ու րիշ ներ օ գտ վում է ին կա ռուց վող օբյեկտ-
նե րի մո դել նե րից։ Գ. Գա լի լեյի և Լե ո-
նար դո դա Վին չի ի տե սա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րում տր վել են մո դե լա վոր ման 
կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Մո դե լա վո րու մը դա սա կար գում են ը ստ 
մո դել նե րի, մո դե լա վոր ման օբյեկտ նե րի ու 
մի ջոց նե րի, մո դել նե րի կի րառ ման բնա-
գա վառ նե րի։ 

Մի օբյեկ տի (գոր ծըն թա ցի կամ եր-
ևույ թի) փո խա րի նու մը մեկ ու րի շով, ո րը 
պահ պա նում է նախ նա կան օբյեկ տի (գոր-
ծըն թա ցի կամ եր ևույ թի) բո լոր է ա կան 
հատ կու թյուն նե րը, կոչ վում է մո դե լա վո-
րում, ի սկ ին քը` փո խա րի նող օբյեկ տը, 
կոչ վում է նախ նա կան օբյեկ տի մո դել: 

Այն մո դե լը, ո րը օբյեկ տը (գոր ծըն թա-
ցը կամ եր ևույ թը) ներ կա յաց նում է պա րա-
մետ րե րի և դրանց միջև գոր ծող կա պե րի 
հա վա քա ծո ւի մի ջո ցով, ան վա նում ե նք 

տե ղե կատ վա կան մո դել: 
Այն տե ղե կատ վա կան մո դե լը, ո րի 

մեջ պա րա մետ րե րը և դրանց միջև ե ղած 
կախ վա ծու թյուն նե րը ար տա հայտ ված են 
մա թե մա տի կա կան բա նաձ ևե րի մի ջո-
ցով, ան վա նում ե նք մա թե մա տի կա կան 
մո դել: Մա թե մա տի կա կան մո դե լում պա-
րա մետ րե րը թվեր են, ի սկ նրանց միջև 
ե ղած կա պե րը ար տա հայտ վում են հա վա-
սա րու թյուն նե րի և ան հա վա սա րու թյուն-
նե րի մի ջո ցով: Մո դե լա վո րու մը կոչ վում է 
ա ռար կա յա կան, ե թե հե տա զո տու թյու նը 
կա տար վում է այն պի սի մո դե լով, ո րը վե-
րար տադ րում է օբյեկ տի հիմ նա կան ե րկ-
րա չա փա կան, ֆի զի կա կան, դի նա միկ և 
ֆունկ ցի ո նալ բնու թագ րե րը։ Լայ նո րեն կի-
րառ վում է նաև նշա նային մո դե լա վո րու մը, 
ե րբ որ պես մո դել ներ օգ տա գործ վում են 
գծագ րեր, բա նաձ ևեր, հա վա սա րում ներ, 
որ ևէ լեզ վի այ բու բե նով գր ված բա ռեր, 
նա խա դա սու թյուն ներ։ 

Ն շա նային հա մա կար գերն ու դրանց 
տար րե րը դի տարկ վում են ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ու ձևա փո խու թյուն նե րի 
հետ մի ա սին, ո րը կա տա րում է մար դը 
կամ մե քե նան։ Ո րոշ հան գա մանք նե րում 
նշա նային մո դե լա վո րումն ի րա կա նաց վում 
է մտային-ակ նա ռու պատ կեր ման մի ջո ցով 
և հա վակ նում մտո վի՝ զգա յա կան-ակ նա-
ռու ձևե րով պատ կե րել ու սում նա սիր վող 
օբյեկ տի կա ռուց ված քը, տար րե րի կապն 
ու փո խազ դե ցու թյու նը (օ րի նակ՝ գա զե րի 
կի նե տիկ տե սու թյան՝ Մաքս վե լի, ա տո-
մի, մո լո րակ նե րի և այլ մո դել ներ)։ Մա-

ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ ՊԵՏ ՐՈ ՍՅԱՆ
ԳՈ ՀԱՐ ԳՈՐ ԳԻ ՆՅԱՆ

 ՄՈ ԴԵ ԼԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՅՈՒՄ 

ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ
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թե մա տի կա կան (տ րա մա բա նա կան) մո-
դե լա վո րու մը լայն կի րա ռու թյուն ու նի 
նաև կի բեռ նե տի կա յում և հաշ վո ղա կան 
տեխ նի կա յում։ Կի բեռ նե տի կա կան մո դե-
լա վո րու մը սո վո րա բար ի րա կա նաց վում է 
ը նդ հատ կամ ա նընդ հատ գոր ծո ղու թյուն-
նե րի՝ հաշ վո ղա կան մե քե նա նե րի մի ջո-
ցով և կի րառ վում է հիմ նա կա նում բարդ 
հա մա կար գե րի հե տա զո տու թյան հա մար։ 
Կի բեռ նե տի կա կան մո դե լա վոր ման դեպ-
քում սո վո րա բար վե րա ցարկ վում են հա-
մա կար գի կա ռուց ված քից և այն դի տար-
կում որ պես սև ա րկղ։ Կի բեռ նե տի կա կան 
մո դե լա վոր ման կար ևոր ա ռանձ նա հատ-
կու թյու նը մտային գոր ծու նե ու թյան մո դե-
լա վո րումն է, ո րը մար դուն ան սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս։ 

Մինչև 1940-ա կան թթ վեր ջը, ե րբ 
ստեղծ վե ցին թվային հաշ վո ղա կան մե-
քե նա նե րը, հա մա կար գե րի ու սում նա սի-
րու թյու նը հիմ նա կա նում կա տար վում էր 
ա նա լո գային հաշ վո ղա կան մե քե նա նե րով։ 
Ներ կա յումս ա նա լո գային մո դե լա վոր ման 
դե րը նվա զել է, քա նի որ թվային հաշ վո-
ղա կան մե քե նա նե րով մո դե լա վո րու մը 
գե րա դա սե լի է ճշ տու թյան և հա մընդ հան-
րու թյան տե սա կե տից։ Ներ կա յումս մո դե-
լա վո րու մը հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է 
կեն դա նի և ան կեն դան բնու թյան հե տա-
զո տու թյուն նե րում, տեխ նի կայի ա մե նա-
տար բեր բնա գա վառ նե րում, մար դու և հա-
սա րա կու թյան մա սին գի տու թյուն նե րում։ 
Հատ կա պես մեծ տա րա ծում են գտել ֆի-
զի կա կան մո դե լա վո րու մը, մո դե լա վո րու մը 
կեն սա բա նու թյան մեջ, է կո նո մի կա յում։ 

Մո դե լա վոր ման տակ հաս կաց վում է 
մո դել նե րի կա ռու ցու մը, ու սում նա սի րու մը 
և կի րա ռու մը: Մո դե լա վոր ման գոր ծըն-
թա ցը պար տա դիր կեր պով նե րա ռում է և 
վե րա ցար կում նե րի կա ռու ցում, և հա ման-
մա նու թյուն նե րով եզ րա հան գում ներ և գի-

տա կան հի պո թեզ նե րի կա ռու ցում:
 Մո դե լա վոր ման մե թո դի կի րառ ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը ո րոշ վում է նրա նով, 
որ շատ օբյեկտ ներ հնա րա վոր չէ ան մի-
ջա կա նո րեն կամ ը նդ հան րա պես ու սում-
նա սի րել, կամ էլ այդ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ և 
մի ջոց ներ են պա հան ջում: 

Մո դե լա վոր ման գոր ծըն թա ցը նե րա-
ռում է ե րեք տար րեր` 
• սուբյեկտ ներ (հե տա զո տող), 
• հե տա զո տու թյան օբյեկտ, 
• ճա նա չո ղու թյան օբյեկ տի և ճա նա չող 

սուբյեկ տի հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վո րող մո դել: 

Մո դե լի ճա նա չո ղա կան հատ կա նիշ-
նե րը պայ մա նա վոր վում են նրա նով, որ 
մո դելն ար տա ցո լում է բնօ րի նակ օբյեկ-
տի ո րոշ է ա կան հատ կու թյուն ներ: Մո դե-
լի և բնօ րի նա կի ան հրա ժեշտ և բա վա րար 
նմա նու թյան մա սին հար ցը կոնկ րետ վեր-
լու ծու թյան կա րիք ու նի: Ա կն հայտ է, որ մո-
դելն իր ի մաս տը կորց նում է ի նչ պես բնօ-
րի նա կի հետ նույ նա կա նաց ման դեպ քում, 
այն պես էլ նրա նից խիստ տար բեր ման 
դեպ քում: 

Այս պի սով՝ մո դե լա վոր վող օբյեկտ նե րի 
մի կող մի ու սում նա սի րու թյու նը ի րա կա-
նաց վում է մյուս կող մե րի ար տա ցոլ ման 
գնով: 

Մո դե լա վոր ման գոր ծըն թա ցի ե րկ րորդ 
փու լում մո դե լը հան դես է գա լիս որ պես 
հե տա զո տու թյան ի նք նու րույն օբյեկտ: 
Նման հե տա զո տու թյան ձևե րից մեկն 
է « մո դե լային» փոր ձե րի ան ցկա ցու մը, 
ո րոնց դեպ քում գի տակ ցո րեն փոխ վում 
են մո դե լի գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րը 
և հա մա կարգ վում են նրա « վար քի» մա-
սին տվյալ նե րը: Այդ փու լի վերջ նա կան 
ար դյունք է մո դե լի մա սին գի տե լիք նե րի R 
բազ մու թյու նը: 
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Եր րորդ փու լում ի րա կա նաց վում է մո-
դե լից բնօ րի նա կին գի տե լիք նե րի փո խան-
ցու մը` օբյեկ տի մա սին գի տե լիք նե րի S 
բազ մու թյան ձևա վո րու մը: Գի տե լիք նե րի 
փո խանց ման այդ գոր ծըն թացն ի րա կա-
նաց վում է ո րո շա կի կա նոն նե րով: Մո դե-
լի մա սին գի տե լիք նե րը կա րող են ո ւղղ վել 
օբյեկտ-բ նօ րի նա կի այն հատ կու թյուն նե րը 
հաշ վի առ նե լով, ո րոնք ի րենց ար տա ցո-
լու մը չեն գտել կամ փո փոխ վել են մո դե լի 
կա ռուց ման ժա մա նակ: Մենք կա րող ե նք 
բա վա րար հիմ նա վոր վա ծու թյամբ որ ևէ 
ար դյունք փո խան ցել մո դե լից բնօ րի նա-
կին, ե թե այդ ար դյուն քը պայ մա նա վոր-
ված է բնօ րի նա կի և մո դե լի հատ կա նիշ նե-
րի նմա նու թյամբ: 

Չոր րորդ փու լում` ի րա կա նաց վում է մո-
դե լի օգ նու թյամբ ստաց ված գի տե լիք նե րի 
փորձ նա կան ստու գու մը և նրանց կի րա-
ռու թյու նը օբյեկ տի ը նդ հան րաց ված տե-
սու թյան կա ռուց ման հա մար:

 Մո դե լա վո րու մը ցիկ լիկ գոր ծըն թաց է: 
Դա նշա նա կում է, որ ա ռա ջին քա ռա փուլ 
ցիկ լին կա րող է հետ ևել ե րկ րոր դը, եր-
րոր դը և այլն: Ը նդ ո րում՝ հե տա զոտ վող 
օբյեկ տի մա սին գի տե լիք ներն ը նդ լայն-
վում և ճշտ վում են, ի սկ ել քային մո դելն 
աս տի ճա նա բար կա տա րե լա գործ վում է: 
Թե րու թյուն նե րը, ո րոնք հայտ նա բեր վում 
են ա ռա ջին ցիկ լից հե տո, պայ մա նա վոր-
ված են օբյեկ տի մա սին ու նե ցած քիչ գի-
տե լիք նե րով և մո դե լի կա ռուց ման սխալ-
նե րով, ո րոնք կա րե լի է ո ւղ ղել հե տա գա 
ցիկ լե րում: 

Քն նար կենք « գի շա տիչ-զոհ» միջ տե-
սա կային փո խազ դե ցու թյան և փու լային 
պատ կե րի կա ռուց ման մա թե մա տի կա կան 
մո դե լը է կո լո գի ա յում: Եր կու կեն սա բա նա-
կան տե սակ նե րի (պո պու լա ցի ա նե րի) հա-
մա տեղ գո յատև ման մա թե մա տի կա կան 
« գի շա տիչ-զոհ» մո դե լից սկս վել է մա թե-

մա տի կա կան է կո լո գի ան: 
Ա ռա ջին ան գամ նշ ված մո դե լը ստաց-

վել է Ա. Լոթ քի կող մից (1925 թ.), ո րն 
օգ տա գործ վել է պո պու լա ցի ա նե րի փո-
խազ դե ցու թյան դի նա մի կան նկա րագ րե-
լու հա մար: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Լոթ քից 
ան կախ նույ նա տիպ (և ա վե լի բարդ) մո-
դել ներ մշա կել է ի տա լա ցի մա թե մա տիկ 
Վ. Վոլ տե րը (1926 թ.), ո րի խոր ու սում նա-
սի րու թյուն ներն է կո լո գի ա կան խն դիր նե րի 
բնա գա վա ռում հիմք են դրել կեն սա բա-
նա կան հա մայնք նե րի մա թե մա տի կա կան 
տե սու թյան հա մար: 

Աշ խա տան քի խն դիր ներն ե ն՝ օգ տա-
գոր ծե լով « գի շա տիչ-զոհ» փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի մո դե լի կա ռուց ված քը, կա-
տա րել հետ ևյա լը`
1. ն կա րագ րել եր կու պո պու լա ցի ա նե րի 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հա մա պա-
տաս խան կի նե տիկ հա վա սա րում նե րի 
օգ նու թյամբ, տար բեր պա րա մետ րե րի 
և սկզբ նա կան պայ ման նե րի դեպ քում,

2.  կա ռու ցել հա մա կար գի փու լային 
պատ կե րը, այ սինքն՝ զո հե րի քա նա կի 
կա խու մը գի շա տիչ նե րի քա նա կից,

3. ան ցկաց նել հե տա զո տու թյուն (ան-
հա տա կան հա մա կարգ չի օգ նու-
թյամբ), գտ նել պա րա մետ րե րի հա-
րա բե րու թյու նը, ո րոնց դեպ քում 
« գի շա տիչ-զոհ» մո դե լը գրե թե դառ-
նում է բնա կան ա ճի մո դել:

 Մո դե լի հա մար ան հրա ժեշտ են թադ-
րու թյուն ներ, հի պո թեզ ներ.
1. « գի շա տիչ» և « զոհ» եր կու փո խազ դող 

տե սակ ներ բնակ վում են որ ևէ տա-
րած քում,

2. « զո հի» պո պու լա ցի ա յում չկա տա րած-
քի և սնն դային ռե սուրս նե րի պայ քար, 
գո յու թյուն ու նի բազ մաց ման, բնա կան 
մա հի և « գի շատ չի» հետ հան դիպ ման 
ար դյուն քում մա հի գոր ծըն թաց,
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3. « գի շա տիչ» տե սա կը կա րող է սն վել 
մի այն « զոհ» տե սա կով,

4.  գի շատ չի և զո հի պո պու լա ցի ա նե րում 
հաշ վի չեն ա ռն վում կեն սա քի մի ա կան 
և ֆի զի ո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րը:

 Գի շա տիչ- զոհ մո դե լի ձևա կա նա ցում և 
ա նա լի տիկ վեր լու ծու թյուն

 Մե ծու թյուն նե րի նշա նա կում՝
x0 – « զո հե րի» սկզբ նա կան քա նա կու-

թյուն,
y0 – « գի շա տիչ նե րի» սկզբ նա կան քա-

նա կու թյուն,
xst – « զո հե րի» թվա քա նա կի ստա ցի ո-

նար նշա նա կու թյուն,
yst – « գի շա տիչ նե րի» թվա քա նա կի 

ստա ցի ո նար նշա նա կու թյուն,
 g – « զո հի» ծնե լի ու թյան տե սա կա րար 

գոր ծա կից, 
d –« գի շատ չի» ծնե լի ու թյան տե սա կա-

րար գոր ծա կից,
s – « զո հի» բնա կան մա հա ցու թյան տե-

սա կա րար գոր ծա կից, 
b –« գի շատ չի» բնա կան մա հա ցու թյան 

տե սա կա րար գոր ծա կից, 
e –« զո հե րի» պո պու լա ցի այի բի ո տիկ 

պո տեն ցի ալ, 
(g–σ) – ա ճի գոր ծա կից,
a –« գի շատ չի» հետ հան դիպ ման հաշ-

վին զո հի մա հա ցու թյան գոր ծա կից (1/a, 
պո պու լա ցի այի կր ճա տում 1/a  ան գամ),
 b – գի շա տիչ նե րի բնա կան մա հա ցու-

թյան գոր ծա կից,
 xt – « զո հե րի» թի վը ժա մա նա կի t 

 պա հին,
 yt – « գի շա տիչ նե րի» թի վը ժա մա նա կի 

t  պա հին:
Սկզբ նա կան պայ ման ներ.
 x0 = xst + Dx; y0 = yst + Dy,
 որ տեղ D-ն  կա րող է ըն դու նել ար ժեք-

ներ` 1,0; 0,5; 0,1; 0,05 և այլն:

 Դի տար կենք ծն ված և մա հա ցած 
ա ռանձ նյակ նե րի քա նա կու թյան միջև 
հաշ վեկշ ռի հա վա սա րում նե րը՝ « զո հեր».

որ տեղ gх  –ը բազ մաց ման ա րա գու-
թյունն է, sx-ը բնա կան մա հա ցու թյան 
ա րա գու թյու նը, aхy  –ը գի շատ չի հետ 
հան դիպ ման ար դյուն քում մա հա ցու թյան 
ա րա գու թյու նը: 

« Գի շա տիչ ներ».

, 

որ տեղ dхy  –ը բազ մաց ման ա րա գու-
թյունն է, by  –ը  բ նա կան մա հա ցու թյան 
ա րա գու թյու նը:

 (*) 

Ընդ հա նուր առ մամբ, x(τ) և y(τ)-ն ժա-
մա նա կից կախ ված ոչ գծային ֆունկ ցի ա-
ներ են: Վե րը նշ ված հա վա սա րու թյուն նե րի 
լու ծում նե րը ո րոշ վում են հա մա կարգ չային 
մո դե լա վոր մամբ: 

Սկզբ նա կան տվյալ ներ՝ х0 =1000; 
 =0,1 (յու րա քան չյուր սե զոն « զո հի» պո-

պու լա ցի այի թվա քա նակն ա վե լա նում է 10 
%-ով),  – 0,001 (բազ մաց ման սե զո նի 
ըն թաց քում յու րա քան չյուր « գի շա տիչ» ո չն-
չաց նում է « զո հի» պո պու լա ցի այի 0,1 %-ը), 
y0 = 100;  – 0,00005;   – 0,05 (բազ-
մաց ման յու րա քան չյուր սե զո նում մա հա-
նում է « գի շատ չի» հինգ ա ռանձ նյակ՝ 100-
ից); x( ) և y(τ) ո րոշ վում են սե րունդ նե րի 
թվով`150:

Խնդ րի լու ծումն ի րա կա նաց նենք C++ 
լեզ վով (նկ. 1): Սկզ բում մուտք է ար վում 
զո հե րի սկզբ նա կան քա նա կու թյու նը`1000, 
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հե տո պո պու լա ցի այի պո տեն ցի ա լը`0.1 և 
գի շատ չի հետ հան դիպ ման հաշ վին մա-
հա ցու թյան գոր ծա կի ցը`0.001: 

Ծ րա գիրն աշ խա տեց նե լուց հե տո ստա-
նում ե նք գի շատ չի թվա քա նա կը` 90: 

Այ նու հետև մուտ քագ րում ե նք գի շա-
տիչ նե րի սկզբ նա կան քա նա կու թյու նը`100, 
գի շատ չի ծնե լի ու թյան տե սա կա րար գոր-
ծա կի ցը `0.00005 և գի շատ չի մա հա ցու-
թյան տե սա կա րար գոր ծա կի ցը`0.05: 
Ե լք ե նք ա նում 

 բա նաձ ևի ար դյուն քը, 
ստա նում ե նք գի շատ չի մա հա ցու թյան 
գոր ծա կի ցը`0.45:

 Այլ սկզբ նա կան տվյալ նե րի դեպ քում 
կս տաց վեն այլ ար դյունք ներ:

 Պո պու լա ցի ա նե րի փո խազդ ման 

խնդ րի ծրագ րային ի րա կա նա ցու մը.

#include «stdafx.h»
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ float eps,a;unsigned int x0;
cout<<”zoheri skzbanakan qanakutyun 

=”;cin>>x0;//mutq zoheri skzbnakan qana-
kutyun@

cout<<”zoheri populaciayi biotik poten-
cial = “;cin>>eps;//mutq populiacyai biotik 
potenical@

cout<<”gishatchi het handipman hashvin 
zohi mahacutyan gorcakic = “;cin>>a;//mutq 
gishatchi het handipman hashvin zohi ma-
hacutyan gorcakic@

cout<<(eps-a)*x0<<endl;//banadzev@ 
gishatchi tvaqanaki hashvman hamar

float b,B;unsigned int y0;
cout<<”gishatichneri skzbnakan qanaku-

tyun = “;cin>>y0;//mutq gishatichneri skzb-
nakan qanakutyun@

cout<<”gishatchi cneliutyan tesakarar 
gorcakic = “;cin>>b;//mutq gishatchi cne-
liutyan tesakarar gorcakic@

cout<<”gisatchi mahacutyan tesakarar 
gorcakic = “;cin>>B;//gisatchi mahacutyan 
tesakarar gorcakic@ 

cout<<fabs((b*y0)-B)*10<<endl; / /
banadzev@ gishatchi serundneri tvaqanaki 
hashvman hamar

 return 0;

Ն կար 1. Պո պու լա ցի ա նե րի փո խազդ ման խնդ րի ծրագ րային ի րա կա նա ցու մը:
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 НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ ОБУ ЧЕ НИЯ ТЕ МЫ “МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ В ЭКО ЛО ГИ И”

 Г. Пет ро сян, Г. Гор ги нян

В ра бо те исс ле до ва на мо дель од ной из из вест ных эко ло ги чес ких за дач 
« Хищ ник-Жерт ва».Вы пол не ны фор ма ли за ция за да чи и ал го ритм ре ше ни я. Сос тав ле ны 
ма те ма ти чес кая и комп ью тер ная мо де ли за да чи. Ре ше ние за да чи ре а ли зо ва но в сре де 
C++. Про ве ден ана лиз ре зуль та тов.

MODELLING IN ECOLOGY” SEVERAL QUESTIONS ON SUBJECT STUDY

 G. Petrosyan, G. Gorginyan

One of the known problems in Ecology has been examined in the work. It is the “Pred-
ator-Victim” model. The formalization of the problem-solving algorithm is given. The math-
ematical and computer models are formed in the work. The solvation of the problem is 
implemented in C++ language. Finally, an analysis survey of the work has been done.
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 Մի ջին հայե րե նի բա ռա պա շա րը, ը ստ 
բա ռե րի ա վանդ ման պատ մա կան հա ջոր-
դա կա նու թյան, ըն դուն ված է բա ժա նել եր-
կու շեր տի` գրա բա րից ա վանդ ված բա ռեր, 
մի ջին հայե րե նով ա վանդ ված բա ռեր: Այս-
պի սի դա սա կար գու մը մի կող մից՝ բա ցա-
հայ տում է մի ջին հայե րե նի և գրա բա րի 
միջև ե ղած ը նդ հան րու թյուն նե րը, մյուս 
կող մից՝ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հայտ-
նա բե րե լու մի ջին գրա կան լեզ վի բե րած 
նո րու թյուն նե րը: Գրա բա րյան մի շարք 
բա ռեր մի ջին հայե րե նում են թարկ վում են 
տար բեր հն չյու նա փո խու թյուն նե րի և նոր 
հն չյու նային տես քով դառ նում մի ջին հայե-
րե նյան բա ռա պա շա րի սե փա կա նու թյու նը, 
ի նչ պես ը ղունկն-ղունկ, թքա նել-թք նուլ, 
ծա րա ւել-ծար ւիլ, լայն-լան, ձայն-ձան, 
ձիւթ-ձութ, պու տուկ-պ տուկ և այլն: Մի-
ջին հայե րե նում գրա բա րից ա վանդ ված 
և ի մաս տա փո խու թյամբ հան դես ե կող 
մի շարք բա ռե րի հիմ քը եր կու հաս կա-
ցու թյուն նե րի միջև ե ղած ա ռն չու թյունն է: 
Դրանք կամ ը նդ լայ նել են ի րենց բա ռային 
ի մաստ նե րը, ի նչ պես, օ րի նակ` ըս պե ղա-

նի- գրբ.` վեր քին դր վող յուղ, միջ. հայ` բու-
ժա մի ջոց, վարդ-գրբ.` ծա ղիկ, միջ. հայ.` 
մաշ կա ցան, տա ճիկ-գրբ.` ա րա գա վազ, 
միջ. հայ.` նաև ա րա բա կան, կամ սկ սել 
են գոր ծած վել փո խա բե րա բար, ի նչ պես` 
կատ ղիլ-գրբ.` մո լեգ նել, միջ. հայ.` հի վան-
դու թյան սրում, ճապ ղիլ-գրբ.` տա րած վել, 
միջ. հայ.` վի ճա կը ծան րա նալ և այլն: 

 Մի ջին հայե րե նի բա ռա պա շա րի ե րկ-
րորդ շեր տը են թա շեր տային բա ռերն են, 
ո րոնք գրա բա րում ար ձա նագր ված չեն, և 
ո րոնց ծա գումն ան հայտ է: Դրանք հայ ժո-

ղովր դի հետ ձուլ ված այս կամ այն ցե ղե րի 
ու ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րի մնա ցորդ-
ներն են, ի սկ եր րորդ շեր տը կազ մում են 
փո խա ռյալ բա ռե րը: Հին փո խա ռու թյուն-
նե րին զու գա հեռ մի ջին հայե րե նի բա ռա-
պա շա րը շա րու նակ հա մալր վել է նոր բա-
ռե րով, ո րոնց հիմ նա կան աղ բյուր ներն են 
ա րա բե րե նը, պարս կե րե նը, թուր քե րե նը, 
ֆրան սե րե նը, հու նա րե նը, լա տի նե րե նը, 
ի տա լե րե նը, ռու սե րե նը: Որ ևէ օ տար լեզ-
վի ազ դե ցու թյու նը այս կամ այն լեզ վի վրա 
բնա կան և ան խու սա փե լի լեզ վա կան եր-
ևույթ է` պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան ու մշա կու թային մի շարք 
գոր ծոն նե րով, և « թերևս չի կա րե լի մատ-
նան շել որ ևէ լե զու, ո րի բա ռա պա շա րի մեջ 
օ տար բա ռեր չլի նեն»1: Փո խա ռու թյուն-
նե րը լե զու են թա փան ցում եր կու ճա նա-
պար հով` գրա վոր և բա նա վոր: Գրա վոր 
ճա նա պար հով մուտք գոր ծած մի ա վոր-
ներն ու նեն փո խա տու լեզ վին հա վա տա-
րիմ լի նե լու մի տում, ի սկ ե րկ րորդ նե րը 
ա վե լի շատ են են թարկ վում հն չյու նա փո-
խա կան եր ևույթ նե րին: Փո խա ռու թյուն նե-
րը լի նում են ան մի ջա կան և միջ նոր դա-
վոր ված: Ա ռա ջին նե րը փո խա ռու լե զու են 
թա փան ցում ան մի ջա պես տվյալ բա ռի 
սկզբ նաղ բյուր լեզ վից: Միջ նոր դա կան են 
դիտ վում այն փո խա ռու թյուն նե րը, ո րոնք 
լե զու են ներ թա փան ցում մեկ այլ լեզ վի 
միջ նոր դու թյամբ, և այս դեպ քում մեծ դեր 
են խա ղում միջ նորդ լեզ վի ար տա սա նա-
կան, ո ւղ ղագ րա կան և քե րա կա նա կան 

1  Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի 
բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները, 
Երևան, 1982, էջ 292:

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ

 ՄԻ ՋԻՆ ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ
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հատ կա նիշ նե րը: Այս տե սա կե տից մի-
ջին հայե րե նի բա ռա պա շա րում մեծ թիվ 
են կազ մում գրա վոր և բա նա վոր ճա նա-
պար հով մուտք գոր ծած ան մի ջա կան և 
միջ նոր դա վոր ված փո խա ռու թյուն ներն 
ա րա բե րե նից: Հ. Ա ճա ռյա նը նշում է, որ 
չու նե նա լով 7-10– րդ դդ. ժո ղովր դա խո սակ-
ցա կան լեզ վով որ ևէ գր վածք՝ չենք կա-
րող ա սել, թե բա նա վոր խոս քը որ քա նով 
է ա զդ վել ա րա բե րե նից, սա կայն պետք է 
ըն դու նել, որ գրա վոր խոս քից ա վե լի շատ 
փո խա ռու թյուն ներ պետք է ու նե նար1: Ի սկ 
Մ. Մու րա դյանն ա վե լաց նում է, որ հենց 
մի այն այն հան գա ման քը, որ ա րա բե րեն 
բազ մա թիվ բա ռեր մինչև այ սօր պահ-
պան վել են մեր բար բառ նե րում հն չյու նա-
փո խա կան զա նա զան ան ցում նե րով, թույլ 
է տա լիս նշել, որ ա րա բե րե նը ա վե լի խոր 
ար մատ ներ է ու նե ցել այդ ժա մա նա կի խո-
սակ ցա կան լեզ վում2: Սա կայն, ի հար կե, 
պետք է նկա տի ու նե նալ նաև այն հան գա-
ման քը, որ հայե րե նի մի շարք բար բառ-
նե րում պահ պան ված ա րա բե րեն բա ռե րի 
մի մա սը հայե րե նի բար բառ ներ կա րող էր 
մուտք գոր ծել նաև ա վե լի ո ւշ` պարս կե րե-
նի և թուր քե րե նի միջ նոր դու թյամբ, ո րոնք 
նույն պես ի րենց վրա է ին կրում ա րաբ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը: Այս պի սով՝ մի ջին հայե րե-
նի ո ւշ շր ջա նում մի շարք փո խա ռու թյուն-
նե րի ճշգ րիտ աղ բյու րի ո րո շու մը բա վա-
կան դժ վա րա նում է, քա նի որ ա րա բե րե նը, 
պարս կե րե նը, ի նչ պես նաև թուր քե րե նը 
հա րուստ են մի մյան ցից կա տա րած բազ-
մա թիվ փո խա ռու թյուն նե րով: 

 Հայե րե նը մեծ թվով փո խա ռու թյուն-
ներ է կա տա րել պարս կե րե նից. փո խառ-
վել են կյան քի, ար տա քին աշ խար հի բազ-
մա տե սակ ի րո ղու թյուն նե րին վե րա բե րող 

1  Տե՛ս Հր. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II 
մաս, Եր., 1951, էջ 173:
2  Տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի 
պատմության, հ. Ա, Եր., 1972, էջ 210: 

բա ռեր, նաև մի շարք ան ձնա նուն ներ և 
տե ղա նուն ներ: Մի ջին հայե րե նյան շր-
ջա նում ի րա նա կան բա ռե րը դար ձել են 
բազ մա թիվ գո յա կան նե րի, ա ծա կան նե րի, 
բայե րի, մակ բայ նե րի, նաև մի քա նի դե-
րա նուն նե րի և կա պե րի կազ մու թյան բա-
ղադ րիչ մաս: Մի ջին հայե րե նով ա վանդ-
ված պարս կա կան ծա գում ու նե ցող շատ 
բա ռեր ա ռա վել կամ պա կաս հա ճա խա-
կա նու թյամբ գոր ծա ծա կան են մինչև այժմ 
հայե րե նի թե´ ար ևե լյան, թե´ ա րևմ տյան 
բար բառ նե րում, ի նչ պես նաև ժա մա նա-
կա կից գրա կան հայե րե նում: 

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում 
հայոց լե զու թա փան ցած հու նա րեն բա ռե-
րից շա տե րը տեր մին ներ են. դրանք վե րա-
բե րում են կրո նի, բու սա բա նու թյան և բժշ-
կու թյան բնա գա վառ նե րին, ո րոնք հա ճախ 
սահ մա նա փակ վում են որ ևէ հե ղի նա կի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան շր ջա նակ նե րում, ի սկ 
որ պես խոս քի մաս` հիմ նա կա նում գո յա-
կան ներ են: Լա տի նա կան փո խա ռու թյուն-
ներն ու նեն գր քային բնույթ և հայե րե նին 
են ան ցել հիմ նա կա նում մա տե նագ րա կան 
ճա նա պար հով: Սրանք միջ նոր դա վոր ված 
փո խա ռու թյուն ներ են, ո րոնց ան մի ջա կան 
աղ բյու րը հու նա րեն, ֆրան սե րեն և ի տա լե-
րեն լե զու ներն են: Մեծ է նաև ֆրան սե րե նի 
ազ դե ցու թյու նը հայե րե նի բա ռա պա շա րի 
վրա: Հր. Ա ճա ռյա նը, ու սում նա սի րե լով մի-
ջին հայե րե նյան աղ բյուր նե րը, ա ռանձ նաց-
նում է ֆրան սի ա կան 70 փո խա ռու թյուն, 
ո րոնց քա նա կը հե տա գա յում լրաց վել է: 

Ար ևե լյան Եվ րո պայի հայ կա կան ա մե-
նա խո շոր գաղ թա վայ րե րից մե կի` Կա-
մե նեց-Պո դոլսկ քա ղա քի « Հայ կա կան 
դա տա րա նի» 16-րդ դա րի ար ձա նագ-
րու թյուն նե րում մեծ թիվ են կազ մում լե-
հա հայե րի կյան քի ու կեն ցա ղի մա սին 
հա րուստ նյութ տվող բա ռե րը, ո րոնք ար-
տա հայ տում են օ րենք, ի րա վունք, ի նչ պես 
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նաև հա գուստ նե րի, զար դե րի ա նուն, չափ 
ու քա նակ: Դրանք գր ված են տե ղի խո-
սակ ցա կան լեզ վով, ո րը գրա բա րի, մի ջին 
հայե րե նի և լե հա հայե րե նի յու րօ րի նակ 
խառ նուրդ է` ա րա բե րե նի, պարս կե րե նի, 
թուր քե րե նի, ղփ չա ղե րե նի բազ մա թիվ փո-
խա ռու թյուն նե րով հան դերձ: Ար ձա նագ-
րու թյուն նե րում հան դի պում են նաև լա-
տի նե րե նից, ռու սե րե նից, գեր մա նե րե նից, 
ո ւկ րաի նե րե նից կա տար ված փո խա ռու-
թյուն ներ: 

Ի տա լա կան, գեր մա նա կան, ռու մի նա-
կան լե զու նե րից ան ցած փո խա ռու թյուն նե րը 
հիմ նա կա նում միջ նոր դա վոր ված փո խա-
ռու թյուն ներ են: Ի նչ խոսք, չի բա ցառ վում 
նաև այս լե զու նե րից փո խա ռու թյուն նե րի 
ո ւղ ղա կի ճա նա պար հով ան ցու մը:

 Մի ջին հայե րե նում գոր ծած ված փո խա-
ռու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ 
ի մաս տային խմ բե րի. 

1) Ու տե լիք և խմե լիք` ա) ա րաբ.` հալ-
վայ (քաղց րա վե նիք), հե րի սայ (հա րի սա), 
շար պաթ (օ շա րակ), բ) պարսկ.`ե րիշ տայ 
(ա րիշ տա), թար խա նայ (չոր թան), շի րայ 
(քաղց րա հյութ), գ) թուրք.` լապ լա պու (բո-
ված սի սեռ), չօր պայ (ա պուր), փախ լա վայ 
(խ մո րե ղեն), դ) հուն.`աղ կեպ (ե ղինջ), փխ-
տի (դոն դող), պաս տեղ (չո րապ տուղ), ե) 
լատ.` տու լուն (սնն դամ թերք), զ) լեհ.` բի ւէ 
(հար բե ցո ղու թյուն), բրիս դաւ քայ (աղ ցա-
նա ման), է) ֆրանս.` գուբ (գա վաթ) և այլն: 

2) Բու սա նուն ներ`ա)ա րաբ.` զաֆ րան 
(քր քում), պն դուխ (կա ղին), ֆս տուխ (պիս-
տակ), բ) պարսկ.` ե օն ճայ (առ վույտ), չի-
նար (սո սի), սի սամ բար (ծոթ րին), քա լամ 
(կա ղամբ), գ) թուրք.` ե ափ րաղ (տերև), 
պի ան (մա տու տակ), քօք (ար մատ), դ) 
հուն.` լի բա նոս (կնդ րուկ), կոպ տոն (կ տա-
վատ), մօ լօխ (փի փերթ), ե) լատ.` գոյ գոյ-
մէ րէս (վա րունգ), լա րեկ (կե չի), կօր դօ մեմ 
(հիլ), զ) լեհ.` սդր դայ (դեզ), քօ բա (խո-

տի դեզ), է) ֆրանս.` է պոյլ (թանթր վե նի), 
ֆրայն (հա ցե նի), գոյր գո մա (քր քում) և 
այլն:

3) Կեն դա նա նուն ներ.ա) ա րաբ.` խա-
րինճ (մոխ րա գույն ձի), շահ րիկ (ս ևո րակ 
գրաստ), քու մայթ (ար մա վա գույն ձի), բ) 
պարսկ.` գու գու (կ կու), լակ լակ (ա րա-
գիլ), տու տի (թու թակ), գ) թուրք.`աս լան 
(ա ռյուծ), սա զան (ծա ծան), փոր սուխ (գոր-
շուկ), դ) լեհ.`ե ա լո վի ցա մըյ (ս տերջ կով), ե) 
հուն.` կօխ լօնջ (խ խունջ), պիթ նուս (ա քա-
ղաղ), տիգ րիս (վագր), զ) ֆրանս.` ճնիժ 
(ե րինջ), կլափ (ջ րային թռ չուն), տըլ ֆին 
(դել ֆին) և այլն:

4) Դե ղա գոր ծու թյուն և բու ժում. ա)
ա րաբ.`ախ րա պա տին (դե ղա գիրք), հապ 
(դե ղա հատ), հոկ նայ (հոգ նա), մլ համ 
(ս պե ղա նի), վա րամ (ու ռուցք), բ) պարսկ.`-
զահր (թույն), ժի վայ (սն դիկ, կու լապ 
(վար դա ջուր), նշա տիր (ա նու շադր), գ) 
թուրք.`ե ա րայ (վերք), մա յա սիլ (թութք), 
քու թէշ (կարմ րուկ), դ) լատ.`ոռ տի նատ 
(աչ քի բոր բո քում), ե) հուն.` դի ա պետս (շա-
քա րախտ), ե պի դի մա կան (հա մա ճա րակ), 
զմա (ա սթ մա), իլ (մաղձ), կու լու ռի ա (աչ քի 
դեղ), սի նէ խօս (տենդ), զ) ֆրանս.` կար-
դայն (ջեր մի տե սակ), սպա ռան (խոց ձի ու 
ծն կան վրա), սրոս (ձի ու սրուն քի այ տուց), 
ֆար սին (գ րաս տի հի վան դու թյուն) և այլն:

5) Կրոն, նա խա պա շար մունք. ա) 
ա րաբ.` ի ման (հա վատք), նա լաթ (ա նեծք), 
սա լահ (ա ղոթք), բ) պարսկ.` բէ հէշտ 
(դ րախտ), քա շիշ (քա հա նա), քա ֆար 
(ան հա վատ), գ) թուրք.`աղ թար մայ (հա-
վա տա փոխ հայ), սո ֆի (բա րե պաշտ), դ) 
լատ.`բ րե վի ար (ժա մա գիրք), գլե րի կոս 
(հոգ ևո րա կան), գլօստր (վանք), գուբ-
լայ (սաղ մոս նե րի շարք), ե) հուն.` դի ա-
կոն (սար կա վագ), ե րեփս (ե րեց), լաւ րա 
(վանք), մո նա քոս (կ րո նա վոր), վի ռոն 
(փի լոն), զ) ֆրանս.`ար ծո ւէսք (ար քե պիս-
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կո պոս), բիր գա դուր (քա վա րան), դամբլ 
(տա ճա րա կան), ջաբ րուն (վե ղար), քա բիթ 
(կա թո լիկ հոգ ևո րա կան), զ) ի տալ.` Մա-
ճօր (ե կե ղե ցի Հռո մում), պատ րի (կա թո լիկ 
կրո նա վոր), ֆրա (հոգ ևոր եղ բայր) և այլն:

6) Պե տա կան-վար չա կան կյանք. ա) 
ա րաբ.`ա մի րայ (իշ խան), ա մր (կար գադ-
րու թյուն), հուքմ (հ րա ման), բ) պարսկ.` բէկ 
(իշ խան), դաղ մա չի (հար կա հան), ջան դար 
(թիկ նա պահ), գ) թուրք.` է ֆեն տի (պա րոն), 
չաուշ (պատ վի րակ), սուր գուն (աք սոր), դ) 
լատ.` առ մաշ (ոս տի կան), բրօ դօ նօ տար 
(ա վագ նո տար), դէկ րէ թալ (հ րա ման), ե)-
հուն.`իպ պա տոս (հյու պա տոս), նօ մի կոս 
(նո տար), նօ մօս (օ րենք), պռո թես (վ ճիռ), 
զ) ֆրանս.` ան սիզ (օ րենք), բլայթ (պաշտ-
պա նու թյուն), լիճ (վա սալ), ջա լունջ (բո-
ղոք), է) լեհ.` ա բէ լա ցի ա (վճ ռա բեկ գան-
գատ), մա հա րիչ նիկ (վ կա), մի նու թայ 
(քաղ վածք), փի սար (գ րա գիր), ը) ռում.` 

բր քա լապ (բեր դա պահ), պռ կար (խորհր-
դա կաան), թ) գերմ.` ձէխ միսդր (համ քա-
րու թյան ա վագ), ժ) ի տալ.` ար մա (զի նան-
շան), գուն բայ (ա վա զակ), դերմ (ո րո շում), 
սի ւի լա կան (քա ղա քա ցի ա կան) և այլն: 

7) Հիմ նա կան բա ռա ֆոն դին պատ կա-

նող այլ բա ռեր.ա) ա րաբ.` ախ մախ (հի-
մար), թա լակ (թա կարդ), միլ լաթ (ա զգ), 
ջո ւալ (պարկ), բ) պարսկ.` բա բուճ (հո ղա-
թափ), զահ լէ (համ բե րու թյուն), մա լա մաթ 
(կշ տամ բանք), քուշ տիկ (գո տե մարտ), գ) 
թուրք.` բա րի շել (հաշտ վել), ե ա խայ (օ ձիք), 
սուչ (մեղք), օր թախ (ըն կեր), դ) լատ.` գոր-
փու րայ (կ տավ), պօ տու ռում (կր կես), ֆլո-
րին (ար ծա թադ րամ), ե) հուն.` զը կի (կա-
շի), կոմ (մա զա փունջ), պրաք սիս (գործ), 
զ) ֆրանս.` դուպլ (ան գամ), պիպ լի օ դէք 
(գ րա դա րան), տու կատ (ոս կեդ րամ), օն 
(ա րմն կա չափ), է)լ եհ.` բէչ քայ (տա կառ), 
ե առ մարք (տո նա վա ճառ), զբօն քա (ճար-
մանդ), ը) գերմ.` դայ լառ (ար ծա թադ րամ), 

լօդ (կշ ռա չափ), թ) ի տալ.` լէ ճէն թա (ա վան-
դազ րույց), չու նի մու նի (ձ ևա կա նու թյուն), 
ցի մին դիր (գե րեզ մա նա տեղ), ցոյ գա րայ 
(շա քար), ռուս.` ռու քօ միյ (լ վա ցա րան), սր-
ղա (գինդ), տրուշ լաք (քա միչ), օ բե քուն 
(խ նա մա կալ), օ ժի րե լի է (մա նյակ), ժ) ո ւկր.` 
զքա դերդ (սփ ռոց) և այլն: 

Օ տար ազ դե ցու թյան յու րօ րի նակ դրս-
ևո րում է նաև պատ ճե նու մը, ո րի դեպ քում 
շր ջա նա ռու թյան մեջ են դր վում օ տար և 
մայ րե նի լեզ վի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
քա նի որ պատ ճե նե լիս օ տար կա ռուց-
վածքն ու նշա նա կու թյու նը վե րար տադր-
վում են մայ րե նի լեզ վի մի ջոց նե րով: Գ. 
Ջա հու կյա նի դի պուկ բնո րոշ մամբ` պատ-
ճեն ման դեպ քում « ներ քին բա ռա կեր տու-
մը հեն վում է ար տա քին կա ղա պար նե րի 
վրա»1: Պատ ճե նում ներ են կոչ վում այն 
բա ռե րը, կա յուն կա պակ ցու թյուն նե րը, 
ա սույթ ներն ու ա ռան ձին ի մաստ նե րը, 
ո րոնք օ տար կա ռուց ված քի ազ դե ցու-
թյամբ և նոր ըն դօ րի նա կու մով վե րար-
տադ րում են տվյալ բո վան դա կու թյու նը` 
պատ ճե նող լեզ վի ներ քին մի ջոց նե րով ու 
նրա նում գոր ծող օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
հա մա ձայն2: Ի հար կե, կա ղա պա րի վե րար-
տադր ման ժա մա նակ, ը ստ ան հրա ժեշ-
տու թյան, տե ղի են ու նե նում մի ան գա մայն 
ըն դու նե լի ո րոշ շե ղում ներ` պայ մա նա վոր-
ված պատ ճե նող լեզ վի ի մաս տային, բա-
ռա կազ մա կան և շա րա հյու սա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով:

 Մեր լեզ վի կար ևոր փու լե րից մե կի` 
մի ջին հայե րե նի բա ռա պա շա րի ի մա ցու-
թյու նը, այն կազ մող մի ա վոր նե րի գոր-
ծա ծու թյան ո լորտ նե րի, բա ռի մաս տային 
խմ բե րի ամ բող ջա կան և բազ մա կող մա-

1  Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի տերմինաբանության 
հարցերի քննարկումը, Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների, 1971, 9, էջ 95:
2  Ա. Բարլեզիզյան, Հայ-ֆրանսիական լեզվական 
առնչությունները XIX դարում, Եր., 1997, էջ 86:
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նի յու րա ցու մը խիստ կար ևոր է բա նա-
սեր-լեզ վա բա նի հա մար: Մի ջին հայե րե նի 
բա ռա պա շա րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր վում է`

1. Հայե րեն և օ տար լեզ վյան բա ռա րան-
նե րից օ գտ վե լու հմ տու թյու նը: Այլ լեզ վից 
փո խառ ված կամ պատ ճեն ված որ ևէ բա ռի 
վե րա բե րյալ ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ-
կե րա ցում կազ մե լու հա մար մի այն տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նի, այ սինքն` « Մի ջին 
հայե րե նի բա ռա րա նից» օ գտ վե լը մա սամբ 
ա նար դյու նա վետ կլի նի, ե թե զու գա հե ռա-
բար չօգ տա գործ վեն հայե րե նի ստու գա-
բա նա կան, բա ցատ րա կան, բար բա ռային, 
ի նչ պես նաև օ տար լեզ վյան ո րոշ նույ նա-
տիպ բա ռա րան ներ: Այս բա ռա մի ա վոր նե-
րի բա ռա րա նային ձևը տա լիս է նրանց մա-
սին ա ռա վել ամ բող ջա կան և ան հրա ժեշտ 
տե ղե կու թյուն նե րը` պայ մա նա վոր ված 
դրանց փո խառ ման ժա մա նա կաշր ջա նի, 
պատ ճառ նե րի, հնա րա վո րինս ի րա կան 
սկզբ նաղ բյու րի կամ սկզբ նաղ բյուր նե րի 
բա ցա հայտ ման, եր բեմն նաև ճշգրտ ման 
հետ: Կա մի յու րա հատ կու թյուն ևս. բա ցի 
բա ցատ րա կան և ստու գա բա նա կան բա-
ռա րան նե րից` հա ճախ խիստ ան հրա ժեշ-
տու թյուն է զգաց վում նաև տեխ նի կա կան 
բա ռա րան նե րի, քա նի որ փո խա ռու թյուն-
նե րի մեջ մեծ թիվ են կազ մում տար բեր 
գի տու թյուն նե րի` ա ստ ղա գի տու թյա նը, քի-
մի ային, մա թե մա տի կային, բժշ կու թյա նը, 
ար դյու նա բե րու թյա նը, ար վես տին վե րա-
բե րող եզ րույթ նե րը, ո րոնց ըն կա լումն ու 
յու րա ցու մը դյու րին են դառ նում այս բա ռա-

րան նե րի մի ջո ցով: Ի հար կե, գրա վոր խոս-
քում գոր ծած վող օ տար եզ րույթ նե րից շա-
տե րը գոր ծած վում են ան թարգ մա նա բար. 
դրանք ա մուր հիմ քեր են նե տել հայե րե նի 
բա ռա պա շա րում և դար ձել նրա ան կապ-
տե լի մա սը, սա կայն, ի նչ պես հայտ նի է, 
այ սօր մեծ է մի տու մը դրանք թարգ մա նե-
լու և կի րա ռե լի դարձ նե լու դրանց հայե րեն 
հա մար ժեք նե րը: 

2. Մի ջին հայե րե նի բա ռա պա շա րի ու-
սու ցու մը ա ռա վել ամ բող ջա կան և լի ար ժեք 
դարձ նե լու կար ևո րա գույն պայ ման է նաև 
հայե րե նի բա ռա կազ մա կան եր ևույթ նե րի 
ի մա ցու թյու նը: Սա վե րա բե րում է հատ-
կա պես փո խա ռու թյուն նե րի ու սում նա սի-
րու թյա նը, քա նի որ մի ջին հայե րե նում մեծ 
թիվ կազ մող փո խա ռու թյուն նե րի բա ռա-
կազ մա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա-
լիս, որ թեև ներ մուծ ված բա ռա մի ա վոր նե-
րի ճն շող մա սը, ան կախ փո խա տու բա ռի 
կազ մու թյու նից, ըն կալ վում է որ պես պարզ 
բա ռա մի ա վոր, սա կայն սրանք, փո խա-
տու լեզ վից վերց վե լով ի րենց ի նք նու րույն 
ար ժե քով և հն չյու նա կան ձևա վոր մամբ, 
փո խա ռու լեզ վում հե տա գա յում կա րող են 
են թարկ վել ա ծանց ման և բա ռա բարդ ման: 
Թեև փո խա ռյալ բա ռով և լեզ վի սե փա կան 
մի ջոց նե րով կազ մու թյուն նե րը հիմ նա կա-
նում հայ լեզ վա բա նու թյան մեջ հա մար-
վում են սե փա կան բա ռա կեր տում ներ, սա-
կայն օ տար մի ա վորն ը նդ գր կող մայ րե նի 
ձևե րի քն նու թյամբ ա վե լի լի ար ժեք են բա-
ցա հայտ վում այդ ազ դե ցու թյուն նե րի դե րը 
փո խա ռու լեզ վում: 

Հա մա ռո տագ րու թյուն ներ

 ա րաբ. - ա րա բե րեն
գրբ. - գրա բար
 թուրք. - թուր քե րեն 
ի տալ. - ի տա լե րեն
 լատ. - լա տի նե րեն

 լեհ. - լե հե րեն
 հուն. - հու նա րեն
 միջ. հայ. - մի ջին հայե րեն
 պարսկ. - պարս կե րեն
 ռում. - ռու մի նե րեն

 ռուս. - ռու սե րեն 
ուկր. - ո ւկ րաի նե րեն
ֆ րանս. - ֆրան սե րեն
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 НЕС КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ ОБУ ЧЕ НИЯ ЛЕК СИ КИ СРЕД НЕ АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КА

С. Гри го рян

 Цел ью стат ьи яв ля ет ся раз ьяс не ние не ко то рых ас пек тов от но си тель но обу че ния лек-
си ки сред не ар мянс ко го язы ка и ус во е ния пол ных и всес то рон них сло вес ных зна че ний 
раз ных лек си чес ких групп и сос тав ля ю щих их еди ниц. В про цес се обу че ния лек си ки 
сред не ар мянс ко го язы ка важ но уме ние ис поль зо ва ния ар мянс ких и иност ран ных сло ва-
рей, а так же по ни ма ние сло во об ра зо ва тель ных яв ле ний ар мянс ко го язы ка. 

SEVERAL ISSUES CONNECTED WITH TEACHING MIDDLE ARMENIAN VOCABULARY

 S. Grigoryan

The aim of the article is the clarification of several issues referring to teaching Middle 
Armenian vocabulary and the full and comprehensive mastering of different semantic groups 
of words as well as the linguistic units forming them. In the process of teaching Middle Ar-
menian vocabulary it is essential to have the ability of making use of Armenian and foreign 
language dictionaries as well as to be aware of word building phenomena. 
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 Ժա մա նա կա կից դպ րո ցի զար գա ցումն 
ա պա հո վում են ին նո վա ցի ոն գոր ծըն-
թաց նե րը, ո րոնք ու նեն ի րենց յու րա հա-
տուկ կա ռուց ված քը, բո վան դա կու թյունն 
ու բնու թագ րե րը: Ի նկա տի ու նե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ նո րա մու ծու թյուն նե րը 
կա ռա վա րե լի բնույթ են կրում, ա ռա վել 
հան գա մա նո րեն դի տար կենք այդ գոր ծըն-
թաց նե րի կա ռա վար ման հար ցե րը:

 Մարդ կանց մեծ մա սը փո փո խու թյուն-
նե րի մա սին մտա ծե լիս կենտ րո նա նում 
է այն հար ցի վրա, թե ի նչն է փոխ վե լու, 
այ սինքն` բուն նո րա մու ծու թյան է ու թյան 
վրա: Կա ռա վա րող սուբյեկտ նե րից շա տե-
րը, պար զա պես տե ղյակ լի նե լով սպաս վող 
փո փո խու թյուն նե րի մա սին, ա ռանձ նա-
պես չեն կենտ րո նա նում այն գա ղա փա րի 
վրա, որ այդ փո փո խու թյուն ներն ու նեն 
ի րենց բնու թագ րե րը, ո րոնք տար բեր վում 
են ժա մա նա կային, պա հանջ վող նե րու ժի 
և ներդր ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց-
նե րով և ձևե րով: 

Հան րակր թա կան ա վագ դպ րո ցի պայ-
ման նե րում այ սօր ի րա կա նաց վում են 
մաս նա կի և հա մա կար գային նո րա մու ծու-
թյուն ներ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով նպա տա-
կա հար մար է կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը 
դի տար կե լու եր կու դիր քե րից` մաս նա-
կի նո րա մու ծու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
և հա մա կար գային նո րա մու ծու թյուն նե-
րի կա ռա վար ման: Վեր ջինս են թադ րում 
է է ա կան, ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ 
դպ րո ցի բո լոր են թա հա մա կար գե րում: 
Նո րա մու ծու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել 
կա՛մ ստեղծ ված ար դյուն քի, կա՛մ էլ գոր-
ծըն թաց նե րի մի ջո ցով:

 Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը են թադ-
րում է կա ռա վա րող սուբյեկ տի նպա տա-
կաուղղ ված ներ գոր ծու թյու նը կա ռա վար-
ման օբյեկ տի վրա վեր ջի նիս ո րա կա կան 
նոր վի ճա կի փո խան ցե լու նպա տա կով (1, 
24): Կա ռա վա րող սուբյեկ տը ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա կան այն ան ձն է, ո րից բխում 
է կա ռա վար չա կան ներ գոր ծու թյու նը: Դպ-
րո ցում կա ռա վար ման սուբյեկտ ներ են 
ու սու ցի չը, ու սու ցիչ նե րի խում բը, դպ րո-
ցի ղե կա վա րը: Մի ջան կյալ սուբյեկտ նե-
րի թվին են պատ կա նում սո վո րող ներն ու 
նրանց ծնող նե րը, ո րոնք կր թա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րի շու կա յում հա մար վում են 
պատ վի րա տու ներ:

 Կա ռա վար ման օբյեկտ ներ կա րող են 
լի նել ֆի զի կա կան և ի րա վա կան ան ձինք, 
ի նչ պես նաև սո ցի ալ տն տե սա կան հա մա-
կար գերն ու գոր ծըն թաց նե րը: Կր թա կան 
հաս տա տու թյու նում կա կա ռա վար ման մի 
քա նի օբյեկտ ներ` ու սում նա դաս տի ա րակ-
չա կան գոր ծըն թա ցը, ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի ան դամ նե րի նպա տա կաուղղ-
ված գոր ծու նե ու թյու նը, մե թո դա կան խոր-
հուրդ նե րը (մե թո դա կան մի ա վո րում նե րը), 
տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մը, սո վո րող-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ծնող նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև դպ-
րո ցում ի րա կա նաց վող ին նո վա ցի ոն և այլ 
գոր ծըն թաց ներ: 

Ին նո վա ցի ա նե րի (նոր մա ծու թյուն նե րի) 
կա ռա վա րու մը պետք է դի տար կել որ պես 
կա ռա վար ման սուբյեկտ նե րի (տ նօ րե նի, 
փոխտ նօ րեն նե րի, մե թոդ  մի ա վո րում նե-
րի նա խա գահ նե րի, ու սու ցիչ նե րի և այլն) 
մտա ծո ղա կան գոր ծու նե ու թյան յու րա հա-

ՆԱԻ ՐԱ ՍԱ ՖԱՐՅԱՆ

ԻՆ ՆՈ ՎԱ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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տուկ ձև` ո ւղղ ված կա ռա վար վող օբյեկ տի 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը` ին նո վա-
ցի ոն գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի 
հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան պլա նա վոր-
ման, կազ մա կերպ ման և վե րահս կո ղու-
թյան մի ջո ցով: 

Ինչ պես նշում են Ս. Մ. Խրի մյա նը և 
ու րիշ ներ. «Մ շակ ման ըն թաց քում ը նդ-
գծ վում են այն բո լոր աշ խա տանք նե րը, 
ո րոնք կապ ված են նո րա րա րու թյան հետ, 
մինչ դեռ ի րա կա նա ցու մը մշակ ված քայ լե-
րի ներ մու ծումն է: Մշակ ման ըն թաց քում 
հաշ վի է ա ռն վում ա մեն ի նչ՝ սկ սած ստեղ-
ծու մից, փոր ձար կու մից, հա րա կից նյու թե-
րի ամ բող ջա կան փա թե թի ստեղ ծու մից, 
մինչ դեռ ի րա կա նա ցու մը են թադ րում է 
այն բո լոր քայ լե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ո րոնք սո վո րեց նում են դրանք կի րա ռել» 
(3, 281):

Փո փո խու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցը պլա-
նա վո րե լու և կա ռա վա րե լու հա մար կա ռա-
վա րող սուբյեկտ նե րի ամ բողջ ու շադ րու թյու-
նը կենտ րո նաց վում է նո րա րա րու թյուն նե րի 
և դրանց ի րա կա նաց ման խն դիր նե րի վրա:

Ս. Պ. Մա նու կյա նը նշում է. «Ցան կա-
ցած գոր ծու նե ու թյամբ մար դը փո փո խու-
թյուն ներ է կա տա րում ոչ մի այն ար տա քին 
աշ խար հում` ստեղ ծե լով կամ ո չն չաց նե լով 
ի նչ որ ար ժեք ներ, այլև դրա նով փո փո խու-
թյուն ներ է կա տա րում նաև իր հո գե կա-
նում և ֆի զի կա կա նում, ան կախ նրա նից` 
կա մե նում է դա, թե ոչ: Ցան կա ցած գոր-
ծու նե ու թյուն իր սուբյեկ տի շնոր հիվ աս-
տի ճա նա բար բար դա նում է և զար գա նում` 
նրա նում ձևա վո րե լով իր կա տար ման հա-
մար ան հրա ժեշտ նոր ո րակ ներ» (4, 97): 

Հան րակր թա կան դպ րո ցում ի րա կա-
նաց վող նո րա մու ծու թյուն նե րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է կր թու-
թյան ար դի ա կա նաց ման ժա մա նա կա կից 
մի տում նե րով և կր թու թյան հա րա ցույ ցի 

փո փո խու թյամբ: Կազ մա կերպ չա կան փո-
փո խու թյուն նե րը դպ րո ցում պայ մա նա-
վոր ված են ան ձի գոր ծո նով. «Ան գամ այն 
պա րա գա յում, ե րբ կազ մա կեր պու թյան 
բո լոր ան դամ նե րը մի ա ժա մա նակ են են-
թարկ վում փո փո խու թյուն նե րի հար մար-
ման հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, փո-
փո խու թյա նը հար մար վե լու ա րա գու թյու նը 
տար բեր ան հատ նե րի մոտ տար բեր է: 
Ո րոշ մար դիկ շատ ա րագ են ըն կա լում նո-
րը, մինչ դեռ մյուս նե րի պա րա գա յում լրա-
ցու ցիչ ժա մա նակ է ան հրա ժեշտ, ի սկ մի 
քա նիսն էլ եր կար ժա մա նակ կխու սա փեն 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րել» (2, 284): 

Ա վագ դպ րո ցի զար գաց ման կա ռա վա-
րու մը բնու թագր վում է մի շարք ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով`
1. Նո րա մու ծու թյուն նե րի ա ռա ջար կում և 

ներդ նում ի րա կա նաց վում է ման կա-
վար ժա կան կո լեկ տի վի կող մից: Այս 
պա րա գա յում հատ կա պես կար ևոր է 
այն հան գա ման քը, որ ու սու ցիչ նե րից 
ո մանք հե տա զո տող են նաև դպ րո ցում 
և փոր ձում են գոր ծո ղու թյան մեջ դնել 
նոր ման կա վար ժա կան հո սանք ներ և 
ա ռա ջար կում են ման կա վար ժա կան 
նոր գա ղա փար ներ, մտահ ղա ցում ներ, 
դա սե րի նոր մո դել ներ:

2. Ին նո վա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կա ռա-
վա րու մը կրում է թի մային բնույթ:

3. Կա ռա վար ման օ րենք նե րը, սկզ բունք-
նե րը, նպա տակ նե րը, մե թոդ ներն ու 
գոր ծա ռույթ նե րը և այլ կա տե գո րի ա-
ներ ձևա վո րում են ի նո վա ցի ոն գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման գոր ծի-
քա կազ մը:

 Մի ա ժա մա նակ ի նո վա ցի ոն գոր ծըն-
թաց նե րի կա ռա վա րու մը հա մար վում է 
դպ րո ցի տնօ րի նու թյան կա ռա վար չա կան 
գոր ծու նե ու թյան ռազ մա վա րա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րից մե կը:
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 Հան րակր թա կան դպ րո ցում տնօ րի նու-
թյան նո րա մու ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
ի րա գործ վում է` հաշ վի առ նե լով`
•  կա ռա վար ման կար ևո րա գույն օ րենք-

նե րը, հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն 
ու սկզ բունք նե րը,

• կր թու թյան կա ռա վար ման բնա գա վա-
ռում գի տու թյան ու պրակ տի կայի ժա-
մա նա կա կից նվա ճում նե րը,

• դպ րո ցի` որ պես սո ցի ալ  ման կա վար-
ժա կան հա մա կար գի, գոր ծու նե ու թյան 
ու զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի հաշ վա ռու մը,

•  կա ռա վար ման հա մա կար գի հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը կա ռա վար ման 
օբյեկ տի` կա ռա վար վող հա մա կար գի 
բնույ թին,

•  սուբյեկտ օբյեկ տային և սուբյեկտ -
սուբյեկ տային կա պե րի առ կա յու թյունն 
ու կա ռուց վածքն ը ստ կա ռա վար ման 
գոր ծա ռույթ նե րի, մե թոդ նե րի և ո ճե-
րի:

Վե րը նշ վա ծը հաս տա տում է այն են-
թադ րու թյու նը, որ կա ռա վար չա կան գոր-
ծա ռույթ նե րի ի րա գոր ծու մը ըն թա նում է 
ներդպ րո ցա կան վե րահս կո ղու թյան պայ-
ման նե րում, մի քա նի ո ւղ ղու թյուն նե րով, 
այդ թվում` 
• ին նո վա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի կա-

ռա վար ման ներդպ րո ցա կան հա մա-
կար գի ձևա վո րում` որ պես դպ րո ցի 
զար գաց ման և ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման հիմք, 

• ու սուց չի ի նո վա ցի ոն գոր ծու նե ու թյան 
մե թո դա բա նու թյան մշա կում և դրա 
ի րաց ման պայ ման նե րի ստեղ ծում՝ 
հաշ վի առ նե լով ման կա վարժ նե րի 
մաս նա գի տա կան մտա ծո ղու թյան և 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր կա ղա պա-
րա տի պե րը: 

Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ա վագ դպ րո ցում ին նո վա ցի ա-
նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում դրս-
ևոր վող սուբյեկտ օբյեկ տային և սուբյեկտ -
սուբյեկ տային կա պերն ու նեն ի րենց ու րույն 
բնու թագ րե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս, որ 
կր թա կան գոր ծըն թա ցում ի րա կա նաց վող 
ցան կա ցած փո փո խու թյուն են թադ րում 
է կա ռա վար ման ո րա կի ցու ցա նիշ նե րի 
փո փո խու թյուն: Դրա հետ մի ա սին նո րա-
մու ծու թյու նե րի ի րա կա նա ցու մը (որ պես 
նո րա րա րու թյուն նե րի մշակ ման, ներդր-
ման, յու րաց ման և տա րած ման գոր ծըն-
թաց ներ) հնա րա վոր չի լի նի, ե թե դպ րո-
ցի կա ռա վար ման են թա հա մա կար գե րում 
(կադ րային նե րուժ, գի տա մե թո դա կան 
ծա ռա յու թյուն, կր թու թյան բո վան դա կու-
թյան, ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
տեխ նո լո գի ա ներ, նյու թա տեխ նի կա կան 
բա զա և այլն) փո փո խու թյուն ներ տե ղի 
չու նե նան: Տնօ րեն նե րը պետք է կա րո-
ղա նան կի րա ռել տար բեր մո տե ցում ներ 
կո լեկ տի վի ան դամ նե րին նո րա մու ծու-
թյուն նե րի գոր ծըն թա ցում ներգ րա վե լու 
հա մար: Ի նչ պես նշում է Վ. Ա. Սլաս տե նի-
նը. « Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ի նո վա ցի ոն ո ւղղ վա ծու թյու նը են թադ րում 
է ու սու ցիչ նե րի ներգ րավ մա նը ման կա-
վար ժա կան նո րա րա րու թյուն նե րի ա ռա-
ջադր ման հար ցում և կի րա ռում ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան պրակ տի կա յում, 
դպ րո ցում ո րո շա կի ի նո վա ցի ոն մի ջա վայ-
րի ստեղ ծում» [8, 544]:

 Նո րա մու ծու թյուն նե րի նե րառ ման 
գոր ծըն թա ցը են թադ րում է դրանց ա ռա-
ջար կող նե րի և ներդ նող նե րի հա մա տեղ 
ջան քե րի գոր ծադ րում, ի նո վա ցի ոն մի-
ջա վայ րի ստեղ ծում (ո րո շա կի բա րո յա հո-
գե բա նա կան ի րա վի ճա կի ա պա հո վում, 
կազ մա կերպ չա կան մե թո դա կան բնույ թի 
աշ խա տանք նե րի ի րա ցում), ո րը հնա րա-
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վո րու թյուն կտա այդ գոր ծըն թա ցում ներգ-
րա վե լու նաև պահ պա նո ղա կան դիր քո րո-
շում ու նե ցող ու սու ցիչ նե րին: 

Այս հիմ նա հար ցը կար ևոր է ին նո վա-
ցի ա նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում 
սուբյեկտ օբյեկ տային և սուբյեկտ  սուբյեկ-
տային կա պե րի սահ ման ման հա մար: 
Մենք մի ան գա մայն օ րի նա չափ ե նք հա-
մա րում այն հան գա ման քը, որ դպ րո ցի 
տնօ րի նու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես 
կա ռա վար ման սուբյեկտ, մի ա ժա մա նակ 
ի նքն է են թարկ վում փո փո խու թյուն նե րի, 
այ սինքն` հա մար վում է կա ռա վար ման 
օբյեկտ: 

Ընդ ո րում՝ նո րա մու ծու թյուն նե րի ներդ-
նու մը ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր-
ծըն թա ցը բնու թագ րում է նոր ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րով` 
• ան ձի զար գա ցում և սո վո րող նե րի ու 

ու սու ցիչ նե րի ի նք նա գի տակ ցու թյան 
զար գա ցում, 

• ինք նա կազ մա կերպ ման և ի նք նու սուց-
ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րում: 

Այս տեղ ար դեն ա ռար կա յա կան գի տե-
լիք նե րի յու րա ցու մը մղ վում է ե րկ րոր դա-
կան պլան` դառ նա լով մի այն գոր ծըն թա-
ցային: 

Ին նո վա ցի ոն ու սուց ման և դաս տի ա-
րա կու թյան է ա կան գծերն են հա մար վում`
•  նոր ար ժեք նե րը. ա ռա ջին պլան է մղ-

վում ա ճի նշա նա կա լի ու թյու նը, 
• ու սուց ման նպա տակ նե րի փո փո խու-

թյու նը. ա ռա ջա տար են դառ նում ու-
սուց ման ա շա կեր տա կան նպա տա կը, 
մտա վոր և բա րո յա կան զար գաց ման 
փոխ կա պակ ցու թյու նը և ան ձի զար-
գա ցու մը, ո րն ըն դու նակ է ի նք նա վե-
րա փոխ ման, ի նք նու սուց ման և ի նք-
նա զար գաց ման, 

• ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն-
թա ցի մաս նա կից նե րի միջև առ կա սո-

ցի ա լա կան կա պե րի նոր կա ռուց ված-
քը, ի տար բե րու թյուն ավ տո րի տար, 
հրա հանգ չա կան դիր քո րոշ ման, վե-
րա փոխ վում է հա մա գոր ծակ ցու թյան, 
փո խօգ նու թյան, փո խու սուց ման հա-
րա բե րու թյուն նե րի, 

• ու սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու-
թյան կազ մա կերպ ման նոր ձևը` ու-
սում նա ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցի 
ստեղ ծա գոր ծա կան և ար դյու նա վե-
տու թյան բա ղադ րիչ նե րի դրա կան դե-
րի ա ռա ջադ րու մը: 

Ի տար բե րու թյուն ա վան դա կան կր-
թու թյան, ո րի նպա տա կը գի տե լիք նե րի, 
մշա կույ թի, սո ցի ա լա կան փոր ձի և սո ցի ա-
լա կան հա մա կար գի փո խան ցումն է, և իր 
բնույ թով վե րար տադ րո ղա կան է: 12-ա մյա 
կր թու թյան նոր մո դե լը կողմ նո րոշ ված է 
ա շա կերտ նե րի հե տա զո տա կան ի նո վա-
ցի ոն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը, ո րը 
պա հան ջում է դա սե րի ի նո վա ցի ոն ձևե րի, 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում: Ու նի ան-
ձնային և ստեղ ծա գոր ծա կան ո ւղղ վա ծու-
թյուն, նաև կրում է բո վան դա կային փո-
փո խու թյուն ներ և ին տեգ րաց վում են նոր 
ու սում նա կան ա ռար կա նե րը: Այս պա րա-
գա յում ու սու ցի չը հան դես է գա լիս ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման մե նե-
ջե րի դե րում, և փոխ վում է մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րին բնույ թը:

 Դա նշա նա կում է, որ այ սօր զար գաց-
ման մեջ գտն վող դպ րոց նե րում փո փոխ-
վում են հիմ նա կան մո տե ցում նե րը կր-
թու թյան գոր ծըն թա ցի կա ռա վար ման 
նկատ մամբ, ո րը դի տարկ վում է որ պես 
ու սու ցիչ նե րի և սո վո րող նե րի հա մա տեղ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ար դյու նա վետ գոր-
ծու նե ու թյուն: Կր թա կան հաս տա տու թյան 
փո փոխ վող կար գա վի ճա կի, դե րի, կր-
թու թյան քա ղա քա կա նու թյան հա մա պա-
տաս խան, ո րը կողմ նո րոշ ված է կր թա-



169

Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

կան գոր ծըն թա ցում նո րա մու ծու թյուն նե րի 
ներդր ման, յու րաց ման և տա րած ման, փո-
փոխ վել են ի նչ պես դպ րո ցի ամ բողջ ման-
կա վար ժա կան հա մա կար գի, այն պես էլ 
նրա կա ռա վար վող են թա հա մա կար գե րի 

կա ռուց ված քը: Ը ստ մեզ՝ ին նո վա ցի ա ներ 
ի րա կա նաց նող ա վագ դպ րո ցի կա ռա վար-
ման կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քը 
ստա նում է հետ ևյալ տես քը.

 

   
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

  

 
 

  
  

Գ ծան կար 1. Կր թա կան հաս տա տու թյան կա ռա վար ման 
կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քը
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 Ժա մա նա կա կից ա վագ դպ րո ցում 
ը նդ լայն վում է մե թո դա կան մի ա վո րում-
նե րի ղե կա վար նե րի ի րա վա սու թյուն նե-
րը, ո րոնք թույլ են տա լիս կա ռա վար ման 
ո լոր տում ը նդ գր կել ա վե լի մեծ թվով ման-
կա վարժ նե րի, ո րը, ի նչ խոսք, մեծ ազ դե-
ցու թյուն կա րող է թող նել ու սուց չի` որ պես 
կա ռա վա րող սուբյեկ տի, դր դա պատ ճա-
ռային ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի և 
նպա տա կային դիր քո րոշ ման վրա: 

Այս դեպ քում ին նո վա ցի ոն բնույ թի կր-
թա կան հաս տա տու թյան բարձ րա գույն 
նպա տա կը դառ նում է կր թա կան շու կայի 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մը, այ-
սինքն` հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան 
պատ վե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Ըստ Վ. Վրու մի, Ֆ. Հերց բեր գի, Ա. 
Մաս լոո ւի և այ լոց տե սու թյուն նե րի` ման-
կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա-
ռը կախ ված է եր կու հիմ նա կան գոր ծոն-
նե րից`
• ս տաց ված ար դյուն քի հա մար սպաս-

վող պարգ ևատ րու մից, 
• այդ պարգ ևատր ման սպաս վող ար ժե-

քից (5, 7, 47):
 Մենք կար ծում ե նք, որ ման կա վարժ  նո-

րա րա րի դր դա պատ ճա ռային ո լոր տի վրա 
է ա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում հետ ևյալ 
գոր ծոն նե րը,

1. Օբյեկ տիվ` 
• երկ րի կամ տվյալ մար զի, քա ղա քի սո-

ցի ալ տն տե սա կան պայ ման նե րը, 
• ու սու ցիչ նե րի սո ցի ալ  ժո ղովր դագ րա-

կան կազ մը,
•  ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վում այն-

պի սի միկ րոկ լի մայի ստեղ ծու մը, ո րը 
կն պաս տի ման կա վար ժի մաս նա գի-
տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան ա ճին, 
նրա ման կա վար ժա կան մաս նա գի-
տա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար-
գաց մա նը,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան նե րուժ ու նե ցող 
կադ րե րի պա հանջն ու ը նտ րու թյու նը,

•  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա կան 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րը կն պաս-
տի ու սուց չի ին նո վա ցի ոն նե րու ժի 
զար գաց մա նը` 

ա) ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր-
ծըն թա ցում բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի 
ներդ րու մը,

բ) ման կա վարժ նե րի գի տա հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու-
մը,

գ) ման կա վար ժա կան ին նո վա ցի ա նե րի 
բնա գա վա ռում նվա ճում նե րին ծա նո թաց-
նե լու գի տա գործ նա կան սե մի նար նե րի 
կազ մա կեր պու մը և ին նո վա ցի ոն փոր ձի 
ը նդ հան րա ցու մը,

դ) ման կա վարժ նե րի աշ խա տա վար ձի 
չա փը, 

ե) ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քի 
նկատ մամբ սահ ման ված վե րահս կո ղու-
թյան աս տի ճա նը և ո րա կը:

2. Սուբյեկ տիվ` 
ա) ու սու ցիչ նե րի կող մից ի րենց մաս նա-

գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վա ցու մը 
ու կա տա րե լա գոր ծու մը` կր թա կան բարձր 
ար դյունք ներ ստա նա լու նպա տա կով,

բ) ու սու ցիչ նե րի կող մից ին նո վա ցի ա-
նե րի նկատ մամբ հո գե բա նա կան ար գելք-
նե րի հաղ թա հա րու մը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ցու մը և այլն,

գ) ու սուց չի ար ժե քային պատ կե րա-
ցում նե րի վե րաի մաս տա վո րու մը,

դ) ու սուց չի ան ձնային ո րակ նե րի ամ-
բող ջու թյու նը:

Տ նօ րե նը պետք է ա ռա ջին հեր թին 
գնա հա տի դպ րո ցի ման կա վար ժա կան 
կո լեկ տի վի ի նո վա ցի ոն նե րու ժը և հեն վի 
նրա վրա: Դպ րո ցի ման կա վար ժա կան կո-
լեկ տի վի ի նո վա ցի ոն նե րու ժը կազմ վում է 
ի նչ պես ա ռան ձին ստեղ ծա գոր ծա կան խմ-
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բե րի, այն պես էլ կոնկ րետ ման կա վար ժի 
ու նե ցած ին նո վա ցի ոն նե րու ժից:

Դպ րո ցի ին նո վա ցի ոն նե րուժ ա սե լով՝ 
պետք է հաս կա նալ ի նք նա զար գաց ման 
պատ րաս տա կա մու թյու նը, մշա կու թային 
կր թա կան մի ջա վայ րի բազ մա զա նու թյու-
նը (մ շա կույ թի օ ջախ նե րի, կր թա կան նոր 
հաս տա տու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը), 
ան ձի ի նք նա զար գա ցումն ա պա հո վող 
պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև հա ղոր դակց-
ման կա պե րի զար գաց ման բարձր մա-
կար դա կը:

Դպ րո ցի ին նո վա ցի ոն նե րու ժի զար-
գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն պի-
սի գոր ծոն նե րով, ի նչ պի սին են ման կա-
վար ժա կան գի տու թյան և պրակ տի կայի 
նվա ճում նե րի յու րա ցումն ու ստեղ ծա գոր-
ծա բար կի րա ռու մը յու րա քան չյուր ման կա-
վար ժի կող մից, նրա հոգ ևոր-բա րո յա կան 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր վա ծու թյու նը, 
թի մային աշ խա տանք ի րա կա նաց նե լու 
հա մա գոր ծակ ցային կա րո ղու թյուն նե րը, 
մտ քի ճկու նու թյու նը, ռեֆ լեք սի այի, ի նք-

նա կա ռա վար ման, այ լա խո հու թյան ըն դու-
նա կու թյու նը: 

Ինչ պես նշում են Վ. Ա. Սլաս տե նի նը և 
այլք, ին նո վա ցի ա նե րը ի րենք ի րենց չեն 
ծա գում, դրանք հա մար վում են ա ռան ձին 
ու սու ցիչ նե րի, ամ բող ջա կան կո լեկ տիվ նե-
րի, գի տա կան ո րո նում նե րի և ման կա վար-
ժա կան ա ռա ջա վոր փոր ձի ար դյունք: Այդ 
գոր ծըն թա ցը չի կա րող լի նել տա րե րային, 
այն կա րիք է զգում կա ռա վար ման [8, 543]: 

Այս պի սով՝ ու սու ցիչ նե րի ին նո վա ցի ոն 
նե րու ժի զար գաց ման, ճիշտ ո ւղ ղորդ ման 
գոր ծում մեծ է մե թոդ մի ա վոր ման դե րը 
դպ րո ցի կա ռա վար ման հա մա կար գում:

Կր թու թյան ար դի ա կա նաց ման ժա մա-
նա կա կից պայ ման նե րում ա վագ դպ րո-
ցում գոր ծող մե թոդ մի ա վո րում նե րը մեծ 
դեր են խա ղում նաև ու սու ցիչ նե րի ման-
կա վար ժա կան կո լեկ տի վում հար մար ման, 
միջ մաս նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի ակ տի վաց ման, դա սե րի գործ նա կան 
ո ւղղ վա ծու թյան ա պա հով ման գոր ծում:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Ա սատ րյան Լ. Թ., Կա րա պե տյան Ա. Ս., Ա սատ րյան Մ. Ա., Ցո լա կյան Թ. Ֆ., Կր թու թյան 
հա մա կար գի կա ռա վար ման հի մունք նե րը, Ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ, մաս 1 ին, Եր., 
« Զան գակ 97», 2003, 223 էջ:

2. Ա ստ վա ծատ րյան Մ. և ու րիշ ներ, Ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցի կա տա-
րե լա գոր ծու մը, Ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաստ ման հա մար, ԱՅ ՌԵՔՍ, Եր., 2003:

3. Խրի մյան Ս. և ու րիշ ներ, Դպ րո ցի ղե կա վա րու մը, Ձեռ նարկ դպ րո ցի տնօ րեն նե րի հա մար, 
ԱՅ ՌԵՔՍ, Եր., 2003, 336 էջ:

4. Մա նու կյան Ս. Պ., Ման կա վար ժա կան և ա շա կեր տա կան դա սան պա տակ նե րը, Ոչ պաշ տո-
նա կան ու սում նա կան ձեռ նարկ, « Լու սա բաց» հրատ., Եր., 2003, 188 էջ:

5. Гецберг Ф., Управление развитием образовательных систем, М., Мысль, 2000, с. 312.
6. С. В. Кульневич, В. И. Гончарова, Т. П. Лакоценина, Управление современной школой, 2004, 

288 с.
7. Маслоу А., Психология бытия:пер, С англ, М., ՛՛Рефл-бук՛՛ Киев: ՛՛Ваклер՛՛, 1979, 304 с. 
8. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, Педагогика, 2008, 566 с.
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ПРОЦЕСС ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Н. Сафарян

В статье представлено управление инновационными процессами в старшей школе. 
Рассмотрены особенности управления в старшей школе, проявление объективных 
и субъективных факторов в процессе инновационного управления, а также условия 
развития инновационного потенциала. 

PROCESS OF INNOVATION MANAGEMENT AT HIGH SCHOOL

N. Safaryan

The article presents the management of innovation processes at high school. The article 
also observed the management peculiarities of high school, objective and subjective factors 
which are included in the process of innovation management, as well as the development 
conditions of innovation potentials.
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 ԱՇ ԽԵՆ ՋՐ ԲԱՇՅԱՆ

 ՆԱ ՐԱ ՏՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 

ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԲՈՒ ՀՈՒՄ

 Նա րա տո լո գի ան (պա տու մի տե սու թյու-
նը) գրա կա նա գի տու թյան կար ևո րա գույն 
բա ժին նե րից մեկն է, ո րն ու սում նա սի րում է 
պատ մո ղա կան եր կե րի կա ռուց ված քային 
մա կար դակ նե րը, պա տու մի՝ ի բրև մշա կու-
թա բա նա կան կենտ րո նա կան հաս կա ցու-
թյուն նե րից մե կի գե ղար վես տա կան ձևա-
վոր ման ե ղա նակ նե րը: Պա տու մի ձևերն 
ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սո ցի ա լա կան և կրո նա կան տար բեր խմ բե-
րում, դրանք է ա պես տար բեր են Ար ևել քի 
և Ա րև մուտ քի ե րկր նե րում: Պա տու մը, ո րի 
հա մար ժա մա նա կա կից գի տու թյունն օգ-
տա գոր ծում է նա րա տիվ եզ րույ թը, ի վեր ջո 
լայն ա ռու մով այն հիմ նա կան ե ղա նակն է, 
ո րի մի ջո ցով սե րունդ նե րը հա ղոր դում են 
ի րենց գի տե լիք նե րը, կեն սա փոր ձը, պատ-
մու թյու նը, գե ղար վես տա կան մտահ ղա-
ցում ներն ու տպա վո րու թյուն նե րը: 

 Լի նե լով շատ տա րաբ նույթ՝ այն նաև 
մի ջոց է՝ մի ա վո րե լու տար բեր սե րունդ-
նե րի, տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի և 
մշա կույթ նե րի մարդ կանց: Այս տե սան կյու-
նից պա տում (նա րա տիվ) հաս կա ցու թյու նը 
շատ ա վե լի լայն է, քան զուտ պատ մո ղա-
կան եր կե րի ձևա վոր ման մի ջոց լի նե լը և 
կա րող է կի րառ վել մարդ կային գոր ծու նե-
ու թյան ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րում: Նա-
րա տի վը (պատ մո ղա կան դիս կուր սը) նաև 
ու նի ճա նա չո ղա կան մեծ ար ժեք, ո րն ար-
տա ցոլ ված է եզ րույ թի ծա գում նա բա նու-
թյան մեջ. « նա րա տիվ» եզ րույ թը կապ ված 
է լա տի նե րեն gnarus բա ռի հետ, ո րը նշա-
նա կում է «ի մա ցող», «ի րա զեկ ված», «(գ) 
նա րա ցի ա» նշա նա կել է՝ « պատ մում է նա, 

ով գի տի»1: 
 Նա րա տի վի մեզ հե տաքրք րող աս պեկ-

տը, այ նո ւա մե նայ նիվ, գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյունն է, ո րի սահ ման նե րում 
ա ռա վել ամ բող ջա կա նո րեն են դրս ևոր-
վում պա տու մի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: Սկ սած բա նա հյու սա կան հնա գույն 
նմուշ նե րից՝ նա րա տիվն իր մեջ ը նդ գր կել 
է պատ մամ շա կու թային, դի ցա բա նա կան, 
գե ղար վես տա կան բազ մա թիվ տար րեր, 
ժո ղովր դա կան մտա ծո ղու թյան կար ևո րա-
գույն շեր տեր: Սա կայն գրա կան-գե ղար-
վես տա կան նա րա տի վի սահ ման նե րը ևս 
հս տա կեց ված չեն. ո մանք այն լայ նաց նում 
ե ն՝ ը նդ գր կե լով գրա կան սե ռե րի և ժան-
րե րի ո ղջ բազ մա զա նու թյու նը՝ նե րա ռյալ 
նաև լի րի կան, ո րը նույն պես ի նչ-որ բան է 
« պատ մում», ո մանք էլ նե ղաց նում ե ն՝ դրա 
մեջ թող նե լով մի այն, այս պես կոչ ված, 
« պա տու մային» եր կե րը, ո րոն ցում նա րա-
տի վը գրա կան եր կի ու նրա սյու ժե ի ձևա-
վոր ման հիմ նա կան մի ջոցն է: 

 Բու հում նա րա տո լո գի այի դա սա վանդ-
ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ա ռանձ-
նաց նել մի շարք հիմ նա րար հաս կա-
ցու թյուն ներ, ո րոնք մշակ վել են տվյալ 
գի տա ճյու ղի ա վե լի քան կես դա րյա պատ-
մու թյան ըն թաց քում: 

1. Մի մե սիս և դի ե գե սիս: Դեռևս Պլա-
տո նը իր « Պե տու թյուն» աշ խա տու թյան 
մեջ նշում է պոե տա կան եր կի կա ռուց-
ման եր կու հիմ նա կան ե ղա նակ՝ մի մե սիս 
(ո ւղ ղա կի նմա նա կում) և դի ե գե սիս (որ ևէ 

1  Տե՛ս Gerald Prince, Dictionary of Narratology, Univer-
sity of Nebraska Press, Lincoln & London, էջ 39:
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բա նի մա սին պատ մու թյուն): Ա ռա ջին տե-
սա կի մեջ մտ նում են դրա մա տի կա կան 
եր կե րը, որ տեղ, ը ստ Պլա տո նի, գոր ծում 
է պարզ նմա նակ ման սկզ բուն քը, ի սկ ե րկ-
րոր դը նա հա մա րում է ա մե նա կա տա րյա-
լը. այս տեղ բա նաս տեղ ծը չի ցան կա նում 
մո լո րեց նել մեզ՝ տպա վո րու թյուն ստեղ ծե-
լով, թե խո սում է մեկ ու րի շը: Այս տե սա կի 
մեջ նա մտց նում է դի ֆի րամբ նե րը: Այս եր-
կու սի կող քին հնա րա վոր է նաև եր րորդ՝ 
խա ռը ձևը, որ տեղ դի ե գե սի սի տար րե րին 
մի ա ձուլ վում է մի մե սի սը. դա հո մե րո սյան 
տի պի է պի կա կան պոեմն է: Նման տար-
բե րա կու մը ու սա նո ղին հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ժան րե րի տար բե րու թյուն նե րը 
տես նե լու նրանց պատ մո ղա կան սկզ-
բունք նե րի մեջ: Ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն 
նկա տել է ֆրան սի ա ցի ստ րուկ տու րա-
լիստ Ժե րար Ժե նե տը, «Այս պի սի տե սա-
կան սահ մա նա զա տու մը, ո րը պոե տա-
կան խոս քի շր ջա նակ նե րում հա կադ րում 
է եր կու մա քուր և ի րար խորթ ե ղա նակ-
ներ՝ պա տում և նմա նա կում, հան գեց նում 
է ժան րե րի գործ նա կան դա սա կարգ ման 
և հիմ նա վոր ման… »1: Ու սա նող նե րին կա-
րե լի է հանձ նա րա րել ցույց տալ մի մե սի սի 
և դի ե գե սի սի տար րե րի հա րա բե րակ ցու-
թյու նը գրա կան տար բեր ժան րե րում, ի նչ-
պես նաև նույն գրո ղի տար բեր եր կե րում: 

2. Պատ մու թյուն և դիս կուրս (խո-

սույթ): Սրանք պա տու մի լեզ վա կան ձևա-
վոր ման ե ղա նակ ներն են. պատ մու թյու-
նը հան դես է գա լիս ի բրև օբյեկ տիվ, ի սկ 
դիս կուր սը՝ սուբյեկ տիվ ձև, քա նի որ կան 
դրանց կա ռուց ման ո րո շա կի կա յու նաց-
ված սկզ բունք ներ: Այս պես, պատ մու թյու-
նը պա հան ջում է եր րորդ դեմ քի դե րա նուն-
ներ, ի սկ դիս կուր սը՝ ա ռա ջին և ե րկ րորդ, 
պատ մու թյու նը ներ կա յաց նում է ան ցյալ 

1  Женетт Ж., Фигуры, В 2-х томах, Том 1-2, М., Изд. 
им. Собашниковых, 1998, стр. 286. 

ժա մա նակ, դիս կուր սը՝ ներ կա՝ օգ տա գոր-
ծե լով այն պի սի ժա մա նա կային մակ բայ-
ներ, ի նչ պես այ սօր, վա ղը, այժմ, հի մա և 
այլն: Դիս կուր սի մեջ բա ցա հայտ կամ թա-
քուն դրս ևոր վում է խո սո ղի «ես»-ը, նաև 
ըն թեր ցո ղի կող մից կա ներ կա ժա մա նա կի 
գի տակ ցում: Ի հար կե, այս բնու թագ րիչ նե-
րը վե րա բե րում են պատ մու թյան և դիս-
կուր սի « մա քուր» դրս ևո րում նե րին: Ի սկ 
ի րա կա նում այդ եր կու սը շա րու նակ հան-
դես են գա լիս մի ա ձուլ ման տար բեր աս տի-
ճան նե րով, մաք րու թյան տար բեր մա կար-
դակ նե րում: Հս տակ կա րե լի է պն դել, որ 
գե ղար վես տա կան պա տու մի մեջ դրանք 
եր բեք հան դես չեն գա լիս մա քուր ձևով. 
եր կը ամ բող ջու թյամբ ե րբ ևէ չի կա րող ամ-
փոփ վել դրան ցից որ ևէ մե կի սահ ման նե-
րում: Հետ ևա բար, ու սա նո ղին պետք է սո-
վո րեց նել դի տար կել, թե ի նչ պես են դրանք 
հան դես բե րում մի ա ձուլ ման տար բեր աս-
տի ճան ներ: Ի բրև օ րի նակ կա րե լի է բե րել 
Շիր վան զա դե ի «Ար տիս տը», որ տեղ հենց 
սկզ բից ը նդ գծ վում է պատ մու թյան դիս-
կուր սային ո ճը: Բայց նույ նիսկ այդ դեպ-
քում պատ մո ղը եր բեմն-եր բեմն քաշ վում է 
հե տին պլան և թույլ տա լիս, որ դեպ քերն 
ի րենք խո սեն ի րենց մա սին: Բայց ա հա 
նույն հե ղի նա կի «Ա լի նա» պատմ ված քում 
պատ մո ղը թե պետ «ան տե սա նե լի» է, բայց 
ըն թեր ցո ղին պար բե րա բար հի շեց նում է 
իր մա սին: Պա տու մային եր կե րի քն նու-
թյու նը պա հան ջում է հա տուկ ու շադ րու-
թյուն հրա վի րել պա տու մի և դիս կուր սի նշ-
ված փոխ հա րա բե րու թյան վրա՝ պար զե լու 
հա մար, թե ի նչ պես են դրանք ի րա գործ-
վում տար բեր ժան րե րում:

3. Սյու ժե և ֆա բու լա: Սրանք նա րա-
տո լո գի այի կար ևո րա գույն հաս կա ցու-
թյուն նե րից են: Դեռևս ռուս ֆոր մա լիստ-
նե րի (Վ. Շկ լովս կու, Բ. Էյ խեն բաու մի, Բ. 
Տո մաշևս կու և ու րիշ նե րի) կող մից ա ռանձ-
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նաց ված այս հաս կա ցու թյուն նե րը զարկ 
են տվել նա րա տո լո գի այի՝ ի բրև գի տու-
թյան ձևա վոր մա նը: Սա կայն հենց նրանց 
մոտ այս հաս կա ցու թյուն նե րը բնու թագր-
վել են տար բեր կերպ: Շկ լովս կին սյու ժեն 
դի տար կում էր ի բրև ձևի տարր: « Սյու ժե ի 
ը մբռ նու մը,- գրում էր նա,- շատ հա ճախ 
շփո թում են ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա-
րագր ման հետ. այն բա նի հետ, ի նչ ես 
ա ռա ջար կում եմ պայ մա նա կա նո րեն ան-
վա նել ֆա բու լա: Ի րա կա նում ֆա բու լան 
մի այն նյութ է սյու ժե տային ձևա վոր ման 
հա մար»1: Հետ ևե լով Շկ լովս կուն՝ Բ. Էյ խեն-
բաու մը նույն պես տար բե րա կում է սյու ժե 
և ֆա բու լա հաս կա ցու թյուն նե րը՝ ֆա բու-
լան դի տար կե լով ի բրև նյութ, ի սկ սյու ժեն՝ 
դրա մարմ նա վոր ման ձևը: Բ. Տո մաշևս-
կին ար դեն ա ռանձ նաց նում է ֆա բու լայի 
նվա զա գույն տար րեր՝ մո տիվ ներ, ո րոնք, 
« զու գակց վե լով մի մյանց հետ, ձևա վո րում 
են ստեղ ծա գոր ծու թյան թե մա տիկ կա-
պը»2: Տո մաշևս կին միև նույն ժա մա նակ 
զգու շաց նում է, որ սյու ժե և ֆա բու լա եզ-
րույթ նե րի տար բե րա կու մը պայ մա նա կան 
է, և գրա կա նա գի տու թյան մեջ դրանք օգ-
տա գործ վում են հա ճախ լրիվ հա կա ռակ 
ի մաստ նե րով: 

Ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լիս կա րե-
լի է նրանց հետ մի ա սին այդ տե սան կյու-
նից դի տար կել գրա կան տար բեր եր կեր 
և պար զել սյու ժե ի ու ֆա բու լայի փոխ հա-
րա բե րու թյան ձևե րը գրա կան կոնկ րետ 
եր կե րում: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա 
պար զե լու սյու ժե ի կա ռուց ման ձևե րի ու 
ե ղա նակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: 

4. Հե ղի նա կի դրս ևոր ման ձևե րը: 
Գրա կան եր կում տար բե րում ե նք հե ղի-
նա կի դրս ևոր ման մի քա նի ձևեր (կոնկ-

1      Шкловский В. Б., О теории прозы, М., 1929, с. 204.
2  Томашевский Б., Теория литературы. Поэтика, 
М-Л., 1928, с. 137.

րետ, վե րա ցա կան, ֆիկ տիվ հե ղի նակ): 
Նա րա տիվ եր կե րի քն նու թյան ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել հե ղի նա-
կի դրս ևոր ման մի քա նի ձևեր. ա) կոնկ-
րետ հե ղի նա կը ռե ալ պատ մա կան ան ձ 
է՝ եր կի ստեղ ծո ղը, ո րն ու նի իր կեն սագ-
րու թյու նը: Սա կայն կոնկ րետ հե ղի նա կը 
մշ տա պես ար տա տեքս տային մա կար դա-
կում է և գրա կան եր կում չի դրս ևոր վում: 
Բայց կան ո րոշ « ցու ցիչ ներ», ո րոնք ի նչ-որ 
կերպ ար տա հայ տում են հե ղի նա կին: Բ)
Աբստ րակտ (վե րա ցա կան) հե ղի նա կը դի-
տարկ վում է ի բրև «ս տեղ ծա գոր ծու թյան 
գի տակ ցու թյուն», ո րը մեկ ամ բող ջի մեջ է 
մի ա վո րում տար բեր տե սան կյուն ներ և գի-
տակ ցու թյուն ներ: Գ) Ֆիկ տիվ հե ղի նա կը 
ներ տեքս տային եր ևույթ է և ստեղ ծա գոր-
ծու թյան մեջ հան դես է գա լիս ի բրև կոնկ-
րետ գոր ծող ան ձ: 

5. Տե սան կյուն: Սա նա րա տո լո գի այի 

կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյուն նե րից է, 
ո րը գրա կա նա գի տու թյուն է մուտք գոր ծել 
Հեն րի Ջեյմ սի «Ար ձա կի ար վես տը» (1884) 
ակ նար կի շնոր հիվ: Տե սան կյան մշակ ման 
հար ցում մեծ դեր կա տա րեց ա մե րի կյան 
« նոր քն նա դա տու թյու նը», հատ կա պես 
Պեր սի Լա բո կը, ո րը ա ռա ջի նը նկա րագ-
րեց պա տու մի տար բեր ձևեր՝ կապ ված 
տե սան կյան փո փո խու թյան հետ: Տե սան-
կյուն հաս կա ցու թյամբ սո վո րա բար նշում 
են նա րա տո րի վե րա բեր մուն քը իր պատ-
մած դեպ քե րին: Ժա մա նա կա կից տե սու-
թյուն նե րը ա ռանձ նաց նում են տե սան կյան 
հետ ևյալ հիմ նա կան պլան նե րը՝ տա րա ծա-
կան, գա ղա փա րա կան, ժա մա նա կային, 
լեզ վա կան, ըն կա լո ղա կան: Այս պլան ներն 
ու սա նո ղին ա վե լի « տե սա նե լի» և մատ չե-
լի դարձ նե լու հա մար կա րե լի է վեր լու ծել, 
օ րի նակ, Ակ սել Բա կուն ցի «Ալ պի ա կան 
մա նու շա կը», որ տեղ տես նում ե նք նույն 
ի րա   կա նու թյան տար բեր (ա ռն վազն չորս) 
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ըն կա լում ներ, տար բեր տե սան կյուն նե-
րի յու րօ րի նակ հա մա տե ղում նույն տեքս-
տի մեջ: Այս ա ռու մով հե տաքր քիր նյութ է 
տա լիս Ֆ. Դոս տոևս կու ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը, որ տեղ նույն հե րո սը հա ճախ ներ-
կա յաց վում է տար բեր տե սան կյուն նե րով՝ 
« ներ սից» և «դր սից»: 

Այս հիմ նա րար հաս կա ցու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս ու սա նող նե րին պրակ տիկ գի տե լիք ներ 
տա լու նա րա տի վի կա ռուց ման վե րա բե-
րյալ, վեր լու ծե լու գրա կան եր կե րը ժա մա-
նա կա կից գրա կա նա գի տու թյան մշա կած 
հաս կա ցու թյուն նե րի լույ սի ներ քո:
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П РИН ЦИ ПЫ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ НАР РА ТО ЛО ГИИ В ВУ ЗАХ 

А. Джр ба шян 

С тат ья пос вя ще на не ко то рым кон цеп ту аль ным проб ле мам пре по да ва ния нар ра то-
ло ги и. Те о рия про зы – важ ней шая часть ли те ра ту ро ве де ни я, и без глу бо ко го изу че ния 
ст рук ту ры нар ра ти ва не воз мож но пре по да бать ана лиз ли те ра тур но го про из ве де ни я. 
Осо бен но под чер ки ва ет ся важ ность изу че ния та ких фун да мен таль ных по ня тий как ми-
ме сис и ди е ге сис, ис то рия и дис курс, сю жет и фа бу ла, точ ка зре ни я, а так же фор мы 
при суст вия ав то ра в ху до жест вен ном про из ве де ни и. 

THE METHODICS OF TEACHING NARRATOLOGY IN HIGEST 

EDUCATIANAL ESTABLISHMENTS

A. Jrbashyan

The article is dedicated to some conceptual problems of teaching narratology. Theory of 
prose is the essential part if literary sience. Thus, the profound analisys of literary work is 
impossible without the detaled study of the structure of narrative. The utmost importance is 
attached to such concepts as mimesis and diegesis, narrative and discourse, plot and fibula, 
viewpoint and author’s performance in fiction. 
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 Մինչ ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ-
թի ձևա վոր ման ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան չա փա նիշ նե րի ներ կա յա ցու մը 
դի տար կենք ա ռող ջու թյան չա փա նիշ-
ներն ու ա ռող ջու թյան մշա կույ թի ցու-
ցա նիշ նե րը: Ա ռող ջու թյան և ա ռողջ 
մշա կույ թի հա մար պետք է սահ մա նել 
չա փա նիշ ներ և ցու ցա նիշ ներ, որ պես զի 
կար գա բեր վի ան ձի կեն սա գոր ծու նե ու-
թյու նը: Չա փա նիշ ներն ու ցու ցա նիշ նե րը 
բո վան դա կային բնու թագ րե րի, նոր մե րի 
ներ կա յա ցում ներ են: Ու սուց ման գոր-
ծըն թա ցում ա ռող ջու թյան ա պա հո վու մը, 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի ձևա-
վո րու մը բա զա մաաս պեկտ գոր ծըն թաց 
է: 

Ըստ Ա. Գ. Գոլ ևայի, Տ. Ի. Բա բեն-
կոյի, Ա. Ա. Դմիտր ևայի՝ « …ա ռող ջու-
թյան վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր չա փա-
նիշ նե րը կա րող են ծա ռայել՝ սո մա տիկ և 
ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան հա մար՝ «ես 
կա րող եմ», հո գե կան ա ռող ջու թյան հա-
մար՝ «ես ու զում եմ», բա րո յա կան ա ռող-
ջու թյան հա մար՝ «ես պետք է» հիմ քե-
րը»1: 

Այս չա փա նիշ նե րից ել նե լով՝ կա րե լի 
է ա ծան ցել «ա ռող ջու թյան պո տեն ցի-
ալ» հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես ան ձի պա-
հանջ մունք նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի 
և վճ ռա կա նու թյան մի ա գու մար: 

1  Голев А. Г., Педагогические аспекты 
антинаркотического и антиалкогольного воспитания 
учащихся, Пятигорск, 2001, 84 с., с. 8.

«Ա ռող ջու թյան մշա կույ թը կեն սա կան 
ար ժեք նե րի հա մա կարգ է՝ հիմն ված 
ա ռող ջու թյան գա ղա փա րի վրա (նե րա-
ռում է նրա ձևա վոր ման ու ղին և մե թոդ-
նե րը, պահ պա նումն ու ամ րապն դու մը), 
և կար գա վո րում է մարդ կանց վար քը 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: 
Ա ռող ջու թյան մշա կույ թի հա մա կար գը 
նե րա ռում է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը, 
ո րոնք էլ հա մա պա տաս խա նում են նրա 
ցու ցա նիշ նե րին.

1. ի մա ցա կան, ո րի ցու ցա նիշ ներն 
են՝ 

- ա ռող ջու թյան մշա կույ թի է ու-
թյան ըն կա լու մը, 

- ա ռող ջու թյան բա րո յա կան, սո-
ցի ա լա կան, ան ձնա կան, ֆի զի կա կան 
բա ղադ րիչ նե րի մա սին գի տե լիք նե րի 
խո րա ցու մը,

-  ա ռող ջու թյան և մշա կույ թի գի-
տակ ցու մը՝ որ պես հա մա մարդ կային 
ար ժե քի.

2.  հու զա կան-ար ժե քային. ցու ցա-
նիշ ներն են՝

-  հու զա կան հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը,

-  դրա կան հու զա կան ֆո նի վրա 
դժ վար և ա պա կա ռու ցո ղա կան (դեստ-
րուկ տիվ) հո գե կան վի ճա կի հաղ թա հա-
րու մը,

-  հու զա կան-ար ժե քային աշ խար-
հի ը մբռ նու մը,

3. ն պա տա կային-կա մային. ցու ցա-

Ա ՆՈՒՇ ՄԱՅԻ ԼՅԱՆ

ՄԵ ԾԱ ՀԱ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂՋ 

ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ 
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նիշ ներն են՝ 
- ակ տի վու թյան փնտ րու մը,
- ի նք նա զար գաց ման, ի նք նի րաց-

ման և ի նք նա դաս տի ա րա կու թյան ձգ-
տու մը,

-  վար քագ ծի կա մային կար գա-
վո րու մը, դժ վա րու թյուն նե րի հաղ թա հա-
րու մը՝ ա ռա ջադր ված նպա տա կին հաս-
նե լու մի տու մով,

-  սե փա կան ա ռող ջու թյան կա-
ռա վա րումն ի նք նա գի տակց ման մե խա-
նիզմ նե րի մի ջո ցով.

4.  շար ժա ռի թային. ցու ցա նիշ ներն 
են՝ 

- ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
ռազ մա վա րու թյան գի տակ ցա բար նա-
խագ ծու մը,

-  ի րնք նի րաց ման ձգ տու մը՝ 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պը որ պես հիմ նա-
կան պա հանջ մունք ճա նա չե լու մի ջո-
ցով»1:

 Կար ևո րե լով ա ռող ջու թյան չա փա-
նիշ ներն ու ա ռող ջու թյան մշա կույ թի 
ցու ցա նիշ նե րը՝ կա րե լի է կազ մա կեր պել 
ա ռող ջաս տեղծ պայ ման ներ ու սում նա-
կան գոր ծու նե ու թյան, կեն սա գոր ծու նու-
թյան հա մար, ի նչ պես նաև դրանք հիմք 
ըն դու նե լով՝ մշա կել ա ռող ջա բա նա կան 
դա սըն թաց ներ: 

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի հիմ քում ըն-
կած են կեն սա բա նա կան և սո ցի ա լա կան 
սկզ բունք նե րը: «Ըստ կեն սա բա նա կան 
սկզ բունք նե րի՝ ա ռողջ ապ րե լա կեր պը 
պետք է.

-  լի նի տա րի քային, 
- ա պա հո վի է ներ գա ռե սուրս ներ, 
- լի նի ամ րապն դող,

1 Маджуга А. Г., Педагогическая концепция здоровье 
созидающей функции образования, Автореферат, 
Дисс. на соис. ученой степ. доктора пед. наук, 
Владимир, 2011, 46 с., с. 15-16.

-  լի նի ռիթ միկ,
-  լի նի չա փա վոր:
 Սո ցի ա լա կան սկզ բունք ներն են.
- ա ռողջ ապ րե լա կեր պը պետք է 

լի նի գե ղա գի տա կան, 
- ա ռողջ ապ րե լա կեր պը պետք է 

լի նի բա րո յա կան, 
- ա ռողջ ապ րե լա կեր պը պետք է 

լի նի կա մային, 
- ա ռողջ ապ րե լա կեր պը պետք է 

լի նի ի նք նա սահ մա նա փա կող»2: 
Ան ձի ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ար դյու-

նա վե տու թյան հա մար Է. Ն. Վայ նե րը 
սահ մա նել է հետ ևյալ կեն սա սո ցի ա լա-
կան չա փա նիշ նե րը, ո րոնք ևս կար ևոր 
ե նք հա մա րում՝ նկա տի ու նե նա լով մե-
ծա հա սակ նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման գոր ծում ա ռողջ ապ րե-
լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վոր ման նպա-
տա կը.

1. Ա ռող ջու թյան մոր ֆո լո գի ա կան 
(ա նա տո մի ա կան) ցու ցա նիշն» րի գնա-
հա տում՝

-  ֆի զի կա կան զար գաց ման մա-
կար դակ,

-  ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու-
թյան մա կար դակ.

2. Դի մադ րո ղա կա նու թյան վի ճա կի 
գնա հա տում՝

- մր սա ծու թյան և վա րա կիչ հի-
վան դու թյուն նե րի քա նակ ո րո շա կի փու-
լի ըն թաց քում, 

- ք րո նի կա կան հի վան դու թյուն նե-
րի առ կա յու թյուն, նրանց զար գաց ման 
ըն թացք.

3. Կյան քի սո ցի ալ-տն տե սա կան պայ-
ման նե րին հար մար ման գնա հա տում՝

2 Гаджиметов В. Э., Личностно-ориетированный 
подход к формированию культуры здоровья у 
старшеклассников, Дисс. на соис. ученой степ. канд. 
пед. наук, Карачаевск, 2009, 169 с., с. 27.
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-  մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու-
թյան ար դյու նա վե տու թյուն, 

- ըն տա նե կան-կեն ցա ղային պար-
տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ակ տի վու թյուն,

-  սո ցի ա լա կան և սե փա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րի դրս ևոր ման խո րու-
թյուն և աս տի ճան.

4. Վա լե ո լո գի ա կան ցու ցա նիշ նե րի 
մա կար դա կի գնա հա տում՝ 

- ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վոր-
վա ծու թյան աս տի ճան,

-  վա լե ո լո գի ա կան գի տե լիք նե րի 
մա կար դակ,

-  գործ նա կան գի տե լիք նե րի և կա-
րո ղու թյուն նե րի յու րաց ման մա կար դակ՝ 
պայ մա նա վոր ված ա ռող ջու թյան պահ-
պան մամբ և ամ րապնդ մամբ, 

- ա ռող ջու թյան ան հա տա կան հե-
տագ ծի և ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ծրագ-
րի կա ռուց ման ի նք նու րույն կա րո ղու-
թյուն1:

 Վե րոնշ ված կեն սա սո ցի ա լա կան չա-
փա նիշ նե րը մե ծա հա սակ նե րի ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
գոր ծում ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
բազ մա չափ դրս ևո րում, ո րոն ցում ար-
տա հայտ ված է ան ձի հա րա բե րու թյուն-
նե րի մշա կույ թի մա կար դա կը շր ջա պա-
տող աշ խար հի հետ իր բազ մա կերպ 
դրս ևո րում նե րով: Այդ կեն սա սո ցի ա-
լա կան չա փա նիշ նե րի հաշ վի առ նու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձևա վո րե լու 
սուբյեկտ նե րի պատ րաստ վա ծու թյունն 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռող ջաս-
տեղծ ման գոր ծու նե ու թյան ո ւղ ղու թյամբ: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հա ջո ղու-
թյան հաս նե լու նպա տա կով կար ևո րում 

1 Вайнер Э. Н., Валеология: Учебник для вузов, 3-е 
изд., Москва, Флинта: Наука, 2005, 416 с., с. 33.

ե նք նաև ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա-
կույ թի ձևա վոր ման գոր ծում ա ռող ջու-
թյան պահ պան ման հա մար հետ ևյալ 
հիմ քե րի նկա տա ռում նե րը.

1. Ինք նա պահ պա նում: «Օր գա-
նիզ մի մի ջոց ներն են՝ պահ պա նե լու 
իր պա րա մետ րե րը և ֆի զի ո լո գի ա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծում, ո րը հիմն ված է ներ քին 
կա յու նու թյան վրա»2: 

2. Օր գա նիզ մի հնա րա վո րու թյուն-
նե րի նկա տա ռում: Այս նկա տա ռումն 
ա պա հո վում է ա ռող ջու թյան ձևա վոր-
ման սկզ բուն քի պահ պա նու մը: «Օր-
գա նիզ մի հար մար ման ռե զերվ նե րը 
մար դուն հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
ի րա կա նաց նե լու սե փա կան ապ րե լա-
կերպն ա ռող ջաց ման և նպա տա կաուղղ-
վա ծու թյան ճա նա պար հով»3: «Օր գա-
նիզ մի կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, 
և հո գե կան զար գա ցում նե րը հնա րա վոր 
են օր գա նիզ մի հնա րա վո րու թյուն նե-
րի կու տակ ման և դրս ևոր ման շնոր հիվ, 
քա նի որ յու րա քան չյուր մարդ ան հա-
տա կան է»4: Դրա նով է բա ցատր վում 
ա ռող ջու թյան ան հա տա կան բնույ թը: 

3. Ու ղե ղը բարդ հար մար վող հա-
մա կարգ լի նե լու նկա տա ռում: «Ու ղե ղը 
մարմ նա կան օր գան է և աշ խա տում է 
ֆի զի ո լո գի այի օ րենք նե րին հա մա ձայն: 
…Ու ղե ղը պաշտ պան վում է այն ա մե նից, 
ի նչն ա նի մաստ է թվում: Ու ղեղն ար ձա-

2  Вайнер Э. Н., Валеология: Учебник для вузов, 3-е 
изд., Москва, Флинта: Наука, 2005, 416 с., с. 6.
3 Шильников В. В., Шатохина Т. А., Валеологические 
проблемы состояния здоровья студентов, Валеология, 
образ жизни и здоровье, Тезисы всероссийской 
конференции, Ч. 2, Екатеринбург, 1996, с. 126-127. 
4 Аршавский И. А., Основы неэнтропийной 
теории индивидуального развития, значение в 
анализе и решении проблемы здоровья, Валеология: 
Диагностика, средства и практика обеспечения 
здоровья, Вып. 1, Санкт-Петербург, Наука, 1993, с. 
5-24. 
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գան քող է, հե տա զո տող, փնտ րող, նկա-
րիչ է, նույ նա կա նաց նում է շր ջա պա տում 
ար դեն ի սկ ծա նոթ կա ռույց նե րի հետ և 
ստեղ ծում է իր ստեղ ծա գոր ծա կան մո-
դե լը…: Ու սու մը կա րող է փո խել մեր ու-
ղե ղը. «որ քան շատ ե նք սո վո րում, այն-
քան ան կրկ նե լի ե նք դառ նում»1: 

4. Ի մաս տի ձգտ ման նկա տա ռում: 
Ը ստ Ա. Մաս լոո ւի՝ ի մաս տի ո րո նու մը 
մեր կե ցու թյան բո լոր մա կար դակ նե րում 
է, ի սկ ը ստ Ս. Լ. Ֆրան կի՝ ան ձը կա րող 
է լի նել ա ռողջ մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
տես նում է ա ռող ջա կան վի ճա կը կոնկ-
րետ ի մաս տով: 

5. Ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
գոր ծում պա հանջ մունք նե րի նկա տա-
ռում: Մար դը կա րող է լի նել ա ռողջ և 
պահ պա նել իր ա ռող ջու թյու նը մի այն մի 
դեպ քում՝ ա ռող ջու թյան պա հանջ մուն քի 
առ կա յու թյան դեպ քում:

 Մե ծա հա սակ նե րի ա ռողջ ապ րե լա-
կեր պի ձևա վո րու մը ա ռա ջին հեր թին 
են թադ րում է ա ռողջ ապ րե լա կեր պի 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում, 
կեն սա գոր ծում, ին չը նպաս տում է սե-
փա կան ան ձի ճա նաչ մա նը, ի նք նա գի-
տակ ցու թյան կար գա վոր մա նը, դառ-
նում ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի 
տարր: Գի տակց ված և նպա տա կա մետ 
ա ռող ջաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ի րա-
կա նա ցու մը կեն սա գոր ծու նե ու թյան մի-
ջա վայ րում ազ դում է ար տա քին մի ջա-
վայ րի վրա, ար դյուն քում ձեռք է բեր վում 
ա զա տու թյուն, իշ խա նու թյուն սե փա կան 
կյան քի ու կեն սա կան հան գա մանք նե-
րի նկատ մամբ՝ կյանքն ա ռա վել ա ռողջ 
դարձ նե լու նպա տա կով: Որ պես զի կյան-
քում մարդ ի նչ-որ բա նի հաս նի, պետք 

1 Фопель К., Психологические принципы обучения 
взрослых, Москва, Генезис, 2010, 359 с., с. 20-26.

է ա ռա ջին հեր թին լի նի ա ռող ջու թյան 
գա ղա փա րի կրո ղը՝ որ պես կյան քի 
ա ռաջ նային հիմ քի: Այս ի մաս տով գի-
տակց վում է ա ռող ջու թյու նը կյան քի 
ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի շար քում, մե ծա-
նում է սե փա կան ա ռող ջու թյան և շր-
ջա պա տող մարդ կանց ա ռող ջու թյան 
նկատ մամբ հո գա ծու թյան վե րա բեր-
մուն քը:

 Մե ծա հա սակ նե րի կր թա կան գոր ծըն-
թա ցում ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ-
թի ի րա կա նաց ման գոր ծում ո րո շիչ են 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան չա փա-
նիշ նե րը՝ որ պես ու սում նա կան գոր ծըն-
թա ցի պայ ման նե րի բնու թագ րա կան 
կող մեր: 

Ա ռող ջու թյան, ա ռող ջու թյան մշա կույ-
թի, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի չա փա նիշ-
ներն ու ցու ցա նիշ նե րը ա ռող ջաս տեղծ 
մշա կույ թի ձևա վոր ման հիմ քով մե ծա-
հա սակ նե րի ման կա վար ժա հո գե բա նա-
կան չա փա նիշ նե րի հիմ քում են:

 Մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման խն դիր-
նե րով զբաղ վող ան գլի ա ցի խո շոր գիտ-
նա կան Պի տեր Ջար վի սը ներ կա յաց նում 
է ան դրո գո գի կա կան մո տեց մամբ մե ծա-
հա սակ նե րի հա մար հետ ևյալ պայ ման-
ներն ու մե թո դի կան2 (տե՛ս ա ղյու սակ 1).

2 Змеев С. И., Андрагогика: основы теории, истории и 
технологии обуения взрослых, Москва, ПЕР СЭ, 2007, 
271 с., с. 105-106
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Ա ՂՅՈՒ ՍԱԿ 1

Պ. ՋԱՐ ՎԻ ՍԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԱՆ ԴՐՈ ԳՈ ԳԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱ ՆՈ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման պայ ման-

նե րը (learning)
Մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման մե թո դի-

կան (teaching)
1 2
Ու սու մը մար դու հիմ նա կան պա հանջ-
մունքն է:

Դա սա վան դումն ու սուց ման մեջ գլ խա վո-
րը չէ, բայց կա րող է նպաս տել դրան:

Ու սու ցու մը հիմ նա կա նում մո տի վաց ված 
է այն դեպ քում, ե րբ ա ռաջ է գա լիս ան-
ներ դաշ նա կու թյուն մար դու փոր ձի և նրա 
աշ խար հըմբռմ նան միջև:

Սո վո րո ղը և սո վո րեց նո ղը հա մա տեղ 
պետք է կա ռու ցեն ու սում նա կան գոր-
ծըն թացն այն պես, որ այն ու նե նա կար-
ևոր նշա նա կու թյուն այն փոր ձի և խնդ րի 
հա մար, ո րոնք կս տեղ ծեն պա հանջ մունք 
ո ւս ման նկատ մամբ:

Մե ծա հա սակ սո վո րող նե րը սի րում են 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցին:

Դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի մե ծա մաս-
նու թյունն ու սում նա կան ի րա վի ճակ նե-
րում պետք է լի նեն սոկ րա տե սյան կամ 
ա ջակ ցեն ու սուց ման գոր ծըն թա ցին (fa-
cilitative):

Մե ծա հա սակ սո վո րող նե րը բե րում են ու-
սում նա կան գոր ծըն թաց.

Սո վո րեց նող նե րը պետք է.

փորձ
կի րա ռեն սո վո րող նե րի փոր ձը որ պես ու-
սուց ման աղ բյուր նե րից մե կը,

հա մա կար գային ներ կա յա ցում

ձգ տեն ու սու ցու մը կա ռու ցել սո վո րող նե-
րի հա մա կար գային ներ կա յաց մամբ, այլ 
ոչ թե նրան ը նդ դեմ, որ պես զի սո վո րող-
նե րին օգ նեն հա մակ ցել նոր գի տե լի քը, 
ու սուց ման մե թոդ նե րը պետք է հնա րա-
վո րու թյուն տան սո վո րող նե րին կի րա ռե-
լու ի րենց նախ կին գի տե լի քը որ պես ու-
սուց ման աղ բյու րի տե սակ,

պա հանջ մունք

սո վո րո ղին օգ նեն գի տակ ցե լու սո վո րե լու 
կար ևո րու թյու նը, ու սում նա սիր վող նյու-
թը պետք է ստա նա ա րագ կի րա ռու թյուն, 
քան ու նե նա զուտ տե սա կան բնույթ, կր-
թու թյու նը, որ քան հնա րա վոր է, պետք է 
լի նի ան հա տա կա նաց ված,
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հա վատ իր նկատ մամբ
միշտ լի նի ապ րու մա կից և ու շա դիր սո վո-
րող նե րի նկատ մամբ,

ինք նա հար գանք

ընդգ ծեն յու րա քան չյուր « ճիշտ» գոր-
ծո ղու թյուն կամ ձեռք բե րում ու սուց ման 
մեջ, ամ բող ջո վին ա պա հո վեն սո վո րող-
նե րի ի նք նագ նա հատ ման և ի նք նա հար-
գան քի բարձր մա կար դակ, ըն ձե ռեն 
հնա րա վո րու թյուն ռեֆ լեք սի այի հա մար՝ 
«ուղղ ված» գոր ծո ղու թյուն նե րին և ձեռք-
բե րում նե րին, որ պես զի սո վո րող նե րը 
կա րո ղա նան հնա րա վո րինս ի նք նու րույն 
շտ կեն ի րենց,

ինք նաըմբռ նում
հ նա րա վո րու թյուն գնա հա տե լու սո վո րող-
նե րին:

Մեծ հա ջո ղու թյուն է մե ծա հա սակ սո վո-
րո ղի հա մար, ե րբ նրան ո չինչ չի սպառ-
նում:

Ս տեղ ծել մի ջա վայր, որ տեղ մե ծա հա սա-
կը չի զգա վտանգ և հպա տակ, պետք է 
զար գաց նել փո խազ դե ցու թյուն, այլ ոչ թե 
մր ցակ ցու թյուն

Մե ծա հա սա կը պետք է զգա, որ իր հետ 
վար վում են մե ծա հա սա կի պես

Դի տար կել ի րեն ոչ թե որ պես « բո լոր 
գի տե լիք նե րի աղ բյու րի», այլ որ պես ու-
սում նա կան գոր ծըն թա ցում բո լոր մաս-
նա կից նե րի միջև ու սում նա կան փո խազ-
դե ցու թյուն ստեղ ծո ղի:

Մե ծա հա սա կը ու սուց ման մեջ ա ռանձ-
նա հա տուկ է, և դրա հա մար սո վո րում են 
տար բեր տեմ պե րով:

Ա ջակ ցել մե ծա հա սակ սո վո րո ղին իր սե-
փա կան տեմ պե րում:

Մե ծա հա սակ սո վո րող նե րը զար գաց նում 
են ի րենց ին տե լեկ տո ւալ հնա րա վո րու-
թյուն նե րը:

Զար գաց նել նրանց կոմ պե տեն տու թյու-
նը՝ նվա ճում ու նե նա լու նա խորդ փու լի 
կր թու թյան նկատ մամբ:

Մե ծա հա սակ սո վո րող ներն ու սում նա-
կան գոր ծըն թաց են բե րում նաև ի րենց 
ֆի զի ո լո գի ա կան տար բե րու թյուն նե րը 
(օր.` տե սո ղու թյան մա կար դակ, լսո ղու-
թյուն, ակ տի վու թյուն):

Ա պա հո վել բա րե կե ցիկ ու սուց ման ֆի զի-
կա կան պայ ման ներ:
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Պ. Ջար վի սի կող մից մշակ ված մե ծա-
հա սակ նե րի ու սուց ման այս մո դե լը չի կա-
րե լի հա մա րել վերջ նա կա նա պես ա վար-
տուն տար բե րակ: 

Ել նե լով դի տարկ ված պայ ման նե րից ու 
մե թո դի կայից՝ ա ծան ցել ե նք մե ծա հա սակ 
սո վո րող նե րի հա մար հետ ևյալ ման կա-
վար ժա հո գե բա նա կան չա փա նիշ նե րը. 

1) ման կա վար ժա կան չա փա նիշ ներն են՝ 

- ու սուց ման ի րա կա նա ցում ոչ հրա-
մա յա կան, այլ ժո ղովր դա վա րա կան ո ճով,

-  բո վան դա կա լից և հե տաքր քիր մի-
ջա վայ րի ստեղ ծում, 

- ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի, ին-
նո վա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում, 
ո րոնք հիմք կս տեղ ծեն մաս նա կից նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի դրս ևոր ման 
հա մար, 

- ու սուց ման գոր ծըն թա ցում բազ-
մա զա նու թյան ա պա հո վում, որ պես զի սո-
վո րո ղը կա րո ղա նա օգ տա գոր ծել իր տե-
սո ղա կան, լսո ղա կան, հու զա կան և այլ 
կա րո ղու թյուն ներ, 

- ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո-
րո ղի «անձ նա կան աշ խար հի» ներգ րա-
վում՝ մտա վոր, ֆի զի կա կան և հու զա կան 
ա ռում նե րով, 

- բաց քն նարկ ման հա մար հնա րա-
վո րու թյուն նե րի ստեղ ծում,

-  պա տաս խա նատ վու թյան կրում 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար, 

- ու սուց ման ի րա կա նա ցում խն դիր-
նե րի ու սում նա սիր ման ո ւղ ղու թյամբ,

- խնդ րի ա ռա ջադ րում և ան հրա-
ժեշտ գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րում՝ դրա լուծ-
ման հա մար,

- պ րակ տի կայի հետ կա պի ստուգ-
ման մի ջո ցով ո ւս ման ար դյունք նե րի ստա-
ցում, 

- ա պա վի նում սո վո րող նե րի փոր-
ձին,

-  սո վո րո ղին ա ջակ ցու թյուն՝ տես-
նե լու այն, ի նչ սկզ բում ան տե սա նե լի էր, 

- ուս ման ար դյունք նե րի գնա հա-
տում:

2) Հո գե բա նա կան չա փա նիշ ներն են.
- ոչ ձևա կան, փո խա դարձ հար-

գան քի վրա հիմն ված, «ըն դուն վա ծի» կամ 
«յու րայի նի» մթ նո լորտ,

-  ե րաշ խա վոր ված կա յու նու թյան 
ա պա հո վում և վս տա հե լի հա րա բե րու-
թյուն նե րի ձևա վո րում,

- սթ րե սից զերծ մի ջա վայ րի ստեղ-
ծում,

-  հոգ տա նել հե տաքրք րու թյուն նե րի 
և ցան կու թյուն նե րի բա վա րար ման ո ւղ ղու-
թյամբ,

-  սո վո րո ղի յու րա քան չյուր քայ լի 
կար ևո րում, որ պես զի վեր ջինս հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նա կա ռա վա րե լու ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցը, 

- ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում սո-
վո րո ղի զգաց մունք նե րի նկա տա ռում,

-  ապ րու մակ ցում, բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մունք մի մյանց նկատ մամբ,

-  սո վո րեց նո ղի և սո վո րո ղի լսե-
լու կա րո ղու թյան, «Ես» կար ծի քի ար տա-
հայտ ման հնա րա վո րու թյան ա պա հո վում,

-  պա տաս խա նատ վու թյան, փո-
խա ջակ ցու թյան, փոխ ճա նաչ ման և ըն կե-
րային հա րաբ» րու թյուն նե րի ա պա հո վում,

-  հա մա տեղ աշ խա տանք, 
- ա զատ մտ քե րի փո խա նա կում և 

կեն սա դիր քո րո շում նե րի հար գում,
- ս տեղ ծա գոր ծա կան մթ նո լոր տի 

ա պա հո վում,
-  ժո ղովր դա վա րա կան վար քագ ծի 

դրս ևո րում: 
Ա ռող ջու թյան ա պա հով ման ար դյու նա-

վետ կր թա կան մի ջա վայ րը են թադ րում է 
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նաև հետ ևյալ նե րը.

-  մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման հա-
մար հա մա պա տաս խան նյու թա տեխ նի-
կա կան բա զայի ա պա հո վում,

-  կեն սա գոր ծու նե ու թյան ան վտան-
գու թյան հիմ քե րի ստեղ ծում,

-  հի գի ե նիկ պայ ման նե րի ա պա հո-
վում,

-  ման կա վար ժա կան և հե ռա հա ղոր-
դակց ման տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում,

-  սե փա կան ա ռող ջու թյան և ապ րե-
լա կեր պի նկատ մամբ պա տաս խա նատ-
վու թյան ձևա վո րում,

-  ֆի զի կա կան և հո գե կան ո րակ նե-
րի շա րու նա կա կան զար գա ցում:

 Մե ծա հա սակ նե րի կր թա կան գոր ծըն-
թացն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ նրանց 
մեջ մեծ է պա տաս խա նատ վու թյու նը. գի-
տակ ցում են գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կը, ու սուց ման բո վան դա կու թյան, 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ-
տու թյուն նե րի, դրանց ձևա վոր ման մե թոդ-
նե րի ու մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: 

Մե ծա հա սակ նե րի ման կա վար ժա-
կան գոր ծըն թա ցի հա մար նա խա տես ված 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան չա փա նիշ-
նե րը միտ ված են նրան, որ մաս նա կից-
նե րը չգտն վեն ան տար բեր վի ճա կում, 
այլ ա պա հով վի ա ռա վել ակ տիվ վի ճակ, 

ո րը կու ղեկց վի հու զա կան ապ րում նե րի, 
մտա ծո ղու թյան և ֆի զի կա կան վի ճա կի 
փո փո խու թյուն նե րով, ի նչ պես նաև տրա-
մադ րու թյան, սպա սում նե րի, հե տաքրք-
րու թյուն նե րի աս տի ճա նի փո փո խու թյուն-
նե րով, կն պաս տեն մե ծա հա սակ նե րի 
ի նք նա զար գաց մանն ու ի նք նի րաց մա նը 
(ակ մե ո լո գի ա կան չա փա նիշ ներ են), ի սկ 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման մթ նո լոր-
տը կլի նի ջերմ ու ա ռողջ: 

Այս պես, կր թա կան գոր ծըն թա ցում 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան չա փա նիշ-
նե րը ո րո շում են մե ծա հա սակ նե րի ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վո րու մը՝ 
որ պես պայ ման նե րի բնու թագ րա կան կող-
մեր: Դրանց դերն ու գոր ծառ նու թյու նը մեր 
կող մից կար ևոր վում է այն քա նով, որ պես-
զի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը զար գա նա 
որ պես մե ծա հա սակ նե րի ի նք նա զար գաց-
ման գոր ծըն թաց, գործ նա կա նում խթան-
վեն ան դրո գո գի կա կան պրակ տի կայի 
ի նք նակր թու թյան ձևում՝ ի նք նա վեր լու ծու-
թյան, ի նք նագ նա հատ ման, ա ռողջ ապ-
րե լա կեր պի դր ված քի, ի նք նի րաց ման և 
ի նք նա կար գա վոր ման ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
Այդ պի սով՝ ա ռողջ ապ րե լա կեր պը դառ-
նում է գի տակ ցող սուբյեկ տի ո րակ, մե-
խա նիզմ, պայ ման՝ ա պա հո վե լու ար դյու-
նա վետ կեն սա գոր ծու նե ու թյուն:
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CRITERIA OF ADULTS’ 

HEALTHY LIFESTYLE CULTURE FORMATION 

A. Mayilyan

In this article health criteria, health culture indicators, biosociological 
criteria for the effeciency ofa person’s healthy lifestyle aimed at healthy lifestyle 
culture formation in the process of organization of adults’ teaching activities 
are discussed. We also introduced the psychological and pedagogical criteria 
for adult learners that define a healthy lifestyle culture formation presenting 
them as characteristic sides of the conditions.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ

А. Маилян

В этой статье нами наблюдены критерии здоровья и показатели культуры здоровья, 
биосоциологические критерии для эффективности здорового образа жизни личности, 
направленные на формирование культуры здорового образа жизни в процессе 
обучения взрослых. Также представили педагогические и психологические критерии 
для взрослого учащегося, определяющие культуру формирования здорового образа 
жизни взрослых как характерные стороны условий. 
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В вос пи та нии всес то рон не и гар мо ни-
чес ки раз ви той лич нос ти важ ней шая роль 
при над ле жит шко ле. В. А. Су хом линс кий 
вы де лил ос нов ные эле мен ты в сис те ме 
про фес си о наль ных ка честв,  ко то ры ми 
дол жен об ла дать учи тель. ’’Э то преж де 
все го че ло век,— у ка зы ва ет он,— ко то рый 
лю бит де тей,  на хо дит ра дость в об ще нии с 
ни ми, у ме ет дру жить с деть ми, при ни ма ет 
близ ко к серд цу детс кие ра дос ти и го рес-
ти, з на ет ду шу ре бен ка,  ни ког да не за бы-
ва ет, ч то и сам он был ре бен ком. 

Хо ро ший учи тель – э то,  во-в то рых, 
 че ло век,  хо ро шо зна ю щий на у ку,  на ос но-
ве ко то рой пост ро ен пре по да ва е мый им 
пред мет, в люб лен ный в не е, з на ю щий ее 
го ри зонт-но вей шие отк ры ти я, исс ле до ва-
ни я,  дос ти же ни я... 

Хо ро ший учи тель – э то, в трет ьих, 
 че ло век, з на ю щий пси хо ло гию и пе да го-
ги ку,  по ни ма ю щий и чувст ву ю щий, ч то 
без зна ния на у ки о вос пи та нии ра бо тать с 
деть ми не воз мож но. 

Хо ро ший учи тель – э то, в чет вер тых, 
 че ло век, в со вер шенст ве вла де ю щий уме-
ни я ми в той или иной тру до вой де я тель-
нос ти,  мас тер сво е го де ла. ’’

Все от ме чен ные про фес си о наль ные 
ка чест ва фор ми ру ют ся, п реж де все го, в 
пе ри од мно го лет ней твор чес кой ра бо ты 
учи те ля в шко ле. Фун да мент же этих ка-
честв дол жен зак ла ды вать ся в го ды обу-

че ния в выс шем учеб ном за ве де ни и. 
О со бен но важ но вы ра бо тать у бу ду-

ще го учи те ля спо соб ность са мос то я тель-
но го ре ше ния воп ро сов,  за дач, п роб лем, 
с вя зан ных с под го тов кой и про ве де ни ем 
уро ков и вос пи та тель ных ме роп ри я тий. 
Э то ка чест во долж но стать чер той лич-
нос ти школь но го учи те ля. В этом слу чае 
оно ста но вит ся не об хо ди мым ус ло ви ем 
для фор ми ро ва ния мно гих дру гих цен-
ных про фес си о наль ных ка честв пе да го га 
и вос пи та те ля. 

Пе ред выс шей шко лой выд ви га ет ся 
прин ци пи аль но важ ная за да ча-на у чить 
бу ду ще го спе ци а лис та са мос то я тель но до-
бы вать зна ния и твор чес ки поль зо вать ся 
ими в раз лич ных жиз нен ных си ту а ци ях. 
В этих ус ло ви ях воз рас та ет роль ди дак-
ти чес кой те о рии са мос то я тель ной ра бо ты 
уча ще го ся (с ту ден та). 

Пе да го ги кой вск ры ты в ос нов ном два 
су щест вен ных кри те ри я  по ня ти я’’  са мос-
то я тель ная ра бо та сту ден тов’’. Пер вый из 
них под чер ки ва ет ка чест во учеб ной де-
я тель нос ти. Сущ ность его сос то ит в том, 
ч то сту дент при ус во е нии зна ний дол жен 
про яв лять поз на ва тель ную са мос то я тель-
ность, с по соб ность ре шать без яв ной или 
ск ры той по мо щи но вые поз на ва тель ные 
за да чи. В ус во е нии ин фор ма ции сту ден-
ту не об хо ди ма са мос то я тель ность при 
ос мыс ле нии це ли за да ний,  вы де ле ни и 

С ВЕТ ЛА НА МКРТ ЧЯН
 РУ ЗАН ПО ГО СЯН

 СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НАЯ РА БО ТА И ФОР МИ РО ВА НИЕ 

ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НОПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЙ 

НАП РАВ ЛЕН НОС ТИ БУ ДУ ЩЕ ГО УЧИ ТЕ ЛЯВОС ПИ ТА ТЕ ЛЯ
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 су щест вен ных приз на ков, и зу ча е мых по-
ня тий, по ни ма нии за ко нов, п ри чин но-с-
ледст вен ных за ви си мос тей и т. п. 

При изу че нии конк рет но го учеб но го 
пред ме та ка чест во поз на ва тель ной де я-
тель нос ти сту ден та в зна чи тель ной сте-
пе ни за ви сит от ха рак те ра ру ко водст ва со 
сто ро ны пре по да ва те ля про цес сом его са-
мос то я тель ной ра бо ты. 

 По вы ше ние ее уров ня ока зы ва ет ся воз-
мож ным, ес ли сис те ма ти чес ки от уп раж не-
ния к уп раж не ни ю, от за ня тия к за ня тию 
умень ша ет ся до ля об ьяс не ний пре по да ва-
те ля и воз рас та ет вес эв рис ти чес кой (п ро-
дук тив ной) де я тель нос ти сту ден тов. 

Важ ным для са мос то я тель ной ра-
бо ты яв ля ет ся и вто рой кри те рий, 
 раск ры ва ю щий спе ци фи ку ор га ни за ции 
учеб ных за ня тий-с ту ден ты вы пол ня ют за-
да ния пре по да ва те ля в спе ци аль но от ве-
ден ное вре мя без пря мой по мо щи со сто-
ро ны. 

В про цес се ор га ни за ции учеб ных за ня-
тий пре по да ва тель вы пол ня ет ряд функ-
ций:

1. о су ществ ля ет пос та нов ку це ли учеб-
ных за да ний;

2. п ро во дит инст рук таж;
3. ор га ни зу ет ра бо ту над ис точ ни ком 

ин фор ма ци и;
4. с ле дит за хо дом вы пол не ния за да-

ний и оце ни ва ет ре зуль та ты учеб ной де-
я тель нос ти сту ден тов. В за ви си мос ти от 
ра нее вы ра бо тан ных учеб ных на вы ков 
сту ден тов де я тель ность пре по да ва те ля 
пре тер пе ва ет ка чест вен ные из ме не ни я. 

 Сис те ма ти чес кое умень ше ние не пос-
редст вен ной по мо щи пре по да ва те ля эф-
фек тив но и при ме ни тель но к дру гим 
ви дам его де я тель нос ти, с вя зан ной с про-
ве де ни ем за ня тий,  по э то му дан ный ас пект 

обу че ния дол жен им спе ци аль но про ду мы-
вать ся. 

В ре зуль та те учеб ная ра бо та сту ден тов 
бу дет пос ле до ва тель но под ни мать ся на ка-
чест вен но но вые сту пе ни. 

 По яв ля ет ся ре аль ная воз мож ность про-
ек ти ро вать раз ви тие их поз на ва тель ной 
са мос то я тель нос ти и уп рав лять ею. 

 Са мос то я тель ную ра бо ту пра во мер но 
расс мат ри вать (не от ри цая пло дот вор-
нос ти дру гих под хо дов) не как ме тод или 
фор му обу че ния (пос коль ку поз на ва тель-
ная са мос то я тель ность долж на иметь мес-
то при ис поль зо ва нии лю бо го ме то да и в 
рам ках каж дой ор га ни за ци он ной фор мы), 
а как средст во вов ле че ния сту ден тов в са-
мос то я тель ную учеб ную де я тель ность. 

С дан ной точ ки зре ния са мос то я тель-
ной ра бо той сту ден тов мож но счи тать та-
кую сис те му за ня тий, в про цес се ко то рой 
вы пол ня ют ся при пла но мер ном умень ше-
нии пря мой по мо щи пре по да ва те ля учеб-
ные за да ни я, с по собст ву ю щие раз ви тию 
поз на ва тель ной са мос то я тель нос ти как 
чер ты лич нос ти бу ду ще го спе ци а лис та. Ее 
уров ни при узу че нии конк рет ной дис цип-
ли ны мо гут быть раз лич ны ми. Ч то бы ус-
та но вить оп ти маль ные ти пы этих уров ней, 
 не об хо ди мо пред ва ри тель но ре шить две 
прин ци пи аль но важ ные за да чи:

1. раз ра бо тать с уче том ст рук тур ных 
осо бен нос тей изу ча е мой дис цип ли ны за-
да ния для сту ден тов раз лич ных сте пе ней 
слож нос ти в со от ветст вии с ди дак ти ко-ме-
то ди чес ки ми за да ча ми эта пов про цес са 
обу че ни я;

2. Ус та но вить раз ные сту пе ни са мос-
то я тель нос ти сту ден тов при ор га ни за ции 
вы пол не ния этих за да ний. 

Под сте пен ью слож нос ти учеб но го за-
да ния по ни ма ет ся ха рак тер  е го труд нос ти, 
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оп ре де ля е мый комп лек сом фак тов: ин-
фор ма ци он ной на сы щен ност ью по ло же-
ний,  ко то рые не об хо ди мо ос мыс лить (э то 
за ви сит от спе ци фи ки и сте пе ни обоб щен-
нос ти изу ча е мых абст рак ций,  ко ли чест ва 
смыс ло вых еди ниц в те ме,  то есть су щест-
вен ных приз на кое по ня тий за ко нов, п ри-
чин но-с ледст вен ных за ви си мос тей и т. п. 
);ст рук тур ны ми осо бен нос тя ми те мы (то 
есть ха рак те ром, в за и мос вя зи за ко нов, 
 по ня тий, п ри чин но-с ледст вен ных за ви-
си мос тей); ко ли чест вом фак тов,  ко то рые 
не об хо ди мо ос мыс лить;с пе ци фи кой ис-
точ ни ков ин фор ма ци и; ди дак ти чес кой 
цел ью; ви дом ин тег ра ции за да ний к ис точ-
ни кам ин фор ма ци и;с те пен ью слож нос ти 
исс ле до ва тельс ких ме то дов на у ки. 

В про цес се под го тов ки сту ден тов к 
учеб ной де я тель нос ти в шко ле и ор га ни-
за ции учеб ной прак ти ки в ус ло ви ях ву за 
мож но на ме тить ряд сте пе ней слож нос ти 
учеб ных за да ний для сту ден тов (толь ко 
под го тов ка и про ве де ние уро ков). 

 За да ния ус та нав ли ва ют ся с уче том 
двух кри те ри ев. 

 Во-пер вых,  пос те пен но из ме ня ют ся 
ис точ ни ки ин фор ма ци и-о ни пла но мер но 
приб ли жа ют ся к учеб но му про цес су в ус-
ло ви ях ра бо ты бу ду ще го учи те ля в клас-
се:с на ча ла ос нов ным ис точ ни ком ин фор-
ма ции яв ля ет ся сло во лек то ра, а за тем 
это-у ро ки учи те лей в шко ле, у ро ки да ва е-
мые сту ден том и его то ва ри ща ми. 

Во-в то рых,  пос те пен но ус лож ня ет ся 
ха рак тер за да ний к ис точ ни кам ин фор-
ма ци и: вна ча ле идет об суж де ние учеб но-
поз на ва тель ных за дач на лек ци и,  пос ле 
это го осу ществ ля ют ся: наб лю де ния и ана-
лиз уро ков учи те ля по пред ло жен но му 
пре по да ва те лем пла ну,  под га тов ка сту-
ден том,  под ру ко водст вом учи те ля и ме-

то дис та, п роб ных уро ков с пос ле ду ю щим 
ана ли зом,  ко то рый про во дит ся ме то дис-
том; са мос то я тель ная под го тов ка уро ков 
по ре ко мен да ци ям; под го тов ка экс пе ре-
мен таль ных уро ков. 

С уче том дан ных кри те ри ев ус та нов ле-
ны сле ду ю щие при мер ные сте пе ни слож-
нос ти за да ний для сту ден тов:

1. ре ше ние на лек ци ях (по пе да го ги ке, 
 част ным ме то ди кам)

 под ру ко водст вом пре по да ва те ля проб-
лем ных учеб но-поз на ва тель ных ди дак ти-
ко-ме то ди чес ких за дач;

2. наб лю де ние и ана лиз (по го то во му 
пла ну) уро ков учи те лей;

3. под го тов ка проб ных уро ков под ру-
ко водст вом учи те ля и ме то дис та;

4. под го тов ка са мос то я тель ных уро ков 
с пос ле ду ю щим их об суж де ни ем;

5. раз ра бот ка экс пе ре мен таль ных уро-
ков;

 Под сту пен ью са мос то я тель нос ти сту-
ден тов по ни ма ет ся до ля их де я тель нос ти 
при ор га ни за ции вы пол не ния учеб ных 
за да ний. С ту пе ни са мос то я тель нос ти ус-
та нав ли ва ют ся на ос но ве из ме не ния ха-
рак те ра де я тель нос ти пре по да ва те ля при 
об суж де нии ре зуль та тов учеб ной ра бо ты 
сту ден тов. 

С уче том дан но го кри те рия на ме че ны 
сле ду ю щие сту пе ни:

1. п ре по да ва тель в про цес се об суж де-
ния учеб но-поз на ва тель ных за дач, у ро ков 
и т. п. сам ре цен зи ру ет вы во ды сту ден тов;

2. к об суж де нию ре зуль та тов де я тель-
нос ти сту ден тов прив ле ка ют ся их то ва ри-
щи, од на ко окон ча тель ные вы во ды при-
над ле жат пре по да ва те лю;

3. с ту ден ты ра бо та ют (вы пол ня ют 
учеб но-поз на ва тель ные за да чи,  го то вят 
уро ки, п ро во дят экс пе ре мен таль ную ра бо-
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ту в шко ле)  са мос то я тель но, к пре по да ва-
те лю они об ра ща ют ся толь ко за кон суль-
та тив ной по мощ ью. 

На ос но ве со че та ния раз лич ных сте-
пе ней слож нос ти учеб ных за да ний и сту-
пе ней са мос то я тель нос ти сту ден тов при 
их вы пол не нии мож но ус та но вить раз ные 
уров ни са мос то я тель ной ра бо ты сту ден-
тов при под го тов ке и про ве де нии учеб ной 
прак ти ки в шко ле. У ро вень са мос то я тель-
ной ра бо ты-э то спо соб и прог рам ма учеб-
ной де я тель нос ти сту ден тов, оп ти маль но 
со от ветст ву ю щие на вы ки ре ше ния поз на-
ва тель ных за дач. 

В ре зуль та те изу че ния учеб но го про-
цес са в ус ло ви ях пед ву за,  мож но вы де лить 
сле ду ю щие семь уров ней са мос то я тель ной 
ра бо ты сту ден тов в про цес се ов ла де ния 
ими на вы ка ми и уме ни я ми учеб но-пе да го-
ги чес кой де я тель нос ти учи те ля. 

 Пер вый уро вень (под го то ви тель ный). 
С ту ден ты ре ша ют на лек ци ях проб лем ные 
учеб но-поз на ва тель ные за да чи,  ко то рые 
спо собст ву ют бо лее глу бо ко му про ник но-
ве нию в сущ ность на и бо лее важ ных те о-
ре ти чес ких воп ро сов ди дак ти ки и част ных 
ме то дик (ме то ды обу че ни я, п ро вер ка зна-
ний, у ме ния и на вы ки уча щих ся, п роб лем-
ность,  сущ ность са мос то я тель ной ра бо ты 
и т. п. ). 

В то рой уро вень (реп ро дук тив ный). 
С ту ден ты наб лю да ют и ана ли зи ры ют уро-
ки учи те лей в шко ле по об раз цам и ре ко-
мен да ци ям ме то дис тов дан но го фа куль-
те та. Ре зуль та ты де я тель нос ти сту ден тов 
кор рек ти ру ют ся и оце ни ва ют ся пре по да-
ва те ля ми. 

Т ре тий уро вень (реп ро дук тив но-по ис-
ко вый). Под ру ко водст вом учи те ля шко-
лы и ме то дис та сту дент в пе ри од учеб ной 
прак ти ки го то вит и да ет проб ные уро ки. 

У ро ки ана ли зи ру ют ся ме то дис том,  но к 
их об суж де нию прив ле ка ют ся и сту ден-
ты. Важ но, ч то бы сту дент с са мо го на ча ла 
ов ла де вал на вы ка ми эв рис ти чес кой ме то-
ди ки. Ме то дис ты,  по мо гая прак ти кан там 
под го то вить проб ные уро ки,  долж ны на-
це ли вать их на ре а ли за цию идей проб лем-
но го обу че ни я. П ри ана ли зе проб ных уро-
ков они долж ны осо бо вы де лить,  на что 
сле ду ет об ра щать вни ма ние при пос ле ду-
ю щей под го тов ке к за ня ти ям. 

Чет вер тый уро вень (у чеб но-по ис ко-
вый). П рак ти кант го то вит и да ет уро ки 
са мос то я тель но. Е го за ня тия об суж да ют ся 
ме то дис том при ак тив ном учас тии сту ден-
тов. Ес ли сту дент ов ла дел реп ро дук тив-
но-по ис ко вым уров нем са мос то я тель ной 
ра бо ты при под го тов ке и про ве де нии уро-
ков,  то сле ду ю щий уро вень (у чеб но-по ис-
ко вый) так же ос ва и ва ет ся им ус пеш но. 

 Пя тый уро вень (экс пе ре мен таль но-
по ис ко вый). П рак ти кант прив ле ка ет ся к 
на уч но-исс ле до ва тельс кой ра бо те по ме-
то ди ке или ди дак ти ке:п ри по мо щи ме то-
дис та фор ми ру ет ра бо чую ги по те зу и про-
во дит экс пе ре мен таль ные уро ки. 

 Шес той уро вень (те о ре ти ко-экс пе ри-
мен таль ный). П рак ти кант-исс ле до ва тель 
при по мо щи ме то дис та обоб ща ет ито ги 
экс пе ри мен та и го то вит на уч ное со об ще-
ние (на обоб ща ю щей кон фе рен ции по 
педп рак ти ке). 

 Седь мой уро вень (те о ре ти чес кий). 
С ту дент на ос но ве про ве ден ных в шко ле 
исс ле до ва ний го то вит под ру ко водст вом 
на уч но го ру ко во ди те ля кур со вую или дип-
лом ную ра бо ту. 

 Пя то го,  шес то го и седь мо го уров ня са-
мос то я тель ной ра бо ты дос ти га ют нем но-
гие сту ден ты. Как пра ви ло,  толь ко те, к то 
про яв лял ин те рес к на уч ным исс ле до ва ни-
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ям по пе да го ги ке и ме то ди ке до пе да го-
ги чес кой прак ти ки. Чет вер то го же уров ня 
в боль шинст ве слу ча ев дос ти га ют поч ти 
все сту ден ты. О ха рак те ри зо ван ные уров-
ни на ввод ных лек ци ях по пе да го ги ке или 
част ным ме то ди кам, а так же на кон фе-
рен ци ях по пе да го ги чес кой прак ти ке до-

во дят ся до све де ния сту ден тов в ка чест ве 
об щих тре бо ва ний и перс пек тив ов ла де-
ния ди дак ти ко-ме то ди чес ки ми на вы ка ми. 
Оце ни ва ет ся прак ти ка в шко ле с уче том 
дос тиг ну то го уров ня са мос то я тель нос ти в 
под го тов ке, про ве де нии и ана ли зе уро ков. 
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Ս. Մկրտ չյան, Ռ. Պո ղո սյան

 Հոդ վա ծում դի տարկ վում է բարձ րա գույն դպ րո ցի ա ռջև կանգ նած կար ևո րա գույն 
խն դի րը՝ սո վո րեց նել ա պա գա մաս նա գե տին ի նք նու րույն ձեռք բե րել գի տե լիք ներ և 
ստեղ ծա գոր ծա բար օ գտ վել դրան ցից տար բեր ի րա վի ճակ նե րում: 

Ինք նու րույն աշ խա տան քը դի տարկ վում է ոչ թե որ պես ու սուց ման մե թոդ կամ ձև, 
այլ որ պես՝ ի նք նու րույն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ ու սա նող նե րի ներգ րավ վա-
ծու թյան մի ջոց: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ու սում նա սիր ման ար դյուն քում ման կա վար ժա կան հա-
մալ սա րա նում ա ռանձ նաց վում են ու սա նող նե րի ի նք նու րույն աշ խա տան քի 7 մա կար-
դակ ի րենց կող մից ու սում նա կան-ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան հմ տու թյուն նե րին 
և ու նա կու թյուն նե րին տի րա պե տե լու գոր ծըն թա ցում. ա ռա ջի նը՝ նա խա պատ րաս տա-
կան, ե րկ րոր դը՝ վե րար տադ րո ղա կան, եր րոր դը՝ վե րար տադ րո ղա կան-ո րո նո ղա կան, 
չոր րոր դը՝ ու սում նա-ո րո նո ղա կան, հին գե րոր դը՝ փոր ձա գի տա կան-ո րո նո ղա կան, վե-
ցե րոր դը՝ տե սա բա նա կան-փոր ձա գի տա կան, յո թե րոր դը՝ տե սա բա նա կան:

Գ նա հատ վում է պրակ տի կան դպ րո ցում՝ հաշ վի առ նե լով դա սե րի նա խա պատ րաստ-
ման, ան ցկաց ման և վեր լու ծու թյան մեջ ի նք նու րույ նու թյան ձեռք բեր ված մա կար դա կը: 
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INDEPENDENT WORK AND FORMATION OF PROFESSIONAL  PEDAGOGICAL 

DIRECTION OF А FUTURE TEACHER

S. Mkrtchyan, R. Poghosyan

The article describes the most important problem the high school facing with - it is the 
way to teach future specialists to acquire knowledge independently and to apply those cre-
atively in different situations.

Independent work is reviewed not as a method or a form of educational process, but as 
a tool of students’ involvement into independent educational activity.

In the process of examination of educational process on the base of pedagogical high 
school, we highlighted 7 levels of independent work of students in the process of acquiring 
educational-pedagogical skills; those are the following:

The first level is preparatory; the second one is reproductive, the 3rd is reproductive- 
searching; the 4th- educational-searching; the 5th- experimental-searching; the 6th- theo-
retical-experimental; the 7th – theoretical one.

The practice in the schools is evaluated taking into consideration the reached level of 
independent work in the process of lesson preparation, conduction and analysis. 
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Անգ նա հա տե լի է գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան դերն ու նշա նա կու-
թյու նը մար դու աշ խար հա յաց քի ձևա վոր-
ման, նրա հա մա կող մա նի ու ներ դաշ նակ 
զար գաց ման գոր ծում: Այն ա վե լի է կար-
ևոր վում, բնա կա նա բար, ե րբ խոս քը վե-
րա բե րում է տար րա կան դպ րո ցի ա շա-
կերտ նե րին:

 Մեր օ րե րում կր թա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը լուրջ բա րե փո խում ներ է ապ-
րում, քա նի որ հա մա կար գի ո րա կա կան 
զար գա ցում նե րը նոր մո տե ցում ներ են 
պա հան ջում: 21-րդ դա րաշր ջա նը մարդ-
կու թյան ա ռջև նո րա նոր խն դիր ներ է 
դնում, ո րոնք հնա րա վոր կլի նի լու ծել ա ճող 
սերն դին ո րա կա պես նոր կր թու թյուն տա-
լու դեպ քում: Խոս քը ոչ մի այն կր թու թյան 
ո լոր տում քա նա կա կան փո փո խու թյուն նե-
րի, այ սինքն՝ սո վո րող նե րին տր վող գի-
տե լիք նե րի ծա վա լը մե ծաց նե լու, այլ նաև 
ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին է: 
Գի տե լիք նե րից բա ցի` սո վո րո ղին ան հրա-
ժեշտ է տալ նաև դրանք կի րա ռե լու ի րա-
կան կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ՝ 
ը նդ գր կե լով նրան ճա նա չո ղա կան գոր ծու-
նե ու թյան մեջ, ստեղ ծա գոր ծա կան միտք 
ձևա վո րել, ո ւղ ղոր դել նրա ներ քին ու ժերն 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Այս պի սով` ու սուց ման ար դյու նա վե տու-
թյու նը չափ վում է ոչ մի այն և ոչ այն քան 
ա շա կեր տի յու րաց րած գի տե լիք նե րով, որ-
քան նրա ձեռք բե րած կա րո ղու թյուն նե րով՝ 
շեշ տը դնե լով ար դյուն քի վրա, այ սինքն՝ 
ի նչ կա րող է նա ա նել: Այս խն դի րը լու ծե լի 
է դառ նում, ե րբ ու սուց ման ըն թաց քում վե-

րա բաշխ վում են հիմ նա կան ար ժեք նե րը.
• Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ա շա-

կեր տը պա սիվ ըն կա լո ղից վե րած վում 
է ակ տիվ և գոր ծուն մաս նակ ցի։ 

• Ու սու ցի չը հրա ժար վում է սո վո րեց նո-
ղի, վե րահս կո ղի, խրա տո ղի իր դե րից 
և դառ նում է այդ գոր ծըն թա ցը կազ մա-
կեր պող, խորհր դա տու և, որ պես գոր-
ծըն կեր, ա շա կեր տի հետ մաս նակ ցում 
է ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րին:

Յու րա քան չյուր ա շա կերտ ու նի գի տե-
լիք նե րի կա ռուց ման մի այն ի րեն հա տուկ 
ձևերն ու մե թոդ նե րը, ո րոնք պայ մա նա-
վոր ված են ան հա տի, նրա ազ գային, 
ռա սա յա կան, տոհ մա կան ծա գու մով, 
լեզ վա կան, մշա կու թային, ի նչ պես նաև 
սե ռային-ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով: Գի տե լիք ներն ի սկզ բա նե 
սուբյեկ տիվ բնույթ ու նեն, քա նի որ հեն վում 
են աշ խար հի ան հա տա կան մեկ նա բա նու-
թյան վրա: Ի նչ պես որ միև նույն եր ևույ թը 
տար բեր կերպ կա րող է ըն կալ վել, այն պես 
էլ գի տե լիք նե րի միև նույն շեր տը տար բեր 
ձևե րով կա րող է յու րաց վել: Ու սուց չի դերն 
էլ հենց նրա նում է, որ օգ նի ա շա կեր տին՝ 
« կա ռու ցե լու» իր գի տե լիք նե րը: 

Այ սօր փոր ձում են ստեղ ծել ու սուց ման 
այն պի սի ռազ մա վա րու թյուն (strategies), 
ո րը հիմն վում է ճա նա չո ղու թյան տե սու-
թյան ժա մա նա կա կից նվա ճում նե րի վրա: 
Այդ շար քում ա ռանձ նա պես հե տաքր քիր է 
Հո վարդ Գարդ նե րի՝ բազ մաբ նույթ մտա-
ծո ղու թյան (Multiple Intelligences-MI) տե-
սու թյու նը: 

Այդ տե սու թու նը փոր ձում է լու ծել կր-

 ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆ

 ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ 

ԲԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
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թա կան հա մա կար գի մի շարք հիմ նախն-
դիր ներ. ու սու մը դարձ նում է ա վե լի դյու-
րին ու հե տաքր քիր, ձևա վոր վում են 
ու սում նա ռու թյան դրա կան շար ժա ռիթ-
ներ (դր դա պատ ճառ ներ (motivation)), ո րի 
ար դյուն քում սո վո րելն ա վե լի մատ չե լի ու 
ար դյու նա վետ է դառ նում յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի հա մար: Այս տե սու թյու նը ան-
ձի զար գա ցու մը տա նում է այլ ու ղի ով. գր-
քից դե պի կյանք, խոս քից՝ փորձ և զգաց-
մունք ներ:

 Հայտ նի է, որ զգաց մունք նե րը մե ծա-
պես նպաս տում են մտ քի սրու թյա նը, ի մա-
ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի ա ռա վել բուռն 
զար գաց մա նը: Գի տա կան բազ մա թիվ 
ու սում նա սի րու թյուն ներն այ սօր նկա րագ-
րում են, թե ի նչ պես է գոր ծում մարդ կային 
բա նա կա նու թյու նը, ի նչ պես է այն տար-
բեր վում՝ կախ ված մար դու սե ռից, տա-
րի քից խառն ված քից և այլն, ի նչ պես են 
ե րե խայի ժա ռան գա կան գոր ծոն ներն ու 
մի ջա վայրն ազ դում նրա ճա նա չո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի վրա։

 Գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը, որ ստա նում է ե րե խան, 
ու սում նա սի րե լով ար վես տա գի տա կան 
ցիկ լի ա ռար կա նե րը, ա պա գա յում լի ար-
ժեք և գե ղե ցիկ կյան քով ապ րե լու նա խա-
պայ ման են դառ նում նրա հա մար, ի նչ պես 
նաև հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում շր ջա պա-
տող աշ խար հում նույն պես ճա նա չե լու ու 
գնա հա տե լու գե ղե ցի կը: Ո րը նպաս տում է 
ե րե խա նե րի հա րուստ զգաց մուն քային նե-
րաշ խար հի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա-
նը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ոչ մի այն 
գնա հա տե լու գե ղե ցի կը, այլ նաև մաս նա-
կից դառ նա լու դրա ա րար մա նը: Մարդ-
կային ո րակ նե րը չեն սահ մա նա փակ վում 
այս ա մե նով, այլ նաև փո խադր վում են 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ: 
Ի վեր ջո, պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, 

որ մարդ կու թյան գի տա կան գի տե լիք նե-
րը և տեխ նի կա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը 
կյան քի հիմ նա կան պրոբ լեմ նե րի հի ման 
վրա են զար գա ցել և նպաս տում են ա ռա-
վել մատ չե լի դարձ նել բո լոր պրոբ լեմ նե րի 
լու ծու մը:

 Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը ե րե խա նե րի աշ խար հա յաց քի, գե-
ղա գի տա կան ըն կալ ման ա մե նա մատ չե լի 
ձևե րից մեկն է: Գե ղար վես տա կան ստեղ-
ծա գոր ծու թյան ու սում նա սի րու թյան ըն-
թաց քում նրանք կա րո ղա նում են ի նք նու-
րույն ստեղծ ված ե րաժշ տու թյան, պա րի, 
նկա րի մի ջո ցով ար տա հայ տել սե փա կան 
վե րա բեր մուն քը տե սա ծի, լսա ծի, կար դա-
ցա ծի նկատ մամբ: Ըն դու նա կու թյուն նե րը 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ ար տա հայտ վում են շատ վաղ տա-
րի քում: Ա մեն ե րե խա ստեղ ծա գոր ծող է: 
Ա նըն դու նակ ե րե խա չկա: Սա կայն հա-
ճախ սխալ վում են, ե րբ հա մա րում են, որ 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քին հակ ված են մի այն օ ժտ-
ված ե րե խա նե րը: Պար զա պես ե րե խային 
պետք է ներ քա շել գե ղար վես տա կան-ս-
տեղ ծա գոր ծա կան բազ մա պի սի աշ խա-
տանք նե րի մեջ:

 Փոր ձե լով ե րե խա նե րի ըն դու նա կու-
թյուն նե րը բազ մաբ նույթ գե ղար վես տա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում՝ կա րող 
ե նք զար գաց նել ոչ մի այն ի րեն ի սկ բնա-
տուր ըն դու նա կու թյուն նե րը, այլև ե րե խայի 
այն կող մե րը, ո րոնք շեշտ ված կեր պով չեն 
ար տա հայտ վում: Այս պես, ը ստ գեր մա-
նա ցի ա կա նա վոր փի լի սո փա Ի. Կան տի 
(« Դա տո ղու թյան ըն դու նա կու թյան քն նա-
դա տու թյուն», 1790 թ.)՝ ար վես տը պատ կե-
րաց վում է որ պես «ինչ-որ մի օր գա նա կան 
եր ևույթ», որ տեղ յու րա քան չյուր մաս փոխ-
կա պակց ված է: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, որ 
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գե ղար վես տա կան զար գաց ման գլ խա-
վոր նպա տա կը ե րե խա նե րի մեջ «ան մի-
ջա կա նու թյան» և շր ջա պա տող աշ խար-
հի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցում ա րթ նաց նելն է, և դա է ան ձի 
կող մից աշ խար հի գե ղա գի տա կան յու րաց-
ման հիմ քը։ Հ. Գարդ նե րի « Բազ մաբ նույթ 
մտա ծո ղու թյան տե սու թյան» ա ռաջ նային 
հիմ նադ րույթն այն է, որ բո լոր մար դիկ ի 
ծնե օ ժտ ված են, նրանց ներ հա տուկ են ըն-
կալ ման, բա նա կան մտա ծո ղու թյան բո լոր 
ձևե րը, սա կայն տար բեր մարդ կանց մոտ 
դրան ցից մե կը կամ մի քա նի սը լի նում են 
ա ռա վել ը նդ գծ ված, ա ռա վել շեշտ ված: 
Ե րե խա նե րի այս կամ այն ըն դու նա կու-
թյուն նե րի տար բեր աս տի ճա նի զար գաց-
ման հիմ քում ան ձի հա ղոր դակ ցումն է 
ար վես տի հետ: Բազ մա թիվ գիտ նա կան-
նե րի հիմ նադ րույթ նե րում որ պես կար ևո-
րա գույն խն դիր ներ են նշ վում ե րե խա նե րի 
գե ղա գի տա կան զգաց մունք նե րի, ար ժե-
քային հա մա կար գի զար գա ցու մը, մաս-
նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գա ցու մը, գե ղա գի տա կան 
մշա կույ թի՝ որ պես հոգ ևոր մշա կույ թի մա-
սի ձեռք բե րու մը: 

Ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն-
դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ-
նախն դի րը հա սա րա կու թյան զար գաց-
ման ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում 
խիստ այժ մե ա կան է և հե տաքրք րու թյուն 
է ներ կա յաց նում ման կա վար ժա կան գի-
տու թյան հա մար: Հա տուկ հե տաքրք րու-
թյուն է ա ռա ջաց նում այդ հիմ նախն դի-
րը ե րե խա նե րի ա զատ ժա մա նա կի ճիշտ 
կազ մա կերպ ման բնա գա վա ռում, քա նի 
որ հենց այս տեղ է ան հրա ժեշտ ստեղ-
ծել ա ռա վել բա րեն պաստ պայ ման ներ 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե-
րի զար գաց ման հա մար: Բազ մա թիվ հե-
տա զո տու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ 

հան րակր թա կան դպ րո ցում դա սա վանդ-
վող հատ կա պես մայ րե նի, կեր պար վեստ, 
տեխ նո լո գի ա ա ռար կա նե րի դա սե րին հա-
տուկ կազ մա կերպ ված ծրագ րի շնոր հիվ 
ա վե լի ար դյու նա վետ է դառ նում կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն-
դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 

Այն ա վե լի ար դյու նա վետ է ըն թա նում 
նաև ար տադպ րո ցա կան մշա կու թային 
հաս տա տու թյուն նե րում, որ տեղ ե րե խա-
նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն զբաղ վե լու 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան այն-
պի սի տե սակ նե րով, ի նչ պի սիք են կեր-
պար վես տը, պա րար վես տը, ե րաժշ տու-
թյու նը և այլն: 

Երկ րորդ՝ այս տեղ հնա րա վո րու թյուն 
կա կի րա ռե լու ու սուց ման և ա զատ ստեղ-
ծա գոր ծե լու ոչ կա ղա պա րաց ված ձևեր՝ 
խա ղային ձև, խաղ-թա տե րա կա նա ցում-
ներ, ա զատ պա րեր և այլն: 

Եր րորդ՝ յու րա քան չյուր ե րե խայի ու-
սուց ման ծրա գի րը պետք է լի նի ա վե լի ան-
հա տա կա նաց ված, հե տաքրք րա կան, ին-
չը կօգ նի նրան ա վե լի լավ բա ցա հայտ վել 
ստեղ ծա գոր ծա կան դրս ևոր ման մեջ:

 Վեր ջա պես՝ մշա կու թային հաս տա տու-
թյուն նե րում հնա րա վոր է կազ մա կեր պել 
և ան ցկաց նել պա րապ մունք նե րը կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի հետ բա ցար ձակ կա մա-
վո րու թյան սկզ բուն քով, և ե րե խան կու նե-
նա ման կա վար ժի ը նտ րու թյան հնա րա վո-
րու թյուն:

 Հո գե բան նե րը նշում են, որ գո յու թյուն 
ու նի կեն սու նակ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր-
ծըն թաց նե րի մի քա նի շր ջան: 

Ա ռա ջի նը վե րա բե րում է նա խադպ-
րո ցա կան տա րի քին, ե րկ րոր դը՝ ար դեն 
դպ րո ցա կան, ա ռանձ նա պես կրտ սեր դպ-
րո ցա կան տա րի քին: Ել նե լով դրա նից՝ 
պետք է նշել, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նը 
այն հար թու թյունն է, ո րից ե րե խան տե ղա-
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փոխ վում է դե պի ա պա գա, որ տեղ նա կամ 
կձգ տի ճա նա չել և փո խա կեր պել աշ խար-
հը, կամ նա կլի նի «ոչ ստեղ ծա գործ» ան ձ:

 Պետք է նշել, որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
հատ կա նիշ նե րի զար գա ցու մը մեզ է ներ-
կա յա նում որ պես կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
զար գաց ման ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման:

 Մինչև ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան որ ևէ տե սակ զար գաց նե-
լը նպա տա կա հար մար է նրանց նա խա-
պատ րաս տել՝ զար գաց նե լով նրանց օ ժտ-
վա ծու թյու նը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է (ը ստ 
Դ. Գիլ ֆոր դի) յու րօ րի նա կու թյուն, ի մա ցա-
կան ճկու նու թյուն, ի մաս տային ի նք նա բե-
րա կան ճկու նու թյուն (կա նո նա կարգ ված 

ի րա վի ճա կում բազ մա զան գա ղա փար նե-
րի ար տադ րա կա նաց ման ըն դու նա կու-
թյուն), կեր պա րային հա մա ձայ նու թյան 
ճկու նու թյուն (ազ դա կի ձևի փո փո խե լու 
ըն դու նա կու թյուն), որ պես զի նրանց մեջ 
տես նենք նոր հատ կա նիշ ներ և կի րառ ման 
հնա րա վո րու թյուն: 

Այս պի սով՝ հան րա գու մա րի բե րե լով 
վերն աս վա ծը, կա րե լի է գալ այն եզ րա-
հանգ ման, որ գե ղա գի տա կան դաս տի-
ա րա կու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը 
ան փո խա րի նե լի են ե րե խայի ըն դու նա-
կու թյան հայտ նա բեր ման, զար գաց ման և 
նրա բա նա կա նու թյան զար գաց ման գոր-
ծում:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Հ. Գարդ ներ, Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան է ու թյու նը, Եր., 2004 թ., «Ոս կան Եր ևան ցի» 
հրատ., 288 է ջ։

2. Մ. Ա ստ վա ծատ րյան, Ս. Վար դու մյան, Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սու թյան կի րա ռու մը 
ու սուց ման վաղ շր ջա նում, Ձեռ նարկ տար րա կան դպ րո ցի ու սուց չի հա մար, Եր., 2005 թ., 
« Նոյյան տա պան», 407 է ջ։ 

3. Լ. Սո ղո մո նյան, Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի գե ղար վես տա կան կր թու թյան ի րա կա նա ցու մը ման-
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում, Եր., 2010 թ., 141 էջ: 

AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE ROLE OF HUMAN INTELLIGENCE PROCESS

Л. Согомонян 

Статья обусловлена необходимостью изучения творческих возможностей школьника, 
развития этих возможностей через возможности художественного воспитания и 
образования.

AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE ROLE OF HUMAN INTELLIGENCE PROCESS

L. Sogomonyan 

Article is to explore the creative possibilities of the student, the development of these 
capabilities through the capability to art education and education.
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 Խ. Ա բո վյա նի ան վ. ՀՊՄՀ գի տա կան 
խորհր դում հաս տատ ված մաս-նա գի տա-
կան պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման կա-
նո նա կար գում նշ վում է. « Մաս նա գի տա կան 
պրակ տի կան ու սա նող նե րի կր թա կան 
ծրագ րի բա ղադ րիչն է: Այն կազ մա կերպ-
վում է կր թա կան գոր ծըն թա ցի ա նընդ հա-
տու թյան, հա ջոր դա կա նու թյան և շա րու-
նա կա կա նու թյան սկզ բուն քով»1:

 Մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի 
նպա տա կը բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե-
տի ու սա նող նե րի մեջ մաս նա գի տա կան՝ 
ի մա ցա կան-ճա նա չո ղա կան, հա մա գոր-
ծակ ցային, կա ռու ցո ղա կան, կազ մա կեր-
պա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի գործ նա կան ձևա վո րումն ու 
ամ րապն դումն է կոնկ րետ գոր ծու նե ու-
թյան շր ջա նակ նե րում, ին չի ար դյուն քում 
էլ՝ գի տա կան և գործ նա կան պատ րաս տա-
կա նու թյուն ու նե ցող ո րա կյալ ման կա վարժ 
մաս նա գետ նե րի նա խա պատ րաս տու մը:

 Հայոց լեզ վի և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նում ման կա վար ժա-
կան պրակ տի կան կազ մա կերպ վում է 3 
շր ջա փու լով՝ հա մա պա տաս խան ՀՊՄՀ 
բա կա լավ րի ա նընդ հատ շա րու նա կա կան 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի կազ մա-
կերպ ման ծրագ րի: 
• Ու սում նա ճա նա չո ղա կան կամ հո-

գե բա նա ման կա վար ժա կան պրակ-

տի կա, ո րի նպա տա կը հիմ նա կա նում 
ու սում նա ճա նա չո ղա կան է և կրում է 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան բնույթ:

1 Կանոնակարգ ուսանողների մասնագիտական 
պրակտիկայի կազմակերպման, Խ. Աբովյանի անվան 
ՀՊՄՀ գիտխորհուրդ, 2014 թ. www.armspu.am:

• Ման կա վար ժա կան (ա ջակ ցող) փոր ձի 

(կի րա ռա կան-վեր լու ծա կան) պրակ-

տի կա, ո րը նա խա տես ված է դպ րո ցի 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան, ար տա-
դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի, 
դպ րո ցա կան գոր ծըն թա ցի, տար բեր 
կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց մա նը, ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
նա խագծ մա նը և նա խա պատ րաս տա-
կան աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա-
լու, մաս նակ ցու թյուն բե րե լու հա մար: 

• Ամ փո փիչ-գ նա հա տող պրակ տի կա, 
ո րով նա խա տես վում է ու սա նող նե րին 
ներգ րա վել ակ տիվ դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցի մեջ. ու սա նող-պ րակ տի-
կան տը

•  գործ նա կան դա սեր է վա րում « Հայոց 
լե զու» ա ռար կայից՝ ի նք նու րույ նա բար 
հան դես գա լով ու սուց չի դե րում:

 Ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ե րկ-
րորդ շր ջա փուլ

 Ման կա վար ժա կան (ա ջակ ցող) փոր ձի 
(կի րա ռա կան վեր լու ծա կան) պրակ տի կա

Պ րակ տի կայի նպա տա կը՝ ու սում նա-
դաս տի ա րակ չա կան, ար տա դա սա րա նա-
կան, ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք նե-
րի կազ մա կեր պում, դպ րո ցա վա րու թյուն, 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ծա նո թա ցում և 
մաս նակ ցում:

Խն դիր նե րը՝ 

 ա շա կեր տա կան կո լեկ տիվ նե րի կա-
ռա վար ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցում 
դաս ղե կի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում,
  ծա նո թա ցում և մաս նակ ցու թյուն 

ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա-
տանք նե րին, 

ՌՈՒ ԲԻ ՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅԻ 

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐ ՁԻՑ
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 ար տա դա սա րա նա կան և ար-
տադպ րո ցա կան պա րապ մունք նե րի, մի ջո-
ցա ռում նե րի, է քս կուր սի ա նե րի կազ մա կեր-
պում,
  ծա նո թա ցում և մաս նակ ցու թյուն 

ա ռար կա յա կան մե թո դա կան մի ա վոր ման 
աշ խա տանք նե րին,
  մաս նակ ցու թյուն դա սա գոր ծըն թա-

ցին,
  հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գոր-

ծըն թա ցի տար բեր տե սակ նե րի դի տում ներ, 
դի տար կում ներ, ի նք նու րույն գոր ծու նե ու-
թյուն: 

Ի տար բե րու թյուն ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի 1-ին շր ջա փու լի, ո րի նպա-
տա կը կրում էր ու սում նա ճա նա չո ղա կան 
և հո գե բա նա ման կա վար ժա կան բնույթ՝ 
ծա նո թա ցում և ճա նա չում դպ րո ցի կա-
ռուց ված քին, ստո րա բա ժա նում նե րին, 
փաս տաթղ թա վոր մա նը և այլն, ման կա-
վար ժա կան պրակ տի կայի 2-րդ շր ջա փու-
լում ա ռա վե լա պես կար ևոր վում է ու սա-
նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը դպ րո ցի 
շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող աշ խա-
տանք նե րում (ու սում նա դաս տի ա րակ չա-
կան, կազ մա կերպ չա կան և այլն), ի նչ-
պես նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
պրակ տի կայի այս շր ջա փու լի պա հանջ-
նե րի շր ջա նակ նե րում ո րո շա կի գոր ծու-
նե ու թյան ծա վա լու մը, ին չը միտ ված է ու-
սա նող նե րի ի մա ցա կան-ճա նա չո ղա կան, 
կա ռու ցո ղա կան, կազ մա կեր պա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան, հա մա գոր ծակ ցային 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, ամ-
րապնդ մանն ու զար գաց մա նը:

Ն մու շօ րի նակ 2 

Ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք
 Դաս-վիկ տո րի նայի կազ մա կեր պում
Պ լա նի նմու շօ րի նակ՝ հա մա պա տաս-

խան պար զա բա նում նե րով

 Պար զա բա նում.

 Մի ջին դպ րո ցում « Հայոց լե զու» և « Հայ 
գրա կա նու թյուն» ա ռար կա նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թացն ա ռա վել ար դյու նա վետ կազ-
մա կեր պե լու հա մար նպա տա կային են ոչ 
մի այն դա սի ըն թաց քում ման կա վար ժա-
կան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րա ռու մը, այլև ար տա դա սա րա նա կան 
այն պի սի պա րապ մունք նե րը, մի ջո ցա-
ռում նե րը, վիկ տո րի նա նե րը, դաս-մր ցույթ-
նե րը, ո րոնք կազ մա կերպ վում և մշակ-
վում են՝ հաշ վի առ նե լով « Հայոց լե զու» 
և « Հայ գրա կա նու թյուն» ա ռար կա նե րի 
ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը և ծրագ-
րով նա խա տես ված թե մա նե րի ու սուց մա-
նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Նման 
ար տա դա սա րա նա կան մի ջո ցա ռում նե րը, 
վիկ տո րի նա նե րը է ՛լ ա վե լի են ակ տի վաց-
նում ա շա կերտ նե րի ու սում նա ճա նա չո-
ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ամ րապն դում 
ստա ցած գի տե լիք նե րը, նպաս տում սո վո-
րող նե րի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյան, 
եր ևա կա յու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան հա-
ղոր դակց ման, հա մա գոր ծակ ցային կա րո-
ղու թյուն նե րին, խոս քի զար գաց մանն ու 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը: Կար ևոր 
են ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տիվ մի ջա վայ-
րի ա պա հո վու մը և հո գե բա նա ման կա-
վար ժա կան հա մա կարգ ված մո տե ցում նե-
րի ցու ցա բե րու մը: Նման դաս-մր ցույթ ներ 
նա խագ ծե լիս նա խընտ րե լի է այն պի սի 
ա ռանց քային թե մա նե րի ը նտ րու թյու նը, 
ո րոնք, օ րի նակ, նա խա տես ված են կրկ-
նու թյան դա սե րի հա մար, և ա շա կերտ-
ներն ար դեն գա ղա փար ու նեն տվյալ թե-
մայի ը նդ հա նուր դրույթ նե րի վե րա բե րյալ, 
ու նեն գի տե լիք նե րի ո րո շա կի պա շար և 
ստա ցած գի տե լիք նե րը կի րա ռե լու կա րո-
ղու թյուն ներ: 

Դաս-մր ցույթ նե րը ի րա կա նաց վում են 
ո րո շա կի սկզ բունք նե րով՝ ակ տիվ մի ջա-
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վայ րի ա պա հո վում, ան հա տա կա նու թյուն, 
ճկու նու թյուն, հա մա կարգ վա ծու թյուն, նա-
խա սի րու թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 

Դաս-մր ցույ թում մր ցա վա րի դե րը 
ստանձ նում է ու սա նող-պ րակ տի կան տը. 
ա շա կերտ նե րի թի մում ևս ը նդ գրկ վում են 
ու սա նող-պ րակ տի կանտ նե րը. նպա տա-
կը ոչ մի այն ա շա կերտ նե րի թի մե րի միջև 
մր ցույ թի կազ մա կեր պումն է, այլև ա շա-
կերտ-ա շա կերտ, ա շա կերտ-ու սա նող, ու-
սա նող-ու սա նող հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

Ու սա նող-պ րակ տի կանտ նե րը ի րենք 
են ի նք նու րույ նա բար մշա կում դաս-մր ցույ-
թի պլա նը, ըն թաց քը, մր ցույ թին վե րա-
բե րող յու րա քան չյուր քայլ: Կար ևոր է մի 
հան գա մանք. ու սա նող-պ րակ տի կան տը 
պետք է ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյուն մշա-
կի, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը կազ մա-
կեր պի գործ նա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ճա նա պար հով՝ նա խագ ծային տեխ նո լո գի-
այով՝ ել նե լով և՛ նյու թի կար ևո րու թյու նից, 
և՛ ի րենց ու ա շա կերտ նե րի գործ նա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րից: Այս ե ղա նա կով 
ձևա վոր վում, ամ րապնդ վում է ու սա նող-պ-
րակ տի կան տի ներ քին մո տի վա ցի ան, ի սկ 
խաղ-վիկ տո րի նայից ա ռաջ կազ մա կերպ-
վող պա րապ մունք նե րում, ի նչ պես նաև 
դաս-մր ցույ թի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում ու սա նող-պ րակ տի կան տի կող մից 
վա րած ար դյու նա վետ զրույց նե րի, կազ-
մա կեր պած աշ խա տան քի, ա շա կերտ նե րի 
հե տաքրք րա սի րու թյան ազ դակ նե րի հա-
ղորդ ման ար դյուն քում ու սա նող-պ րակ տի-
կան տը պետք է կա րո ղա նա իր ա ռջև դնել 
մի կար ևոր խն դիր՝ մո տի վաց նել ա շա-
կերտ նե րին, ին չի մի ջո ցով էլ կա պա հով վի 
նրանց ան ձնային ներգ րավ վա ծու թյու նը 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում:

« Ձայ նա վոր նե րի ար տա սա նու թյու նը և 
գրու թյու նը»

 Դաս-մր ցույ թի կա ռուց ված քը հա մա-
պա տաս խան պար զա բա նում նե րով

 Դա սա րան՝ 5-րդ (կամ կա րե լի է ը նտ րել 
2 թի րա խային դա սա րան՝ 5-6-րդ)

Ն պա տա կը. 

ա) ա ռար կա յա կան (ա կա դե մի ա կան)՝ 
• ա շա կերտ նե րը կամ րապն դեն օ-ո, է-ե, 

ը ձայ նա վոր նե րի ճիշտ ար տա սա նու-
թյան և գրու թյան սկզ բունք նե րը, 

• ա շա կերտ նե րը կկա րո ղա նան հա մա-
պա տաս խան բա ռե րը կի րա ռել կա-
պակց ված խոս քի մեջ և կազ մել ի րադ-
րա կան խոսք ո րո շա կի թե մա նե րով,

•  բա ռա պա շա րի հա մալ րում,
բ) սո ցի ա լա կան կամ զար գաց նող՝

•  հա մա գոր ծակ ցային, հա ղոր դակց ման 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում, 

• եր ևա կա յա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցում, 

• ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան ակ տիվ 
մի ջա վայ րի ա պա հո վում մր ցույ թի և 
դե րային խա ղի մի ջո ցով:

Խն դի րը. 
• « Ձայ նա վոր նե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը» 

ծրագ րային թե մայի շր ջա նակ նե րում 
ստա ցած գի տե լիք նե րի ամ րապն դում, 
նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բե րում,

•  խոս քի զար գա ցում: 
Ու սում նա կան նյու թեր՝ պաս տառ ներ, 

քար տեր, գու նա վոր մա տիտ ներ, ո ւղ ղագ-
րա կան բա ռա րան ներ, ու սում նա կան ձեռ-
նարկ ներ1:

 Մե թո դը՝ խմ բային աշ խա տանք, մր-
ցույթ, դե րային խաղ2: 

Ըն թաց քը.

 Քայլ 1.

 Նա խա պատ րաս տա կան զրույց, որ 

1 Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Հնչյունաբանություն. 
ուղղագրություն և ուղղախոսություն, Եր., 2007:
2 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, 
վարժություններ, ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ, Վանաձոր, 
2008:
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վա րում են ու սա նող նե րը.
• գ րա գի տու թյան դե րը մար դու ի մա ցա-

կան զար գաց ման, հա ղոր դակց ման, 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման գոր ծում, 

• ուղ ղագ րու թյու նը և ո ւղ ղա խո սու թյու-
նը՝ որ պես գրա գի տու թյան կար ևոր 
բա ղադ րիչ,

•  հա մո զիչ զրույց ներ, պատ մու թյուն ներ. 
գրա գի տու թյուն չու նե նա լու պատ-
ճա ռով մարդ կանց՝ կյան քի ո րո շա կի 
ի րադ րու թյուն նե րում ու նե ցած ձա խո-
ղում նե րի մա սին,

• ա շա կերտ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե-
րը, կար ծիք նե րը այդ հար ցի շուրջ: 
Խոս տո վա նու թյուն նե րը, թե ի րենք 
կամ ի րենց ըն կեր նե րը հայտն վել են 
ա րդյոք ծի ծա ղե լի, ձա խող ված ի րա-
վի ճա կում՝ բա վա րար գրա գի տու թյան 
մա կար դակ չու նե նա լու պատ ճա ռով, 
կամ կան ա րդյոք ի րենց հա րա զատ-
նե րի շր ջա պա տում մար դիկ, ո րոնք 
ո ւս ման մեջ ու նե ցել են մեծ հա ջո ղու-
թյուն ներ և ո րոն ցով ի րենք հպար տա-
նում են:

 Կար ևոր հան գա մանք՝ ու սա նող-պ-
րակ տի կան տը պետք է կա րո ղա նա հա մո-
զիչ զրույց նե րով, հարց ու պա տաս խա նով 
մո տի վաց նել ա շա կերտ նե րին ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում: Այս տեղ կար ևոր է նաև 
սո վո րող նե րի հույ զե րի, հու զա կան ապ-
րում նե րի (ու րա խու թյուն, վախ, ա մո թանք, 
հպար տու թյուն և այլն) վրա ազ դե լը, ին չը 
մեծ դեր է խա ղում ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցում:

 Քայլ 2. 

• Ան հա տա կան աշ խա տան քի կա տա-
րում հարց ու պա տաս խա նի մի ջո ցով:

1.  Քա նի՞ տառ և քա նի՞ հն չյուն կա հայե-
րե նում: 

2. Ո րո՞նք են ձայ նա վոր հն չյուն նե րը:

3.  Հայե րե նում ո՞ր ձայ նա վոր հն չյուն ներն 
են, ո րոնք գրու թյան և ար տա-սա նու-
թյան ո րո շա կի կա նոն նե րի են են-
թարկ վում:

4. Թվար կել ձայ նա վո րով սկս վող բա-
ռեր (նա խընտ րե լի է նշա նա վոր մարդ-
կանց, գրող նե րի, մշա կույ թի գոր ծիչ-
նե րի ա նուն ներ):

 Քայլ 3. 

• Մր ցույ թի կազ մա կեր պում հա մա գոր-
ծակ ցային ե ղա նա կով: Քար տային աշ-
խա տանք:

 Պա հանջ նե րը՝ 
1. Ո՞ր շար քի բո լոր բա ռե րում է գր վում է 

(ե, օ, ո, ը):
2. Գտ նե լուղ ղագ րա կան սխալ նե րը:
3. Նշ ված ար մատ նե րով բա ռեր կազ մել: 
4. Ո՞ր շար քի բո լոր բա ռե րում է կար դաց-

վում ո (վօ), ե (յե), ի՞նչ կա նո նի հա մա-
ձայն:

5.  Կա տա րել բա ռա կազ մա կան վեր լու-
ծու թյուն ներ:

6. Գ րել տր ված բա ռե րի հո մա նիշ նե րը:
 Քայլ 4. 

• Դե րային խա ղի կազ մա կեր պում:
• Խմ բային ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա-

տանք:
 Պար զա բա նում
 Ման կա վար ժա կան խա ղե րը ու սուց-

ման մի ջոց են, ին չի ար դյուն քում գի տե-
լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռ բե րու մը 
հա մե մա տա բար ա վե լի հա ճե լի է, և ձեռք 
բեր ված փոր ձը եր կար է պահ վում: Ման-
կա վար ժա կան խա ղե րի հա մար ը նտր վում 
են հե տաքրք րիր և տար բեր տե սակ ներ 
պա րու նա կող թե մա ներ: Ման կա վար ժա-
կան խա ղեր կա րե լի է ան ցկաց նել շար-
քե րով, խմ բե րով, զրույց նե րով: Դե րային 
խա ղը, մր ցույ թը ման կա վար ժա կան խա-
ղի տե սակ ներ են, և դրանց ար դյուն քում 
ի րա կա նաց վում է սո վո րող նե րի մտա-
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վոր կա րո ղու թյուն նե րի, ճա նա չո ղա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան և հա ղոր դակց ման հմ-
տու թյուն նե րի և բա նա վոր խոս քի զար գա-
ցում, բա ռա պա շա րի հարս տա ցում:

 Դե րային խա ղե րի դեպ քում սո վո րող-
նե րը տար բեր մաս նա գի տու թյան տեր 
մարդ կանց դեր են ստանձ նում և խա ղի 
ձևով ծա վա լում ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն՝ 
կրկ նօ րի նա կե լով մե ծա հա սակ նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը և փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րը: Դե րային խա ղի ըն թաց քում սեր և 
հար գանք է ձևա վոր վում մարդ կանց, շր-
ջա պա տի և աշ խա տան քի նկատ մամբ: 

Աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ձևը՝
խմ բե րին տրա մադ րել ձայ նա վոր նե րի 

ո ւղ ղագ րու թյա նը վե րա բե րող բա ռա շար-
քեր: Խմ բերն ի նք նու րույ նա բար պետք է 
խմ բա վո րեն բա ռե րը և կազ մեն փոք րիկ 
տեքս տեր կամ հան դես գան այս կամ այն 
մաս նա գե տի դե րում՝ կի րա ռե լով խմ բա վո-
րած բա ռե րը, ի նչ պես՝ «Ես խո հա րար եմ», 
«Ես ի րա վա բան եմ», «Ես բժիշկ եմ», «Ես 
զար դե րի նո րա բաց խա նու թի տնօ րենն 
եմ»: Օ րի նակ՝ «Ես զար դե րի նո րա բաց 
խա նու թի տնօ րենն եմ» դե րային խա ղի 
հա մար տր ված բա ռա պա շա րից կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ բա ռե րը՝ ո րա-
կյալ, բարձ րո րակ, ոս կե զօծ, ար ծա թա զօծ, 
հնաոճ, նո րաոճ, մի օ րի նակ, յու րօ րի նակ, 
ըն դօ րի նա կել, ա մե նաո րա կյալ, փղոսկ-
րյա, ա մե նաըն տիր, նա խընտ րել, հյու րըն-
կալ, բա րեսր տո րեն, դեղ նա զօծ և այլն: 

Քայլ 5. 

Մր ցում են թի մի ա վագ նե րը.
 Բա ռային թե լադ րու թյան կազ մա կեր-

պում: Բա ռե րը գր վում են գրա տախ տա-
կին, որ պես զի տե սա նե լի լի նեն բո լո րին:

 Քայլ 6. 

• Ամ փո փում. թի մե րին տր վում են ցու-
ցա պաս տառ ներ և գու նա վոր մա-
տիտ ներ: Թի մի ան դամ նե րը հաշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում լրաց նում են 
ցու ցա-պաս տա ռի հա մա պա տաս խան 
սյու նակ նե րը (է-ե, օ-ո, ը)՝ լրաց նե լով 
այն բա ռե րը, ո րոնց գրու թյանն ու ար-
տա սա նու թյանն ան դրա դար ձան դաս-
մր ցույ թի ըն թաց քում:

 Քայլ 7.

• Ար դյունք նե րի ամ փո փում. մր ցա նակ-
նե րի շնոր հում: 

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա-
տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ-
ված է ման կա վար ժա կան տակ տից և վար-
պե տու թյու նից. որ քա նո՞վ եմ տի րա պե տում 
հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րին՝ մաս նա գի տա-
կան պատ րաս տա կա նու թյուն, ստեղ ծա-
գոր ծա կան հնա րա գի տու թյուն, վս տա-հու-
թյուն և հար գանք ե րե խա նե րի նկատ մամբ, 
ան շա հախնդ րու թյուն, մար-դա սի րու թյուն, 
ե րե խա նե րի հետ շփ ման հմ տու թյուն ներ, 
ու սուց չի խոս քի կուլ տու րա, ա շա կերտ նե-
րին ճիշտ հաս կա նա լու, ոգ ևո րե լու, նրանց 
գոր ծու նե ու թյու նը նպա տա կաուղղ ված ղե-
կա վա րե լու կա րո ղու թյուն ներ:

Գ րա կա նու թյուն

1.  Կա նո նա կարգ ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման, Խ. Ա բո վյա-
նի ան վան ՀՊՄՀ գիտ խոր հուրդ, 2014 թ., www.armspu.am:

2. Յու. Ա վե տի սյան, Հ. Զա քա րյան, Հն չյու նա բա նու թյուն. ո ւղ ղագ րու թյուն և ո ւղ ղա խո սու թյուն, 
Եր., 2007:

3. Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, հնար ներ, վար ժու թյուն ներ, ԿԱԻ, Լո ռու մաս նա ճյուղ, 
Վա նա ձոր, 2008:
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ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Р. Арутюнян

Деятельность студентов бакалавриата Армянского государственного педагогического 
университета имени Х. Абовяна во время продолжительной практики состоит из трех 
цыклов. Данная статья посвещена второму цыклу, называющемуся “Прикладная 
и аналитическая практика”, в частности описанию урока-викторины. Тема урока-
викторины “Произношение и правописание глассных”. Такой тип урока-викторины 
особенно мотивирует студентов, повышая их интерес к педагогической деятельности.

THE EXPERIENCE OF OUR PEDAGOGICAL PRACTICES

R. Harutyunyan

The activities of undergraduate students during the continuous practice at Armenian state 
pedagogical university after KH. Abovyan consist of three stages. This article presents the 
second stage titled “applied and analytical practice” , specially it describes the quiz lesson. 
The topic of quiz lesson is “pronunciation and spelling of vowels”. The quiz lesson motivates 
students increasing their interest to the pedagogical activity. 
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ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ
 ՍԱ ԹԻԿ ՂԱ ԶԱ ՐՅԱՆ
 ՄԱ ՐԻ ԱՄ ՂՈՒ ԿԱ ՍՅԱՆ

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ ԳՐԱ ՖԻ ԿԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ 

ՏԵ ՍԱ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ 

ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐՈՂ ԾՐԱԳ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒՄ 

Այ սօր, ա ռա վել քան ե րբ ևէ, պայ ման ներ 
կան ո րա կյալ կր թու թյուն ա պա հո վե լու հա-
մար: Տե ղե կատ վա կան-հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը կր թու թյու նը վե րա զի-
նել են նոր ո րա կի գործ նա կան և մե թո դա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րով: Դա սա վան-
դողն ա զատ վել է ձանձ րա լի, մի ա պա ղաղ 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուց, ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղծ վել կենտ-
րո նա նա լու գոր ծու նե ու թյան ստեղ ծա գոր-
ծա կան կող մե րի վրա: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա-
նաց ման գոր ծում կար ևոր վում է տե ղե-
կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը, ո րը նպաս տում 
է կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց մա նը: Այդ 
տեխ նո լո գի ա նե րը` որ պես մար դու և հա-
սա րա կու թյան կա րիք նե րը բա վա րա րող 
ա ռար կա նե րի ստեղծ ման ար վեստ և գի-
տու թյուն, ոչ այլ ի նչ են, ե թե ոչ մի ջոց` 
աշ խա տան քային հնա րա վո րու թյուն ներն 
ը նդ լայ նե լու հա մար: 

Տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը ո րա-
կա պես փո խում է նաև դա սա վան դո ղի 
դե րը, զգա լի ո րեն հեշ տաց նում յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցը սո վո րո ղի հա մար, ի սկ դա-
սա վան դո ղը դառ նում է սո վո րո ղի կր թա-
կան գոր ծը կազ մա կեր պող, նրան ա ջակ-
ցող և գնա հա տող գոր ծըն կեր: 

Տե ղե կատ վա կան հե ռա հա ղոր դակ-

ցա կան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի-
ա նե րի զար գաց ման պայ ման նե րում 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ո րա կը բարձ-
րաց նե լու հա մար լայ նո րեն կի րառ վում են 
հա մա կարգ չային շնոր հան դես ներ, է լեկտ-
րո նային բա ռա րան ներ, տե ղե կա տու ներ 
և գր քեր, թես տային ծրագ րեր, է լեկտ րո-
նային դա սագր քեր, ու սու ցո ղա կան տե սա-
դա սըն թաց ներ: Դրանք օգ տա գործ վում 
են ու սում նա կան նյութն ա վե լի գրա վիչ և 
հաս կա նա լի ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Էկ րա նին ցու ցադր վող գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը ը մբռ նե լի է 
մա տու ցում նյու թը, վե րա ցա կան գր քային 
նյու թը վե րա ծում գործ նա կան ի րադ րու-
թյան:

 Տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րու մը շատ 
կար ևոր է, քա նի որ մար դիկ սո վո րում և 
զար գա նում են տար բեր ա րա գու թյամբ, 
այ սինքն` տեխ նո լո գի ա նե րը կա րող են 
ան հա տա կա նաց նել ու սու ցու մը: 

Տե սա դա սըն թաց նե րի կի րառ ման 
ա ռա ջին ի սկ փոր ձերն ար դեն ա պա ցու-
ցում են ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու-
նա վե տու թյու նը, ը նդ ո րում՝ հնա րա վո րու-
թյուն է ստեղծ վում ա ռան ձին խն դիր ներ 
լու ծե լիս ան հա տա պես օգ նե լու յու րա քան-
չյուր սո վո րո ղի:

 Տե սա դա սըն թաց նե րը տե ղե կու թյուն-
նե րի մշակ ման հզոր մի ջոց ներ են. դրանք 
ներ կա յաց վում են բա ռե րի, թվե րի, պատ-
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կեր նե րի, ձայ նի, ա նի մա ցի այի տես քով: 
Տե սա դա սըն թաց նե րի կար ևո րա գույն 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն է լսա րա նի 
ա րագ նա խա պատ րաս տու մը տար բեր 
բնույ թի աշ խա տանք նե րի, ո րոնք կապ-
ված են տե ղե կու թյուն նե րի ստաց ման և 
մշակ ման հետ: Այդ պի սի դա սըն թաց նե րի 
կի րա ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս ու սուց ման գոր ծըն թացն ա վե լի ակ տիվ 
դարձ նե լու, տա լու դրան հե տա զո տա կան 
ու ո րո նո ղա կան բնույթ: Ի տար բե րու թյուն 
դա սագր քե րի, հե ռուս տա տե սու թյան և 
կի նոն կար նե րի՝ տե սա դա սըն թաց նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ան հա-
պաղ ար ձա գան քե լու ու սա նո ղի գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, ա պա հո վե լու կրկ նո ղու թյուն, 
նյու թի բա ցատ րու թյուն թույլ ու սա նող նե-
րի, ան ցում դժ վար և գեր բարդ նյու թե րին՝ 
ա ռա վել պատ րաստ ված նե րի հա մար: 

Տե սաու սու ցու մը նաև հե ռա վար ու սուց-
ման ձևե րից է: Այն հա մա կար գայ նո րեն 

ը նտր ված տե սա դա սե րի հա վա քա ծու է՝ 
կոնկ րետ թե մայով՝ նկար ված տե սախ ցի-
կի կամ ձայ նագր ված ցու ցար կի չից հա-
տուկ ծրագ րե րի մի ջո ցով, ո րոնք նա խա-
տես ված են էկ րա նի վրա ի րա կա նաց վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի տե սագր ման հա մար: 
Ի տար բե րու թյուն հե ռա վար ու սուց ման, 
ո րը են թադ րում է և՛ մշ տա կան հս կո ղու-
թյուն ու սում նա կան հաս տա տու թյան կող-
մից, և՛ ո րո շա կի վար ժու թյուն նե րի, ստու-
գո ղա կան աշ խա տանք նե րի կա տա րում ու 
վկա յա կա նի ստա ցում, տե սաու սու ցու մը 
հար մար է ի նք նակր թու թյան հա մար:

 Գո յու թյուն ու նեն տե սա դա սըն թաց նե-
րի ստեղծ ման հա մար նա խա տես ված մեծ 
քա նա կու թյամբ ծրագ րային մի ջոց ներ: 
Դրանց մեջ առ կա են թե՛ վճա րո վի և թե՛ 
ան վճար ծրագ րեր: Դի տար կենք բա վա-
կան լայն կի րա ռու թյուն ստա ցած հինգ 
ծրագ րային մի ջոց նե րի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը: 

Ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Webineria
• Ծ րա գի րը թույլ է տա լիս մի ա վո րել 2 տար բեր աղ բյուր նե րի տե սա-

նյու թե րը: 
• Webinaria-ն թույլ է տա լիս մի ա ժա մա նակ ձայ նագ րել աու դի ո միկ-

րո ֆո նի մի ջո ցով: 
• Առ կա է պարզ տե սախմ բագ րիչ, ո րի օգ նու թյամբ հնա րա վոր է 

տեքստ ա վե լաց նել տե սա նյու թին, ջն ջել ձայ նային ու ղեկ ցու թյու նը 
և այլն: 

• Օ պե րա ցի ոն հա մա կար գը՝ Windows:
Jing • Ծ րա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոչ մի այն տե սա նյութ տե սագ-

րե լու, այլև էկ րա նից լու սան կա րե լու:
• Ծ րա գիրն ու նի հաս կա նա լի և պարզ մի ջե րես:
•  Տե սա նյու թը կա րող է լի նել 5 րո պե ից ոչ ա վել:
•  Տե սա նյու թը խմ բագ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ան ցում կա տա րել 

Camtasia խմ բագ րի չին: 
• Օ պե րա ցի ոն հա մա կար գերն են Windows, Mac OS X:
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Camtasia 

Studio
• Տե սա ձայ նագր ման ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն:
•  Տե սա նյու թը տար բեր ձևա չա փե րի փո խա կեր պե լու հնա րա վո րու-

թյուն:
• Ծ րա գի րը կա րող է խմ բագ րել նաև «օ տար»` մեկ այլ ծրագ րի կող մից 

ստեղծ ված տե սա նյութ:
• Ծ րա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոչ մի այն տե սա նյութ տե սագ-

րե լու, այլ նաև էկ րա նից լու սան կա րե լու:
•  Ծրա գի րը թույլ է տա լիս մի ա վո րել 2 տար բեր աղ բյուր նե րի տե սա-

նյու թե րը:
•  Տե սա նյու թի խմ բագր ման հա մար առ կա է հար մար տե սախմ բագ-

րիչ, որ տեղ կա րող ե նք աշ խա տել և՛ ձայ նի վրա, և՛ մի շարք այլ հե-
տաքր քիր հա վել ված ներ ա վե լաց նել, ո րոնք օգ նում են տե սա նյու թը 
դարձ նե լու ա ռա վել հե տաքր քիր:

• Ծ րա գիրն աշ խա տում է զա նա զան օ պե րա ցի ոն հա մա կար գե րով:
Wink

• Ծ րա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոչ մի այն տե սա նյութ տե սագ-
րե լու, այլև էկ րա նից լու սան կա րե լու:

•  Տե սա դա սում կա րե լի է կի րա ռել բա ցատ րա կան հա վե լում ներ:
• Ծ րագ րում կա մի շարք ֆոր մատ նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու-

թյուն, այդ թվում՝ .exe, .flv, .html:
• Հ նա րա վո րու թյուն կա փո խե լու ի նչ պես մկ նի կի ցուց չի տե ղը, այն-

պես էլ ձևն ու չա փը: 
• Առ կա է ներ կա յա ցում պատ րաս տե լու հնա րա վո րու թյուն: 
• Օ պե րա ցի ոն հա մա կար գերն են Windows, Linux:

TipCam
• Ի րա կա նաց նում է պարզ տե սա ձայ նագ րու թյուն:
•  Տե սագր ման ըն թաց քում կա րե լի է մո տեց նել էկ րա նի ցան կա ցած 

հատ ված:
• Ն շոց նե րը պա հում է .avi և .flv ձևա չա փե րով:
• Խմ բագ րի չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կտ րե լու տե սա նյու թի մի-

այն սկիզ բը և վեր ջը: 
• Օ պե րա ցի ոն հա մա կար գը՝ Windows:

Ն շենք, որ լի նում են դեպ քեր, ե րբ տե-
սա դա սըն թա ցը ստեղ ծե լուց հե տո դա սա-
խո սը նկա տում է, որ տե սա նյու թում առ կա 
են ո րոշ թե րու թյուն ներ: Այդ պի սի դեպ-
քե րում ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում 
օգ տա գոր ծել տե սա նյու թի խմ բագր ման 
հա մար նա խա տես ված ծրագ րային մի ջոց-
ներ: 

Այս խմ բի ա ռա վել վառ ներ կա յա ցու ցիչ-
ներն են` Sony Vegas Pro, Adobe Premiere 

Pro, Corel VideoStudio Pro, VirtualDub և 

Videopad Video Editor-ը: Ներ կա յաց նենք 
տե սա նյու թի խմ բագր ման հա մար նա խա-
տես ված մի շարք ծրագ րային մի ջոց նե րի 
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
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Ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Sony Vegas 

Pro

1. Մաս նա գի տա կան վի դե ո և աու դի ո խմ բա գիր է:
2. Ծրագ րում առ կա է ներ կա ռուց ված է ֆեկտ նե րի մեծ պա շար:
3. Ա ջակ ցում է մեծ քա նա կու թյամբ վի դե ո- և աու դի ո- ձևա չա փե րին:
4. Ծրա գի րը չու նի ռու սա լե զու տե ղայ նա ցում:

Adobe Pre-

miere Pro

1. Ա ջակ ցում է մեծ քա նա կու թյամբ վի դե ո- և աու դի ո- ձևա չա փե րին, 
այդ թվում՝ .avi-ին:

2. Կա րող է փո խա կեր պել տե սա նյու թի ձևա չա փը,
3. Ծրա գիրն աշ խա տում է հայտ նի տար բեր կո դեկ նե րով:
4. Ա նհ րա ժեշտ է հզոր հա մա կար գիչ այս ծրագ րի օգ տա գործ ման 

հա մար:

Corel 

VideoStudio 

Pro

1. Ու նի է ֆեկտ նե րի հա րուստ բա զա:
2. Ու նի հնա րա վո րու թյուն՝ մշակ ված տե սա նյու թը տե ղադ րե լու հա-

մա ցան ցում:
3. Ռու սի ֆի կա տո րը բա ցա կա յում է:

VirtualDub

1. Հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բաշ խե լու աշ խա տան քը ցան ցի մի քա-
նի հա մա կար գիչ նե րի միջև:

2. Հեշ տու թյամբ ի րա կա նաց նում է տե սան շոց նե րի չա փե րի փոք րա-
ցում:

3. Հնա րա վո րու թյուն է տա լիս աշ խա տե լու մեծ չա փե րի նշոց նե րով:
4. Հար մար և պարզ ծրա գիր է ցան կա ցած բար դու թյան տե սա նյու-

թեր մշա կե լու հա մար ի նչ պես փոր ձա ռու մաս նա գե տի, այն պես էլ 
սկս նա կի հա մար:

5. Ա ջակ ցում է մի այն .avi ձևա չա փի նշոց նե րին:

Videopad 

Video 

Editor

1. Տե սա մոն տա ժի լայ նա ծա վալ հնա րա վո րու թյուն:
2. Մի շարք է ֆեկտ նե րի կի րա ռում, այդ թվում՝ կադ րի կր ճա տում, հին 

կի նոն կա րի է ֆեկտ և այլն:
3. Պարզ մի ջե րես, հեշտ կի րա ռու թյուն:
4. Բազ մա թիվ ձևա չա փե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն:
5. Տե սան շո ցը ան մի ջա պես DVD սկա վա ռա կի վրա պահ պա նե լու 

հնա րա վո րու թյուն:
6. Էկ րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը տե սագ րե լու և լու սան կա րե լու հնա րա-

վո րու թյուն, նաև վեբ տե սախ ցի կի մի ջո ցով տե սագ րու թյան ա պա-
հո վում:

7. Բա նա քա ղու թյան եր կար ժա մա նա կա հատ  ված:
8. Թույլ աու դի ոխմ բագ րիչ:
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 Տե սո ղա կան և ձայ նային տե ղե կու թյուն-
նե րի զու գոր դու մը ներ գոր ծում է մար դու 
2 ա մե նա կար ևոր զգա յա րան նե րի՝ տե-
սո ղու թյան և լսո ղու թյան վրա: Ազ դե լով 
զգա յա րան նե րի վրա գույ նի, ձայ նի, խոս-
քի հա մադ րու թյամբ՝ ու սուց ման ձայ նա-
տե սո ղա կան մի ջոց նե րը ա ռա ջաց նում են 
բազ մաբ նույթ զգա ցո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
վեր լու ծու թյան են են թարկ վում, հա մե մատ-
վում, հա մա տեղ վում ար դեն առ կա պատ-
կե րա ցում նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: 
Դա բարձ րաց նում է ու սում նա կան գոր ծըն-
թա ցի տե ղե կու թային հա գեց վա ծու թյու նը և 
ըն կալ ման ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Կան շատ ա ռար կա ներ, ո րոնք դա-
սա վան դե լիս տե սա դա սե րի կի րա ռու մը 
ա ռա վել կար ևոր է: Այդ պի սի ա ռար կա նե-
րից է հա մա կարգ չային գրա ֆի կան, ո րն 
ին ֆոր մա տի կայի այն մի ջոց նե րի ու ե ղա-
նակ նե րի մշակ ման բա ժինն է, ո րի շնոր-
հիվ հա մա կարգ չային տեխ նի կայի օգ տա-
գործ մամբ կա րե լի է մշա կել գրա ֆի կա կան 
պատ կեր ներ: 

Պատ կեր նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը 
ա ռա վել դյու րըմբռ նե լի դարձ նե լու գոր ծում 
շատ մեծ է տե սա դա սե րի կի րառ ման դե-
րը: Սա ա ռա վել կար ևոր է, ե րբ սո վո րո ղը 
զբաղ վում է ի նք նու սուց մամբ կամ էլ ցան-
կա նում է տա նը ևս մեկ ան գամ մշա կել 
այն նույն պատ կե րը, ո րը դա սի ժա մա նակ 
մշա կել է դա սա վան դո ղը: Նայե լով տե սա-
դա սին՝ նա հեշ տու թյամբ կկրկ նի գոր ծո-
ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը: 

Ի հար կե, ա ռան ձին տե սա նյու թե րի առ-
կա յու թյու նը կօգ նի սո վո րո ղին ո րոշ պատ-
կեր ներ մշա կե լու, սա կայն ա ռար կայի ու-
սուց ման (ի նք նու սուց ման) գոր ծըն թա ցը 
ա ռա վել հեշտ և հե տաքր քիր կդառ նա, ե թե 
ա ռան ձին տե սա դա սըն թաց նե րի փո խա-
րեն գո յու թյուն ու նե նա ծրագ րային փա-
թեթ, ո րի շնոր հիվ հա մա կարգ ված ձևով 

հնա րա վոր կլի նի տե սա դա սե րի օգ նու-
թյամբ ի րա կա նաց նել « Հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կա» ա ռար կայի ու սու ցու մը: 

Մեր կող մից C++ ծրագ րի մի ջո ցով 
մշակ վել է այդ պի սի մի ծրագ րային փա-
թեթ, ո րը կոչ վում է «CompGraph»: Ծրագ-
րի հետ մեկ տեղ մենք Camtasia Studio 
ծրագ րով մշա կել ե նք « Հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կա» ա ռար կան ու սու ցա նե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ տե սա դա սե րի հա մա լիր: 
Ներ կա յաց նենք ծրագ րի ալ գո րիթ մը, աշ-
խա տան քի սկզ բուն քը և է ու թյու նը: 

«CompGraph» ծրա գի րը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս հա մա կարգ ված ձևով, մե-
նյու նե րի և են թա մե նյու նե րի օգ նու թյամբ 
դի տե լու ծրագ րային փա թե թում նե րառ-
ված տե սա դա սե րը: Մե նյու նե րը և են-
թա մե նյու նե րը կազմ ված են այն պես, որ 
տե սա դա սե րը լի նեն ճիշտ հա ջոր դա կա-
նու թյամբ, նպաս տեն տե սա դա սըն թա ցի 
ամ բող ջա կան յու րաց մա նը և ի նք նու սուց-
ման դեպ քում լի նեն պարզ ու հաս կա նա լի:

 «CompGraph» ծրագ րի մի ջե րե սը բաղ կա-
ցած է մե նյո ւի տո ղից, գոր ծիք նե րի վա հա նա-
կից, ի նչ պես նաև հիմ նա կան տե սա դաշ տից:

 Հիմ նա կան տե սա դաշ տը կա ռուց վել է 
WindowsMediaPlayer ղե կա վար ման գոր ծի-
քի օգ նու թյամբ, ո րը նա խա տես ված է մուլ-
տի մե դի ա նշոց նե րի ցու ցադր ման հա մար:

 Կա ռա վար ման բո լոր գոր ծիք նե րը 
կար գա վոր ված են այն պես, որ պա տու հա-
նի մե ծաց ման (Maximize) և փոք րաց ման 
(Minimize) ժա մա նակ տվյալ պա հին պա-
տու հա նում ցու ցադր վող տե սա նյու թի և այլ 
տար րե րի չա փե րի ու դիր քե րի փո փո խու-
թյուն չի կա տար վում, և գոր ծըն թացն ի րա-
կա նա նում է հա մա չափ:

«CompGraph» ծրագ րում գոր ծիք նե րի 
վա հա նա կի բո լոր գոր ծիք նե րը նա խա-
տես ված են ծրագ րային կո դի օգ նու թյամբ 
տե սա դա սե րը կա ռա վա րե լու հա մար: 
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Play գոր ծի քը, ո րը կո ճակ (But-
ton) է, նա խա տես ված է մկ նի կի օգ նու-
թյամբ հա մա պա տաս խան Play հրա հանգ-
նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Ծ րագ րային կո դը հետ ևյալն է.
private: System::Void but-

ton1_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
 a x W i n d o w s M e d i a P l a y e r 1 -

>Ctlcontrols->play();
  }

 Stop գոր ծի քը նա խա տես ված 
է մկ նի կի օգ նու թյամբ հա մա պա տաս խան 
Stop հրա հանգ նե րը կա տա րե լու հա մար.

private: System::Void but-
ton2_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
 a x W i n d o w s M e d i a P l a y e r 1 -

>Ctlcontrols->stop();
 }

Pause գոր ծի քը նա խա տես ված 
է մկ նի կի օգ նու թյամբ հա մա պա տաս խան 
Pause հրա հանգ նե րը կա տա րե լու հա մար.

private: System::Void but-
ton3_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
  axWindowsMediaPlayer1-

>Ctlcontrols->pause();
 }

 ձայ նը կա ռա վա րող 
գոր ծիք նե րը նա խա տես ված են տե սա-
դա սի ձայ նը բարձ րաց նե լու և ցած րաց-
նե լու հա մար: Սա կայն այս գոր ծըն թա ցի 
հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա պես ձայ նին 
տալ նախ նա կան ար ժեք, այ նու հետև փո-

փո խե լով այդ ար ժե քը՝ բարձ րաց նել կամ 
ի ջեց նել տե սա դա սի ձայ նը: Այդ գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են հետ ևյալ 
ծրագ րային կո դի օգ նու թյամբ.

private: System::Void Form1_
Load(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
 this->axWindowsMediaPlayer1-

>settings->volume=10;
  }
private: System::Void but-

ton4_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)

  {
this->axWindowsMediaPlayer1->settings-

>volume=this->axWindowsMediaPlayer1-
>settings->volume+10;

 }
private: System::Void but-

ton5_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)

  {
this->axWindowsMediaPlayer1->settings-

>volume=this->axWindowsMediaPlayer1-
>settings->volume-10;

 }
«CompGraph» ծրագ րում առ կա են նաև 

եր կու գոր ծիք ներ, ո րոնք նա խա տես ված 
են տե սա դա սի հո լո վա կը ա ռաջ և հետ վե-
րա փա թա թե լու հա մար՝

 
:

Ծրագ րային կո դը ներ կա յաց ված է 
ստորև.

private: System::Void but-
ton7_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
 a x W i n d o w s M e d i a P l a y e r 1 -

>Ctlcontrols->fastReverse();
  }
private: System::Void but-
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ton6_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

 {
 a x W i n d o w s M e d i a P l a y e r 1 -

>Ctlcontrols->fastForward();
  }
 Մե նյու նե րի և են թա մե նյու նե րի աշ խա-

տան քը ա պա հո վե լու հա մար նա խագծ ման 
ըն թաց քում օգ տա գործ վել է menuStrip 

գոր ծի քը, ո րը նա խա տես ված է հրա ման-
նե րի խմ բա վոր ման հա մար:

«CompGraph» ծրագ րում նե րառ ված են 
ե րեք մե նյու ներ՝ Adobe Photoshop, Corel-
DRAW, 3ds MAX, ո րոնք բաղ կա ցած են 
են թա մե նյու նե րից, ո րոնց հա ջոր դա կա-
նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է յու րա-
քան չյուր նյու թի դա սա վանդ ման հա ջոր-
դա կա նու թյա նը:

Յու րա քան չյուր են թա մե նյո ւին դի մե լու 
դեպ քում ծրագ րի տե սա դաշ տում բաց վում 
է ծրագ րային փա թե թում նե րառ ված հա-
մա պա տաս խան տե սա դա սը: Օ րի նակ, ե րբ 

օգ տա տե րը մկ նի կի օգ նու թյամբ ը նտ րում է 
«Adobe Photoshop» մե նյո ւի «Photoshop ծրագ-
րի մի ջե րե սը» են թա մե նյուն, տե սա դաշ տում 
բաց վում է հա մա պա տաս խան տե սա դա սը. 
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«CompGraph» ծրագ րի գոր ծիք նե րի 
վա հա նա կը բաղ կա ցած է հինգ գոր ծիք-
նե րից՝ Գու նային մո դել ներ, Գրա ֆի կա-

կան ֆայ լե րի ձևա չա փեր, Պատ կեր նե-

րի սեղմ ման ալ գո րիթմ ներ, Ֆրակ տալ 

գրա ֆի կա և Ա նի մա ցի ա:
 Գոր ծիք նե րը նա խա տես ված են ծրագ-

րում տեքս տային և պատ կե րային տե ղե-
կու թյուն ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Գու նային մո դել ներ գոր ծի քին դի մե լու 
դեպ քում ծրագ րի տեքս տային դաշ տում 
ներ կա յաց վում է գու նային մո դել նե րին վե-
րա բե րող տե ղե կու թյուն, դի տարկ վում են 
RGB, CMYK, HSB և այլ մո դել նե րի հիմ նա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Գրա ֆի կա կան ֆայ լե րի ձևա չա փեր 

գոր ծի քին դի մե լու դեպ քում ներ կա յաց վում 
է գրա ֆի կա կան ֆայ լե րի ձևա չա փե րի հա-
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը: Հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում TIFF (Tagged 
Image File Format), PSD (PhotoShop Docu-
ment), JPEG (Joint Photographic Experts 
Group), GIF (Graphics Interchange Format), 
PNG (Portable Network Graphics) և գրա-
ֆի կա կան տվյալ նե րի ներ կա յաց ման այլ 
ձևա չա փե րի:

Պատ կեր նե րի սեղմ ման ալ գո րիթմ ներ 

գոր ծի քին դի մե լու դեպ քում ծրագ րի տեքս-
տային դաշ տում ման րա մասն վեր լուծ վում 
են պատ կեր նե րի սեղմ ման ա ռա վել կի րառ-
վող ալ գո րիթմ ներն ու մե թոդ նե րը:

 Քա նի որ գո յու թյուն ու նեն հա մա կարգ-
չային գրա ֆի կայի մի քա նի հիմ նա կան 
տե սակ ներ, ո րոնք ի րա րից տար բեր վում 
են պատ կե րի ձևա վոր ման ե ղա նա կով՝ 
ռաստ րային գրա ֆի կա, վեկ տո րա կան 
գրա ֆի կա, ֆրակ տալ գրա ֆի կա, ե ռա չափ 
գրա ֆի կա, և մենք «CompGraph» ծրագ-
րի մե նյու նե րի մի ջո ցով ան դրա դարձ ե նք 
կա տա րել ռաստ րային գրա ֆի կայի վառ 
ներ կա յա ցու ցիչ հան դի սա ցող Adobe Pho-
toshop, վեկ տո րային գրա ֆի կա յում լայն 
կի րա ռում ու նե ցող CorelDRAW և ե ռա չափ 
պատ կեր նե րի ստեղծ ման ու մշակ ման հա-
մար նա խա տես ված 3ds Max ծրագ րե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ներ կա յաց-
մա նը, գտանք, որ ան հրա ժեշտ է նաև բա-
ցատ րել ֆրակ տալ գրա ֆի կայի հիմ նա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի, ծրագ րային մի-
ջոց նե րի (Art Dabbler, Ultra Fractal, Frac-
tal Explorer, ChaosPro, Apophysis, Mystica և 
այլն) և ֆրակ տալ պատ կեր նե րի ձևա վոր-
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ման սկզ բունք նե րը: Ծրագ րում վե րոնշ-
ված ու սում նա կան նյու թը ներ կա յաց վում 
է Ֆրակ տալ գրա ֆի կա գոր ծի քին դի մե լու 
դեպ քում: 

Ա նի մա ցի ա գոր ծի քի օգ նու թյամբ էկ-
րա նին տե ղե կու թյուն է դուրս բեր վում 
հա մա կարգ չային ա նի մա ցի այի վե րա բե-
րյալ: Կար ծում ե նք, որ հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կան ու սում նա սի րե լիս հա մա կարգ-
չային ա նի մա ցի այի վե րա բե րյալ տե ղե կու-
թյուն ներ ստա նա լը ան հրա ժեշտ է, քա նի 
որ հա մա կարգ չային ա նի մա ցի ան բազ մա-
թիվ պատ կեր նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թաց 
է, ո րի ըն թաց քում ցու ցադր վում է օբյեկտ-
նե րի փո փո խու մը և դրանց վե րար տադ-
րումն այն պի սի ա րա գու թյամբ, որ ստեղծ-
վում է ա նընդ հատ (սա հուն) շարժ ման 
պատ րանք:

Այս պի սով` մեր կող մից մշակ ված «Comp-
Graph» կի րա ռա կան ծրագ րային փա թե թը 
ու նի հետ ևյալ ա ռա վե լու թյուն նե րը:
• Ծ րա գի րը զգա լի ո րեն ա րա գաց նում և 

հեշ տաց նում է ու սուց ման ո ղջ գոր ծըն-
թա ցը: Սո վո րո ղին ըն ձեռ վում է հնա-
րա վո րու թյուն՝ բարձր ո րակ ստա նա լու 
ան հրա ժեշտ հեր թա կա նու թյամբ ու-
սում նա սի րե լու ա ռար կան: Նա ստա-

նում է ի նչ պես վեր բալ, խոս քային, 
այն պես էլ ոչ խոս քային ճիշտ հեր թա-
կա նու թյամբ ներ կա յաց ված տե ղե կու-
թյուն նե րը և տե սա նե լի բո լոր նյու թե րը: 

• Քա նի որ ծրագ րում տե սա դա սըն թաց-
նե րը հս տակ հա մա կարգ ված են, ցան-
կա ցած տե ղե կու թյուն, ո րն ու սա նողն 
ար դեն ու սում նա սի րել, սա կայն ժա-
մա նա կի ըն թաց քում մո ռա ցել է, կա-
րե լի է ա ռանց դժ վա րու թյան գտ նել, 
գտ նել շատ ա վե լի ա րագ ու հեշտ, քան 
դա կա րե լի է ա նել գր քով աշ խա տե լիս: 

• Տե սա դա սե րը մշա կե լիս փոր ձել ե նք 
նկա րագ րել ստեղծ ման ո ղջ գոր ծըն-
թա ցը, քայլ առ քայլ և հս տակ բա-
ցատ րել ե նք գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ սո-
վո րող նե րին պատ րաս տի ալ գո րիթմ 
ներ կա յաց նե լով: Տե ղե կատ վա կան 
հենց այս հա գեց վա ծու թյունն է պա կա-
սում ժա մա նա կա կից գր քե րին և ու սու-
ցո ղա կան վճա րո վի դա սըն թաց նե րին:

• Ծ րագ րում ներ կա յաց ված են ի նչ-
պես ու սում նա կան նյու թը ներ կա յաց-
նող տե սա դա սըն թաց ներ, այն պես էլ 
պատ րաս տի վար ժու թյուն նե րի օ րի-
նակ ներ:
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 РАЗ РА БОТ КА ПРОГ РАМ МЫ, УП РАВ ЛЯ Ю ЩЕЙ ПРО ЦЕС СОМ ПРОС МОТ РА 

УЧЕБ НЫХ ВИ ДЕ О У РО КОВ ПО КОМП ЬЮ ТЕР НОЙ ГРА ФИ КЕ

Н. Гри го рян, С. Ка за рян, М. Гу ка сян

 Цел ью стат ьи яв ля ет ся ана лиз осо бен нос тей при ме не ния ви де о у ро ков в про цес се 
обу че ни я, а так же предс тав ле ние раз ра бо тан но го на ми с ис поль зо ва ни ем язы ка прог-
рам ми ро ва ния C++ прик лад но го прог рамм но го па ке та, ко то рый пред наз на чен для изу-
че ния с по мощ ью ви де о у ро ков ос нов ных осо бен нос тей и прин ци пов ра бо ты прог рамм 
Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds MAX, ко то рые пред наз на че ны со от ветст вен но для 
ра бо ты с раст ро вой, век тор ной и трех мер ной гра фи ка ми, яв ля ю щи ми ся ос нов ны ми 
нап рав ле ни я ми комп ью тер ной гра фи ки.

DEVELOPMENT OF A PROGRAM THAT MONITORS THE PROCESS OF WATCHING 

TRAINING VIDEO TUTORIALS THROUGH COMPUTER GRAPHICS

N. Grigoryan, S. Ghazaryan, M. Ghukasyan

The objective of the article is to analyze the features of using the video tutorials during the 
teaching process as well as to represent the applied software package named CompGraph, 
worked out with C++ programming language, the aim of which is to study through the video 
tutorials, the basic features and working principles of programs such as Adobe Photoshop, 
CorelDRAW, 3ds MAX that are respectively implemented to work with raster, vector and 
three-dimension graphics that are the main directions of the computer graphics. 
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 Ներ կա յումս տն տե սա գի տա կան կր-
թու թյան հա մա կար գում նշա նա կա լի դեր 
է հատ կաց վում սո ցի ալ-տն տե սա կան եր-
ևույթ նե րի, հա մա կար գե րի և են թա հա մա-
կար գե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյան, 
մո դե լա վոր ման և կան խա տես ման մե թոդ-
նե րին: Տն տե սա գետ նե րի մաս նա գի տա-
կան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վո րումն ան-
հնար է առանց էկո նո մետ րիկ մե թոդ նե րի և 
տվյալ նե րի բազ մա չափ վի ճա կագ րա կան 
վեր լու ծու թյան գոր ծիք նե րի յու րաց ման: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, էկո նո մետ րի կան 
մակ րո- և միկ րոտն տե սա գի տու թյան հետ 
մի ա սին ժա մա նա կա կից տն տե սա գի տա-
կան կր թու թյան հիմ նա րար առար կա նե-
րից է: Էկո նո մետ րի կայի դա սըն թացն ընդ-
գրկ ված է Հա յաս տա նի բու հե րի մեծ մա սի 
տն տե սա գի տա կան մաս նա գի տաց ման 
ֆա կուլ տետ նե րի և տն տե սա գի տա կան 
բու հե րի ծրագ րե րում: ԵՊՀ տն տե սա գի-
տու թյան ֆա կուլ տե տում այն ընդ գրկ ված 
է բա կա լավ րի ա տի ու մա գիստ րո սա կան 
ու սում նա կան ծրագ րե րի պար տա դիր և/ 
կամ կա մընտ րա կան կր թա մա սե րում և 
ուղղ ված է տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի 
և եր ևույթ նե րի էկո նո մետ րիկ մո դե լա վոր-
ման տե սա կան ու գործ նա կան ու նա կու-
թյուն նե րի, ինչ պես նաև մո դե լա վոր ման 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հմ տու թյուն-
նե րի ձևա վոր մա նը: 

Է կո նո մետ րի կայի դա սա վանդ ման 
հիմ նա կան խն դիր ներն են էկո նո մետ րի-

կայի տե սա կան գի տե լիք նե րի ու սու ցա-
նու մը և դրանց կի րառ ման գործ նա կան 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը ու սա նող նե-
րի շր ջա նում: Դա սըն թա ցի ար դյուն քում 
ու սա նող նե րը պետք է տի րա պե տեն էկո-
նո մետ րի կայի տե սու թյա նը և դրա հի ման 
վրա էմ պի րիկ տվյալ նե րի օգ տա գործ մամբ 
կա րո ղա նան ձևա վո րել էկո նո մետ րիկ մո-
դել ներ, բա ցա հայ տել, քա նա կա պես գնա-
հա տել ու կան խա տե սել տն տե սա կան 
եր ևույթ նե րի զար գաց ման մի տում նե րը, 
ինչ պես նաև դրանց միջև եղած կախ վա-
ծու թյուն նե րը: 

Այս պի սով՝ էկո նո մետ րի կայի դա սա-
վանդ ման վերջ նա կան նպա տա կը ու սա-
նող նե րի շր ջա նում էկո նո մետ րիկ մո դե-
լա վոր ման կի րա ռա կան հմ տու թյուն նե րի 
զար գա ցումն է` տե սու թյան իմա ցու թյան 
հիմ քի վրա: Այդ նկա տա ռու մով առանձ-
նա պես կար ևոր վում են էկո նո մետ րի կայի 
դա սա վանդ ման ոչ մի այն պա սիվ, այլև 
ակ տիվ և ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի-
րա ռու մը: Այս մո տե ցու մը հա մա հունչ է 
Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նու-
թյա նը, որը են թադ րում է դա սա վանդ ման 
այն պի սի ինո վա ցի ոն մե թոդ նե րի և տեխ-
նո լո գի ա նե րի ներդ րում, որոնք կխ թա նեն 
ու սա նող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի-
վու թյունն ու նա խա ձեռ նու թյու նը: Եթե դա-
սա վանդ ման պա սիվ մե թո դը նե րա ռում է 
էկո նո մետ րի կայի տե սու թյան ներ կա յա-
ցու մը՝ դա սա խո սու թյուն նե րի դա սա կան 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՋՐԲԱՇՅԱՆ

ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴՆԵՐ



213

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

տես քով, ապա ակ տիվ ու ին տե րակ տիվ 
մե թոդ նե րը հիմն ված են ին տե րակ տիվ 
դա սա խո սու թյուն նե րի, հա մա տեղ քն նար-
կում նե րի ու իրա վի ճա կային վեր լու ծու-
թյուն նե րի, գրա կա նու թյան ինք նու րույն 
ու սում նա սի րու թյան, սե մի նար նե րի, լա-
բո րա տոր ու գործ նա կան աշ խա տանք-
նե րի իրա կա նաց ման վրա: Ըստ որում՝ 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի բարձր ար դյու-
նա վե տու թյան ապա հով ման նպա տա-
կով էկո նո մետ րի կայի դա սա վանդ ման 
ակ տիվ ու ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի-
րա ռու մը պետք է մե ծա պես հիմն ված լի-
նի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի՝ 
վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ու 
էկո նո մետ րիկ մո դե լա վոր ման հա մար նա-
խա տես ված հա մա կարգ չային հա տուկ 
ծրագ րային փա թեթ նե րի օգ տա գործ ման 
վրա: 

Մեր կող մից էկո նո մետ րի կայի տե սա-
կան ու գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում փորձ է ար վել կի րա ռե լու ակ-
տիվ ու ին տե րակ տիվ ու սուց ման որո շա կի 
մո տե ցում ներ, որոնք, ըստ մեր գնա հատ-
ման, տվել են հետ ևյալ ար դյունք նե րը. 

1. մե ծա ցել է ու սա նող նե րի հե տաքրքր-
վա ծու թյու նը էկո նո մետ րի կայի դա սըն թա-
ցով,

2. մե ծա ցել է ու սա նող նե րի ներգ րավ-
վա ծու թյու նը դա սըն թա ցի տե սա կան մա-
սի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում և դա սըն-
թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը, 

3. ու սա նող նե րը սկ սել են ստեղ ծա գոր-
ծա բար մո տե նալ խն դիր նե րի լուծ մա նը, 

4. ու սա նող նե րը սո վո րել են ինք նու-
րույն աշ խա տել ինչ պես գրա կա նու թյան 
հետ, այն պես էլ խն դիր նե րի լուծ ման ըն-
թաց քում,

5. ընդ լայն վել են ու սա նող նե րի` թի-
մային աշ խա տան քի հմ տու թյուն նե րը: 

Այս պես, էկո նո մետ րի կայի տե սա կան 

դա սըն թա ցի շր ջա նա կում ան ցկաց վել են, 
այս պես կոչ ված, « հիմ նախնդ րային» և 
«ի րա վի ճա կային» դա սա խո սու թյուն ներ: 
Դրանց ըն թաց քում դա սա խո սը սո վո րա-
բար առաջ է քա շում որո շա կի հիմ նախն դիր 
կամ իրա վի ճակ և նյու թի ներ կա յաց ման 
մի ջո ցով ու սա նող նե րի հետ քն նար կե լով 
և նրանց ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ գա լիս 
է հիմ նախնդ րի լուծ մա նը: Ու սա նող նե րը 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում հիմ-
նախնդ րի լուծ ման տար բե րակ նե րի մշակ-
մա նը: Ըստ որում՝ հա ճախ դա սա խո սի 
կող մից դի տարկ վում են նաև սխալ տար-
բե րակ նե րը` հա ճախ հան դի պող սխալ-
նե րի բա ցա հայտ ման ու վեր լու ծու թյան 
նպա տա կով: Այս մո տե ցու մը մե ծաց նում է 
ու սա նող նե րի հե տաքրքր վա ծու թյու նը դա-
սա վանդ վող նյու թի նկատ մամբ, խթա նում 
նրանց ինք նու րույն ու ստեղ ծա գործ մտա-
ծե լա կեր պը ու ընդ լայ նում գոր ծըն թա ցում 
ակ տիվ ներգ րավ ված ու սա նող նե րի թի վը: 
Օրի նակ՝ երկ կող մա նի լո գա րիթ մա կան 
ռեգ րե սի այի մո դե լի գնա հա տու մը փոք րա-
գույն քա ռա կու սի նե րի եղա նա կով դի տար-
կե լիս դա սա խո սը առա ջադ րում է հետ ևյալ 
հիմ նախն դի րը. ինչ պի սի՞ բո վան դա կային 
իմաստ կու նե նան ռեգ րե սի այի գնա հատ-
վող պա րա մետ րե րը այս դեպ քում: Հար ցը 
քն նարկ վում է ու սա նող նե րի հետ, և ընտր-
վում է սխալ տար բե րակ. «դ րանք կու նե-
նան այն նույն բո վան դա կային իմաս տը, 
որն ու նեն սո վո րա կան գծային ռեգ րե սի-
այի` փոք րա գույն քա ռա կու սի նե րի եղա-
նա կով գնա հատ ված պա րա մետ րե րը»: 
Այ նու հետև դա սա խո սը կի րա ռում է փոք-
րա գույն քա ռա կու սի նե րի եղա նա կը` երկ-
կող մա նի լո գա րիթ մա կան ռեգ րե սի այի 
մո դե լի դեպ քում և ու սա նող նե րի հետ մի-
ա սին դուրս է բե րում գնա հատ ված պա-
րա մետ րե րի բա նաձ ևե րը, որոնք վկա յում 
են, որ այս պա րա գա յում պա րա մետ րե-
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րը ստա նում են առաձ գա կա նու թյուն նե րի 
իմաստ: Ու սա նող նե րը ակ տիվ մաս նակ-
ցու թյուն են ու նե նում թե՛ առա ջադր վող 
վար կա ծի ձևա կերպ ման, թե՛ դրա ստուգ-
ման գոր ծըն թաց նե րին և ավե լի արագ են 
յու րաց նում ներ կա յաց վող նյու թը: 

ԵՊՀ-ո ւմ էկո նո մետ րի կայի գործ նա-
կան պա րապ մունք ներն իրա կա նաց վում 
են հա մա կարգ չային լսա րան նե րում՝ SPSS 
և EViews ծրագ րային փա թեթ նե րի օգ տա-
գործ մամբ: Այդ պա րապ մունք նե րի ըն-
թաց քում ու սա նող նե րը նախ ծա նո թա նում 
են փա թե թի ընդ հա նուր հնա րա վո րու-
թյուն նե րին, ապա իրա կա նաց նում տվյալ-
նե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով փա թե թի վի ճա կագ րա-
կան մո դուլ նե րը, և լու ծում էկո նո մետ րիկ 
մո դե լա վոր ման խն դիր ներ՝ օգ տա գոր ծե-
լով փա թե թի էկո նո մետ րիկ մո դուլ նե րը: 
Հարկ է նշել, որ տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս է՛լ ավե լի ընդ լայ նե լու 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րառ վող մե-
թոդ նե րի շր ջա նա կը: 

Ս տորև կներ կա յաց նենք էկո նո մետ րի-
կայի գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն-
թաց քում մեր կող մից կի րառ վող ակ տիվ և 
ին տե րակ տիվ ու սուց ման հիմ նա կան մե-
թոդ նե րը: 

Նախ՝ տվյալ փա թե թի հետ աշ խա տե-
լու հմ տու թյուն նե րի արագ զար գաց ման 
նպա տա կով կի րառ վում է ցու ցադ րու-
թյուն նե րի վրա հիմն ված ին տե րակ տիվ 
ու սուց ման մե թո դը: Դա սա խո սը ներ կա-
յաց նում է ծրագ րային փա թե թի հնա րա-
վո րու թյուն նե րը և դրա նով աշ խա տե լու 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը` էլեկտ րո նային 
ցու ցադ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ցույց տա լով 
քայ լե րի որո շա կի հա ջոր դա կա նու թյուն 
իրա կա նաց նե լու տեխ նի կան: Դա սա խո-
սի բա ցատ րու թյուն նե րի ու ցու ցադ րու-

թյան ըն թաց քում ու սա նող նե րը նրա հետ 
մի ա ժա մա նակ իրա կա նաց նում են առա-
ջադր վող քայ լե րը, հար ցեր տա լիս և քն-
նար կում ներ անում: Օրի նակ՝ դա սա խո-
սը ներ կա յաց նում է Eviews ծրագ րային 
փա թե թում նոր աշ խա տան քային ֆայլ 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս 
փու լում նշ վում է, որ Eviews-ի աշ խա տան-
քային ֆայ լը Eviews-ի ձևա չա փի տվյալ-
նե րի շտե մա րանն է, որը պա րու նա կում 
է տար բեր օբյեկտ ներ, մաս նա վո րա պես 
այն տվյալ նե րը, որոն ցով պատ րաստ վում 
եք աշ խա տե լու: Eviews փա թե թում նոր 
աշ խա տան քային ֆայլ ստեղ ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է գլ խա վոր մե նյո ւից ընտ-
րել՝ File/New/Workfile: Դրա ար դյուն քում 
բաց վում է երկ խո սու թյան պա տու հան 
(Workfile Range), որում պետք է նշ վեն 
ստեղծ վող նոր աշ խա տան քային ֆայ լի 
հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րը: Եթե ստեղծ-
վե լիք աշ խա տան քային ֆայ լը պա րու նա-
կե լու է տա րա ծա կան տվյալ ներ (օ րի նակ՝ 
երկր նե րի, տնային տն տե սու թյուն նե րի, 
ֆիր մա նե րի, ան ձանց կտր ված քով, ժա-
մա նա կի միև նույն պա հին), ապա բաց-
ված երկ խո սու թյան պա տու հա նում պետք 
է ընտ րել Undated or irregular տար բե րա-
կը: Այս բա ցատ րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
թե՛ դա սա խո սը և թե՛ ու սա նող նե րը հա մա-
կար գիչ նե րով իրա կա նաց նում են նշ վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, իսկ դա սա խո սի աշ-
խա տան քը մի ա ժա մա նակ նաև ցու ցադր-
վում է: 
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Այ նու հետև ու սա նող նե րը ինք նու րույն, 
ան հա տա պես կրկ նում են քայ լե րի իրա-
կա նաց ման ներ կա յաց ված տեխ նի կան: 
Այդ ըն թաց քում դա սա խո սը հնա րա վո րու-
թյուն է ու նե նում դի տե լու յու րա քան չյուր 
ու սա նո ղի ան հա տա կան աշ խա տան քը, 
հարկ եղած դեպ քում լրա ցու ցիչ բա ցատ-
րու թյուն ներ ու ճշգր տում ներ իրա կա-
նաց նե լու: Այս պի սով՝ ապա հով վում է 
« հե տա դարձ կա պը» ու սա նո ղի հետ, և վե-
րահսկ վում յու րաց ման գոր ծըն թա ցը:

Դ րա նից հե տո նպա տա կա հար մար է 
ու սա նող նե րին տալ ծրագ րային փա թե թի 
հետ աշ խա տե լու հիմ նա կան սկզ բունք նե-
րին վե րա բե րող առա ջադ րանք ներ, որոնք 
կի րա կա նաց վեն ան հա տա բար: Դա հնա-
րա վո րու թյուն կտա ստու գե լու ու գնա հա-
տե լու նյու թի յու րա ցումն ու ու սա նող նե րի 
հմ տու թյուն նե րը: Որ պես օրի նակ՝ բե րենք 
Eviews ծրագ րային փա թե թի հետ աշ-
խա տե լու տար րա կան ու նա կու թյուն նե րի 

գնա հատ ման հա մար առա ջարկ վող հետ-
ևյալ առա ջադ րան քը. « Ձեզ տրա մադր ված 
է աշ խար հի 169 երկր նե րի սո ցի ալ-տն-
տե սա կան զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րի 
էլեկտ րո նային ֆայ լը` Excel –ի ֆոր մա տով 
(Socio_economic_2010.xls): Ֆայ լում առ կա 
է վեր լու ծու թյուն նե րի են թա կա 22 ցու ցա-
նիշ/ փո փո խա կան: Ձեր խն դիր ներն են` 
1) տե ղա փո խել այդ բո լոր ցու ցա նիշ նե-
րի տվյալ նե րը Eviews փա թեթ, ստեղ ծել 
և գրան ցել/ պահ պա նել Eviews-ի նոր աշ-
խա տան քային ֆայ լը, 2) հաշ վար կել նոր 
փո փո խա կան՝ ln_cdp_cap, որն իրե նից 
ներ կա յաց նում է շն չային ՀՆԱ-ի (gdp_cap) 
բնա կան հիմ քով լո գա րիթ մը, 3) հետ ևյալ 4 
ցու ցա նիշ նե րը բա ցել և պահ պա նել որ պես 
խումբ՝ ln_gdp_cap (լո գա րիթմ շն չային 
ՀՆԱ՝ ԱՄՆ ԳՈՒՀ դո լար), life_exp (կյան-
քի սպաս վող մի ջին տևո ղու թյուն, տա րի), 
tert_enroll (մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում հա մա խառն ընդ գրկ վա ծու-

Ն կար 1. Ցու ցադ րու թյուն` EViews-ի նոր աշ խա տան քային ֆայլ ստեղ ծե լիս երկ խո սու-

թյան բաց վող պա տու հա նը
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թյուն, տո կոս՝ հա մա պա տաս խան տա րի-
քի բնակ չու թյան նկատ մամբ), gini (ե կա-
մուտ նե րի բաշխ ման ան հա վա սա րու թյան 
Ջի նի ի գոր ծա կից, տո կոս)»:

 Հա մա կարգ չային ծրագ րային փա թեթ-
նե րի մի ջո ցով վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու-
թյուն ներ ու էկո նո մետ րիկ մո դե լա վո րում 
իրա կա նաց նե լիս ար դյու նա վետ է կի րա ռել 
նույն մո տե ցու մը: Օրի նակ՝ Eviews ծրագ-
րային փա թե թում գծային ռեգ րե սի այի 
մո դե լի գնա հատ ման ար դյունք նե րի մեկ-
նա բա նու թյուն նե րը բա ցատ րե լիս նպա-
տա կա հար մար է մի ա ժա մա նակ ցու ցադ-
րել մո դե լի գնա հատ ման տեխ նի կան ու 
ստաց ված ար դյունք նե րի ել քային պա տու-
հա նը (տե՛ս նկար 2): Այ նու հետև ան հրա-
ժեշտ է մեկ նա բա նել ու բա ցատ րել ցու-
ցադր վող ել քային պա տու հա նում բեր ված 
տվյալ նե րը:

 Հա մա կարգ չային ծրագ րային փա-
թեթ նե րի մի ջո ցով վի ճա կագ րա կան վեր-
լու ծու թյուն ներ ու էկո նո մետ րիկ մո դե լա-
վո րում իրա կա նաց նե լիս ար դյու նա վետ 
է կի րա ռել նաև խն դիր նե րի խմ բա կային 
լուծ ման մե թոդ ներ: Ու սա նող նե րին կա րե-
լի է բա ժա նել 5-6-հո գա նոց 2-3 խմ բե րի, 
որոն ցից յու րա քան չյու րին կտր վի առան-
ձին խն դիր: Խմ բե րից յու րա քան չյու րը քն-
նար կում ներ կանց կաց նի խնդ րի լուծ ման 
քայ լե րի շուրջ, կբա ժա նի խնդ րի լուծ ման 
ու ար դյունք նե րի մեկ նա բա նու թյան քայ լե-
րը, կի րա կա նաց նի դրանք և կպատ րաս-
տի խնդ րի լուծ ման ու ար դյունք նե րի մեկ-
նա բա նու թյան ներ կա յա ցու մը: Այ նու հետև 
խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ կներ կա յաց-
նի կա տա րած աշ խա տան քի իր մա սը: 
Առա ջադ րան քը կա րող է իրա կա նաց վել 
մեկ ակա դե մի ա կան ժա մի ըն թաց քում: 

Ն կար 2. Ցու ցադ րու թյուն` գծային ռեգ րե սի այի մո դե լի գնա հատ ման ել քային 

աղյու սա կի տես քը
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 Հարկ է նշել, որ այս մե թո դի կի րա ռու մը 
զար գաց նում է մի կող մից՝ ու սա նող նե րի 
թի մային աշ խա տան քի ու նա կու թյուն նե րը, 
իսկ մյուս կող մից` խնդ րի լուծ ման եղա նա կի 
ներ կա յաց ման ու ստաց ված ար դյունք նե-
րի մեկ նա բա նու թյան ու պաշտ պա նու թյան 
հմ տու թյուն նե րը: Ար դյուն քում մե ծա նում 
են տե սա կան դա սըն թա ցի յու րաց ման մա-
կար դա կը և ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ընդ-

հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը: 
Այս պի սով՝ էկո նո մետ րի կայի դա սըն-

թա ցի դա սա վանդ ման ար դյու նա վե տու-
թյունն էա պես բարձ րա նում է, եթե տե սա-
կան ու գործ նա կան պա րապ մունք ներն 
ան ցկաց նե լիս ու սուց ման պա սիվ մե թո դի 
հետ մի ա սին կի րառ վում են ակ տիվ ու ին-
տե րակ տիվ մե թոդ ներ: 

Գրա կա նու թյուն

1. Д ву ли чанс кая Н. Н., Ин те рак тив ные ме то ды обу че ния как средст во фор ми ро ва ния клю че-
вых ком пе тен ций, На уч ный жур нал МГ ТУ им., Н. Э. Ба у ма на “На у ка и об ра зо ва ни е”, # 08, 
ав густ 2015.

2.  Зай чи ко ва И. В.,  Ис поль зо ва ние ак тив ных и ин те рак тив ных ме то дов в обу че нии сту ден-
тов-э ко но мис тов ма те ма ти чес ким дис цип ли нам, На уч ный жур нал “Сов ре мен ные проб ле мы 
на у ки и об ра зо ва ни я”, № 6, 2013.

3. Ре у то ва Е. А., При ме не ние ак тив ных и ин те рак тив ных ме то дов обу че ния в об ра зо ва тель ном 
про цес се ву за, Ме то ди чес кие ре ко мен да ци и, Но во си бирск: Изд-во НГА У, 2012. 

4. Ջր բա շյան Ն. Մ., Էկո նո մետ րիկ մո դե լա վո րու մը EViews փա թե թի օգ տա գործ մամբ, Ու սում-
նա մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., Նոր դար, 2013:

 НЕ КО ТО РЫЕ МЕ ТО ДЫ ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ ЭКО НО МЕТ РИ КИ

Н. Джр ба шян 

С тат ья пос вя ще на об зо ру не ко то рых ак тив ных и ин те рак тив ных ме то дов обу че ния 
эко но мет ри ки в эко но ми чес ких ВУЗ-ах и фа куль те тах. Так же, в стат ье оце ни ва ет ся воз-
дейст вие при ме не ния этих ме то дов на про цес сы ус во е ния ма те ри а ла и расс мат ри ва ют ся 
при ме ры про ве де ния те о ри ти чес ких и прак ти чес ких за ня тий по эко но мет ри ке вы ше у-
ка зан ны ми ме то да ми. 

SOME METHODS OF TEACHING ECONOMETRICS

N. Jrbashyan 

Article reviews some of the active and interactive teaching methods of econometrics 
in higher education institutions and economic faculties. The impact of these methods on 
the process of mastering the material is assessed in the article. Also, the article provides 
examples of theoretical and practical lessons in econometrics based on above mentioned 
methods. 
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ՍՈՖԻ ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԴԱՍԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

 Մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի նպա-
տա կը ՀՊՄՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ-
տե տի ու սա նող նե րի՝ մաս նա գի տա կան՝ 
ի մա ցա կան-ճա նա չո ղա կան, հա մա գոր-
ծակ ցային, կա ռու ցո ղա կան, կազ մա կեր-
պա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի ձևա վո րումն ու ամ րապն դումն 
է ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե-
րում, ին չի ար դյուն քում էլ՝ տե սա կան և 
գործ նա կան պատ րաս տա կա նու թյուն ու-
նե ցող ո րա կյալ ման կա վարժ մաս նա գետ-
նե րի նա խա պատ րաս տու մը: Ման կա վար-
ժա կան պրակ տի կան կազ մա կերպ վում է 
3 շր ջա փու լով՝ ու սում նա ճա նա չո ղա կան 
կամ հո գե բա նա ման կա վար ժա կան պրակ-
տի կա` 1-ին շր ջա փուլ, ման կա վար ժա կան 
(ա ջակ ցող) փոր ձի (կի րա ռա կան - վեր լու-
ծա կան) պրակ տի կա՝ 2-րդ շր ջա փուլ և ամ-
փո փիչ - գնա հա տող (ակ տիվ ) պրակ տի-
կա՝ 3-րդ շր ջա փուլ:

Պ րակ տի կայի 3-րդ շր ջա փու լի նպա-

տա կը ու սա նող նե րի ներգ րա վումն է ակ-
տիվ դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի մեջ1: 

Ու սա նող–պ րակ տի կան տը դա սեր է 
վա րում « Հայոց լե զու» ա ռար կայից՝ ի նք-
նու րույ նա բար հան դես գա լով ու սուց չի 
դե րում: Ա ռաջ նու թյու նը տր վում է լեզ վի 
գործ նա կան կի րա ռու թյա նը, ի սկ տե սա-
կան գի տե լիք նե րը տր վում են նվա զա գույն 
չա փով, այն քա նով, որ նպաս տեն ակ տիվ 
հա ղոր դակց վե լուն, տար բեր բնույ թի գրա-

1 Կանոնակարգ ուսանողների մասնագիտական 
պրակտիկայի կազմակերպման, Խ. Աբովյանի անվան 
ՀՊՄՀ գիտխորհուրդ, 2014 թ., www.armspu.am:

վոր և բա նա վոր շա րադ րանք ստեղ ծե լու 
կա րո ղու թյուն ձևա վո րե լուն:

 Դա սի նմու շօ րի նակ 
Որ պես դա սի նմու շօ րի նակ՝ ը նտ րել 

ե նք « Բա ղադ րյալ (բազ մա բառ) հա տուկ 
ա նուն նե րի ո ւղ ղագ րու թյուն» թե ման: Դա-
սի ըն թաց քը ներ կա յաց րել ե նք ո րո շա-
կի բա ցատ րու թյուն նե րով, մե թո դա կան 
հնար նե րի ը նտ րու թյամբ՝ ու սա նո ղին ո ւղ-
ղոր դե լու նպա տա կով (դա սի ըն թաց քը 
քայ լա շա րային ե ղա նա կով ներ կա յաց նե լը 
թող նում ե նք ու սա նո ղին): 

Ա միս, ամ սա թիվ __
 Դա սա րան – VII (դա սա գիրք՝ Հ. Բար-

սե ղյան, Փ. Մեյ թի խա նյան, Հայոց լե զու 7–
րդ դա սա րան, Ե., 2011) 

Ա ռար կա – Հայոց լե զու
 Դա սի թե ման – Բա ղադ րյալ (բազ մա-

բառ) հա տուկ ա նուն նե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը
 Դա սա ժամ – 2

 Դա սի տե սա կը – Հա մա գոր ծակ ցային 
դաս՝ ԽԻԿ հա մա կար գով

 Դա սի նպա տակ նե րը՝ 

Ա կա դե մի ա կան.
1.  հա սա րակ և հա տուկ ա նուն նե րի 

ի մաս տային տար բե րա կում,
2.  բա ղադ րյալ (բազ մա բառ) հա տուկ 

ա նուն նե րի տար բե րա կում, 
3. բա ղադ րյալ հա տուկ ա նուն նե րի գրու-

թյան սկզ բունք նե րի ի մա ցու թյուն,
4.  բա ռա պա շա րի հարս տա ցում,
5.  սո վո րող նե րի բա նա վոր և գրա վոր 

խոս քի զար գա ցում:
 Սո ցի ա լա կան.
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Խմ բե րում հա մա գոր ծակ ցային աշ խա-
տանք կա տա րե լու կա րո ղութ-յուն նե րի 
ձևա վո րում: 

Ու սում նա կան նյու թեր – դա սա գիրք, 
գրա տախ տակ, նշագ րիչ ներ, քար տեզ ներ, 
բա ռա րան ներ, պաս տառ ներ, գու նա վոր 
քար տեզ, դի ման կար ներ, սա հի կա շա րեր 
(ս լայդ ներ):

 Կի րա ռե լի մե թոդ ներ, հնար ներ – խմ-
բային աշ խա տանք, բա ռափն ջեր, Վեն նի 
դի ագ րամ, ակ րոս տի քոս (ան վա նա կապ), 
ճյու ղա վոր գծա պատ կեր, խմ բա վո րում, 
ա ղյու սակ, քար տային աշ խա տանք, դի-
ագ րամ նե րի բուրգ1:

 Նե րա ռար կա յա կան և մի ջա ռար կա-

յա կան կա պեր – հն չյու նա բա նու թյուն (ո ւղ-
ղագ րու թյուն), պատ մու թյուն, աշ խար հագ-
րու թյուն:

Խ թան ման փուլ – խթան ման փու լը ու-
սուց ման շար ժա ռիթ (մո տի վա ցի ա) ստեղ-
ծե լու, նյու թի հա ղորդ մա նը սո վո րո ղին հո-
գե բա նո րեն տրա մադ րե լու փուլն է: 

Դա սի նա խա պատ րաս տա կան փու-
լում գրա տախ տա կին նա խա պես գր վում 
է հա տուկ գո յա կան նե րով հա րուստ բա-
նաս տեղ ծա կան կամ ար ձակ բնագ րային 
հատ ված: Հանձ նա րար վում է ար տա հայ-
տիչ ըն թեր ցել հատ վա ծը և գրել մե ծա տա-
ռե րը` ը նդ գծե լով հա տուկ ա նուն նե րը:

Հ րազ դա նի ձախ ա փին է կո մի տա սի 
ան վան զբո սայ գին: Այս տեղ՝ ար վես տի 
մեծ գոր ծիչ նե րի պան թե ո նում, հա վի տե-
նա կան քնով նն ջում են կո մի տա սը, ճար-
տա րա պետ թո րոս թո րա մա նյա նը, բա-
նաս տեղծ հով հան նես հով հան նի սյա նը, 
ե րաժշ տա գետ ռո մա նոս մե լի քյա նը, գրող 
ա լեք սանդր շիր վան զա դեն, նկա րիչ ե ղի-
շե թադ ևո սյա նը, խոս քի մեծ վար պետ ներ 

1 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, 
վարժություններ, ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ, Վանաձոր, 
2008:

ա վե տիք ի սա հա կյա նը, հով հան նես շի րա-
զը, հայ բե մի վար պետ ներ հրա չյա ներ սի-
սյա նը և վահ րամ փա փա զյա նը: 

Ա ղավ նա ձո րի ջր հան կա յա նը ար փա 
գե տի ջրով ո ռո գե լու է ա ղավ նա սա րի, գե-
տա փի, ա րե նի ի խո պան տա րա ծու թյուն-
նե րը, ար փա գե տը դառ նա լու է ե ղեգ նա-
ձո րի նե ղո սը: 

Եր ևա նի մա տե նա դա րա նի մուտ քի 
ա ռջև դր վել են հայոց տա ռերն ստեղ ծող 
մես րոպ մաշ տո ցի հու շար ձա նը, պատ մա-
հայր մով սես խո րե նա ցու, յո թե րորդ դա րի 
գիտ նա կան ա նա նի ա շի րա կա ցու, միջ նա-
դա րի բժիշկ մխի թար հե րա ցու, օ րենս գետ 
և ա ռա կա գիր մխի թար գո շի, տաս նե րե-
քե րորդ դա րի նկա րիչ թո րոս ռոս լի նի, հայ 
միջ նա դա րի նշա նա վոր բա նաս տեղծ ֆրի-
կի ար ձան նե րը:

 Մինչ բա ղադ րյալ (բազ մա բառ) հա տուկ 
ա նուն նե րի ու սուց մանն ան ցնե լը ա ռա-
ջադ րում ե նք մի շարք հե նա կե տային հար-
ցեր: Լավ ը նտր ված հար ցերն ու դրանց 
պա տաս խան նե րը ան ցած և ան ցնե լիք 
գի տե լիք նե րի միջև կա պեր հաս տա տե լու, 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա պա հո վե լու լա վա-
գույն մի ջոց ե ն2: 
1. Ո՞ր գո յա կան ներն են կոչ վում հա սա-

րակ: 
2. Ի՞նչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն 

հա տուկ ա նուն նե րը:
3.  Հա սա րակ և հա տուկ գո յա կան նե րի 

ո ւղ ղագ րու թյան ի՞նչ կա նոն ներ գի տեք:
4.  Հա տուկ ա նուն նե րի ար տա հայ տու-

թյան ի ՞նչ ե ղա նակ ներ գի տեք՝ բա ռով, 
կա պակ ցու թյամբ:

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ – նոր նյու-
թի հա ղորդ ման այս փու լում կար ևո րում 

2 Ուսանող-պրակտիկանտները թեմային նախա-
պատ րաստվելու համար օգտվում են Յու. 
Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ձևաբանություն, Եր., 
2014, Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, 
Եր., 1983 ձեռնարկներից:
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Ա նուն Կո մի տա սի ան վան զբո սայ գի

Բա նաս տեղծ Հ րա չյա Ներ սի սյան

Ափ Վահ րամ Փա փա զյան

----- ----

ե նք բնագ րի հի ման վրա հա սա րակ և 
հա տուկ գո յա կան նե րը, այլև պարզ և բա-
ղադ րյալ հա տուկ ա նուն նե րը տար բե րա-
կե լու ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյան ձևա-
վո րու մը: Կի րա ռում ե նք հա կադ րու թյան 
ե ղա նա կը. սո վո րող նե րին վեր հի շել ե նք 
տա լիս հա սա րակ և հա տուկ գո յա կան-
նե րի ի մաս տային տար բե րու թյուն նե րը և 

հա տուկ ա նուն նե րի կազ մու թյան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը: Այս խնդ րի լուծ ման 
նպա տա կով կի րառ վում է «T –աձև ա ղյու-
սակ» մե թո դա կան հնա րը: Ա ղյու սա կի 
եր կու բա ժա նում նե րից մե կում գր վում են 
բնագ րում ե ղած հա սա րակ գո յա կան նե րը, 
մյու սում՝ հա տուկ ա նուն նե րը (և՛ մի ա բառ, 
և՛  բազ մա բառ).

Եր կու շար քե րի հա կադ րու թյան մի ջո-
ցով բա ցատր վում է, որ ա նուն, զբո սայ գի, 
գոր ծիչ, ճար տա րա պետ, բա նաս տեղծ, 
գրող, գետ և այլ հա սա րակ գո յա կան ներ 
միև նույն տե սա կի ը նդ հա նուր ա նուն ներ 
են. զբո սայ գի ներ շատ կան, սա կայն Կո-
մի տա սի ան վան զբո սայ գին մեկն է, ե զա-
կի` իր ան վան շնոր հիվ, դրա նով էլ այն 
զա նա զան վում է մյուս զբո սայ գի նե րից: 
Այդ պես և հայ բե մի վար պետ նե րը բազ-
մա թիվ են, սա կայն Հրա չյա Ներ սի սյա նը, 
Վահ րամ Փա փա զյա նը բո լոր մյուս վար-
պետ նե րից տար բեր վում են ի րենց ա նուն-
նե րի մի ջո ցով. մի այն նրանց են տր ված 
ա ռանձ նա հա տուկ այս ա նուն նե րը՝ միև-
նույն տե սա կի (ո լոր տի) այլ գոր ծիչ նե րից 
տար բե րա կե լու նպա տա կով: Ա շա կերտ-
նե րին կա րող ե նք հանձ նա րա րել նաև բա-
ռա րան նե րից օ գտ վե լով գտ նել և T-ա ձև 
ա ղյու սա կի աջ սյու նա կում գրել Կո մի տաս 
ա նուն– բա ղադ րի չով այլ բազ մա բառ հա-
տուկ ա նուն ներ, օ րի նակ՝ Կո մի տաս վար-
դա պետ, Կո մի տա սի ան վան կա մե րային 
ե րաժշ տու թյան տուն, Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րի ա, Կո մի տաս 

Ա Աղ ցե ցի և այլն1:
 Բա ցատ րում ե նք՝ հա տուկ ա նուն նե րը 

տեքս տին կա րող են տալ հու զա կա նու-
թյուն և ար տա հայտ չա կա նու թյուն: Հա-
մա մարդ կային կամ ազ գային ճա նա չում 
գտած ան հատ նե րի ա նուն նե րը գնա հա-
տո ղա կան, ար տա հայտ չա կան դեր ու նեն: 
Նրանց ա նուն նե րը լսե լով՝ պատ կե րաց-
նում ե նք, վեր հի շում այն ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը, գոր ծե րը, կեր պար նե րը, ո րոնք 
ստեղ ծել են նրանք:

 Բա ցատ րու թյան ար դյուն քում պարզ-
վում է, որ մեկ բա ռից կազմ ված հա տուկ 
գո յա կան նե րը կոչ վում են պարզ կամ մի-
ա բառ, ի նչ պես՝ Հրազ դան, Կո մի տաս, 
Ա ղավ նա սար, Գե տափ, Ա րե նի, Ե ղեգ նա-
ձոր, Նե ղոս, Ֆրիկ, ի սկ եր կու և ա վե լի 
բա ռե րից (բա ղադ րիչ ներ) կազմ ված նե րը՝ 
բա ղադ րյալ կամ բազ մա բառ: 

Մինչ բա ղադ րյալ հա տուկ ա նուն նե րի 
ո ւղ ղագ րու թյունն ու սու ցան» լը ա շա կերտ նե-
րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րում ե նք նա խա-
պես պատ րաս տած ցու ցա պաս տա ռին, որ-

1  Գյուրջինյան Դ., Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ. 
Հայերեն բառարան–տեղեկատու, Եր., 2005, էջ 82:
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տեղ տար բե րակ ված են բա ղադ րյալ հա տուկ 
ա նուն նե րը՝ ը ստ գրու թյան. բա ղադ րյալ հա-
տուկ ա նուն ներ, ո րոնց բո լոր բա ղադ րիչ նե-
րը գր վում են մե ծա տա ռով, և բա ղադ րյալ 
հա տուկ ա նուն ներ, ո րոնց մի այն ա ռա ջին 
բա ղադ րիչն է գր վում մե ծա տա ռով1:

 Նա խընտ րե լի է ու սու ցու մը կա ռու ցել 
հա մա գոր ծակ ցային ե ղա նա կով, որ տեղ 
հիմ նա կան դե րը վե րա պահ վում է ա շա-
կերտ նե րին: Եր կա րա շունչ գի տա կան 
սահ մա նում նե րից խու սա փե լու նպա տա-
կով ը նտ րում ե նք ու սուց ման այն պի սի մե-
թոդ ներ, ո րոնք և՛ հե տաքր քիր են, և՛ մատ-
չե լի: Ա շա կերտ նե րի հա մար ստեղ ծում 
ե նք գործ նա կան այն պի սի մի ջա վայր, որ-
տեղ լեզ վա կան փաս տե րը խմ բա վոր վում, 
պար զա բան վում են ո րո շա կի քայ լե րի ար-
դյուն քում: 

Նախ ու սու ցա նում ե նք այն բա ղադ րյալ 
հա տուկ ա նուն նե րը, ո րոնց բո լոր բա ղադ-
րիչ նե րը գր վում են մե ծա տա ռով: Սրանք 
ու նեն ի րեց խմ բա վո րում նե րը, ո րոնք ու-
նեն ո րո շա կի սահ մա նում ներ: Գու նա վոր 
նշագ րիչ նե րով գր ված քար տե րը, ո րոնք 
հու շում են հա մա պա տաս խան խմ բի ա նու-
նը, փակց վում են գրա տախ տա կին: Ա շա-
կերտ նե րին բա ժա նում ե նք հա մա գոր ծակ-
ցային խմ բե րի, տա լիս հա տուկ ա նուն նե րի 
խա ռը բա ռափն ջեր (բո լոր բա ղադ րիչ նե րը 
մե ծա տա ռով գր վող գո յա կան ներ): Խմ բա-
վոր ման մե թո դով ա շա կերտ նե րը ը նտ րում 
են հա տուկ գո յա կան նե րը՝ հա մա պա տաս-
խա նեց նե լով գրա տախ տա կին փակց ված 
քար տե րին, և գու նա վոր նշագ րիչ նե րով 
խմ բա վո րում` ը ստ այդ քար տե րի գլ խա-
բա ռե րի (խմբա վո րում մե թոդ): 
1. Պետությունների պաշտոնական անուն-

ներ
2. Անձնանուն + մականուն, մակա նուն + 

1 Լեզվի մասին ՀՀ օրենքը, ՀՀ պաշտոնական 
տեղեկագիր, Եր., 2003:

անձ նանուն անձ
3. Աշխարհագրական անուններ:

ա. հատուկ անուն + հասարակ անուն
բ. հասարակ անուն – լրացում + հա-
տուկ անուն լրացյալ
գ. հասարակ անուն – հասարակ 
անուն

4. «Սուրբ» մականունով հոգևոր–պատ-
մա մշակութային հատուկ անուններ

 Հա տուկ ա նուն նե րով բա ռափն ջեր՝
Հայ կա կան Պար, Հին Հռոմ, Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյուն, Դո նի Ռոս-

տով, Մեծ Ա րջ, Հե ռա վոր Ար ևելք, Քաջ 
Նա զար, Ար ևե լյան Եփ րատ, Ռու սաս-

տա նի Դաշ նու թյուն, Մեծ Բրի տա նի այի և 
Հյու սի սային Իռ լան դի այի Մի ա ցյալ Թա-

գա վո րու թյուն, Մխի թար Սպա րա պետ, 
Ա շոտ Եր կաթ, Նոր Ա րեշ, Ար փա–Ս ևան, 
Նյու Յորք:

 Բա ցատ րու թյուն նե րից, վեր լու ծու թյուն-
նե րից հե տո փոր ձում ե նք ը նդ հան րաց-
նել և մի ան գամ ևս նշում ե նք բա ղադ րյալ 
հա տուկ ա նուն նե րի բո լոր բա ղադ րիչ նե-
րի մե ծա տա ռով գրու թյան չորս կե տե րը 
և հանձ նա րա րում ե նք դա սագր քի հա մա-
պա տաս խան հատ վա ծը կար դալ և մեկ-
նա բա նել: Նույն քայ լե րով կա րե լի նաև ու-
սու ցա նել այն հա տուկ ա նուն նե րը, ո րոնց 
մի այն ա ռա ջին բա ղադ րիչն է գր վում մե-
ծա տա ռով: Որ պես զի ա շա կերտ նե րին 
ա ռա վել ակ տի վաց նենք և մի ջա ռար կա-
յա կան կա պեր ա պա հո վենք, կազ մել ե նք 
տա լիս նաև ճյու ղա վոր գծա պատ կեր ներ, 
ո րտ»ղ որ պես բա նա լի բա ռեր հան դես են 
գա լիս այն հա սա րակ ա նուն–լ րա ցյալ նե-
րը (ծով, լիճ, մարզ, լեռ, կու սակ ցու թյուն, 
շքան շան, տոն), ո րոնց կա րե լի է կցել հա-
տուկ ա նուն–լ րա ցում ներ: Սա կա րե լի է 
կազ մա կեր պել խաղ–մր ցույ թի ձևով՝ կի-
րա ռե լով ո ւղ ղագ րա կան հա մա պա տաս-
խան բա ռա րան ներ, օ րի նակ՝
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 Բա ցատ րու թյուն նե րից հե տո կար դալ 
ե նք տա լիս դա սագր քի հա մա պա տաս-
խան հատ վա ծը: 

Կշ ռա դատ ման փուլ: Այս փու լում ան-
դրա դարձ է կա տար վում ամ բողջ նյու թին: 
Ամ րապնդ ման նպա տա կով նա խընտ րե լի 
է ա շա կերտ նե րին տալ ը նտ րո վի թե լադ-
րու թյուն (5–10 րո պե ի ըն թաց քում). ը նդ-
հան րա պես լեզ վի բո լոր ժա մե րին թե լադ-
րու թյուն նե րի հանձ նա րա րու մը պետք է 
դարձ նել շա րու նա կա կան աշ խա տանք: 
Ը նտ րո վի թե լադ րու թյան ժա մա նակ ա շա-
կերտ նե րը ու սուց չի կար դա ցած տեքս տից 
ը նտ րում են բա ղադ րյալ հա տուկ ա նուն նե-
րի ո ւղ ղագ րու թյա նը վե րա բե րող բա ռա կա-
պակ ցու թյուն նե րը, գրում են տետ րե րում: 
Այս թե լադ րու թյու նը տա լիս ե նք սո վո րա ծը 
հմ տու թյուն դարձ նե լու նպա տա կով:

Կրկ նու թյան դաս (2–րդ ժամ): Ա նդ-
րա դարձ է կա տար վում ամ բողջ նյու թին: 
Նա խընտ րե լի մի ջոց է Վե նի դի ագ րա մը: 
Այն գծագ րա կան դա սա կար գիչ է, ո րով 
դրս ևոր վում է ա շա կերտ նե րի՝ լեզ վա կան 
եր ևույթ նե րը հա մե մա տե լու, հա կադ րե լու, 
լեզ վա կան փաս տե րը ար ձա նագ րե լու կա-
րո ղու թյուն նե րը: Հա մե մա տել ե նք տա լիս՝
1.  պարզ և բա ղադ րյալ հա տուկ ա նուն-

նե րը,
2.  բո լոր բա ղադ րիչ նե րը մե ծա տա ռով գր-

վող և մի այն ա ռա ջին բա ղադ րի չը մե-
ծա տա ռով գր վող հա տուկ ա նուն նե րը:

Ա ռա ջադ րանք ներ (ան հա տա կան և 

խմ բային)

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջադ րանք-

ներ

1.  Կո մի տաս բա ղադ րյալ հա տուկ ա նու-
նով կազ մել ակ րոս տի քոս: Ա ռա ջադ-
րան քը հանձ նա րա րում ե նք մի այն 
ստեղ ծա գոր ծե լու ձիր քով օ ժտ ված 
ա շա կերտ նե րին:

2.  Սա հի կա շա րե րով հա ջոր դա բար ցու-
ցադ րում ե նք գրող նե րի, նկա րիչ նե րի, 
ան վա նի հայ դե րա սան նե րի և այլ ճա-
նաչ ված ար վես տա գետ նե րի դի ման-
կար նե րը, նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րից նկար ներ, հու շար ձան նե րի, 
կի սանդ րի նե րի նկար ներ: Օգ տա գոր-
ծում ե նք նաև աշ խար հի քար տե զը, 
ո րի վրա ցու ցա փայ տով նշում ե նք 
գե տեր, լճեր, պե տու թյուն ներ, կղ-
զի ներ և այլն: Սո վո րող նե րը պետք է 
կռա հեն կամ ան վա նեն ա նուն նե րը և 
գրեն տետ րե րում: Ա շա կերտ նե րից մե-
կին հանձ նա րար վում է այդ հա տուկ 
ա նուն նե րը գրել գրա տախ տա կին, և 
ու սուց չի մի ջամ տու թյամբ ստուգ վում 
են այդ բա ռե րը: Այս աշ խա տան քը իր 
բնույ թով ակ տիվ է, հե տաքրք րա շարժ 
և մր ցու թային բնույթ է կրում: 

3. Աշ խա տանք հա մա կարգ չի օգ նու-
թյամբ.ա ռա ջար կում ե նք, օ րի նակ, 
Հով հան նես, Ա լեք սանդր, Գրի գոր 
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ԲԱ ՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱ Տ� Կ Ա Ն� Ն ՆԵՐ

Մե կից ա վե լի բա ռե րից կազմ ված հա տուկ ա նու նը կոչ վում է բա ղադ րյալ:

Պե տու-

թյուննե րի 

պաշ տո նա կան 

ա նուն ներ

Բա ղադ րյալ 

ա նուն ներ, 

մա կա նուն ներ, 

ծած կա նուն-

ներ

Աշ խար հագ-

րա կան հա-

տուկ ա նուն-

ներ, պե տու-

թյուն նե րի 

պատ մա կան 

ա նուն ներ

Ս տեղ ծա գոր-

ծու թյուննե րի, 

լրագ րե րի, 

հիմն  արկ նե րի, 

կու սակ ցու-

թյուն նե րի 

ա նուն ներ

Մր ցա նակ նե րի, 

շքան շան նե րի, 

մե  դալ նե րի, 

հա մաշ խար-

հային կազ մա-

կեր պու թյուն-

նե րի ա նուն ներ

Պե տա կան 

կա ռա վար ման 

մար մի ն նե րի, 

հա մաշ խար-

հային ան ցքե-

րի, տո նե րի 

ա նուն ներ

Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու-

թյուն, Նիդ»ր-

լանդ նե րի Թա-

գա վո րու թյուն, 

Նի գե րի այի 

Դաշ նակ ցային 

Հան րա պե տու-

թյուն

Ե ղի շե Չա րենց, 

Նար– Դոս, Քաջ 

Նա զար, Տիգ-

րան Ման սու-

րյան, Մխի թար 

Սպա րա պետ

Ս ևա նա լիճ,

 Վա նի նա-

հանգ, Բյու-

զան դա կան 

կայս րու թյուն,

 Դե ղին ծով,

 Հայոց ձո րի

լեռ նաշղ թա

« Հին օ րհ նու-

թյուն», «Գ րա-

կան թերթ», 

« Հայոց լե զու», 

«Գ րանդ քեն-

դի», «Օ րի նաց 

եր կիր» կու-

սակ ցու թյուն 

Նո բե լյան մր ցա-

նակ, Մ. Մաշ-

տո ցի շքան շան. 

Մի ա վոր ված 

ազ գե րի կազ մա-

կեր պու թյուն, 

Շախ մա տի հա-

մաշ խար հային 

ֆե դե րա ցի ա

Ազ գային ժո-

ղով, Հայ րե-

նա կան մե ծ 

պա տե րազմ, 

Սուրբ ծնն դյան 

տոն, Ան կա-

խու թյան օր, 

Հա մայնք նե րի 

պա լատ

և այլ ա նուն նե րով կազ մել հայտ նի 
մարդ կանց ան վա նա ցան կեր և 1–2 –ի 
մա սին գրել հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն-
ներ: 

Ինք նու րույն աշ խա տանք

Բա ղադ րյալ հա տուկ ա նուն նե րի վե-
րա բե րյալ կազ մել ցու ցա պաս տառ ներ և 
փակց նել դա սա սե նյա կում: 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА В РАМКАХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНООЦЕНИВАЮЩЕЙ ПРАКТИКИ

С. Торгомян

В статье изложен примерактивной деятельност и студентов Армянского госу-
дарственного педагогического университетаимени Х. Абовяна втечени из аключительно-
оценивающей практики. Представлен пример урок аподназванием “Правописание 
собственных имен сущесвительных”, во время которого студенты принимаю тактивное 
участие, конструируя урок. Акцент делается ненатеорию, предпочтение дается 
практическ и мнавыкам. 

PRESENTATION OF THE LESSON WITHIN THE FRAMEWORK 

OF FINALEVALUATION PRACTICES

S. Torgomyan

The article presents an example of active performance of Armenian State pedagogical 
university’s students during the final-evaluation practices. An example of the lesson titled 
“The spelling of proper noun names” is presented, during which the students took an active 
part by designing the lesson. Тhe lesson focuses rather on practical skills than on theoretical. 
 

 Դա սա գոր ծըն թա ցից հե տո ու սա նող–
պ րակ տի կանտ նե րը կա տա րում են աշ խա-
տան քի ի նք նա վեր լու ծու թյուն՝ ներ կա յաց-
նե լով մաս նա գի տա կան հա ղոր դակց ման 
և գոր ծու նե ու թյան նկա րա գի րը, ձեռք բե-
րած փոր ձը: 

Այս պի սով՝ մա նա կա վար ժա կան պրակ-
տի կայի 3–րդ շր ջա փու լը ու սա նող նե րի 
ակ տիվ դա սա վանդ ման, ստեղ ծա գոր ծա-
կան մտահ ղա ցում նե րի, հա մա գոր ծակ ցու-
թյան, ու սուց չի դե րում ի նք նադրս ևոր վե լու 
լա վա գույն փորձ է:
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60-ա կան թվա կան նե րին գի տու թյան և 
տեխ նի կայի աս պա րե զում ան նա խըն թաց 
տե ղա շար ժեր կա տար վե ցին, որոնք գնա-
հատ վե ցին որ պես « նոր գի տա տեխ նի կա-
կան հե ղա փո խու թյուն» (Peter Strevens, 
1979): 

Աշ խու ժա ցող մի ջազ գային շփում նե-
րը և հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րը, 
ակ տի վա ցող ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց-
նե րը ու ժե ղաց րին հե տաքրք րու թյունն ան-
գլե րե նի հան դեպ:

 Տար բեր երկր նե րում ոչ ան գլի ա խոս 
մաս նա գետ նե րի, ու սա նող նե րի մի ստ վար 
բա նակ հա մալ րեց հա մալ սա րան նե րը՝ ու-
սում նա սի րե լու ան գլե րե նը:

70-ա կան թվա կան նե րին պա հանջ 
առա ջա ցավ ան գլե րե նի դա սա վան դու մը 
հա մա պա տաս խա նեց նել ու սա նող նե րի 
և ժա մա նա կի հրա մա յա կան պա հանջ-
նե րին: Ստեղծ ված նոր իրա վի ճա կը նո-
րո վի պա հանջ ներ դրեց ան գլե րե նի դա-
սա վանդ ման ավան դա կան մե թո դի կայի 
հայե ցա կար գում: 

Աս տի ճա նա բար ան գլե րե նի դա սա-
վան դու մը, հա ղոր դակց ման մի ջոց լի նե-
լուց բա ցի, դիտ վում է նաև որ պես մաս նա-
գի տա կան հա ղոր դակց ման մի ջոց:

 Նոր պա հանջ նե րի դի տա կե տից հա-
տուկ նպա տա կով ան գլե րե նի դա սա-
վան դու մը հա մա գոր ծակ ցու թյուն է, յու-
րա հա տուկ ակ տիվ երկ խո սու թյուն եր կու 
սուբյեկտ նե րի՝ ու սա նո ղի և դա սա խո սի 
միջև: Այդ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում ու-
սա նո ղը, ըն թեր ցե լով մաս նա գի տու թյան 

վե րա բե րյալ գրա կա նու թյուն ան գլե րե նով, 
հարս տաց նում է մաս նա գի տա կան բա ռա-
պա շա րը, յու րաց նում հա մա պա տաս խան 
գի տա բա ռերն ու հաս կա ցու թյուն նե րը, 
մյուս կող մից՝ խո րաց նում է ան գլե րե նի 
իմա ցու թյան աս տի ճա նը:

Ն ման պա րա գա յում բարձ րա նում է 
դա սա խո սի դերն ու պա տաս խա նատ վու-
թյու նը՝ հա ղոր դակց վե լու, իրա զեկ լի նե լու 
գի տա տեխ նի կա կան ոլորտ նե րի և կոնկ-
րետ մաս նա գի տու թյուն նե րի նո րույթ նե-
րին վե րա բե րող ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա ցի-
ային, որ պես զի կա րո ղա նա բա վա րա րել 
ու սա նող նե րի պա հանջ ներն ու հե տաքրք-
րու թյուն նե րը:

 Հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
տեքս տե րի ընտ րու թյու նից հե տո դա սա-
վանդ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է ու-
շադ րու թյուն դարձ նել ըն թեր ցա նու թյան 
գոր ծըն թա ցին: Կար ևո րը ոչ մի այն այն 
է, թե ու սա նողն ինչ բո վան դա կու թյամբ 
տեքստ է ըն թեր ցում, այլև ոչ պա կաս նշա-
նա կու թյուն ու նի, թե ինչ պես է ըն թեր ցում: 
Խոս քը վե րա բե րում է կար դա լու տեխ նի-
կային, ըն թեր ցա նու թյան ռիթ մին: 

Անհ րա ժեշտ է զար գաց նել ու սա նող-
նե րի արագ կար դա լու ու նա կու թյուն նե-
րը, որ պես զի նրանք ժա մա նա կա կից տե-
ղե կատ վու թյան հե ղե ղի պայ ման նե րում 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան հետ 
հա ղոր դակց վե լիս նվա զա գույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում կա րո ղա նան տի րա պե տել 
առա վե լա գույն ին ֆոր մա ցի այի:

 Դա սա վանդ ման պրակ տի կան վկա յում 

ՆԱԻ ՐԱ ՍՏԵ ՓԱՆՅԱՆ 

ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ  ՀԱ ՏՈՒԿ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐՈՎ 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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է, որ արագ կար դա լը այն քան էլ դյու րին 
գոր ծըն թաց չէ ան գլե րե նը որ պես օտար 
լե զու ու սում նա սի րող նե րի հա մար: Ան գամ 
լեզ վի իմա ցու թյան բարձր մա կար դակ ու-
նե ցող ու սա նող նե րը դան դաղ են ըն թեր-
ցում ան գլե րե նով մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյուն:

 Գիտ նա կան նե րի կող մից կա տար ված 
բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րը հաս-
տա տում են, որ արագ ըն թեր ցե լիս ու սա-
նողն ավե լի է կենտ րո նա նում, լա րում է 
ու շադ րու թյու նը, մե ծա նում է կար դա ցա ծի 
ըն կալ ման գոր ծա կի ցը: Արագ կար դա լիս 
ըն թեր ցո ղը կա րող է մեկ րո պե ում յու րաց-
նել շուրջ 200 բա ռի իմաստ (Fry, 1975): 

Ա կա դե մի ա կան ու սու ցու մը հատ կա-
պես մա գիստ րա տու րայի մա կար դա կում 
պա հան ջում է ու սա նող նե րից աշ խա տել 
մե ծա ծա վալ մաս նա գի տա կան գրա կա նու-
թյան հետ: Այս տեղ կի րա ռե լի է “scanning” 
մե թո դը, որը կներ կա յաց վի ստորև:

Scanning-ն ըն թեր ցա նու թյան գոր ծըն-
թացն արա գաց նող կար ևոր գոր ծիք է: 
Անգ լե րե նից թարգ մա նա բար այն նշա-
նա կում է արագ, մա կե րե սային կամ որո-
նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյուն, տեքս տի 
դի տար կում: Հա մա ձայն Նա թո լի՝ որո-
նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյու նը տեքս տի 
հպան ցիկ դի տար կումն է՝ ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյու նը գտ նե լու (ա նուն, ան-
վա նում, տա րե թիվ և այլն) կամ այն հար ցը 
պար զե լու նպա տա կով, թե որ քա նով է դի-
տարկ վող տեքս տը հա մա պա տաս խա նում 
կամ օգ տա կար՝ առա ջադր ված խնդ րի 
լուծ ման հա մար (Nutall, 1996): Որո նո ղա-
կան ըն թեր ցա նու թյան դեպ քում տեքս տը 
չի գնա հատ վում որ պես մեկ ամ բող ջու-
թյուն և տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր, այլ 
դրա նշա նա կու թյու նը որոշ վում է՝ ել նե լով 
այն հան գա ման քից, թե առ կա է արդյոք 
դրա նում կոնկ րետ տվյա լը կամ տվյալ նե-

րը: Այլ կերպ ասած՝ տեքստն ամ բող ջու-
թյամբ չի ըն թերց վում: 

Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է նրա նից, 
թե ինչ պես է ըն թեր ցողն ըն կա լում տեքս-
տի կա ռուց ված քը և կար դա ցա ծի բո վան-
դա կու թյու նը: 

Որ պես զի որո նո ղա կան ըն թեր ցա նու-
թյու նը ծա ռայի իր նշա նա կու թյա նը, շատ 
կար ևոր է հս տակ որո շել դրա նպա տա կը, 
գտ նել հա մա պա տաս խան, ճշ տո րեն որոշ-
ված տե ղե կատ վա կան նյու թը՝ տեքս տը, և 
ծա նո թա նալ տեքս տում շա րադր ված տե-
ղե կատ վու թյան կա ռուց ված քին:

 Տեքս տը, որ պես կա նոն, շա րադր ված 
է լի նում հետ ևյալ կերպ ՝ այբ բե նա կան 

ձևով, ժա մա նա կագ րո րեն (թ վային), ոչ 

այբ բե նա կան ձևով, տի պա բա նո րեն կամ 
բո վան դա կային ձևով: 

Այբ բե նա կան կա ռուց ված քը են թադ րում 
է տե ղե կատ վու թյան շա րադ րանք՝ սկ սած 
այ բու բե նի առա ջին տա ռից, մինչև վեր ջի-
նը: Ժա մա նա կագ րա կան կամ թվային շա-
րադ րան քի դեպ քում տե ղե կատ վու թյունն 
ամ րագր վում է թվային հեր թա կա նու-
թյամբ: Ինչ պես նշ վեց, տե ղե կատ վու թյու-
նը կա րող է ներ կա յաց վել նաև, այս պես 
կոչ ված, ոչ այբ բե նա կան ձևով. այս դեպ-
քում խոս քը հե ռուս տա տե սային ալիք նե րի 
կամ ծրագ րե րի ցու ցակ ման կամ ցու ցադր-
ման և(կամ) հա ճա խա կա նու թյան հեր թա-
կա նու թյան մա սին է: Ինչ վե րա բե րում է 
տի պա բա նա կան շա րադ րան քին, ապա 
տե ղե կատ վու թյան նման կա ռուց ված քի 
օրի նակ նե րից է ավ տո մե քե նա նե րի պա-
հես տա մա սե րի կա տա լո գը (ցան կը): 

Եր բեմն տե ղե կատ վու թյու նը տեքս-
տում ամ րագր վում է ըստ հա մա պա տաս-
խան բա ժին նե րի, ին չը նաև հայտ նի է 
« տեքս տային իմաստ» ան վա նու մով: Վեր-
ջի նիս օրի նակ նե րից մե կը հան րա գի տա-
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րա նի բուն շա րադ րան քին նա խոր դող դրա 
բո վան դա կու թյունն է կամ այլ կերպ ասած՝ 
հան րա գի տա րա նում տեղ գտած տե ղե-
կատ վու թյան ցան կը՝ ըստ բա ժին նե րի, 
գլուխ նե րի կամ այլ բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի:

 Ձեռ քի կամ մա տի գոր ծա ծու մը որ ևէ 
տե ղե կատ վու թյան որո նո ղա կան ըն թեր-
ցա նու թյան ժա մա նակ մե ծա պես օգ նում 
է կենտ րո նաց նե լու ու շադ րու թյու նը տե-
ղե կատ վու թյան և դրա աղ բյու րի, ինչ պես 
նաև դրանց հայտ նա բեր ված մա սի վրա 
և հե տա գա յում ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում վե րա դառ նալ տե ղե կատ վու թյան աղ-
բյու րի այդ մա սին՝ չկորց նել դրա տե ղը: 
Ան ձի պե րի ֆե րի ալ կամ երկ րոր դային, 
կողմ նա կի տե սո ղու թյու նը կա րող է նույն-
քան նպաս տել որո նո ղա կան ըն թեր ցա նու-
թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյա նը: 
Երբ մար դու ձեռ քը թեր թում է անուն նե րի 
ցանկ, մար դուն տե սա նե լի են դառ նում ոչ 
մի այն այն անուն նե րը, որոնց վրա մա տը 
դր ված է կամ կանգ է առել, այլ նաև այն 
անուն նե րը, որոնք գր ված են մատ նանշ-
ված անուն նե րի վեր ևում և ներք ևում: 
Հետ ևա բար աչ քե րի ճիշտ օգ տա գոր ծու մը 
որո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան ըն թաց-
քում ևս կա րող է օգ տա կար գոր ծոն հան-
դի սա նալ տեքս տին արագ ծա նո թա նա լու 
և թի րա խա վոր ված տե ղե կատ վու թյու նը 
գտ նե լու հա մար: 

Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նող գոր ծոն-
նե րից է նաև, այս պես կոչ ված, « բա նա լի» 
բա ռե րի մտա պա հու մը: Տեքս տի ու սում-
նա սիր ման նպա տա կը և փնտր վող տե ղե-
կատ վու թյան բնույթն ու առն վազն մո տա-
վոր բո վան դա կու թյու նը որո շում են, թե 
որոնք են այն « բա նա լի» բա ռե րը, որոնց 
հայտ նա բե րու մը տեքս տում կօգ նեն գտ-
նե լու նաև ի սկզ բա նե որոն վող հիմ նա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը: Են թադ րենք՝ որոն-

վում է Նյու Յորք – Վա շինգ տոն եր թու ղու 
գնաց քի մեկն ման ժա մա նա կը. « բա նա լի» 
բա ռերն այս դեպ քում կլի նեն « Նյու Յոր-
քից Վա շինգ տոն» բա ռե րը: Եթե որո նո-
ղա կան ըն թեր ցա նու թյան նպա տա կը հա-
մա կարգ չի PX–710 տպի չի գի նը գտ նելն 
է, « բա նա լի» բա ռը ան հրա ժեշտ տպի չը 
սար քե րի ցան կում գտ նե լու հա մար կլի նի 
«PX–710»: 

Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյու նը օգ-
տա գործ վում է որո շա կի տե ղե կատ վու-
թյուն կամ տե ղե կատ վու թյան որո շա կի 
մաս (մա սեր) տեքս տում արագ գտ նե լու 
հա մար: Եթե վեր լու ծու թյուն է ար վում բա-
նա վոր ներ կա յաց ման հա մար, որո նո ղա-
կան ըն թեր ցա նու թյան առար կա կա րող են 
հան դի սա նալ գր քե րի ան հա տա կա նաց-
ման տվյալ նե րը, հա մա ցան ցային կայ քե րը 
և հղում կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
նյու թե րը: Որո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան 
օգ նու թյամբ հնա րա վոր է որո շել՝ արդյոք 
հա մա պա տաս խան նյու թե րը և տե ղե կատ-
վու թյան այլ աղ բյուր ներ պա րու նա կում 
են փնտր վող տվյալ նե րը, և դրա կան պա-
տաս խա նի դեպ քում գտ նել և ամ րագ րել 
այն էջե րը, որ տեղ զե տեղ ված է հա մա պա-
տաս խան տե ղե կատ վու թյու նը:

 Դա սա խո սի կող մից ընտր ված նյու թե-
րը արագ ըն թեր ցա նու թյան հա մար պետք 
է լի նեն ու շագ րավ, խթա նեն ու սա նող նե րի 
ակ տի վու թյու նը, արթ նաց նեն ցան կու թյուն 
և հե տաքրք րու թյուն ան գլե րե նի հան դեպ, 
որ պես զի նրանք ոչ թե իմի ջի այ լոց, այլ 
սի րով և հա ճույ քով աշ խա տեն տեքս տե-
րի տր ված հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա-
տա րե լիս: Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է, 
որ դա սա նյու թե րը լի նեն մատ չե լի, դյու-
րըմբռ նե լի, որ պես զի դրանք ու սա նո ղի 
մեջ ներշն չեն հա վատ և վս տա հու թյուն 
սե փա կան ու ժե րի և կա րո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: 
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Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան հա-
մար նյու թե րը կա րող են տր վել ցան կա ցած 
մաս նա գի տա կան լսա րա նում: Հե ղի նա կը 
կի րա ռել է այս մե թո դը պատ մու թյան ֆա-
կուլ տե տում ան գլե րե նի դա սըն թա ցի ժա-
մա նակ, թե՛ բա կա լավ րի ատ և թե՛ մա գիստ-
րա տու րա հա մա կար գում: Անհ րա ժեշտ է 
նշել, որ նյու թե րը, որոնք կի րառ վում են 
լսա րա նում, պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
ընդ հա նուր պա հանջ նե րին՝ 
1. Ո րո շել բա նա լի բա ռե րը.
2. Փնտ րել արագ այդ բա ռե րը տեքս-

տում.
3.  Բա նա լի բա ռե րը գտ նե լուց հե տո կար-

դալ նա խա դա սու թյուն նե րը այդ բա-
ռե րի շուրջ և եզ րա կաց նել՝ արդյոք 
դրանք պա րու նա կում են ան հրա ժեշտ 
ին ֆոր մա ցի ա.

4. Ե թե ին ֆոր մա ցի ան բա վա րար է, դա-
դա րեց նել ըն թեր ցու մը:

 Նախ քան ու սա նող նե րին տեքստն 
առա ջար կե լը դա սա խո սը կազ մում է բա-
նա լի բա ռե րի ցու ցակ, հար ցեր, որոնց 
պա տաս խան նե րը սեր տո րեն կապ ված 
են բա նա լի բա ռե րի և տեքս տի բո վան դա-
կու թյան հետ: Նշենք, որ եթե տեքս տում 
առ կա են տա րեթ վեր, թվեր, հա պա վում-
ներ, հա տուկ անուն ներ, դրանք նույն պես 
արագ ըն կա լե լու հա մար կար ևոր ին ֆոր-
մա ցի ա են պա րու նա կում, և դա սա խո սը 
կա րող է զե տե ղել հար ցեր դրանց վե րա-
բե րյալ, օրի նակ՝ ու սա նող նե րին հանձ նա-
րար վում է արագ աչ քի ան ցկաց նել տեքս-
տը, գտ նել տա րեթ վե րը, հա պա վում նե րը, 
հա տուկ անուն նե րը և բա ցատ րել դրանց 
հետ կապ ված տե ղե կատ վու թյու նը:

 Կա րե լի է կազ մել 10–15 հարց: Հանձ-
նա րա րու թյու նը պետք է կա տար վի 8–10 
րո պե ում, գրա վոր կամ բա նա վոր: 

Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյու նը բնա-
կան գոր ծըն թաց է հե տա զո տու թյան, վեր-

լու ծու թյան և ընդ հան րա պես տե ղե կատ-
վու թյան որոն ման ավե լի պար զու նակ 
ձևե րի հա մար: 

Ո րո նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է պրակ տիկ 
կի րա ռու թյան հա ճա խա կի ու թյու նից.որ-
քան հա ճախ է օգ տա գործ վում այս մե թո-
դը, այն քան ավե լի ար դյու նա վետ է դրա 
ար դյուն քը: Հարկ է նշել նաև, որ որո նո-
ղա կան ըն թեր ցա նու թյան ամե նա կար ևոր 
առա վե լու թյու նը մար դուն առա վել ճկուն 
ըն թեր ցող դարձ նելն է:

 
Եզ րա կա ցու թյուն: Հոդ վա ծում տեղ 

գտած հե տա զո տու թյու նը վե րա բե րում է 
ու սա նող նե րի որո նո ղա կան ըն թեր ցա-
նու թյան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա-
նը: Ակա դե մի ա կան ու սու ցու մը, հատ կա-
պես մա գիստ րա տու րայի հա մա կար գում, 
են թադ րում է ան գլե րե նով հս կա յա կան 
քա նա կու թյամբ մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն: Որո-
նո ղա կան ըն թեր ցա նու թյան մե թո դը 
բնա կան գոր ծըն թաց է, որը առ կա է ան-
հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան որոն ման, 
հե տա զո տու թյան և վեր լու ծու թյան ժա-
մա նակ: Հոդ վա ծում դի տարկ վում են այն 
հնարք նե րը, որոնց օգ նու թյամբ հնա րա-
վոր է հաս նել շո շա փե լի ար դյունք նե րի և 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռք բե րել 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն:
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SCANNING AS A TOOL OF DEVELOPING ESP STUDENTS’ READING SKILLS

N. Stepanyan

The article touches upon the effectiveness and usefulness of applying scanning in the 
ESP auditorium. It possesses some tips which can be helpful for ESP teachers and students.

The article introduces scanning as a powerful tool of getting, processing, analyzing a 
great deal of information in a short period of time.

 РАЗ ВИ ТИЕ НА ВЫ КОВ БЕГ ЛО ГО ЧТЕ НИЯ 

В РАМ КАХ АКА ДЕ МИ ЧЕС КО ГО ОБУ ЧЕ НИ Я

Н. Сте па нян

В стат ье расс мат ри ва ют ся воп ро сы, ка са ю щи е ся обу че ния на вы кам по ис ко во го чте-
ния сту ден тов раз лич ных фа куль те тов. Ака де ми чес кое обу че ни е, осо бен но в ма гист-
ра ту ре пред по ла га ет шту ди ро ва ние ог ром но го ко ли чест ва спе ци аль ной ли те ра ту ры на 
анг лийс ком язы ке. Ме тод по ис ко во го чте ния “scanning” ес тест вен ный про цесс при исс-
ле до ва ни и, ана ли зе и по ис ке не об хо ди мой ин фор ма ци и.

В стат ье расс мат ри ва ют ся при е мы, при по мо щи ко то рых мож но до бить ся эф фек-
тив ных ре зуль та тов и ов ла деть нуж ной ин фор ма ци ей в ко рот кий про ме жу ток вре ме ни.
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 Ժա մա նա կա կից դպ րոցն է ա պես տար-
բեր վում է նա խորդ դա րի դպ րո ցից: Դպ-
րո ցա կան հա մա կար գը, պա հանջ նե րը, 
սո վո րեց նո ղի, սո վո րո ղի և նրա ծնո ղի 
մտա հո րի զո նը բո լո րո վին այլ է: 

Այժմ ի րա կա նաց վում է ա շա կեր տա-
կենտ րոն ու սու ցում, դա սըն թա ցին կի-
րառ վում են նո րա գույն տեխ նո լո գի ա ներ 
(հա մա կար գիչ, պլան շետ, է լեկտ րո նային 
գրա տախ տակ) և բազ մաբ նույթ, բազ մա-
բո վան դակ, տար բեր նպա տակ ներ հե-
տապն դող նո րա նոր մե թոդ ներ:

 Հան րա պե տու թյու նում ծա վալ վում են 
ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րաս տում ներ 
ա մե նա տար բեր ծրագ րե րով: Նպա տակն 
է ի րա կա նաց նել կր թա կան բա րե փո խում-
ներ՝ ա վան դա կան դպ րո ցից ան ցում կա-
տա րել դե պի ժա մա նա կա կի ցը: Սա կայն 
որ քան էլ ու սու ցի չը լի նի ժա մա նա կա կից 
ու սուց ման կոմ նա կից, նրան ոչ մի կերպ 
չի հա ջող վում բո լո րո վին ան տե սել դա-
սա կան մե թոդ նե րով ու սու ցու մը, քա նի որ 
լսա րա նի հետ նոր մե թոդ նե րով աշ խա տե-
լու հա մար պետք է նա խա պես գի տե լիք 
հա ղոր դել նրան (ա կա մա օգ տա գործ վում 
են ա վան դա կան մե թոդ ներ):

 Կոնկ րետ օ տար լեզ վի ու սուց ման պա-
րա գա յում ո ւնկնդ րե լու, խո սե լու, ըն թեր-
ցե լու և գրե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման գոր ծըն թա ցի հիմ քում ըն կած է 
դա սա կան մե թոդ նե րով աշ խա տե լը: Ի սկ 
գի տե լիք նե րը և հա ղոր դակ ցա կան կա րո-
ղու թյուն նե րը զար գաց վում են նո րա գույն 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ:

 Նո րա րա րու թյուն նե րը մեծ հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս սո վո րեց նո ղին դա սը 

դարձ նել ա ռա վել հե տաքր քիր, գրա վիչ և 
ու սա նե լի այ սօր վա տե ղե կաց ված սո վո րո-
ղի հա մար: Ա վան դա կան դպ րո ցի կա ղա-
պար ված դա սի կա ռուց ված քը փո խա րին-
վել է ա ռա վել ճկուն կա ռուց վածք ու նե ցող 
դա սըն թա ցով. ը ստ սո վո րեց նո ղի հայե ցո-
ղու թյան՝ ը նտր վում են մե թոդ ներ՝ հաշ վի 
առ նե լով դա սի նպա տա կը, թե ման, սո վո-
րող նե րի տա րի քային և ու նա կու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն-
թա ցի կազ մա կերպ ման հիմ նա կան օ ղա-
կը դասն է: Մտ նե լով դա սա րան՝ ու սու ցիչն 
ու նի նպա տակ յու րա քան չյուր դա սա րա նի 
(տար րա կան, մի ջին, ա վագ) և դա սի հա-
մար: Նա քաջ գի տակ ցում է, որ իր ա ռջև 
նս տած ա շա կերտ ներն ի նք նա տիպ են 
ի րենց հա րուստ, խոր, գի տակց ված, միև-
նույն ժա մա նակ զգաց մուն քային նե րաշ-
խար հով: Ե րբ ու սու ցի չը հո գե բա նա կան 
մո տե ցում է ցույց տա լիս իր ա շա կերտ նե-
րին՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջին նե րիս կար-
ծի քը, միտ քը տվյալ թե մայի շուրջ, ա պա 
կա րո ղա նում է իր և ա շա կերտ նե րի միջև 
ստեղ ծել բա րո յա հո գե բա նա կան կապ և 
տա նել նրանց իր հետ ևից՝ դե պի դա սի 
նպա տակ, ո րն էլ հան գեց նում է ու սում նա-
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի ի րա-
կա նաց մա նը:

 Մեկ 45 րո պե ում ու սու ցի չը կա րող 
է ի րա կա նաց նել բազ մաբ նույթ աշ խա-
տանք: Գո յու թյուն ու նեն ու սուց ման տար-
բեր աս պեկտ ներ (1, 60).
1. Ըն թեր ցա նու թյան ու սու ցա նում
2.  Բա նա վոր խոս քի ու սու ցա նում
3.  Պատ մե լու ու սու ցա նում

ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ 

ԻՆՉ ՊԵՍ ԱՆ ՑԿԱՑ ՆԵԼ Ո ՒՍ ՏԱՐ ՎԱ 

ՅՈՒ ՐԱ ՔԱՆ ՉՅՈՒՐ 45 ՐՈ ՊԵՆ
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4. Գ րա վոր խոս քի ու սու ցա նում 
5. Ար տա սա նու թյան ու սու ցա նում
6.  Բա ռա պա շա րի ու սու ցա նում 
7. Քե րա կա նու թյան ու սու ցա նում
8. Ն կար նե րի մի ջո ցով տեքս տի ստեղծ-

ման ու սու ցա նում 
9. Ունկնդ րե լու ու սու ցա նում 

Այս բո լոր աս պեկտ նե րը ի րա կա նաց-
վում են դա սա վանդ ման ա վան դա կան և 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով, նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա նե րի, խա ղե րի և եր գե րի մի-
ջո ցով:

1. Ըն թեր ցա նու թյան ու սու ցա նում: 
Ըն թեր ցա նու թյան ու սու ցան ման ժա-

մա նակ ա շա կերտ նե րը տի րա պե տում են 
ըն թեր ցա նու թյան տեխ նի կային, ձեռք են 
բե րում տեքս տը հն չյու նա վո րե լու ի մա ցու-
թյուն, սո վո րում վեր ծա նել տա ռե րի, տա-
ռա կա պակ ցու թյուն նե րի, նա խա դա սու-
թյուն նե րի հն չյու նային հա մար ժեք նե րը:

 Կախ ված ու սուց ման նպա տակ նե րից՝ 
ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում է 
ըն թեր ցա նու թյան տար բեր տե սակ նե րը: 

Լուռ ըն թեր ցա նու թյուն. ա շա կերտ-
ներն ան ծա նոթ տեսք տը մտ քում կար դում 
են ու սուց չի կող մից նշ ված ժա մա նա կա-
հատ վա ծում, այ նու հետև մեկ նա բա նում 
այն պես, ի նչ պես հաս կա ցել են: Թե՛ ճիշտ, 
թե՛ սխալ մեկ նա բա նու թյան դեպ քում ու-
սու ցի չը չի ար ձա գան քում և չի ը նդ հա տում 
ա շա կերտ նե րին, մի ա ժա մա նակ վե րահս-
կում է մյուս ա շա կերտ նե րին, որ պես զի 
մե կը մյու սի կար ծի քը սխալ չհա մա րի, այլ 
պար զա պես լսի դա սըն կե րո ջը, ե թե նույ-
նիսկ հա մա ձայն չէ նրա հետ: Այս պի սով՝ 
պա տաս խա նող ա շա կեր տը չի բար դույ-
թա վոր վում, սո վո րում է ար տա հայտ վել, 
ձեռք է բե րում լսե լու կա րո ղու թյուն և հա-
մար ձակ մաս նակ ցում է դա սըն թաց նե րին՝ 
վս տահ լի նե լով, որ ի րեն ոչ ոք չի ծաղ րի: 
Ի րա կա նա նում է ու սուց չի նպա տակ նե րից 

մե կը՝ ա շա կերտ նե րի միջև ստեղ ծել փո-
խա դարձ հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ո րը ամ-
րապնդ վում է խմ բային կամ զույ գե րով աշ-
խա տանք նե րի ժա մա նակ: 

Ա շա կերտ նե րի կար ծիք նե րը լսե լուց 
հե տո ու սու ցի չը կար դում և բա ցատ րում է 
(թարգ մա նում է) տեքս տը: Ա շա կերտ ներն 
ի րենք հաս կա նում են, թե որ դեպ քում են 
սխալ կամ ճիշտ մեկ նա բա նել տեքս տը: 

Մա կե րե սային ըն թեր ցա նու թյուն. 
ա շա կերտ նե րը, կար դա լով մի այն տեքս տի 
վեր նա գի րը, ա ռան ձին պար բե րու թյուն-
ներ կամ նա խա դա սու թյուն ներ, տեքս տի 
նոր բա ռե րի թարգ մա նու թյուն ներ, հաս-
կա նում են տեքս տի ը նդ հա նուր ի մաս տը 
(սա կա րող է նաև լի նել որ ևէ եր գի տեքստ) 
և ու սուց չի հետ ո րո շում ե ն՝ հար կա վոր է 
ա րդյոք այդ տեքս տը (եր գը) ի րենց հե տա-
գա ու սում նա սի րու թյան հա մար, թե՞ ոչ: 

Ու սում նա սի րող ըն թեր ցա նու թյուն. 
ու սու ցի չը զար գաց նում է ա շա կերտ նե րի՝ 
տեքս տը վեր լու ծե լու ու նա կու թյու նը՝ գլ խա-
վոր ի մաս տը ե րկ րոր դա կա նից ա ռանձ-
նաց նե լը, ո րն էլ ա ռանց քային դեր է խա-
ղում ամ բողջ տեքս տը ճիշտ հաս կա նա լու, 
այն պատ մե լու և քն նար կե լու հա մար: Այս 
աշ խա տանքն ի րա կա նաց նե լու, ա շա-
կերտ նե րի գի տե լիք նե րը բարձր մա կար-
դա կի հասց նե լու հա մար ու սուց չին հար-
կա վոր է մեկ ամ բողջ ու սում նա կան տա րի, 
նույ նիսկ մի քա նի տա րի՝ կախ ված տվյալ 
դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյուն-
նե րից: 

Ըն թեր ցա նու թյա նը գործ նա կա նում 
տի րա պե տե լու պա հանջ նե րը տար բեր 
են: Տար րա կան դպ րո ցի ա շա կերտ նե-
րը սո վո րում են ար տա բե րել հն չյուն ներ, 
կար դալ տա ռեր, տար բե րել ձայ նա վո րը 
և բա ղա ձայ նը, կար դալ դրան ցով կազմ-
ված բա ռեր, նա խա դա սու թյուն ներ, կարճ 
տեքս տեր (Bon Voyage 1): Մի ա ժա մա նակ 
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ծա նո թա նում են օ տար լեզ վի քե րա կա նա-
կան ո րոշ կա նոն նե րի: 

Ու սու ցի չը հենց ու սուց ման սկզ բից 
պետք է սո վո րեց նի ա շա կեր տին ճիշտ 
ար տա բե րել օ տար լեզ վով բա ռը և ոչ թե 
լե զուն հար մա րեց նել ա շա կեր տի ար տա-
սա նու թյա նը: 

Իսկ ը նդ հան րա պես ըն թեր ցա նու թյան 
բարձր տեխ նի կա ա պա հո վե լու հա մար 
ցան կա ցած տա րի քի սո վո րող պետք է.

-կա րո ղա նա կար դալ օ տար լեզ վով բա-
ռե րի տա ռա դար ձու թյամբ (տ րանսկ րիպ-
ցի ա),

-ի մա նա ըն թեր ցա նու թյան կա նոն նե րը,
-կա րո ղա նա կար դալ ռիթ մային և 

ի մաս տային խմ բեր՝ պահ պա նե լով հա մա-
պա տաս խան ա ռո գա նու թյու նը,

-կա րո ղա նա կար դալ տար բեր ա րա գու-
թյուն նե րով՝ կախ ված ըն թեր ցա նու թյան 
նպա տա կից (1, 61):

2. Բա նա վոր խոս քի ու սու ցա նում: 

Բա նա վոր խոս քի ու սու ցա նու մը ա պա-
հո վում է գի տա կան-ճա նա չո ղա կան, հա-
ղոր դակ ցա կան մի շարք խն դիր նե րի 
լու ծու մը, օ րի նակ՝ նպաս տում է ա շա կերտ-
նե րի մեջ գի տե լիք նե րի և ար ժե քային հա-
մա կար գե րի ձևա վոր մա նը, կազ մա կեր-
պում է նրանց հա մա տեղ աշ խա տան քը, 
հար ցե րին պա տաս խա նե լու և ե րկ խո սու-
թյուն ներ վա րե լու կա րո ղու թյա նը: Բա նա-
վոր խոս քի՝ որ պես շփ ման մի ջո ցի ու սուց-
ման ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը սո վո րում 
են.

ա) որ ևէ տե ղե կու թյուն հարց նել մի-
մյան ցից և ու սուց չից,

բ) մտ քեր և դա տո ղու թյուն ներ փո խա-
նա կել,

գ) մաս նակ ցել կար դա ցա ծի կամ լսա-
ծի վե րա բե րյալ կազ մա կերպ ված խմ բային 
զրույ ցին,

դ) կազ մել ե րկ խո սու թյուն ներ «Ծա նո-

թու թյուն», «Հան դի պում», «Շ նոր հա վո-
րանք» և այլ թե մա նե րի շուրջ և դա սի սկզ-
բում ներ կա յաց նել դա սա րա նին: 

ե) նկա րագ րել պատ կեր ներ,
զ) նկա րագ րել թե մային ա ռնչ վող իր 

նկա րած նկա րը:
3. Պատ մե լու ու սու ցա նում: Պատ-

մե լուն նա խա պատ րաստ վե լու հա մար 
հար կա վոր է ու սում նա սի րել տեքս տը՝ ըն-
թեր ցել, հաս կա նալ, սո վո րել ան ծա նոթ 
բա ռե րը, գրա վոր կամ բա նա վոր պա տաս-
խա նել հար ցե րին, ի նք նու րույն կազ մել 
հար ցեր, ծա նո թա նալ տեքս տի քե րա կա-
նա կան նյու թին: Ու սուց չի կող մից ա շա-
կեր տին ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն է 
տր վում տեքս տը պատ մե լու ման րակր կիտ 
կամ մա կե րե սային, սե փա կան բա ռե րով 
կամ գր քային, նույ նիսկ ան գիր ա նել: Ու-
սու ցի չը ա շա կեր տին տա լիս է այ լընտ րան-
քային հնա րա վո րու թյուն.

-թե մայի շուրջ ցու ցադ րում է տե սա-
ֆիլմ. ա շա կերտն ը նտ րում է պատ մել դա-
սագր քի տեքս տը, թե վե րար տադ րել տե-
սա ֆիլ մի բո վան դա կու թյու նը:

- ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կում է նկա-
րել տեքս տի ի րա դար ձու թյուն նե րը, այ նու-
հետև իր նկա րած նկար նե րին նայե լով՝ վե-
րար տադ րել տեքս տի բո վան դա կու թյու նը: 

Ա շա կերտ ներն ը ստ ի րենց ցան կու-
թյան և ու նա կու թյան ը նտ րում են տեքս տը 
պատ մե լու ե ղա նա կը: Այ լընտ րան քային 
տար բե րա կը մեծ ոգ ևո րու թյուն է ա ռա-
ջաց նում նրանց մեջ: Այս պի սի աշ խա տան-
քի ար դյուն քում ի րա կա նա նում է ևս մեկ 
նպա տակ՝ զար գաց նել կյան քում ի րենց 
շր ջա պա տող ի րա դար ձու թյուն նե րը վե-
րար տադ րե լու կա րո ղու թյու նը օ տար լեղ-
վով, ո րը կրկ նա կի դժ վար է, քան մայ րե նի 
լեզ վով: 

4. Գրա վոր խոս քի ու սու ցա նում: Այ սօր 
ա ռօ րյա կյան քում ա վե լի ու ա վե լի մեծ տա-
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րա ծում են ստա նում է լեկտ րո նային կա պի 
մի ջոց նե րը, մե ծա նում է հա մա կարգ չի մի-
ջո ցով հա ղոր դակց վող մարդ կանց թի վը: 
Այս է պատ ճա ռը, որ օ տար լեզ վի ու սուց-
ման մեջ գրա վոր խոս քի դերն աս տի ճա-
նա բար փոխ վում է. գրա վոր խոս քը դա-
դա րում է սոսկ ու սուց ման մի ջոց լի նե լուց 
և դառ նում է նաև շփ ման մի ջոց: Գրա վոր 
խոս քը խոս քային գոր ծու նե ու թյան ի նք նու-
րույն տե սակ է: Գրա վոր խոս քին տի ա պե-
տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ա շա կեր-
տը կա րո ղա նա՝

-գ րել ըն թեռ նե լի ձե ռագ րով,
-ճիշտ գրել բա ռե րը (օ տար լեզ վում բա-

ռի ար տա սա նու թյու նը տար բեր վում է բա-
ռի գրե լաձ ևից),

-պահ պա նել կե տադ րա կան կա նոն նե-
րը (կետ, ա պա թարց, չա կերտ ներ, հար-
ցա կան և բա ցա կան չա կան նշան ներ): 

Ու սու ցի չը կա րող է յու րա քան չյուր 
տեքստ ան ցնե լիս ա շա կերտ նե րին հանձ-
նա րա րել ար տագ րու թյուն ներ կա տա րել 
(տեքս տից մի հատ ված կամ մի-մի տող 
գրել ան ծա նոթ բա ռե րը), տեքս տից մեկ 
հատ ված թե լադ րել: Թե ման ամ փո փե լիս 
հանձ նա րա րել ա շա կերտ նե րին գրել շա-
րադ րու թյուն:

5. Ար տա սա նու թյան ու սու ցա նում: 
Ցան կա ցած խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
ա մե նա կար ևոր նա խա պայ ման նե րից մե-
կը ճիշտ ար տա սա նու թյան ի մա ցու թյունն 
է, ո րին հաս նե լու հա մար հար կա վոր է 
զար գաց նել ա շա կեր տի լսե լու կա րո ղու-
թյու նը, ո րն էլ ավ տո մատ կեր պով օգ նում 
է ա շա կեր տին ճիշտ ար տա սա նե լու՝ նմա-
նեց նե լով լե զուն կրո ղին: Այ սօր ու սու ցի չը 
մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի դա սա րա-
նում նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րով ան-
ցկաց նե լու դա սը և ա շա կերտ նե րին լսել 
տա լու կեն դա նի լե զուն: Ար տա սա նու թյան 
ու սուց ման հիմ նա կան խն դի րը ա շա կեր-

տի մեջ հետ ևյալ ար տա սա նա կան ու նա-
կու թյուն նե րի ձևա վո րումն է.

ա) հո դա բաշ խա կան՝ ար տի կու լյա ցի-
ոն,

բ) ա ռո գա նա կան՝ պրո սո դիկ (բա ռային 
ճիշտ շեշ տադ րու թյուն),

գ) հն չե րան գային՝ ին տո նա ցի ոն (1, 68):
6. Բա ռա պա շա րի ու սու ցա նում: Ա շա-

կերտ նե րի կող մից օ տա րա լե զու բա ռա պա-
շա րի յու րա ցու մը են թադ րում է 1) բա ռային 
մի ա վոր նե րի ձևի և ի մաս տի մտա պա հում, 
2) այդ բա ռային մի ա վոր նե րը խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րում 
կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն, 3) բա ռային մի-
ա վոր նե րը լսե լիս կամ կար դա լիս դրանք 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն: Այս պի սով՝ 
բա ռա պա շա րը կար ևոր է ի նչ պես ար դյու-
նա վետ խոս քային գոր ծու նե ու թյան (բա-
նա վոր և գրա վոր խոսք), այն պես էլ ըն-
կա լո ղա կան գոր ծու նե ու թյան (ո ւնկնդ րում, 
ըն թեր ցա նու թյուն) հա մար: Նոր տեքս տի 
ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում ա շա-
կերտ նե րը շատ հմ տո րեն կա րո ղա նում են 
ա ռանձ նաց նել ան ծա նոթ բա ռե րը, ո րոնց 
հան դի պե լով՝ ա վե լի պարզ նա խա դա-
սու թյուն նե րում կռա հում են նաև նրանց 
նշա նա կու թյու նը, ի մաս տը և գրում են 
ի րենց բա ռա տետ րե րում: Դա սա հարց ման 
ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը մե կը մյու սին 
հարց նում են բա ռե րի նշա նա կու թյուն նե րը 
և գրում են գրա տախ տա կին: 

Գո յու թյուն ու նի ակ տիվ և պա սիվ բա-
ռա պա շար: Ակ տիվ բա ռա պա շա րի մեջ են 
մտ նում այն բա ռե րը, ո րոնք ա շա կերտ-
նե րը սո վո րե լուն պես հա ճախ են լսում և 
օգ տա գոր ծում ի րենց միտքն ար տա հայ-
տե լու հա մար: Պա սիվ բա ռա պա շա րը 
բաղ կա ցած է այն բա ռե րից , ո րոնք ա շա-
կերտ նե րին ա վե լի քիչ են հան դի պում, 
սա կայն լսե լիս կամ կար դա լիս ջանք են 
ա նում կռա հե լու կամ հի շե լու բա ռի ի մաս-
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տը հատ կա պես, ե թե այն օգ տա գործ ված 
է նա խա դա սու թյան կամ կոն տեքս տի մեջ: 
Պա սիվ բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը 
կա տար վում է նաև այն բա ռե րի շնոր հիվ, 
ո րոնց գրե լաձ ևը կամ ար տա սա նու թյու նը 
նման է մայ րե նի լեզ վին կամ տվյալ օ տար 
լեզ վի լեզ վաըն տա նի քին պատ կա նող այլ 
լե զու նե րին ( banane, orange, café,…): Այս 
հան գա ման քը ա շա կերտ նե րի շր ջա նում 
ոգ ևո րու թյուն է ա ռա ջաց նում և խթա նում 
է լեզ վի ու սում նա սի րու թյա նը: 

7. Քե րա կա նու թյան ու սու ցա նում: 

Օ տար լեզ վի քե րա կա նա կան նյու թին զու-
գա հեռ ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին բա ցատ-
րում է նաև մայ րե նի ից հա մա պա տաս խան 
քե րա կա նա կան նյու թը: Քե րա կա նա կան 
նյութն ամ րապնդ վում է վար ժու թյուն ներ 
(գ րա վոր և բա նա վոր) կա տա րե լով՝ տար-
բեր մե թոդ նե րի կի րառ մամբ: Օ րի նակ՝ քե-
րա կա նա կան նյու թը կա րե լի է ամ րապն-
դել եր գե րի տեքս տե րում ևս: Լսե լով եր գը՝ 
ա շա կերտ նե րը տեքս տի վրա գու նա վոր 
մա տիտ նե րով նշում են քե րա կա նա կան 
նյու թին հա մա պա տաս խա նող բա ռե րը, 
ար տա հայ տու թյուն նե րը, բա յաձ ևե րը…:

8. Ն կար նե րի մի ջո ցով տեքս տի 

ստեղծ ման ու սու ցա նում: Դի տե լով ու-
սուց չի կող մից ներ կա յաց ված կամ դա-
սագր քի նկար նե րը՝ ա շա կերտ ներն սկ սում 
են նկա րագ րել դրանք: Ու սու ցի չը տեքս-
տը գրում է գրա տախ տա կին՝ ո ւղ ղոր դե-
լով ա շա կերտ նե րին կոնկ րետ քե րա կա-
նու թյան և նոր բա ռե րի օգ տա գործ մամբ 
նա խա դա սու թյուն ներ կազ մե լու հար ցում: 
(Ու սու ցի չը նա խա պես գի տի, թե ի նչ քեր-
կա նա կան նյութ և բա ռա բա շար պետք է 
ու սու ցա նի տվյալ դա սին): Ար դյուն քում 
ա շա կերտ նե րը սո վո րում են ի րենց ստեղ-
ծած տեքս տը տվյալ թե մայի շուրջ (5):

9. Ո ւնկնդ րե լու ու սու ցա նում: 

Ան ծա նոթ տեքստն ա շա կերտ նե րը 

ո ւնկնդ րում են ձայ նար կի չով, փոր ձում են 
հաս կա նալ այն, ո րից հե տո մեկ նա բա-
նում են(6): Կամ ու սու ցի չը կար դում է որ ևէ 
տեքստ՝ այն կի սատ թող նե լով, ի սկ ա շա-
կերտ նե րը հո րի նում են տեքս տի ա վար-
տը: Ու սու ցի չը դա սա րա նի ա շա կերտ նե-
րին բա ժա նում է խմ բե րի, ո րոն ցից մե կը 
հա մար վում է ո ւղ ղոր դող (ու սուց չին օգ-
նող) խումբ: Աշ խա տան քի ըն թաց քում ո ւղ-
ղոր դող խմ բի ա շա կերտ նե րը մո տե նում 
են մյուս խմ բե րին և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում օգ նում նրանց: Յու րա քան չյուր 
խումբ ը նտ րում է տեսք տի ա վար տի մա-
տուց ման ձևը՝ տեքստ, նկար ներ: Խմ բի 
կող մից ը նտր ված մեկ ա շա կերտ ներ կա-
յաց նում է ի րենց տար բե րա կը: Բո լոր խմ-
բե րին լսե լուց հե տո ու սու ցի չը կար դում է 
բնօ րի նա կի շա րու նա կու թյու նը, և մի ա սին 
հա մե մա տում են բո լոր վեր ջա բան նե րը: 
Ար դյուն քում ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նում 
են լսել, հաս կա նալ և հա ղոր դակց վել, վա-
րել ե րկ խո սու թյուն ներ օ տար լեզ վով խո-
սո ղի հետ: 

Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա-
տանք ի րա կա նաց նե լու հա մար հա տուկ 
ու շադ րու թյան ա ռար կա է դա սի ըն թաց-
քում խա ղե րի օգ տա գործ ման, դա սա րա-
նում շար քե րի, խմ բե րի, զույ գե րի միջև մր-
ցույթ նե րի ան ցկաց ման խն դիր նե րը: 

Օր.՝ տար րա կան դպ րո ցում ու սու ցի չը 
գրա տախ տա կին նկարւմ է պատ կեր ներ 
(ա րև, ա մպ, զան գակ, ե ղև նի, ծա ղիկ…) 
դրանց տակ գրե լով I, II, III շարք: Յու րա-
քան չյուր շար քից հն չող ճիշտ պա տաս խա-
նի դեպ քում ու սու ցի չը որ ևէ նշա նով (օր.՝ 
+) մի ա վոր է գրան ցում այդ շար քի օգ տին: 
Դա սի վեր ջում հաշ վե լով մի ա վոր նե րի քա-
նա կը՝ շար քե րից մե կը հա մար վում է հաղ-
թող: Այ սօ րի նակ մր ցույ թի տես քով ու սու-
ցի չը կա րող է հս կել նաև ա շա կերտ նե րի 
կար գա պա հու թյու նը դա սի ըն թաց քում:
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 Կի րառ ված ման կա վար ժա կան ձևե րի 
և ե ղա նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ խաղն 
ու նի իր ա ռա վե լու թյուն նե րը, քա նի որ այն 
նպաս տում է ա շա կեր տի բա րո յա կան, 
մտա վոր ու գե ղա գի տա կան կա րո ղու թյուն-
նե րի զար գաց մա նը և հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս կազ մա կեր պե լու ա շա կեր տի ան-
ձնա կան ակ տի վու թյունն ու ի նք նու րույ նու-
թյու նը (2, 3): Օր.՝ ու սու ցի չը մտ նում է դա-
սա րան մի գե ղե ցիկ փոք րիկ ա րկ ղի կով: 
Ա շա կերտ նե րի աչ քերն ա կա մա փայ լում 
են և ան համ բեր սպա սում են, որ ի մա նան, 
թե ի նչ կա այն տեղ: Ը ստ դա սի թե մայի՝ 
ու սու ցիչն այն տեղ թեր թիկ նե րի վրա կա-
րող է գրել տար բեր բա ռեր, նա խա դա սու-
թյուն ներ, ա շա կերտ նե րի ա նուն ներ, գույ-
նե րի ան վա նում ներ, դնել փոք րիկ ի րեր, 
ո րոն ցով ու սու ցի չը կա րող է ի րա կա նաց-
նել թարգ մա նու թյուն, նկա րագ րում և այլն: 
Այն ա շա կեր տը, ո րին ու սու ցի չը տվյալ օ րը 
դաս է հարց րել, մո տե նում է ա րկ ղի կին, 
հա նում է թղ թի կտո րը, կար դում և նկա-
րագ րում է այն ա շա կեր տին, ո րի ա նունն 
էր գր ված: Պա տաս խա նող ա շա կեր տին 
կա րող են գնա հա տել դա սըն կեր նե րը՝ 
նշե լով նրա պա տա խա նի դրա կան և բա-
ցա սա կան կող մե րը:

 Նո րա գույն մե թոդ նե րը ու սուց չին հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս փո փո խու թյան 
են թար կել դա սի կա ռուց ված քը.

. կազ մա կերպ չա կան հար ցեր,

. դա սա հար ցում,

. դա սի բա ցատ րում,

. գնա հա տում: 
Օ րի նակ կազ մա կերպ չա կան հար ցե րի 

փո խա րեն դասն սկ սել ե րկ խո սու թյամբ: 
Ա շա կերտ նե րը ցան կա ցած թե մայի շուրջ 
զրու ցեն մի մյանց հետ դե րա խա ղի տես-
քով: Հե տո ան հա տա կան դա սա հարց ման 
փո խա րեն կազ մա կեր պել խմ բային կամ 
զույ գե րով աշ խա տանք, ո րի ար դյուն քում 

եր ևում է, թե սո վո րող նե րից ով է պատ-
րաստ կամ ան պատ րաստ տվյալ օր վա 
դա սին: Դա սի բա ցատր ման փո խա րեն 
ը նտ րել մի մե թոդ, ո րի ըն թաց քում ա շա-
կերտ նե րը ևս կմաս նակ ցեն: Ի սկ գնա հա-
տումն ի րա կա նաց նել ո ղջ դա սի ըն թաց-
քում՝ մեկ նա բա նե լով սո վո րո ղի գի տե լի քի 
մա կար դա կը (4): Ըն թա ցիկ գնա հա տումն 
ա վե լի ար դյու նա վետ է, քան դա սի վեր ջում 
ֆոր մալ՝ նի շային գնա հա տա կան նշա նա-
կե լը, քա նի որ սո վո րո ղը, գի տակ ցե լով իր 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կը, ցան կա նում է 
հա ջորդ դա սին պատ րաստ գալ, որ պես-
զի հետ չմ նա իր խմ բի մյուս ան դամ նե րից: 
Ըն թա ցիկ գնա հա տա կանն ա շա կեր տին 
պար տա վո րեց նում է սո վո րել՝ գի տե լիք 
ձեռք բե րել: Նի շային գնա հա տա կան կա-
րե լի է նշա նա կել ա շա կեր տին մի քա նի 
ան գամ սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռե լուց հե տո: Ար դյուն քում սո վո րո ղը և՛ 
գի տե լիք է ձեռք բե րում, և՛ բարձր գնա-
հա տա կան: Ա նհ րա ժեշտ է նաև ի րա զե կել 
սո վո րո ղի ծնո ղին ըն թա ցիկ գնա հատ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծըն թա ցի մա սին: Ա նց նե-
լով գնա հատ ման այս նոր մե թո դին՝ նախ 
ան հրա ժեշտ է, որ հա սա րա կու թյան մտա-
ծե լա կեր պը փոխ վի, ի սկ դա հնա րա վոր է 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ հա սա րա կու թյու-
նը տես նի ըն թա ցիկ գնա հատ ման դրա կան 
ար դյունք նե րը: Այս դեպ քում կս տեղծ վի ու-
սու ցիչ-ծ նող փո խա դարձ վս տա հու թյուն և 
հար գանք: Ա շա կերտ նե րը կզար գաց նեն 
ի նք նու րույն մտա ծե լու կա րո ղու թյուն, կսո-
վո րեն գի տե լիք ձեռք բե րե լու և ոչ թե զուտ 
գնա հա տա կան ու նե նա լու հա մար:
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 КАК ПРО ВО ДИТЬ КАЖ ДЫЙ 45 МИ НУТ УЧЕБ НО ГО ГО ДА?

 З. Ка ра пе тян

В стат ье по ка за но, что се год няш ная сис те ма обу че ния далж на со от ветст во вать тре-
бо ва ни ям сов ре мен ной жиз ни.У чи тель за один час (за 45 ми нут) мо жет ре а ли зо вать 
мно гие ви ды обу че ни я, ос но ван ных на сов ре мен ных об ра зо ва тель ных сис тем и сту ден-
чес ких тре бо ва ни ям для то го, что бы на у чить их ана ли зи ро вать со бы тия ок ру жа ю ще го 
его ми ра, предс та вить им раз ви вать свои собст вен ные идеи и иметь спо соб ность мыс-
лить. 

“HOW TO SPEND 45 MINUTES OF EACH ACADEMIC YEAR?”

 Z. Karapetyan

The article shows that today’s school walks according to the modern life’s demands.It 
shows also that the teacher who is given 45 minutes per lesson, can perform many types of 
learning, based on modern educational system and student’s requirements in order to be 
able to analyze the surrounding events in his (her) own way and introduce them to develop 
the ability of thinking and having his (her) own ideas.
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 Հոդ վա ծում փորձ է ար վում հս տա կեց-
նե լու իս պա նե րե նի դարձ ված քային մի-
ա վոր նե րի ը նտ րու թյան սկզ բունք նե րը 
վեր լու ծա կան և հա ղոր դակ ցա կան մա-
կար դակ նե րում՝ հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ ա պա գա լեզ վա բան-ու սու-
ցիչ նե րը պետք է կա րո ղա նան ճա նա չել, 
դա սա կար գել, վեր լու ծել և ի րենց օ տա րա-
լե զու ակ տիվ խոս քում գոր ծա ծել դրանք: 

Օ տար լե զու նե րի ֆա կուլ տե տում իս պա-
նե րե նի ու սու ցու մը հա րուստ ա վան դույթ-
ներ ու նի: Իս պա նե րեն դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի ու սու ցու մը ի րա կա նաց վում 
է իս պա նե րե նի տե սա կան և գործ նա կան 
դա սըն թաց նե րում: Դարձ ված քային մի-
ա վոր նե րը ու սու ցան վում են քե րա կա նու-
թյան տե սու թյան, բա ռա գի տու թյան, ո ճա-
բա նու թյան և այլ տե սա կան ա ռար կա նե րի 
ու սուց ման ըն թաց քում: Ի նչ վե րա բե րում է 
իս պա նե րե նի գործ նա կան դա սըն թաց նե-
րին, ա պա դարձ ված քային մի ա վոր նե րը 
ներ մուծ վում և ու սու ցան վում են բա ռա պա-
շա րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում:

 Դարձ ված քային մի ա վոր ներն ը նտ-
րե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն 
դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք ա ռաջ են գա-
լիս դրանց ու սուց ման և յու րաց ման գոր-
ծըն թա ցում: Ու սա նող նե րը պետք է գի-
տակ ցեն, որ խո սակ ցա կան բա ռա շեր տը 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի հիմ նա կան 
աղ բյուրն է: Մե թո դա կան մա կար դա կում 
կար ևոր վում են դարձ ված քային մի ա վոր-
նե րի կազ մա վոր ման հո գե բա նա կան կամ 
տրա մա բա նա կան գոր ծոն նե րը: Ի նչ պես և 
ի րա կան լեզ վա կան պայ ման նե րում, ու սա-

նող նե րը կա րող են նմա նա կել, հա մե մա-
տել, հա կադ րել: 

Ու սուց ման բո լոր փու լե րում դժ վա րու-
թյուն է ներ կա յաց նում դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի ո ճա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը բա ցա հայ տե լը:

 Հիմ նա կա նում դա սա խոս նե րը փոր-
ձում են վեր լու ծել դարձ ված քային մի ա-
վոր նե րը գե ղար վես տա կան բնագ րե րում 
կամ տեքս տե րում: Սա կայն ա կն հայտ է, 
որ մի այն գե ղար վես տա կան բնագ րե րով 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ու սու ցու մը 
ար դյու նա վետ չի կա րող լի նել: Մ. Ա. Դա-
րա բյա նը իր թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո-
սու թյան մեջ պն դում է, որ « դարձ վածք նե րի 
ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ոչ թե ը ստ 
ի րենց տե սակ նե րի, այլ ը ստ բնագ րային 
տեքս տում տեղ գտած թարգ մա նա կան 
բնույ թի դժ վա րու թյուն նե րի: Այն հար ցը, 
թե ի նչ քա նով է դարձ վածք նե րի տե սակ-
նե րի ի մա ցու թյու նը նպաս տում բա ռա-
պա շա րի յու րաց մանն ը նդ հան րա պես և 
դարձ վա ծա պա շա րի յու րաց մա նը՝ մաս նա-
վո րա պես, մղ վում է հե տին պլան» (Դա րա-
բյան 2010, 15-38):

Բ նագ րայ նու թյան սկզ բուն քի կի րա ռու-
մը մեծ հե ռան կար ներ է բա ցում տար բեր 
ժա մա նա կա կից բնագ րե րի շուրջ աշ խա-
տե լու հա մար: Այն ի նչ-որ տեղ գի տակ-
ցա կա նու թյան սկզ բուն քի ար դյու նա վե-
տու թյունն է հիմ նա վո րում և կի րառ վում է 
վեր լու ծա կան մա կար դա կում: Իս պա նե րե-
նի բու հա կան դա սագր քե րի վեր լու ծու թյու-
նը (Francisca Castro Viudez, Ignacio rodero 
diez, Carmen Sardinero Frano «Español en 

 ԼԻ Ա ՆԱ ԱՐ ՍԵ ՆՅԱՆ
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marcha 4», Nuevo PRISMA Nivel B2, edito-
rial Edinumen, Madrid, 2012, “Suena” Al-
fredo Gonzalez Hermoso, Carlos Romero 
Dueñas, Edelsa, Madrid, 2000) ցույց է տա-
լիս` դարձ ված քային մի ա վոր ներն ը նտր-
վում են թե մա տիկ սկզ բուն քով: Այն շատ 
դեպ քե րում հա կա սում է բնագ րայ նու թյան 
սկզ բուն քին, քա նի որ թե մա տիկ սկզ բուն-
քով ը նտր ված տեքս տե րը հիմ նա կա նում 
կր ճատ վում կամ ա դապ տաց վում են:

 Հա մա կար գայ նու թյան սկզ բուն քի կի-
րառ ման տե սան կյու նից դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյան թե մա տիկ սկզ-
բուն քը կա րող է թվալ ար դյու նա վետ, քա-
նի որ ը ստ կոնկ րետ թե մա նե րի դարձ ված-
քային մի ա վոր նե րի ու սու ցու մը նպաս տում 
է ու սա նող նե րի լեզ վա բա նա կան գի տե լիք-
նե րի հա մա կարգ մա նը: 

Իս պա նե րե նի ու սուց ման տար բեր դա-
սագր քե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ ա մեն մի դա սա նյու թի շր ջա նակ նե րում 
ներ մուծ վում են հա մա պա տաս խան դարձ-
ված քային մի ա վոր ներ: 

Ակն հայտ է, որ թե՛ դա սագր քե րի հե ղի-
նակ նե րը, թե՛ դա սա վան դող նե րը պետք է 
հս տա կեց նեն ի րենց հա մար ոչ մի այն բա-
ռային, այլև դարձ ված քային նվա զա գույ նի 
ը նտ րու թյան սկզ բունք նե րը: Օ տար լե զու-
նե րի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի շր ջա-
նակ նե րում ա ռաջ նային են հա մար վում 
բա ռա պա շա րի ը նտ րու թյան սկզ բունք նե-
րը, ո րոնց հիմ քում հիմ նա կա նում ըն կած 
են դի դակ տի կա կան մատ չե լի ու թյան, հա-
ջոր դա կա նու թյան, կա յու նու թյան, գի տա-
կա նու թյան և այլ սկզ բունք ներ: 

Այդ հա մա տեքս տում շեշ տադր վում է 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյան 
մատ չե լի ու թյան դե րը: Ա ռա ջարկ վում է ու-
սուց ման նախ նա կան փու լում ներ մու ծել ու-
սա նող նե րի մայ րե նի լեզ վում հա ճա խա կի 
շր ջա նառ վող, հիմ նա կա նում մի ջազ գային, 

լա տի նե րե նից, հու նա րե նից փո խառ ված 
դարձ ված քային մի ա վոր ներ:

 Մատ չե լի ու թյան սկզ բուն քի կի րա ռու մը 
են թադ րում է հաշ վի առ նել մայ րե նի լեզ վի, 
մշա կույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Դա են թադ րում է ներ մուծ վող դարձ ված-
քային մի ա վոր նե րի հա մար ժեք ներ գտ նել 
հայե րե նում, հա մե մա տել դրանք, դրանց 
պատ մամ շա կու թային ֆո նը: 

Այդ սկզ բուն քի կի րա ռու մը հիմ նա վոր-
վում է հատ կա պես իս պա նա ցի նե րի հետ 
ան մի ջա կան բա վա րար շփ ման պայ ման-
նե րում: Ան մի ջա կան շփ ման բա ցա կա յու-
թյու նը դառ նում է իս պա նե րե նի ու սուց ման 
ան բա րեն պաստ պայ ման, ո րն էլ են թադ-
րում է կի րա ռել շփ ման բա ցը լրաց նող 
փոխ հա տու ցող ռազ մա վա րու թյուն ներ:

 Գործ նա կան մա կար դա կում խն դիր է 
դր վում ոչ մի այն ու սում նա սի րել, այլև ակ-
տի վո րեն կի րա ռել օ տա րա լե զու խոս քում 
դարձ ված քային մի ա վոր ներ: Այդ պի սի 
մո տե ցու մը են թադ րում է նա խա պատ վու-
թյու նը տալ խո սակ ցա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ու սուց մա-
նը: Մի կող մից՝ օ տար լեզ վի ա պա գա ու-
սու ցիչ նե րը պետք է ճիշտ պատ կե րա ցում 
կազ մեն գր քային, հնաոճ, վե րամ բարձ 
հա մար վող դարձ ված քային մի ա վոր նե րի 
մա սին, մյուս կող մից՝ պետք չէ մո ռա նալ 
օ տար լեզ վի ու սուց ման հիմ նա կան նպա-
տակ նե րը: Այդ հա մա տեքս տում ո ճա կան 
ան հա մար ժե քու թյան, ո ճա կան չե զո քու-
թյան սկզ բունք նե րը կի րառ վում են ը ստ 
ու սում նա խոս քային ի րադ րու թյուն նե րի: 

Անհ րա ժետ է նշել, որ սույն դա սըն թա-
ցում ան հրա ժեշտ է հա մադ րել վեր լու ծա-
կան և հա ղոր դակ ցա կան վար ժու թյուն-
ներն ու ա ռա ջադ րանք նե րը, քա նի որ 
որ պես ա պա գա ման կա վարժ, ու սա նող նե-
րը պետք է կա րո ղա նան ճա նա չել դարձ-
ված քային մի ա վոր նե րը, ո րո շել դրանց 
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տե սակ նե րը, գոր ծա ռույթ նե րը և գործ նա-
կան մա կար դա կում կի րա ռել ի րենց ակ-
տիվ խոս քում:

 Վեր լու ծա կան նպա տակ նե րով դարձ-
ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյու նը 
պա հան ջում են կի րա ռել հայե ցա կեր պային 
կամ աս պեկ տո ւալ մո տե ցում: Ա ռա ջին 
պլան են մղ վում մշա կու թային, միջմ շա կու-
թային, գոր ծա բա նա կան, ճա նա չո ղա կան 
հայե ցա կեր պե րը: Ը ստ Վ. Վ. Մար կո վի-
նի և Է. Մ. Շախ սու րա վայի՝ «Ն վա զա գույն 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյու-
նը ի րա կա նաց վում է օ տա րերկ րա ցի նե-
րի կոնկ րետ ու սուց ման կողմ նո րոշ մամբ, 
ո րը, բնա կա նա բար, են թադ րում է հաշ վի 
առ նել լեզ վա բա նա կան և ար տա լեզ վա բա-
նա կան գոր ծոն նե րի ամ բող ջա կան հա մա-
լիր: Բա ցի դրա նից՝ դարձ վա ծա բա նա կան 
նվա զա գույ նը պետք է հա մա ձայ նեց վի քե-
րա կա նա կան, բա ռային, թե մա տիկ-ի րադ-
րային, ե րկ րա գի տա կան նվա զա գույն նե րի 
հետ, ո րոնք ստեղծ ված են ու սուց ման այլ 
պայ ման նե րի հա մար (Мор ков кин, Шах су-
ва ро ва 1984, 98-112): 

Ինչ վե րա բե րում է դարձ ված քային 
սեր տա ճում նե րի, մի ա հյու սում նե րի և բա-
ռա կա պակ ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ-
ցու թյա նը, ա պա այս տեղ նույն պես լուրջ 
խն դիր ներ են ա ռաջ գա լիս, քա նի որ 
ա պա գա լեզ վա բան-ու սու ցի չը պետք է կա-
րո ղա նա դրանց տար բեր ու սում նա կան 
ի րադ րու թյուն նե րում վեր լու ծել և տար բեր 
ու սում նա խոս քային ի րադ րու թյուն նե րում 
գոր ծա ծել ակ տիվ խոս քում:

 Նույն տրա մա բա նու թյամբ կար ևոր է ու-
սու ցա նել դարձ ված քային մի ա վոր նե րը ոչ 
մի այն տվյալ դա սի քե րա կա նա կան կամ 
բա ռային նվա զա գույն նե րը հաշ վի առ նե-
լով, այլև շեշ տադ րե լով այն մո տե ցու մը կամ 
հայե ցա կեր պը, ո րի տե սան կյու նից ու սու-
ցան վում է տվյալ դարձ ված քային մի ա վո րը: 

Ինչ վե րա բե րում է ի րադ րային ար ժե քը 
հաշ վի առ նե լու սկզ բուն քին, ա պա ա կն-
հայտ է, որ նպա տա կա հար մար է կի րա ռել 
այն ոչ թե վեր լու ծա կան, այլ հա ղոր դակ-
ցա կան ո ւղղ վա ծու թյան ա ռա ջադ րանք ներ 
կա տա րե լիս:

Նշ ված սկզ բունք նե րը հաշ վի առ նե-
լով՝ դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ու սուց-
ման նախ նա կան փու լում ու սա նող նե րին 
ներ կա յաց նում ե նք իս պա նե րե նի դարձ-
ված քային մի ա վոր նե րի տե սակ նե րը, ծա-
գում նա բա նու թյու նը, դրանց հիմ նա կան 
դա սա կար գում նե րը: 

Ու սուց ման հա ջորդ փու լում ներ կա յաց-
նում ե նք իս պա նե րե նի դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի գոր ծա ռույթ նե րը տար բեր 
ո ճա ժան րային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ու նե ցող բնագ րե րում:

Սկզ բում դա սա խո սը զրու ցում է ու-
սա նող նե րի հետ: Հար ցե րը և պա տաս-
խան նե րը օգ նում են ու սա նող նե րին նոր 
բա ցա հայ տում ներ ա նե լու: Ու սա նող նե-
րի հե տաքրք րու թյու նը շար ժե լու հա մար 
նպա տա կա հար մար է ներ մու ծել էթ նոմ-
շա կու թային բո վան դա կու թյան դարձ ված-
քային մի ա վոր ներ: Դի դակ տի կա կան 
մատ չե լի ու թյան սկզ բուն քը հաշ վի առ նե-
լով՝ ար դյու նա վետ է նախ նա կան փու լում 
ներ մու ծել տե ղա նուն ներ պա րու նա կող 
դարձ ված քային մի ա վոր ներ

“Quien se fue a Sevilla, perdió su silla “.
 “Armarse ¡a de San Quinlin”, 
“¡Santiago, y cierra, España!”
 “No se ganó Zamora en una hora, ni 

Roma se fundó luego toda”,
“Como еl perro de Olías”.
 “En Santo Domingo de la Calzada, cantó 

¡agallina después di avada”, 
“Estar en las Batuecas “Estar entre Pinto 

y Vaidemoro “(http://cheloveknauka):
 Խո սակ ցա կան լեզ վում հա ճա խա կի 
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հան դի պող դարձ ված քային մի ա վոր նե րի 
կի րառ ման սկզ բունքն ար դյու նա վետ է և՛ 
վեր լու ծա կան, և՛ հա ղոր դակ ցա կան մա-
կար դակ նե րում: 

Վեր լու ծա կան մա կար դա կում ու սա նող-
նե րը ճա նա չում են դարձ վածք նե րը, դա-
սա կար գում, բա ցա հայ տում դրանց գոր-
ծա ռույթ նե րը և այլն: Հա ղոր դակ ցա կան 
մա կար դա կում նրանք մո դե լա վո րում են 
տար բեր ի րա կան խոս քային ի րադ րու-
թյուն նե րը և փոր ձում գոր ծա ծել ու սում նա-
սիր վող դարձ ված քային մի ա վոր նե րը:

 Հա ղոր դակ ցա կան մա կար դա կում հա-
մա պա տաս խան աշ խա տան քը միտ ված է 
ու սա նող նե րի խոս քային կա րո ղու թյուն նե-
րի զար գաց մա նը: Դրանք վե րա բե րում են 
և՛ դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ճիշտ ար-
տա սա նու թյա նը, և՛ քե րա կա նա կան, և՛ բա-
ռային կա ռույց նե րի ճիշտ ձևա կերպ մա նը: 

Ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի 
այն փաս տը, որ իս պա նե րե նի դարձ ված-
քային մի ա վոր նե րը հարս տա նում ե ն՝ սն-
վե լով իս պա նե րե նի հա րուստ բա ռա պա շա-
րից և՛ փո խա ռու թյուն նե րի, և՛ պատ ճեն ման 
մի ջո ցով: Փո խա ռու թյուն նե րի և պատ ճեն-
նե րի մեծ մա սը վե րա բե րում է հու նա րե նին 
և լա տի նե րե նին: Ի նչ պես և այլ եվ րո պա-
կան լե զու նե րում, իս պա նե րե նի դարձ վա-
ծա պա շա րը հարս տա ցել է քրիս տո նե ու-
թյան ըն դու նու մից հե տո ա ստ վա ծաշն չյան 
տար բեր բնույ թի դարձ վածք նե րով:

 Մենք ա ռա ջար կում ե նք ներ մու ծել փո-
խառ ված կամ պատ ճեն դարձ ված քային 
մի ա վոր ներ. ը ստ դրանց ա ռա ջաց ման ժա-
մա նա կագ րու թյան՝ ներ մուծ վում են ու սուց-
ման նախ նա կան փու լում ան տիկ դի ցա-
բա նա կան դարձ ված քային մի ա վոր նե րը, 
հե տո այն դարձ ված քային մի ա վոր նե րը, 
ո րոնք վե րա բե րում են հու նա րե նի զար-
գաց ման մի ջին շր ջա նին, այ նու հետև՝ նոր 
լա տի նա կան ծա գում ու նե ցող դարձ ված-

քային մի ա վոր նե րը:
 Կար ևոր վում է նաև դրանց հետ աշ խա-

տան քի ըն թա ցա կար գե րի մշա կու մը առ 
այն, որ ա ռա ջարկ վում է ա մեն մի դարձ-
ված քային մի ա վոր ներ մու ծել հա մա պա-
տաս խան բնագ րով, ո րոնք վերց վում են 
հա մա պա տաս խան դարձ վա ծա բա նա կան 
կոր պու սից: 

Օ րի նակ՝ տր վում է cuerno de Amaltea – 
ի նչ պես Ա մալ տեյի ե ղջ րա փո ղից

flecha de Cupido – Կու պի դո նի նետ
lazos de Himeneo – Հի մե նեյի կա պե րը
los jardines colgantes de Semìramis – 

Շա մի րա մի կա խո վի այ գի նե րը
hilo de Ariadna – Ա րի ան դայի թել դարձ-

վածք նե րը: 
Հե տո ու սա նող նե րը կազ մում են նա-

խա դա սու թյուն ներ տր ված դարձ վածք-
նե րով և փոր ձում են իս պա նե րեն դրանք 
մեկ նա բա նել: Տա նը հանձ նա րար վում է 
գտ նել հա մա պա տաս խան բնագ րեր, հա-
ջորդ դա սին հա մա ռոտ բա նա վոր ներ կա-
յաց նե լու հա մար: 

Անձ նա նուն և տե ղա նուն պա րու նա կող 
դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ու սում նա-
սի րու թյունն օգ նում է ու սա նող նե րին մեկ 
ան գամ ևս վեր հի շե լու այն բո լոր լե գենդ-
նե րը, պատ մու թյուն նե րը, դի ցա բա նա կան 
հե րոս նե րին, նրանց գոր ծե րը, ա ռանց 
ո րոնց հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել իս-
պա նե րե նի դարձ վա ծա պա շա րի զար գա-
ցու մը: Ա կն հայտ է, որ Կար թա գե նի պատ-
մու թյու նը գի տե ցող մար դը հեշ տու թյամբ 
է մտա պա հում Cartago debe ser destruida 
– Կար թա գե նը պետք է ա վեր վի դարձ ված-
քը: Նույ նը վե րա բե րում է pasar el Rubicón 
– ան ցնել ռու բի կո նը դարծ ված քին (Seco, 
Andrés, Ramos, 2004):

Հ նա րա վոր չէ ճիշտ պատ կե րա ցում 
կազ մել ժա մա նա կա կից իս պա նե րե նի բա-
ռա պա շա րի մա սին ը նդ հան րա պես և դարձ-
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վա ծա պա շա րի մա սին՝ մաս նա վո րա պես, 
ե թե հան գա մա նո րեն չենք ու սում նա սի րում 
ա ստ վա ծաշն չյան ծագ ման ա նուն ներ պա-
րու նա կող դարձ ված քային մի ա վոր նե րը: 
Դրանց ներ մու ծու մը նույն պես հաս տա տում 
է դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյան 
դի դակ տի կա կան մատ չե լի ու թյան սկզ բուն-
քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Todos somos hijos de Adán – Ա դա մից ու 
Ե վայից սկ սել:

Տ վյալ պատ ճե նի հո մա նիշն է հայե րեն՝ 
Քիչ խոսք, շատ գործ դարձ ված քը: Իս պա-
նե րեն մեկ նու թյու նը օգ նում է ու սա նող նե-
րին ճիշտ հաս կա նա լու տվյալ դարձ ված քի 
նշա նա կու թյու նը՝

Contexto: «Pero ya puede V. conocer que 
no todos tienen tan heroica abnegación. To-
dos somos hijos de Eva, y cuando se nos pro-
voca una, dos, seis, mil veces, viene un dia 
en que nos acordamos que somos hombres, 
que como tales, sin tener orgullo ni vanidad, 
debemos estar adornados de cierta dignidad 
personal de la cual no estan exceptuados los 
mismos religiosos» (José Ortega y Espinós 
1861, 339-340)

 Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է նշել, 
որ նկա րագր ված ձևով դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րի ներ մու ծումն օգ նում է ու սա-
նող նե րին ա ռանձ նաց նե լու տվյալ դարձ-
ված քի մշա կու թային, ազ գամ շա կու թային 
բա ղադ րի չը: 

Ար դյու նա վետ է նաև ներ մու ծել որ-
ևէ ան ձնա նու նով դարձ վածք ներ հայե-
րեն և ա ռա ջար կել, որ ու սա նող նե րը գտ-
նեն դրանց իս պա նե րեն հա մար ժեք նե րը՝ 
Կայե նի դրոշմ, Կայե նի զա վակ ներ, Կայե-
նի սպա նու թյուն, Կայե նի մարդ: Հատ կան-
շա կան է այն, որ ու սա նող նե րից շա տե րը 
չգի տեն ո՛չ հայե րեն և ո՛չ էլ իս պա նե րեն 
բա զում ա ստ վա ծաշն չյան դարձ վածք ներ: 
Օ րի նակ՝

Más malo que Caìn – Կայե նից ա վե լի 
վատ:

Ն պա տա կա հար մար է ա ռա ջար կել, որ 
նրանք ձեռք բե րեն Ա ստ վա ծա շուն չը հայե-
րեն և իս պա նե րեն լե զու նե րով: Կա րող են 
դրանք ըն թեր ցել է լեկտ րո նային տար բե-
րակ նե րով, քա նի որ ը նդ հա նուր հեն քային 
գի տե լիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ ոչ 
բա վա րար լի նե լը կա րող է մշ տա պես խո-
չըն դո տել տվյալ լեզ վի դարձ ված քային մի-
ա վոր նե րի ու սուց մա նը և յու րաց մա նը: 

Օ րի նակ la espada de Damocles – Դա-
մոկ լյան սուր

el lecho de Procusto – Պրոկ րուս տյան 
մա հիճ

las cuadras de Augìas – Ավ գյան ա խոռ
Columnas de Hércules – Հեր կու լե սյան 

սյու ներ
El talon deAquiles – Ա քի լե սյան գար շա-

պար
El trabajo de Sìsifo – Սի զի ֆյան աշ խա-

տանք
Arpa eolia – Է ո լայի տա վիղ
El juramento de Anìbal – Հան նի բա լյան 

եր դում
Victoria de Pirro, Victoria pìrrica – Պյու-

րո սյան հաղ թա նակ դի ցա բա նա կան 
դարձ վածք նե րի ու սու ցու մը պետք է սկ սել 
նախ և ա ռաջ « Հին Հու նաս տա նի լե գենդ-
ներն ու ա ռաս պել նե րը» գիր քը հայե րեն և 
իս պա նե րեն լե զու նե րով ըն թեր ցե լուց հե-
տո (Син га евс ка я, 2014, 178-184): 

Ակն հայտ է, որ իս պա նե րե նի դարձ-
ված քային մի ա վոր նե րի ու սուց ման հիմ-
նա կան նպա տակ նե րից մե կը հա ղոր դակ-
ցա կան կոմ պե տեն ցի այի զար գա ցումն է: 
Այդ ա ռու մով կար ևոր վում է ու սա նող նե րի 
բա նա վոր և գրա վոր խոս քի զար գա ցու-
մը: Ու սա նող նե րը պետք է կա րո ղա նան 
գոր ծա ծել տար բեր դարձ ված քային մի ա-
վոր ներ ի րենց օ տա րա լե զու բա նա վոր և 
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գրա վոր խոս քում: Դա դարձ նում է նրանց 
խոս քը ար տա հայ տիչ, պատ կե րա վոր, դի-
պուկ: Այդ ա ռու մով կար ևոր վում է ճիշտ 
հն չե րան գով դարձ ված քային մի ա վոր նե րի 
ար տա սա նու թյան հար ցը: Այդ հա մա տեքս-
տում ա ռա ջին պլան է մղ վում բնագ րայ նու-
թյան սկզ բուն քը, ո րը նպա տա կա հար մար 
է կի րա ռել թե՛ վեր լու ծա կան մեկ նո ղա կան, 
թե՛ հա ղոր դակ ցա կան մա կար դակ նե րում:

Բ նագ րայ նու թյան սկզ բուն քի տե սան-
կյու նից դարձ ված քային մի ա վոր նե րը ներ-
մուծ վում են ե րկ խո սու թյուն նե րի, հարց ու 
պա տաս խան նե րի, տար բեր ռեպ լիկ նե րի 
մի ջո ցով: Դրանք վերց վում են ժա մա նա-
կա կից իս պա նե րե նի խո սակ ցա կան լեզ վի 
կոր պու սից: Այդ ա ռու մով կար ևոր վում է 
Ա. Վ. Շև ցո վայի մո տե ցու մը, ով ա ռանձ-
նաց նում է դարձ ված քային մի ա վոր նե րի 
խոս քը հա կիրճ, լա կո նիկ դարձ նե լու գոր-
ծա ռույ թը: Այդ գոր ծա ռույ թը հիմ նա կա նում 
կա տա րում են զեղ չա վոր դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րը (Шев цо ва, 2013, 80-83):

No estar para… – տրա մադ րու թյուն 
չու նե նալ – ¿No le hables ahora que no está 
para tonterías tuyas!

darse cuеnta de algo – ինքն ի րեն հա-
շիվ տալ ¿No te das cuenta que estás enamo-
rada de él?

Սղ ված կամ զեղչ ված դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րը հիմ նա կա նում գոր ծած վում են 
խո սակ ցա կան լեզ վում: Դա հաշ վի առ նե-
լով՝ ան հրա ժեշտ է այդ պի սի կա ռույց նե րը 
ներ մու ծել ու սուց ման բո լոր փու լե րում: Ը նդ 
ո րում՝ ա ռա ջին պլան է մղ վում ոչ մի այն 
բնագ րայ նու թյան, այլև դարձ ված քային մի-
ա վոր նե րի կի րառ ման մի ջո ցով լեզ վի տն-
տես ման սկզ բուն քը, ո րը դի տարկ վում է 
հա ղոր դակ ցա կան մա կար դա կում: 

Իս պա նե րե նի դարձ ված քային մի ա վոր-
նե րի ը նտ րու թյան տե սան կյու նից ա ռանց-
քային է դառ նում դրանց հու զա կան-ար-

տա հայ տիչ գոր ծա ռույ թը հաշ վի առ նե լը: 
Մարդն իր հույ զերն ու զգաց մունք նե րը ար-
տա հայ տե լիս լայ նո րեն կի րա ռում է տա-
րաբ նույթ դարձ ված քային մի ա վոր ներ: 
Նա պետք է կա րո ղա նա ցույց տալ դրանց 
մի ջո ցով իր վե րա բեր մուն քը, զար ման քը, 
զայ րույ թը և այլն: Օ րի նակ՝

echar leña al fuego – կրա կին յուղ լց նել 
Ակն հայտ է, որ հու զա կան-ար տա հայ-

տիչ գոր ծա ռույ թի շր ջա նակ նե րում ա ռա-
ջին պլան են մղ վում դարձ ված քային մի ա-
վոր նե րի ը նտ րու թյան բնագ րայ նու թյան և 
տն տես ման սկզ բունք նե րը, ո րոնք քն նու-
թյան ա ռար կա կա րող են դառ նալ մի այն 
հա ղոր դակ ցա կան մա կար դա կում:

Եզ րա կա ցու թյուն. իս պա նե րե նի դարձ-
ված քային մի ա վոր նե րի ու սու ցո ղա կան 
նպա տակ նե րով ը նտ րու թյու նը են թադ րում 
է հաշ վի առ նել դրանց կի րառ ման հո գե-
բա նա կան, տրա մա բա նա կան, լեզ վա-
կան, ար տա լեզ վա կան գոր ծոն նե րը, բուն 
ու սուց ման պայ ման նե րը, լեզ վա կիր նե րի 
հետ շփ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ու-
սուց ման լեզ վա դի դակ տի կա կան սկզ-
բունք նե րը:

Նշ ված հա մա տեքս տում դարձ ված-
քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյունն ի րա կա-
նաց վում է վեր լու ծա կան և հա ղոր դակ ցա-
կան մա կար դակ նե րում, քա նի որ մի այն 
օ տա րա լե զու խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
մի այն ըն կա լո ղա կան կամ ար տադ րո-
ղա կան հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը չի 
կա րող նպաս տել լեզ վա բա նա կան և հա-
ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ա նե րի զար-
գաց մա նը:

 Դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ-
րու թյան հայե ցա կեր պային մո տե ցու մը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում դի տար-
կե լու ա մեն մի սկզ բունք հա ղոր դակ ցա-
կան, ճա նա չո ղա կան, գոր ծա բա նա կան 
տե սան կյուն նե րից: Դա հիմք է ստեղ ծում 
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հաղ թա հա րե լու դարձ ված քային մի ա վոր-
նե րի ը նտ րու թյան ո րոշ սկզ բունք նե րի 
միջև, մաս նա վո րա պես՝ բնագ րայ նու թյան 
և մատ չե լի ու թյան, բնագ րայ նու թյան և թե-
մա տիկ սկզ բունք նե րի միջև: 

Այս պի սով՝ ա կն հայտ է դառ նում, որ 
ա ռանց դարձ ված քային մի ա վոր նե րի 
ը նտ րու թյան բնագ րայ նու թյան սկզ բուն քի 
կի րառ ման հնա րա վոր չի լի նի ու սու ցա նել 
ժա մա նա կա կից խո սակ ցա կան լեզ վում 
հա ճա խա կի հան դի պող դարձ ված քային 
մի ա վոր նե րը: Դրա հետ մեկ տեղ մատ չե լի-
ու թյան և հա ջոր դա կա նու թյան սկզ բունք-
նե րի կի րա ռու մը հիմք է ստեղ ծում բնագ-
րայ նու թյան սկզ բուն քի ար դյու նա վետ 
կի րառ ման հա մար:

 Դարձ ված քային մի ա վոր նե րի ը նտ րու-
թյան և ու սուց ման վեր լու ծա կան և հա ղոր-
դակ ցա կան ըն թա ցա կար գե րը լրաց նում 

են մի մյանց այն տրա մա բա նու թյամբ, որ 
խոս քային գոր ծու նե ու թյան ին տե րակ տիվ 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը նա խա-
պայ ման է մե դի ա տիվ կա րո ղու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: 

Այս պի սով՝ դարձ ված քային մի ա վոր-
նե րի ու սու ցու մը նպաս տում է ու սա նող-
նե րի լեզ վա բա նա կան կոմ պե տեն ցի այի 
զար գաց մա նը, ո րն էլ հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն ցի այի կար ևոր բա ղադ րիչ է: 
Դարձ ված քային մի ա վոր նե րի հա մա-
կարգ ված փու լային, նա խօ րոք մշակ ված 
ըն թա ցա կար գե րով ու սու ցու մը կա րող է 
նպաս տել ու սա նող նե րի մաս նա գի տա-
կան հե տաքրք րու թյուն նե րի, դր դա պատ-
ճառ նե րի ձևա վոր մա նը, նրանց հեն քային 
գի տե լիք նե րի խո րաց մա նը, գոր ծա բա նա-
կան և հան րամ շա կու թային կոմ պե տեն ցի-
ա նե րի զար գաց մա նը:
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П РОБ ЛЕ МА ОТ БО РА ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЧЕС КИХ ЕДИ НИЦ 

ИС ПАНС КОП ГО ЯЗЫ КА В УЧЕБ НЫХ ЦЕ ЛЯХ

Л. Ар се нян 

В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма от бо ра фра зе о ло ги чес ких еди ниц ис панс ко го 
язы ка в учеб ных це лях. По ка за но, что обу че ние фра зе о ло ги чес ким еди ни цам спо собст-
ву ет раз ви тию линг вис ти чес кой ком пе тен ции сту ден тов. Под чер ки ва ет ся зна че ние сис-
тем но го, по э тап но го обу че ния фра зе о ло ги чес ким еди ни цам, ко то рое осу ществ ла ет ся 
за ра нее раз ра бо тан ны ми про це ду ра ми. Та кой под ход спо собст ву ет фор ми ро ва нию про-
фес си о наль ных ин те ре сов, мо ти ва ции сту ден тов, уг луб ле нию их фо но вых зна ний, раз-
ви тию праг ма ти чес кой и со ци аль но-куль тур ной ком пе тен ци и.

THE PROBLEM OF SELECTING SPANISH PHRASEOLOGICAL 

UNITS FOR TEACHING PURPOSES

L. Arsenyan 

The article touches upon the problem of selecting Spanish phraseological units for teach-
ing purposes. As is shown the process of learning phraseological units can promote the lin-
guistic competence of students. It emphasizes the importance of systematic, phased training 
of phraseological units which is carried out according to pre-established procedures. This 
approach contributes to the formation of students’ professional interests, motivation, deepen 
their background knowledge, and develop pragmatic and socio-cultural competences.
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Հայ ժո ղո վուրդն ան ցել է պատ մա կան 
տար բեր փու լե րով՝ ա րա րե լով հա րուստ 
մշա կույթ: Ան ցյա լի ար ժեք ներն ըն կա լե լու և 
նո րը ստեղ ծե լու հա մար ա ռանձ նա հա տուկ 
դեր ու նեն գրա կան եր կե րը:  Հայ գրա կա-
նու թյու նը հա րուստ է մե ծար ժեք գոր ծե-
րով, ո րոնց ու սու ցու մը դպ րո ցում միշտ էլ 
կարևո րա գույն խն դիր ներ է հե տապն դել: 
Ա շա կեր տի գե ղա գի տա կան զար գաց ման, 
նրա գա ղա փա րա կան ու բա րո յա կան դաս-
տի ա րա կու թյան հար ցե րում խիստ նպա-
տա կային պետք է լի նեն ու սու ցան վող թե-
մա նե րը: Այդ ա ռու մով մենք ա ռանձ նաց րել 
ե նք « Հայկ և Բել» ա ռաս պե լը: Ա ռաս պե լի 

ու սու ցու մը կա րե լի է կազ մա կեր պել տար-
բեր մե թոդ նե րով: Նախ քան ան ցնե լը մե-
թոդ նե րին, նախ ներ կա յաց նենք ու սու ցան-
վող նյու թի նպա տակ նե րը. 

1. Գի տե լիք նե րի հա մա կար գից՝ խո-
րաց նել Խո րե նա ցու կյան քի և ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի մա սին ա շա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րը: 

Ըն կա լել ա ռաս պե լի ար տա հայ տած 
գա ղա փա րա կան բո վան դա կու թյու նը: 

Բա ռա կազ մու թյան նշա նա կու թյունն ու 
դե րը լեզ վի մեջ: 

2. Կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե-
րի հա մա կար գից՝ կա րո ղա նալ կար դալ 
հայե ցի  ճիշտ շեշ տադ րու թյամբ և ա ռո գա-
նու թյամբ: 

Վեր լու ծել նյու թը, կա տա րել հա մա պա-
տաս խան եզ րա հան գում ներ: 

Խո րե նա ցու և նրա ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի մա սին նոր տե ղե կու թյուն ներ 
ձեռք բե րել, փո խա նա կել այդ տե ղե կու-

թյուն նե րը, նյու թը ճիշտ ըն կա լել և վե րար-
տադ րել, մտ քեր  ար տա հայ տել: 

Բ նու թագ րել հե րոս նե րին՝ հա մե մա տե-
լով նրանց ա րարք նե րը և վար քա գի ծը: 

Կա տա րել բա ռա կազ մա կան վար ժու-
թյուն ներ: 

Տեքս տից դուրս գրել բարդ և ա ծան ցա-
վոր բա ռեր, կազ մել բա ղադ րյալ բա ռեր: 

3. Ար ժե քային հա մա կար գից՝ գի տակ-
ցել ազ գային մշա կույ թի կար ևո րու թյունն 
ու նշա նա կու թյու նը, լի նել դրանց կրո ղը, 
փո խան ցո ղը, կար ևո րել ազ գային մշա-
կույ թի հիմ նախնդ րի գոր ծում ի րենց մաս-
նակ ցու թյու նը: Հայ կի կեր պա րի մի ջո ցով 
ձևա վո րել ու րիշ նե րին օգ տա կար լի նե լու 
և հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փա րը, սեր 
ա ռա ջաց նել դե պի հայ րե նի եր կի րը, նրա 
դա րա վոր պատ մու թյու նը: 

 Թե ման ու սու ցա նե լիս կա րե լի է կի-
րա ռել հետ ևյալ մե թոդ ներն ու հնար նե րը՝ 
մտագ րոհ, գծագ րա կան դա սա կար գիչ ներ 
(T–աձև ու m –աձև ա ղյու սակ ներ, Վե նի 
գծա պատ կեր), բնագ րի ի նք նու րույն վեր-
լու ծա կան – հե տա զո տա կան աշ խա տանք՝ 
«ինչ գի տե ի, ի նչ ի մա ցա և ի նչ պետք է 
ի մա նամ»: 

Ու սու ցու մը սկ սում ե նք ԽԻԿ հա մա-
կար գով.

Խ թան ման փուլ: Դա սա րա նը բա ժան-
վում է 4 խմ բի, և յու րա քան չյուրն ը նտ րում 
է իր խմ բի ա նու նը. 1-ին խումբ՝ « Տիգ րան 
Մեծ», 2-րդ խումբ՝ «Ա րամ», 3-րդ խումբ՝ 
«Ա րա Գե ղե ցիկ», 4-րդ խումբ՝ «Տր դատ»: 
Յու րա քան չյուր խմ բի տր վում է հա մա պա-
տաս խան հանձ նա րա րու թյուն: Խմ բային 

ԳԱ ՅԱ ՆԵ ԽՈՒ ԴՈ ՅԱՆ

ՄՈՎ ՍԵՍ ԽՈ ՐԵ ՆԱ ՑՈՒ  ՀԱՅԿ ԵՎ ԲԵԼ 

Ա ՌԱՍ ՊԵ ԼԻ ԵՎ ԲԱ ՌԱ ԿԱԶ ՄՈՒ ԹՅԱՆ 

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 6ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ 
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աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում 
յու րա քան չյուր խմ բի կա տա րած աշ խա-
տան քի ար դյուն քը խոս նակ նե րի մի ջո ցով 
ներ կա յաց վում է քն նարկ ման: Ո րո շա կի 
ա ռա ջար կու թյուն ներ են ար վում, փո խա-
նակ վում են այլ խմ բե րից հա վա քած տե ղե-
կու թյուն ներ: Այս դա սի հա մար Մ. Խո րե-
նա ցու մտ քե րից ը նտր վում է բնա բան, ո րը 
նա խա պես գր վում է գրա տախ տա կին. 
«Կր թու թյու նը ա մեն ի նչ է, ան գի տու թյու նը՝ 
մեծ չա րիք»: 

 Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: 1–ին խում-
բը Խո րե նա ցուն ներ կա յաց նում է որ-
պես 5 –րդ դա րի պատ մագ րու թյան ա մե-
նան շա նա վոր դեմք, ո րին մե ծա րել են 
« տի ե զե րահռ չակ, քեր թո ղա հայր, պատ-
մա հայր» բնու թագ րում նե րով: Ա շա կերտ-
նե րը նշում են, որ նա ստեղ ծել է հայ ժո-
ղովր դի քն նա կան ամ բողջ պատ մու թյու նը՝ 
սկ սե լով նա խա պատ մա կան ժա մա նակ-
նե րից մինչև 5-րդ դա րի ա ռա ջին կե սը: 
Խո րե նա ցին հնա գույն աղ բյուր նե րից վե-
րա կանգ նել է պատ մա կան ճշ մար տու թյու-
նը, ցույց է տվել մեր ժո ղովր դի հնա գույն 
ծա գու մը և հե րո սա կան ան ցյա լը: Մեկ 
ու րիշ ա շա կերտ նշում է, որ Խո րե նա ցու 
նպա տակն է, որ հայ ժո ղո վուր դը ճա նա-
չի սե փա կան ար ժա նիք նե րը՝ զերծ մնա-
լով սնա փա ռու թյու նից, ե կող սե րուն դը 
դաս տի ա րակ վի նախ նի նե րի փա ռա վոր 
գոր ծե րով: Ա շա կերտ նե րից մե կը « Հայոց 
պատ մու թյուն» աշ խա տու թյու նից կար դում 
է հետ ևյալ տո ղե րը. «Ո րով հետև մենք փոքր 
ա զգ ե նք և թվով՝ շատ սահ մա նա փակ և 
շատ ան գամ՝ օ տար թա գա վո րու թյան տակ 
նվաճ ված, բայց և այն պես մեր աշ խար հում 
էլ քա ջու թյան շատ գոր ծեր կան գործ ված՝ 
գրե լու և հի շա տա կե լու ար ժա նի…»: 

Ա ռա ջին խմ բի խոս նա կը կա տա րում է 
եզ րա հան գում, որ Խո րե նա ցին ոչ մի այն 
ցույց է տվել, թե որ տե ղից ե նք գա լիս և 

ի նչ պի սի ճա նա պարհ ե նք ան ցել, այլև թե 
ով ե նք մենք, ո րն է մեր ազ գային դի մա գի-
ծը: Այ սինքն՝ նա մեր ժո ղովր դին պարգ ևել 
է ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն: 

2-րդ խմ բին հանձ նա րար ված էր գրա-
կան տե ղե կա տու նե րից կամ հա մա ցան-
ցից ու սում նա սի րել Խո րե նա ցու կեն-
սագրու թյու նը: 

Ա ռա ջին ա շա կեր տը քար տե զի վրա 
ցույց է տա լիս Մեծ Հայ քի Տա րոն գա վա-
ռը և նշում, որ Խո րե նա ցին ծն վել է Խո-
րե ան կամ Խո րենք գյու ղում հա վա նա-
բար 410-415 թվա կան նե րի մի ջա կայ քում: 
Ե րկ րորդ ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է, 
որ Խո րե նա ցին Մես րոպ Մաշ տո ցի ա ռա-
ջին ա շա կերտ նե րից է: Եվ նրան մի խումբ 
այլ ա շա կերտ նե րի հետ 435 թ. ու ղար կել 
են Ա լեք սանդ րի ա՝ հու նա րե նի մեջ հմ տա-
նա լու: Մեկ այլ ա շա կերտ պատ մում է, որ 
վե րա դար ձին ծո վային քա մի նե րը նրանց 
նա վը քշում են դե պի Ի տա լի այի ա փե րը, 
լի նում են Հռո մում, Ա թեն քում և վե րա դառ-
նում են 442 թ.: Բայց նրանց սի րե լի ու սու-
ցիչ նե րը՝ Մես րոպ Մաշ տոցն ու Սա հակ 
Պարթևն այլևս չկային:

 Խո րե նա ցին հայ րե նիք է վե րա դար ձել 
գի տե լիք նե րով զին ված, սա կայն հայ րե-
նի քում հան դի պում է հայ հոգ ևո րա կան-
նե րի դի մադ րու թյա նը, ո րոնք հա լա ծում 
են ոչ մի այն նրան, այլև նրա գր քե րը, 
հան գիստ չեն թող նում ան գամ նրա գե-
րեզ մա նը և ոս կոր նե րը: 481 թ. մարզ պան 
Սա հակ Բագ րա տու նին պատ վի րում է գրել 
« Հայոց պատ մու թյուն» աշ խա տու թյու նը և 
պայ ման է դնում՝ գրել ճշգ րիտ և հա մա-
ռոտ: Խո րե նա ցին ար դեն 70 տա րե կան 
ի մաստ նա ցած ու խո հեմ մի այր էր: 

Ա ռա ջին և ե րկ րորդ խմ բե րի պա տաս-
խան նե րից հե տո դի մել ամ բողջ դա սա րա-
նին, որ տեքս տից գտ նեն և կար դան այն 
հատ ված նե րը, որ տեղ ներ կա յաց ված ե ն՝
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1. Հայ կի դի ման կա րը,
2. Բե լի դի ման կա րը,
3. Հայ կի բնօր րա նը,
4. բռ նա կալ Բե լի նպա տակ նե րը,
5. Հայ կի պա տաս խա նը Բե լին,
6. մերժ ված Բե լի պա տաս խա նը,
7. Հայ կի զոր քե րի դա սա վո րու թյու նը,
8. ճա կա տա մար տի ել քը: 
Այս հատ ված նե րը ըն թեր ցե լուց հե տո 

3-րդ խում բը բնու թագ րում է եր կու հե րոս-
նե րին: 

Ա շա կերտ նե րը նշում են, որ Հայ կը Խո-
րե նա ցու ա մե նա սի րած հե րոսն է, ո րով-
հետև հայոց հայ րե նի քի հիմ նա դիրն է: 

Նա ա զա տու թյան ձգ տող բա րի ու ժե րի 
մարմ նա վո րումն է: Հայ կը ոչ մի այն վայել-
չա կազմ էր, ու ժեղ, հպարտ,ինչ պես հայոց 
լեռ նե րը, այլև ա զա տա տենչ էր, ապ րում 
էր խա ղաղ կյան քով, ա չք չու ներ ու րի-
շի ու նեց ված քին: Պատ մում են, որ Բե լը 
հայտ նի է նաև Նեբ րովթ ա նու նով: Նա 
Բա բե լո նի թա գա վորն էր: Նեբ րովթ նշա-
նա կում է Ա ստ ծուն ար հա մար հող, Ա ստ-
ծու դեմ ա պս տամ բող: Նա բռ նա կալ էր և 
պատժ վեց Հայ կի ձեռ քով: Գրա տախ տա-
կին ա շա կերտ նե րից մե կը գծում է Վե նի 
դի ագ րամ, և խմ բի ան դամ նե րը լրաց նում 
են այն.

Անհն չյու նա փոխ ար մատ-
ներ

Հն չյու նա փոխ ար մատ ներ Ա ծան ցա վոր բա ռեր

ա զա տա սեր կա նա չա-
զարդ լայ նա լիճ ե ռան կյու-
նաձև

բ նօր րան ե րկ նա մեձ զի-
նա վառ խս տա գույն

ան կարգ պատ գա մա վոր 
զո րու թյուն ա նօ րեն

 
  Հայկ      Բել
 քաջ   հս կա    բռ նա կալ
 ազ նիվ   թիկ նեղ   դա ժան
 ըմ բոստ   ու ժեղ    ան խիղճ
 ար դա րա միտ  զո րա պետ   վախ կոտ
 մե ծա հո գի   ա ստ ված նե րի   ան գութ
 խա ղա ղա սեր  զար մից   չար

Խմ բի խոս նա կը ցույց է տա լիս Հայ կի 
նկա րը և ա սում, որ 1975 թ. Հայ կի ար-
ձա նը կեր տել է Կար լեն Նու րի ջա նյա նը, և 
այն Նոր քի 2-րդ զանգ վա ծում է: Հա ջոր դը 
պա տաս խա նում է 4-րդ խում բը: Նրանք 
տեքս տի վրա կա տա րում են բա ռային 
աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը նշում են, որ 
բա ռե րից ու բա ղադ րիչ նե րից նոր բա ռեր 
կազ մե լը կոչ վում է բա ռա կազ մու թյուն: 

Բա ռի հիմ նա կան ի մաս տը ար տա հայ-
տող մա սը կոչ վում է ար մատ, ի սկ բա ռին 
նոր ի մաստ հա ղոր դող մաս նի կը՝ ա ծանց: 
Ա շա կերտ նե րը տեքս տից դուրս են գրում 
բարդ բա ռե րը, կա տա րում են բա ռա կազ-
մա կան վեր լու ծու թյուն և ներ կա յաց նում են 
m-ա ձև ա ղյու սա կով, ի սկ մյուս նե րը գրում 
են տետ րե րում:
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Կշ ռա դատ ման և գնա հատ ման փուլ 

Ա շա կերտ նե րը կա տա րում են եզ րա հան գում ներ և նշում, որ Հայ կի և Բե լի ճա կա տա-
մար տը մեր ազ գային ա զա տագ րա կան ա ռա ջին կռիվն էր, որ պսակ վեց հաղ թա նա կով: 
Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյու նը» դար ձել է հա մաշ խար հային գի տու թյան ու սում նա-
սիր ման ա ռար կա, թարգ ման վել է լա տի նե րեն, ֆրան սե րեն, ի տա լե րեն, գեր մա նե րեն, 
ան գլե րեն, ռու սե րեն և այլ լե զու նե րով: Աշ խա տան քի ար դյունք նե րի գնա հատ ման հա-
մար նա խա պես մշակ ված է չա փո րո շիչ նե րի ա ղյու սակ: 

Ա շա կերտ նե րը գնա հատ վում են ը ստ այս չա փո րո շիչ նե րի:

Գ րա կա նու թյուն 

1. Մով սես Խո րե նա ցի, Հայոց պատ մու թյուն, Եր., 1981, էջ 556:
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И ЗУ ЧЕ НИЕ СЛО ВО ОБ РА ЗО ВА НИЕ В ЛЕ ГЕН ДЕ 

АЙК И БЕЛ МОВ СЕ СА ХО РЕ НА ЦИ В 6 КЛАС СЕ

 Г. Ху до ян 

В от рыв ке предс тав ле но, как в 6-ом клас се изу ча ет ся ле ген да Мов се са Хо ре на ци
«Айк и Бел», и на ос но ве ха рак те рис ти ки вы пол ня ют ся уп раж не ния по сло во-
об ра зо ва ни ю. Удоб но про во дить урок груп по вым ме то дом и вы пол нять ана ли зо-
исс ле до ва тельс кие ра бо ты, а на ста дии ос мыс ле ния и оце ни ва ния ис поль зо вать
 таб ли цу оце ни ва ни я.

Չա փո րո շիչ ներ Մի ա վոր

1. Ներ կա յաց ված աշ խա տան քի հա մա պա տաս խա-
նու թյունն ա ռա ջադ րան քին

2

 2. Գրա գետ խոսք 2

 3. Կա րո ղա նալ օ գտ վել հա մա ցան ցից 2

 4. Խմ բային աշ խա տան քի հմ տու թյուն 2

 5. Ի նք նա տի պու թյուն 2

Որ պես տնային աշ խա տանք՝ հանձ նա րար վում է գրել շա րադ րու թյուն՝ « Հայկ նա հա-
պե տի պատ գա մը» վեր նագ րով:
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TEACHING THE LEGEND”HAYK AND BELL”BY MOVSES KHORENACI AND ITS 

WORDFORMATION IN THE 6TH GRADE

 G. Khudoyan

It is represented in the article how in the sixth class Movses Khorenaci’s myth "Hike and 
Bell" is instructed, and how word building exercises are done on the basis of manuscript. It 
is convenient to conduct lesson in group methods and to do analytic, explorative works, but 
in consideration appreciation and assessment stage use standard scale.
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Աշ խար հի հա մար այ սօր ա ռաջ նային 
խն դիր նե րից է կա տա րել բա րե փո խում-
ներ կր թա կան բնա գա վա ռում: Այն ար-
դեն ի րո ղու թյուն է դար ձել նաև մե զա-
նում: Ու սուց ման ա վան դա կան ձևե րի 
կող քին կազ մա կերպ վում է նո րը՝ ար դի-
ա կա նը: Կյան քը զար գա ցում է ապ րում. 
նո րա նոր հայտ նա գո ծու թյուն ներ են կա-
տար վում, զար գա նում են տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գի ա նե րը, ո րոնք նույն պես 
պետք է օգ տա գոծ վեն այ սօր վա կր թա-
կան նոր հա մա կար գում: Բնա կա նա բար 
զար գա նում է նաև ա շա կեր տը, և նրան 
չի կա րող բա վա րա րել մի այն ա վան դա-
կա նը, ո ւս տի ան հրա ժեշ տու թյուն է դառ-
նում ա վան դա կա նի և նո րի հա մադ րու մը: 

Այ սօր չենք կա րող որ ևէ ա ռար կայի 
մե թո դի կա մշա կել՝ ա ռանց հաշ վի առ-
նե լու ու սուց ման ժա մա նա կա կից հե տա-
զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, ո րոնք 
ու սում նա կան աշ խա տան քի նոր ձևեր են 
ա ռա ջադ րում: Վա ղուց է այս գոր ծըն թա-
ցը դր ված դպ րո ցի և ու սուց չի ու սե րին: 

Հա մա ձայն հան րակր թա կան դպ րո ցի 
« Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» ա ռար-
կա յա կան ծրագ րե րի՝ հայոց լեզ վի դա-
սա վան դու մը զու գակ ցում է 2 կողմ՝ բուն 
լեզ վի ի մա ցու թյուն և լեզ վի քե րա կա նա-
կան կա ռուց ված քի ի մա ցու թյուն: Ա ռաջ-
նու թյու նը տր վում է լեզ վի գործ նա կան 
կի րա ռու թյա նը (« Հայոց լե զու, գրա կա-
նու թյուն» ու սում նա կան ա ռար կա յա կան 
ծրագ րեր, Եր., 2006 թ., էջ 1): 

Ա ռար կա յա կան նոր չա փո րո շիչ նե րի 
և ծրագ րե րի հա մա ձայն՝ քե րա կա նա կան 
նյու թե րի բաշ խումն ը ստ դա սա րան նե-
րի («Ձ ևա բա նու թյուն», 7-րդ դա սա րան) 

չի նշա նա կում, որ այս նյու թի ու սու ցու-
մը կսահ մա նա փակ վի մի այն ո րո շա կի 
ժա մե րի շր ջա նակ նե րում: Լե զուն կա-
ռուց ված քային մի ա վոր նե րի մի ամ բող-
ջու թյուն է, որ տեղ բո լոր մի ա վոր նե րը ու-
սու ցան վում են փո խա դարձ կա պի մեջ: 

Լեզ վի ու սուց ման նպա տակն է զար-
գաց նել սո վո րող նե րի ի մա ցա կան կա րո-
ղու թյուն նե րը, տրա մա բա նու թյու նը, հմ-
տու թյուն նե րը: 

Ձևա բա նու թյու նը լեզ վի կար ևոր բա-
ժին նե րից մեկն է, և նրա լավ ի մա ցու-
թյու նը հնա վո րու թյուն է տա լիս նաև լավ 
յու րաց նե լու շա րա հյու սու թյու նը, ո ճա գի-
տու թյու նը: «Ա ծա կան» թե ման ի մա ցող 
ա շա կեր տի բա նա վոր և գրա վոր խոս քը 
դառ նում է ա վե լի պատ կե րա վոր, կա րո-
ղա նում է ձևա վո րել գե ղե ցիկ և հա րուստ 
բա ռա պա շար, խոսք:

Ու սուց ման նո րա գույն մե թոդ նե րից 
ԽԻԿ հա մա կար գը ա ռա վել լավ հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա սի րե լու 
«Ա ծա կան» թե ման՝ «Ա ծա կա նի կազ մու-
թյու նը»: 

Դա սա րան՝ 7-րդ: 
Դա սի նյու թը՝ «Ա ծա կա նի կազ մու թյու-

նը»:
Դա սա ժամ՝ 1:
 Դա սի կա ռուց ված քային տե սա կը՝ 

1-ին. ա ծա կա նի կազ մու թյան հա մա գոր-
ծակ ցային դաս՝ ԽԻԿ հա մա կար գով: 

Դա սի նպա տակ նե րը՝
1. ըն կա լել ա ծա կա նի կա ռուց ված քը, 

ճա նա չել նրա կազ մու թյան բա ղադ րիչ 
տար րե րը,

2. ճա նա չել և զա նա զա նել ա ծա կան-
նե րի տե սակ նե րը՝ ը ստ կազ մու թյան,

Ա ՆՈՒՇ ՄԵԼ ՔՈ ՆՅԱՆ 

Ա ԾԱ ԿԱ ՆԻ ԿԱԶ ՄՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
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3. մշա կել նա խա դա սու թյան մեջ և 
դրա նից դուրս ա ծա կան նե րը գտ նե լու 
կա րո ղու թյուն ներ,

4. մշա կել ա ծա կան նե րը վեր լու ծե լու 
հմ տու թյուն ներ,

5. ձևա վո րել նոր մե թոդ նե րով աշ խա-
տե լու կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն-
ներ,

 Կի րա ռե լի մե թոդ ներ՝ մտագ րոհ (մտ-
քե րի տա րափ), Վե նի դի ագ րամ: 

Ու սում նա կան նյու թեր՝ դա սա գիրք, 
պաս տառ ներ, դպ րո ցա կան բա ռա րան-
ներ: 

Դա սի ըն թաց քը՝ խթան ման փուլ: 
Դա սի նա խա պատ րաստ ման փու լում 

ա շա կերտ նե րին ար տա հայ տիչ կար դալ 
ե նք տա լիս պաս տա ռին գր ված ա սույթ-
նե րը. «Աստ ծո հետ խո սե լու մի ակ լե զուն 
հայե րենն է»: 

 Բայ րոն
«Իր մայ րե նի լե զուն վատ ի մա ցո ղը 

կես մարդ է, չի մա ցո ղը՝ թշ վառ, ծա ռից 
ըն կած մի տերև, որ տա տան վում է ա մեն 
մի պա տա հա կան քա մուց»: 

 Ավ. Ի սա հա կյան 
Եվս մեկ ան գամ կար ևո րում և ա րժ ևո-

րում ե նք մայ րե նի լե զուն՝ այն ցույց տա-
լով մեր և օ տար գրող նե րի խոս քե րով, է՛լ 
ա վե լի ո գեշն չե լու, որ լավ սո վո րեն մեր 
լե զուն: 

Նախ քան ա ծա կա նի կազ մու թյան ու-
սուց մանն ան ցնե լը կրկ նում ե նք ա ծանց-
նե րը, ո րոնք սո վո րել է ին նա խորդ 
դա սա րան նե րում, ո րից հե տո պատ րաս-
տում ե նք հար ցե րը: 

 Մինչև ա ծա կա նի կազ մու թյան ու-
սուց մանն ան ցնե լը ա ռա ջադ րում ե նք 
հե նա կե տային մի շարք հար ցեր: Շատ 
կար ևոր են ճիշտ և լավ ը նտր ված հար ցե-
րը: Դրանք կապ են հաս տա տում ան ցած 
և ան ցնե լիք նյու թե րի միջև և հա մա գոր-

ծակ ցու թյունն ա պա հո վե լու լա վա գույն 
մի ջոց ներն են: 

«Ի՞նչ է ա ծա կա նը», «Ի՞նչ հար ցե-
րի է պա տաս խա նում ա ծա կա նը», 
« Բա ռա կազ մա կան ի ՞նչ մի ջոց ներ կա րող 
ե նք ը նտ րել ա ծա կան կազ մե լիս», «Թ-
վել ա ծա կա նա կերտ ա ծանց նե րը», «Ինչ-
պե՞ս կա րող ես կազ մել բա ռա կա պակ-
ցու թյուն ներ», « Բա ռա կա պակ ցու թյան 
մեջ ի ՞նչ դեր ու նի ա ծա կա նը», «Ինչ պե՞ս 
է բնու թագ րում գո յա կա նը կամ բայը», 
«Ի՞նչ կազ մու թյուն ու նի հատ կա նիշ ար-
տա հայ տող բա ռը»: 

Հար ցե րի պա տաս խան նե րը լսե լուց և 
քն նար կե լուց հե տո ան ցնում ե նք դա սի 
2-րդ փու լին: 

 Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: 
 Ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում ե նք 

դի տար կել ցա վա լի, ա մա ռային, ա րծ-
վե նի, վայ րի, մեղ միկ, հու զիչ, դժ գույն, 
չտես, ա ռյու ծա սիրտ, թխա մորթ, ի մաս-
տա սեր, լավ, փոքր, սև, հար թա վայ-
րային, հրա ցա նա վոր, ան կա րե կից, կրծ-
քա բաց բա ռե րը: 

 Եվ քա նի որ ա շա կերտ նե րը գի տեն, 
թե ի նչ են ար մա տը և ա ծան ցը, կա րող 
են պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցին. 
«Ո րո՞նք են տր ված բա ռե րի բա ղադ րիչ-
նե րը»: Նկա տում ե նք, որ ա ծա կան նե րը 
կազմ վել են ա ծանց մամբ (նա խա ծանց-
նե րով և վեր ջա ծանց նե րով) և բա ռա-
բարդ մամբ (եր կու ար մատ նե րով): 

Վեր լու ծու թյու նից պար զում ե նք, որ 
ա ծա կան նե րը կազ մու թյամբ լի նում են 
պարզ, բարդ: Գրա տախ տա կին ը նդ-
գծում ե նք պարզ ա ծա կան նե րը՝ լավ, 
փոքր, սև: 

Բարդ ա ծա կան նե րը կազմ վում են 
ա ծանց մամբ և բա ռա բարդ մամբ: Ա ծան-
ցու մը կա տար վում է ա ծա կա նա կերտ 
ա ծանց նե րով, և տա լիս ե նք սահ մա նու-
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մը. [Այն ա ծանց նե րը, ո րոնք, ա վե լա նա-
լով ար մա տին կամ բա ռին, կազ մում են 
ա ծա կան ա նուն ներ, կոչ վում են ա ծա կա-
նա կերտ ա ծանց ներ]: (Հայոց լե զու, Ա ղա-
յան, Բար սե ղյան): Այ նու հետև ը նդ գծում 
ե նք ա ծանց նե րը՝ -ա լի, -ային, -ե նի, -ի, 
-իչ, դժ-, չ-, -ային, -ա վոր, ան-, ք-: Տա-
լիս ե նք եզ րա կա ցու թյուն, որ ա ծա կա նա-
կերտ ա ծանց նե րը լի նում են եր կու տե-
սակ՝ նա խա ծանց ներ և վեր ջա ծանց ներ: 

Վեր լու ծում ե նք հա ջորդ խում բը՝ 
ա ռյու ծա սիրտ, թխա մորթ, ի մաս տա սեր: 
Սրանք էլ կազմ վել են տար բեր խոս քի 
մա սե րի բա ղադր մամբ, և կազմ վել են 
բարդ ա ծա կան ներ: 

Մյուս՝ եր րորդ խմ բի բա ռե րը՝ հար թա-
վայ րային, հրա ցա նա վոր, ան կա րե կից, 
կրծ քա բաց, կազմ վել են եր կու ար մա տից 
և ա ծան ցից: Սրանք էլ բարդ ա ծան ցա-
վոր ա ծա կան ներ են: 

 Նկա տում ե նք, որ բարդ ա ծա կան ներ 
կա րող ե նք կազ մել տար բեր խոս քի մա-
սե րով՝ գո յա կան + գա յա կան, ա ծա կան + 
բայի հիմք (հե ռա ձիգ), թվա կան + գո յա-
կան (ե րկ թերթ): 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում կազ-
մա կեր պում ե նք խմ բային աշ խա տանք: 
Ձևա վո րում ե նք աշ խա տան քային 4 
խումբ՝ խմ բային հե տա զո տու թյան նպա-
տա կով: Խմ բե րին հանձ նա րա րում ե մք 
դա սագր քից կար դալ «Ա ծա կա նի կազ-
մու թյու նը» հատ վա ծը, ին չը ա շա կերտ-
նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա ամ բող-
ջա կան պա տաս խան ներ տա լու ի րենց 
ո ւղղ ված հար ցե րին և ստա նա լու հանձ-
նա րա րու թյուն ներ, ա ռա ջադ րանք ներ: 
Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու հա մար տր-
վում է 10 րո պե: 

 1-ին խումբ: Տր ված բա ռե րին նա խա-
ծանց ներ ա վե լաց նե լով՝ ստա նալ ա ծա-
կան ներ. տուն, ո ւշ, գույն, գեղ, տես, 

հաս, գոհ, բախտ, գութ, կեն դան, կիրթ, 
վախ, ա րգ: 

2-րդ խումբ: Տր ված բա ռե րին ա վե-
լաց նե լով վեր ջա ծանց ներ՝ ստա նալ ա ծա-
կան ներ. հաճ, շուք, ա զն, թա վիշ, ե րև, 
վախ, կարճ, համ, բույր, պոչ, ո ղբ, սև, 
սպան: 

3-րդ խումբ: Տր ված բա ռե րից ա ռանձ-
նաց նել պարզ ա ծա կան ներ. կլոր, ա լե-
կոծ, կույր, ան գործ, հա մե րաշխ, բո բիկ, 
ա նարգ, լի ար ժեք, վա տա ռողջ, խա խուտ, 
քաղցր, ազ նիվ, հզո րա գույն, պղ տոր, 
ա մոլ: 

4-րդ խումբ: Տր ված բա ռե րով կազ մել 
ա ծա կան ներ՝ նշե լով՝ ի նչ խոս քի մա սով 
են բա ղադր վել. բարձր և հա սակ, ա ռյուծ 
և սիրտ, եր կինք և հաս նել, իշ խան և սի-
րել, մարդ և շատ, դե ղին և կար միր, ա րև 
և համ, թույր և ձյուն, ե րիզ և ոս կի, սույր 
և ծայր, ի մաստ և սեր, ե րանգ և ե րփն: 

Աշ խա տան քային ժա մա նա կը լրա-
նա լուց հե տո յու րա քան չյուր խումբ ներ-
կա յաց նում է իր աշ խա տան քը՝ ու սուց չի 
կող մից տր վող մեկ նա բա նու թյուն նե րով, 
պար զա բա նում նե րով, լրա ցում նե րով: 

Կշ ռա դատ ման փուլ: 
Անդ րա դարձ է կա տար վում ամ բողջ 

նյու թին: «Ա ծա կա նի կազ մու թյու նը» թե-
մայի յու րաց ման ու ամ րապնդ ման հա-
մար ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կում ե նք 
դա սա րա նում կազ մել գծա պատ կեր նե րի 
բուրգ: Բուր գը գծագ րա կան դա սա կար-
գիչ է, ին չը կազ մում ե ն՝ ներք ևից վերև 
բարձ րա նա լով: 1-ին շեր տում գրում են 
հա մա պա տաս խան օ րի նակ ներ, 2-րդ 
շեր տում՝ գլ խագ րե րը՝ քե րա կա նա կան 
խմ բե րը, 3-րդ շեր տում ձևա կեր պում են 
սահ մա նու մը, 4-րդ շեր տում գրում են 
վեր նա գի րը: Կու նե նանք հետ ևյալ բուր-
գը.
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Գ րա կա նու թյուն 

1. Է. Ա ղա յան, Հ. Բար սե ղյան, Հայոց լե զու, 5-6-րդ դա սա րան, Եր., 1997 թ., էջ 84:
2. Հայոց լե զու, գրա կա նու թյուն, Ու սում նա կան ա ռար կա յա կան ծրագ րեր, Եր., 2006 թ., էջ 1:

 ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

 А. Melkoнян

Прилагательное изучаят в 7 классе: Здесь предлагается учебный план для 
построения прилагательного, в котором использовни новейшие методы. Мы предлагаем 
использовать этом план совместно со старыми методами, которые будут соотвествовать 
наиболее глубому развитию уменй и навыков.

TEACHING OF THE FORMATION OF ADJECTIVE

A. Melqonyan

Adjective is taught at 7th grade. Hereinafter is the study plan for teaching the formation 
of Adjective followed by new methods of teaching, which suggest combining the old - the 
traditional, with the new. This will improve children’s skills and abilities.
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 Տնային հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա-
րող ե նք ը նտ րել ի նչ պես ան հա տա կան 
բնույ թի, այն պես էլ ամ բող ջա կան դա սա-
րա նի հա մար նա խա տես ված: 

 Ա ռա ջադ րանք 1: Ստեղ ծա գոր ծե լու կա-
րո ղու թյամբ օ ժտ ված ե րե խա նե րին կա րե-

լի է ա ռա ջադ րել հո րի նել բա նաս տեղ ծու-
թյուն: 

 Ա ռա ջադ րանք 2: Ակ սել Բա կուն ցի 
« Միր հա վը» պատմ ված քի 1-ին մա սից 
(«Ա շուն է ր…»)] դուրս գրել ա ծա կան ներ, 
դաս դա սել՝ ը ստ ա ծա կա նի կազ մու թյան: 
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 Սո վո րող նե րի ի մա ցա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի ու տրա մա բա նա կան մտա ծո-
ղու թյան զար գաց ման գոր ծում լե զուն ան-
փո խա րի նե լի դեր է կա տա րում: Այն լայն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա ղոր դակց-
վե լու, մտ քեր փո խա նա կե լու, կա պե րի 
մեջ մտ նե լու, դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու, 
ան վա նա կո չե լու ի րերն ու ա ռար կա նե րը և 
ը մբռ նե լու դրանց ի մաս տը: 

Լե զուն հա սա րա կա կան-պատ մա կան 
եր ևույթ է և ժո ղովր դի նյու թա կան ու հոգ ևոր 
կյան քի զար գաց ման ան սպառ աղ բյու րը:

 Հա ղոր դակց ման մի ջոց լի նե լուց բա ցի` 
լե զուն ղե կա վա րում է մար դու գի տակ ցա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը և նրան տա լիս հս-
տակ ո ւղ ղու թյուն (1, 58-60): 

Լե զուն դրս ևոր վում է խոս քի մի ջո ցով, 
ո ւս տի չա փա զանց մեծ է լեզ վի գործ նա-
կան նշա նա կու թյու նը: 

Բազ մա կող մա նի զար գա ցած ան ձ 
դաս տի ա րա կել ան հնար է ա ռանց մտա-
ծո ղու թյան և ի մա ցու թյան կոր ևոր գոր ծի-
քի՝ խոս քի կա տա րե լա գործ ման: Խոս քի 
մշա կու մը ա շա կերտ նե րի մոտ ժա մա նա-
կա կից դպ րո ցի մե ծա գույն խն դիր նե րից 
մեկն է: Ե րե խա նե րի մեջ խոս քի մշա կույ-
թի ձևա վոր ման և ը նդ հա նուր զար գաց-
ման ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել բա նա վոր և գրա վոր խոս-
քի հա մա կար գային զար գա ցում: 

Մար դու մշա կու թային մա կար դա կի, 
ին տե լեկ տի մա սին խո սող ա ռա ջին ցու-
ցա նի շը նրա խոսքն է:

 Խոս քը՝ որ պես այդ պի սին, ա ռա ջա նում 
է դեռ վաղ ման կա կան տա րի քում՝ ման կա-
կան թո թո վանք նե րի, տա ռե րի, ա ռան ձին 

բա ռե րի տես քով, և գնա լով բար դա նում 
է (2, 148-149): Շր ջա պա տի նկատ մամբ 
ե րե խայի հե տաքրք րու թյուն նե րը տա րի-
քի մե ծաց ման հետ ակ տի վա նում են: Նա 
դառ նում է ա վե լի զն նող, հե տաքրքր վող, 
հար ցա սեր: Աս տի ճա նա բար հն չյուն նե րը 
վարժ կա պակ ցե լու, բա ռեր, նա խա դա սու-
թյուն ներ կազ մե լու, ա ռար կա նե րը ճիշտ 
ան վա նե լու հմ տու թյուն ներ է ձեռք բեր-
վում: Փոխ վում են ման կան ը մբռ նում նե րը, 
պատ կե րա ցում նե րը, բա ռի մաս տի հաս-
կա ցու թյուն նե րը և դրանց գոր ծա ծա կան 
նշա նա կու թյու նը: Քայլ առ քայլ կա տա րե-
լա գոր ծե լով իր խոս քը՝ ե րե խան շր ջա պա-
տի հետ ա ռա վել ակ տիվ կա պե րի մեջ է 
մտ նում և զար գաց նում իր պատ կե րա վոր 
խոս քը, տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու-
թյու նը, վե րա ցա կան ը մբռն ման կա րո ղու-
թյուն նե րը և այլն: Կյան քի 2-3-րդ տա րում 
ե րե խա ներն ար դեն բա վա կա նա չափ բա-
ռա պա շար են յու րաց նում, հաս կա նում 
են դրանց ի մաս տը, սո վո րում ճիշտ գոր-
ծա ծու թյան ձևե րը: Նրանք յու րաց նում են 
նաև քե րա կա նա կան շատ օ րի նա չա փու-
թյուն ներ, կա նոն ներ, օ րենք ներ, ձեռք բե-
րում ժա մա նա կի, դեմ քի, թվի, ե զա կի և 
հոգ նա կի ձևե րի հա մա ձայ նու թյան գործ-
նա կան հմ տու թյուն ներ (3, 296): Եվ, կախ-
ված նրա նից, թե ի նչ պես կզար գա նա ե րե-
խայի խոս քը, այդ պես էլ կըն թա նա նրա 
կող մից տար բեր ա ռար կա նե րի ու սու ցու մը 
հան րակր թա կան դպ րո ցում:

 Փաս տո րեն մինչև դպ րոց մտ նե լը ե րե-
խա նե րը մտա ծո ղու թյան և լեզ վի զար գաց-
ման բնա գա վա ռում բա վա կա նա չափ ա ռա-
ջա դի մում են և նա խա պատ րաստ վում են 

ԼԻ ԼԻԹ ԲԱ ԳՈՒ ՄՅԱՆ

 ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԽՈՍ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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մտա վոր բարդ աշ խա տան քի: Այս պա հին 
ե րե խայի բա ռա պա շա րը այն քան հա րուստ 
է, որ նա ու նակ է հան գիստ շփ վե լու մյուս 
ե րե խա նե րի հետ, ձևա կեր պե լու հար ցեր և 
պա տաս խա նե լու ի րեն տր ված հար ցե րին, 
ա պա հո վե լու ե րկ խո սու թյուն: Այդ շր ջա նում 
բա նա վոր խոս քի զար գաց ման հա մար բա-
ցա ռիկ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի բա-
ռա պա շա րի հարս տա ցու մը: Դպ րո ցա կան 
ու սու ցու մը ե րե խայի ա ռջև մտա վոր, հո-
գե կան և ֆի զի կա կան զար գաց ման նոր 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում: Ա նց նե լով 
լեզ վի կա նո նա վոր ու հա մա կարգ ված ու-
սուց ման՝ ա շա կերտ նե րը զար գաց նում են 
ի րենց գրա վոր ու բա նա վոր խոս քը, ո րը 
մե ծա պես նպաս տում է նրանց տրա մա բա-
նա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը:

 Փոք րե րի մոտ բա նա վոր խոս քի զար գա-
ցու մը կա տար վում է նկար նե րի և դի տարկ-
ման այլ օբյեկտ նե րի ցու ցադր ման, ու սուց չի 
հետ զրույ ցի, գե ղար վես տա կան տեքս տե րի 
ըն թեր ցա նու թյան մի ջոց նե րով: Զրույ ցի թե-
մա նե րի բազ մա զա նու թյու նը, նկար նե րի և 
դի տարկ ման օբյեկտ նե րի բնույ թը կար ևոր 
նա խա պայ ման են, որ պես զի ե րե խա նե րը 
օգ տա գոր ծեն տար բեր բա ռեր և խոս քային 
դարձ վածք ներ (4, 410-414):

Դպ րո ցում ու սու ցան ման ա ռա ջին օ րե-
րից նպա տա կաուղղ ված աշ խա տանք է 
տար վում թե՛ գրա վոր, թե՛ բա նա վոր խոս-
քի զար գաց ման հա մար: Լեզ վի ու սու ցումն 
ար վում է հա մա ձայն այն ը նդ հա նուր նոր-
մե րի, ո րոնք մշակ վել են տվյալ ազ գի 
կող մից ի րենց կյան քի և պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քում: Այդ նոր մե րի յու-
րա ցու մը ե րե խայի մեջ ձևա վո րում է խոսք, 
սե փա կան հա յացք: Չէ՞ որ խոսքն ան հրա-
ժեշտ է մար դուն ա մեն պա հի, ցան կա ցած 
հար ցում՝ լի նի մա նուկ թե մե ծա հա սակ: 
Խոս քը մտ քերն ար տա հայ տե լու, մարդ-
կային հա րա բե րու թյուն ներ ա պա հո վե լու, 

մար դու ներ քին աշ խար հի կա տա րե լա-
գործ ման ա մե նա նուրբ մի ջոցն է:

 Տար րա կան դա սա րան նե րում բա նա-

վոր խոս քի զար գա ցու մը լեզ վի ու սու ցան-
ման կար ևո րա գույն բա ժին նե րից է: Ու սու-
ցա նո ղը պետք է նախ և ա ռաջ զար գաց նի 
ե րե խա նե րի մեջ ե րկ խո սու թյան ար վես-
տը, ձևա վո րի խոս քային շփ ման մշա կույթ: 
Զրույցն ու նի ան նկա րագ րե լի մեծ նշա նա-
կու թյուն ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի կա նո նա վոր ման հար ցում: 
Սա ու սուց չի հա մար բա վա կա նին բարդ 
խն դիր է, հատ կա պես, ե թե տվյալ ե րե-
խան դուրս է ե կել մի ըն տա նի քից, որ տեղ 
բա ցա կա յում է խոս քի ար վես տը:

 Այս պի սով՝ հարց է ծա գում. ի ՞նչ ըն թաց-
քով տա նել ու սու ցու մը, որ պես զի հաս նենք 
ցան կա լի ար դյուն քի դաս տի ա րակ չա կան-
ու սու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի ար դի ա-
կա նաց ման պայ ման նե րում:

 Տար րա կան դա սա րան նե րում բա նա-
վոր խոս քի զար գաց ման հարցն ի նք նին-
լեզ վային ան հա տա կա նու թյան ձևա վո րում 
և հաս տա տում է, ով զին ված է լեզ վային 
պա շար նե րով և ու նակ է շփ վե լու ա մե նուր 
և ա մեն քի հետ (5, 89): Այդ նպա տա կով 
աշ խա տան քի ըն թաց քը բա ժա նե՛ք ե րեք 
ո ւղ ղու թյան 
1. ու սու ցա նել լեզ վի նոր մե րը, դաս տի ա-

րա կել խոս քի ար վեստ,
2.  հարս տաց նել բա ռա րա նային պա շա-

րը, 
3. ու սու ցա նել բա նա վոր խոս քի ու նա-

կու թյուն ներ գոր ծո ղու թյան մեջ, այդ 
թվում՝
•  կա րո ղա նալ կողմ նո րոշ վել շփ ման 

ըն թաց քում, այն է՝ ո ւմ, ի նչ պես և 
ի նչ ա սել,

•  կա րո ղա նալ մտ քե րը շա րադ րել 
հա ջոր դա բար, այն է՝ ի նչ պես ա սել,

•  կա րո ղա նալ խո սել թե մայի խիստ 
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շր ջա նակ նե րում, 
• կա րո ղա նալ վե րահս կել սե փա-

կան խոս քը:
 Տար րա կան դա սա րան նե րում բա-

նա վոր խոս քի զար գաց մանն ո ւղղ ված 

աշ խա տանք նե րի տե սակ ներ: Ե րե խա-
նե րի մեջ բա նա վոր խոսք զար գաց նե լու 
գոր ծըն թա ցը ոչ թե ա ռան ձին դա սի թե մա 
է, այլ այն, ի նչ պետք է ար վի ա մեն դա-
սի ըն թաց քում, ա նընդ հատ, ան նկատ և 
խիստ նպա տա կադր ված կեր պով: Ո ւս տի 
դա սըն թա ցի կազ մա կեր պու մը պետք է նե-
րա ռի իր մեջ՝ 
• աշ խա տանք ա ռո գա նու թյան հետ 

կապ ված,
•  պատ շաճ ո ւնկնդ րում,
•  խա ղեր և գործ նա կան ա ռա ջադ րանք-

ներ:
Մ. Գոր կու խոս քե րով՝ « Հենց խա ղային 

լեզ վով է ե րե խան սո վո րում մայ րե նի լեզ վի 
նր բու թյուն նե րը, ըն կա լում լեզ վի հո գին»: 
Խա ղը, ի հար կե, զվար ճա լի զբաղ մունք է, 
բայց պա հան ջում է խոս քային հմ տու թյուն-
ներ: Ո ւս տի կա րե լի է խա ղը կազ մա կեր պել 
այն պես, որ նպաս տի բա նա վոր խոս քի 
մշա կույ թի զար գաց մա նը: Մի քա նի օ րի-
նակ ներ.
•  Հե ռա խո սային զրույց. բե մադ րել ե րկ-

խո սու թյուն ո րո շա կի թե մայով:
• Ա վար տի՛ր բա ռը. ե րե խային ա ռա-

ջար կել ա վար տել բա ռը (մա…., ե ղ…, 
հայ…):

• Սկ սի՛ր բա ռը. ե րե խային ա ռա ջար կել 
սկ սել բա ռը (….ա րհ, ….իք, ….ու թյուն): 

• Ե զա կի-հոգ նա կի (կամ հա կա ռա կը). 
ե րե խային ա ռա ջար կել գտ նել տր ված 
բա ռե րի հոգ նա կին (ե զա կին) (կով, 
փիղ, տուն, մարդ):

•  Բարդ բա ռեր. այ գին խնա մող - այ գե-
պան, տուն մաք րող -…, օ դա նավ վա-
րող - …

• Կա խար դա կան պարկ. պար կից հա-
նել ցան կա ցած ա ռար կա և ա ռա ջար-
կել ե րե խային նկա րագ րել այն: 

• Ով ի նչ է ա նում. դեր ձա կը….., նկա րի-
չը…, եր գի չը…:

•  Կազ մի՛ր նա խա դա սու թյուն. ա ռա-
ջար կել ե րե խային մի խումբ բա ռեր և 
հանձ նա րա րել կազ մել նա խա դա սու-
թյուն, ա վե լի մեծ տա րի քում՝ պատ մու-
թյուն հնա րել:

•  Կո րած բառ. նա խա դա սու թյան մեջ 
մեկ բառ բաց թող նել և ա ռա ջար կել 
ա շա կերտ նե րին այն գտ նել տր ված 
բա ռե րի շար քից:

•  Կազ մել բառ. հանձ նա րա րել ա շա կեր-
տին տր ված տա ռե րից կազ մել բառ: 

Այս շար քը կա րե լի է ան վերջ թվար-
կել: Ու սու ցի չը պետք է իր ա ռջև խն դիր 
դնի ա մեն օր, ա մեն դա սից ա ռաջ կազ մել 
այս պի սի ցանկ և ա ռա ջադ րել ա շա կերտ-
նե րին, ա մեն բան ա նել դա սը հե տաքր քիր 
դարձ նե լու, խա ղային և գու նային տար րեր 
ներ մու ծե լու և ե րե խայի բա նա վոր խոս քի 
զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա մար: 

Ամ փո փում

 Բա նա վոր խոս քի զար գա ցու մը ցան-
կա ցած պա րա գա յում խոս քի պա հան-
ջին հա մա պա տաս խան բա ռի, բա ռային 
դարձ ված քի կի րառ ման ու նա կու թյան 
զար գա ցումն է: Բա նա վոր խոս քի զար-
գա ցու մը մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ ման է: Աս վածն ամ-
բող ջաց նել կա րե լի է Վ. Ա. Սու խոմ լինս կու 
խոս քե րով, այն է՝ տար րա կան դպ րո ցի գլ-
խա վոր ա ռա քե լու թյու նը միտ քը բա ռե րով 
ար տա հայ տել սո վո րեց նելն է: 

Խո սել չմ տած ված, նշա նա կում է կրա-
կել ոչ նպա տա կա կե տին: 

Մարդ պետք է պա տաս խա նատ վու-
թյամբ մո տե նա իր ար տա բե րած ա մեն մի 
բա ռին:
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Գ րա կա նու թյուն 

1. Ա ղա յան Է., Լեզ վա բա նու թյան նե րա ծու թյուն, Եր., 1967, էջ 58-60:
2.  Ле ви В., Охо та за мысл ью, М., 1967, с. 148-149:
3.  Հո գե բա նու թյուն, խմբ.՝ Կո վալյով Ա. և ու րիշ ներ, Եր., 1970, էջ 296:
4.  Տեր-Գ րի գո րյան Ա., Հայոց լեզ վի մե թո դի կա, Եր., 1980, էջ 410-414:
5.  Бе линс кий В., Пол ное соб ра ние со чи не ний, М., 1953, т. 4, с. 89.

 РАЗ ВИ ТИЕ УСТ НОЙ РЕ ЧИ В НА ЧАЛЬ НЫХ ШКО ЛАХ

Л. Ба гу мян

 Раз ви тая уст на я речь – этос по соб ность в со от ветст вии с тре бо ва ни я ми к ре чи оп-
ре де лить, ка кое сло во, ка ко йо бо рот, ка кая ин то на ци я, ка кая ма не ра ре чи умест ны, а 
ка кие не же ла тель ны в каж дом конк рет ном слу ча е. Раз ви тие уст ной ре чи – это так же 
эф фек тив ное ус ло вие раз ви тия мыш ле ни я. Как пи сал В. А. Су хом линс кий, на у чить пе-
ре да вать мысль сло вом – глав ная за да ча на чаль ной шко лы. Опыт по ка зы ва ет, что для 
это го эф фек тив но ис поль зо вать ре че вые уп раж не ния и дру гие ви ды ра бот, опи сан ные 
вы ше.

 Го во рить, не ду ма я, - ст ре лять, не це лясь. 
К с ло ву  нуж но от но сить ся от ветст вен но!

THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH IN ELEMENTARY SCHOOL

L. Bagumyan 

Developed oral speech is an ability in accordance with speech requirement to determine 
which word, which turnover, what intonation, what manner of speech are appropriate and 
which are not desired in a particular case. The development of oral speech is also a produc-
tive condition for the development of thinking. To teach how to transmit thoughts into words 
is the main task of the elementary school, V.A. Sukhomlinsky wrote .Experience has shown, 
that it is productive to use all above mentioned speech exercises and other kinds of work. 

Speaking without thinking is to shoot without targeting.
 We should treat responsibly to a word.
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 Հան րակր թա կան ավագ դպ րո ցում 
« Հայ գրա կա նու թյուն» առար կան նպաս-
տում է սո վո րող նե րի ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր մա նը, գի տե լիք նե րի, կա րո ղու-
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա-
նը, գրա կան-գե ղար վես տա կան եր կե րը 
վեր լու ծե լու, կար դա ցա ծը մեկ նա բա նե-
լու, հե րոս նե րի արարք նե րի դր դա պատ-
ճառ նե րը հո գե բա նո րեն վեր լու ծե լու, ինք-
նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու ու նա կու թյուն նե րի կա տա րե-
լա գործ մա նը1: Ասել է թե` սո վո րող նե րը 
հա մա կարգ ված գի տե լիք ներ են ստա նում 
նշա նա վոր գրող նե րի կյան քի ու գոր ծու նե-
ու թյան, նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, 
ինչ պես նաև գրա կա նու թյան տե սու թյան 
վե րա բե րյալ: Այդ պես ձևա վոր վում են 
գրա կան եր կե րը հա մար ժե քո րեն ըն կա լե-
լու, գնա հա տե լու, քն նա դա տա բար վեր լու-
ծե լու, գրա կան կեր պար նե րի արարք նե րի 
հո գե բա նա կան հիմ քե րը տես նե լու, հիմ-
նա վոր պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ տա լու 
կա րո ղու թյուն ներ: 

Ել նե լով նշ ված դրույթ նե րից` Գրի գոր 
Զոհ րա պի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ու-
սուց ման կար ևոր խն դիր ներն ավագ դպ-
րո ցում պետք է լի նեն.
• Գ. Զոհ րա պի կյան քի ու ստեղ ծա գոր-

ծու թյան ընդ հա նուր պատ կե րի մա սին 
գա ղա փար կազ մե լը,

•  հայ գրա կա նու թյան զար գաց ման ընդ-
հա նուր հա մա տեքս տում, ազ գային 
հո գե կերտ ված քի ձևա վոր ման մեջ 

1 http://www.aniedu.am/attachments/school/meth-
od_matterials2014-15/hay_grak.pdf, ինչպես նաև 
Հանրակրթական պետական կրթակարգ, միջնակարգ 
կրթության պետական չափորոշիչ, Եր., 2004:

զոհ րա պյան ար վես տի ու նե ցած դե րի 
արժ ևո րու մը, 

• գ րո ղի ան ցած ստեղ ծա գոր ծա կան ու-
ղու և ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նի 
փոխ հա րա բե րու թյան բա ցա հայ տու-
մը,

• գ րո ղի դա վա նած գրա կան ուղ ղու թյան 
դրս ևո րու մը նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րում, 

• նո վել նե րի ըն թեր ցումն ու մեկ նա բա-
նու մը, 

• նո վել նե րը վեր լու ծե լու, կեր պար նե րի 
արարք նե րի հո գե բա նա կան շար ժա-
ռիթ նե րը տես նե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը, 

• ս տեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րա կան 
ու գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րի 
վե րա բե րյալ քն նա կան տե սա կե տի 
ձևա վո րու մը, 

• գ րո ղի կյան քի, ապ րած ժա մա նա կաշր-
ջա նի և նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
գա ղա փա րա կան բո վան դա կու թյան 
միջև զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լու կա-
րո ղու թյան ձևա վո րու մը և այլն:

Ն շենք, որ ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
աշա կեր տա կենտ րոն է, և սո վո րող նե-
րը գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նեն թե՛ 
բուն դա սի ըն թաց քում, թե՛ դրա նա խա-
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում:-
Նա խօ րոք՝ մինչև բուն թե մային ան ցնե լը, 
աշա կերտ նե րին հանձ նա րար վում է տե-
ղե կու թյուն ներ, հու շեր հա վա քել Գրի գոր 
Զոհ րա պի կյան քի ու գոր ծու նե ու թյան վե-
րա բե րյալ, ըն թեր ցել « Կյանքն ինչ պես որ 
է», «Խղճմ տան քի ձայ ներ», « Լուռ ցա վեր» 
ժո ղո վա ծու նե րում ընդ գրկ ված նո րա վե պե-

Հ ՐԱ ՉՈՒ ՀԻ ՆԵՐ ՍԵ ՍՅԱՆ

Գ. ԶՈՀ ՐԱ ՊԻ ՆՈ ՐԱ ՎԵ ՊԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 

ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 
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րից մի քա նի սը: Որ պես աղ բյուր՝ ու սու ցի չը 
նշում է ընդ հա նուր և բնա գի տա մա թե մա-
տի կա կան հոս քե րի 11-րդ դա սա րա նի հայ 
գրա կա նու թյան դա սա գիր քը` հե ղի նակ-
ներ` Վ. Կի րա կո սյան, Զ. Ավե տի սյան, Եր., 
2015, Գ. Զոհ րա պի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի ժո ղո վա ծուն, Եր., 2011, Պերճ Զեյ-
թուն ցյա նի « Վեր ջին ար ևա գա լը»:

 Հայոց լեզ վի և հայ գրա կա նու թյան 
առար կա յա կան չա փո րոշ չի հա մա ձայն` 
ընդ հա նուր և բնա գի տա մա թե մա տի կա կան 
հոս քի 11-րդ դա սա րա նի ծրագ րում Գրի-
գոր Զոհ րա պի կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու-
թյան ու սում նա սի րու թյա նը հատ կաց ված է 
8 դա սա ժամ, որոն ցից առա ջի նը նվիր վում 
է հե ղի նա կի կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ընդ հա նուր բնու թագ րի, իսկ մյուս դա սա-
ժա մե րը` ծրագ րում ընդ գրկ ված նո րա վե-
պե րի ու սում նա սի րու թյա նը: Աշա կերտ նե րը 
ներ կա յաց նում են տե ղե կու թյուն ներ Գրի-
գոր Զոհ րա պի կյան քի ու գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ: Ընդգծ վում է հայ գրա կա նու-
թյան մեջ Զոհ րա պի ու նե ցած դերն ու գրա-
կան առն չու թյուն ներն ինչ պես հայ, այն-
պես էլ հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան 
հա մա տեքս տում: Զոհ րա պը զար գաց նում 
է հայ նա խորդ նե րի ավան դը՝ խո րաց նե-
լով գրա կան եր կի « հո գե բա նու թյունն» ու 
մշա կե լով ձևը: Այս ճա նա պար հին նա շատ 
բան է սո վո րում եվ րո պա կան գրող նե րից, 
մաս նա վո րա պես Մո պա սա նից: Զոհ րա-
պը նո րա վե պի այն վար պետ նե րից է, ով 
բյու րե ղա ցած ձևի մեջ հաս նում է հո գե բա-
նա կան խո րու թյան` կեր տե լով բազ մա թիվ 
կեր պար ներ և բարձր աս տի ճա նի հասց նե-
լով ռե ա լիզ մը (ի րա պաշ տու թյու նը):

 Նո րա վե պեր գրել են նաև այլ գրող-
ներ: Հա կոբ Պա րո նյա նը ստեղ ծել է ռե-
ա լիս տա կան նո րա վե պեր, իսկ տա րի ներ 
հե տո Ար փի ար Ար փի ա րյա նը « Կյան քի 
պատ կեր ներ» խո րագ րով պատմ վածք նե-

րի ու նո րա վե պե րի շար քի մեջ ար ծար ծել 
է սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան խն դիր ներ՝ 
նոր կյան քը դարձ նե լով գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան նյութ: Բայց Հ. Պա րո նյա-
նի նո րա վե պերն ու նեն մի այն եր գի ծա կան 
բնույթ, իսկ Ար փի ա րյա նը մնում է կեն ցա-
ղագ րու թյան և հրա պա րա կա խո սու թյան 
շր ջա նակ նե րում, նրա եր կե րի մեջ պա կա-
սում է հո գե բա նա կան խո րու թյու նը: 

Ու սու ցի չը աշա կերտ նե րի ու շադ րու-
թյու նը հրա վի րում է նաև Գ. Զոհ րա պի հա-
սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան վրա: 

Բուն դա սը կա ռուց վում է «Քն նա դա տա-
կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը գրե լու և 
կար դա լու մի ջո ցով» տեխ նո լո գի ա յում տեղ 
գտած ԽԻԿ (խ թա նում - ի մաս տա վո րում - 
կշ ռա դա տում) հա մա կար գով1:

Խ թան ման փու լում կազ մա կերպ վում է 
մտագ րոհ` « նո րա վեպ» բա ռով` վեր հա նե-
լու աշա կերտ նե րի նախ նա կան գի տե լիք-
նե րը տվյալ հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ 
(հաշ վի են առն վում 8-րդ դա սա րա նում 
նո րա վե պի և պատմ ված քի վե ա բե րյալ 
աշա կերտ նե րի կող մից ձեռք բեր ված գի-
տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը): Ավար տից 
հե տո հանձ նա րար վում է գծա կար գի շուր-
ջը եղած բա ռե րով ու բա ռա կա պակ ցու-
թյուն նե րով ձևա կեր պել սահ մա նում, թե 
ինչ է նո րա վե պը: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում աշա կերտ-
նե րը ներ կա յաց նում են պատմ ված քի և 
նո վե լի տար բե րու թյուն նե րը` վեր լու ծե-
լով մի շարք նո վել ներ: Սո վո րող նե րը հս-
տա կո րեն պետք է տար բե րա կեն նո վե լի 
և պատմ ված քի ընդ հան րու թյուն ներն ու 
տար բե րու թյուն նե րը: Փոքր ծա վա լի ար-
ձակ եր կե րը կոչ վում են պատմ վածք և 
նո րա վեպ (նո վել): Նրանց մեջ սո վո րա-

1  Տե՛ս Թ. Ալեքսանյան, Հրանտ Մաթևոսյանի «Հացը» 
պատմվածքի ուսուցումը, ՀՌ (Ս) գիտական նյութերի 
ժողովածու, 2010:
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բար մեկ դեպք կամ իրա դար ձու թյուն 
է պատ կեր վում: Վե պի և վի պա կի հա-
մե մա տու թյամբ նո վե լում կյանքն ավե լի 
փոքր կտա վի վրա է ներ կա յաց վում, իսկ 
հե րոս նե րի թի վը ավե լի սահ մա նա փակ է 
լի նում: Որոշ տար բե րու թյուն կա պատմ-
ված քի և նո վե լի միջև: Նո րա վե պե րում 
գոր ծո ղու թյուն նե րը զար գա նում են արագ 
ու սրըն թաց, պատմ վող դեպ քերն ու նեն 
բա ցա ռիկ բնույթ, բնո րոշ է պատ մու թյան 
ան սպա սե լի ավար տը: Հե ղի նա կը մի կողմ 
է թող նում պատ մու թյան ման րա մաս նե րը՝ 
շեշ տը դնե լով մի այն հան գու ցային պա հե-
րի վրա: Այդ է պատ ճա ռը, որ Զոհ րա պի 
նո րա վե պե րը, որ սո վո րա բար բաղ կա ցած 
են 5–6 էջե րից, բա ժան վում են մի քա նի 
հատ ված նե րի, որոնք գլուխ նե րի դեր են 
կա տա րում: Դրանք պա տու մի հիմ նա կան 
դր վագ ներն են, որոնց մի ջա կա փու լերն 
ըն թեր ցողն ինքն է մտո վի վե րա կանգ նում:

Կշ ռա դատ ման փու լում առա ջարկ վում է 
Վե նի դի ագ րա մով կամ M-ա ձև աղյու սա-
կով հա մա կար գել և գրել պատմ ված քի և 
նո րա վե պի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը:

 Նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան-
քից կամ խթա նու մից հե տո ան ցում է 
կա տար վում նո վել նե րի ու սում նա սիր-
ման հիմ նա կան փու լին՝ իմաս տա վոր մա-
նը: Աշա կերտ նե րին հանձ նա րար ված է 
կար դալ «Եր ջա նիկ մա հը», « Զա բու ղոն», 
« Ճի տին պարտ քը», «Ային կա», «Այ րին» և 
այլ նո րա վե պեր: Նշ ված բո լոր ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներն էլ ու նեն պատ կե րային-
ար տա հայտ չա կան վառ հա մա կարգ և խոր 
են թի մաստ, որ ըն թեր ցո ղի հա մար կա րող 
է թաքն ված մնալ և չբա ցա հայտ վել: Այդ 
պատ ճա ռով էլ նո վե լի ու սում նա սիր ման 
գոր ծըն թա ցը պետք է դի տել որ պես աշա-
կեր տի և ու սուց չի հա մա տեղ գոր ծու նե ու-
թյուն: Ու սու ցի չը գնա հա տում է սո վո րո ղի 

դերն ու նշա նա կու թյու նը նո րա վե պի ու-
սում նա սի րու թյան ըն թաց քում և տար բեր 
հար ցադ րում նե րով և զգա ցա կան ըն կալ-
ման խթա նու մով ստի պում է, որ սո վո րող-
ներն ինք նու րույն մեկ նա բա նու թյուն ներ 
տան, վեր լու ծեն յու րա քան չյուր նո րա վեպ 
ինչ պես ամ բող ջա կան ձևով, այն պես էլ 
առան ձին հատ ված նե րով:

 Նոր նյու թի հա ղորդ ման դա սին խթան-
ման փու լում կի րառ վում է « Հինգ րո պե ա նոց 
շա րադ րանք» մե թո դա կան հնա րը: Սո վո-
րող նե րը հինգ րո պե ի ըն թաց քում փոր ձում 
են բա նա լի բա ռե րով կազ մել կա պակց ված 
խոսք: Սո վո րող նե րից մի քա նի սը կար դում 
են իրենց գրա ռում նե րը և ներ կա յաց նում, 
թե ինչ է եր ջա նիկ մա հը: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում աշա կերտ-
ներն ըն թեր ցում են «Եր ջա նիկ մա հը» նո վե-
լը, որն իրա կա նաց վում է « Կան գառ նե րով 
ըն թեր ցա նու թյուն» մե թո դա կան հնա րով: 
Այ սինքն՝ տրա մա բա նա կան որո շա կի 
հատ ված նե րից հե տո ըն թեր ցո ղը կանգ 
է առ նում, և ու սու ցի չը միտք շար ժող զա-
նա զան հար ցադ րում նե րով փոր ձում է 
սո վո րող նե րին հա սու դարձ նել տվյալ 
հատ վա ծի թաքն ված են թի մաս տին: Օրի-
նակ՝ նո վե լի առա ջին մա սում կար դում են. 
« Տոք թոռ Վա հա նյան սո վո րա կան բժիշկ մը 
չէ. մարմ նի հի վան դու թյուն նե րուն չափ ու, 
թ»րևս անոնց մե ավե լի, հո գի ի ցա վե րուն 
հե տա մուտ, հե տաքր քիր բժիշկն է անի-
կա… Մահ վան դեմ` իր քա ռա սուն տար վան 
բժշ կի մղած պայ քա րո վը, մտեր մու թյուն մը 
հաս տա տած է կար ծես անոր հետ, անոր 
ամեն դա վե րը կամ խա ղե րը գի տե. անոր 
զար հու րե լի, եր բեմն հան կար ծա հաս ու 
եր բեմն հա մե ցող հար ված նե րուն բո լոր 
գաղտ նիք նե րը ու սում նա սի րած է…»1: 

1 Գ. Զոհրապ, Նովելներ, Եր., 1987, էջ 111: Հետագա 
շարադրանքում մեջ բերված հատվածներից հետո 
փակագծերում կնշվի համապատասխան էջը:
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Ու սու ցի չը հարց նում է.
-Մեկ նա բա նե՛ք նշ ված հատ վա ծը: Ի՞նչ 

եք կար ծում, ին չո՞ւ է գրո ղը պատ կե րա վոր 
հա մե մա տու թյուն նե րով ընդ գծում բժշ կի 
փոր ձա ռու լի նե լու հան գա ման քը: Ին չո՞ւ եք 
այդ պես կար ծում: Պատմ ված քում ձեր տե-
սա կետն ապա ցու ցող ի՞նչ փաս տեր կան:

 Նո վե լի ու սում նա սիր ման հա ջորդ քայ-
լը վե րա բե րում է ստեղ ծա գոր ծու թյան կա-
ռուց ված քին: Նո րա վե պը գր ված է բժշ կի 
հի շո ղու թյուն նե րի ձևով: Սո վո րա կա նի 
պես վեց էջից բաղ կա ցած պա տու մը բա-
ժան ված է 4 գլուխ նե րի, որոն ցից ամեն 
մեկն ինք նու րույն տեղ ու նի նո րա վե պի 
կա ռուց ված քում: Աշա կերտ նե րը կազ մում 
են չորս խումբ, խմ բե րին հանձ նա րար վում 
է յու րա քան չյուր գլ խից առանձ նաց նել մի 
հատ ված: 

Ա ռա ջին գլու խը նա խադ րու թյան դեր 
է կա տա րում: Բժշ կի տունն է, երե կո: Հա-
վաք վել են նրա մեր ձա վոր նե րը: Խոս վում 
է այն մա սին, թե «որն է հա զար տե սակ 
մա հե րուն ամե նեն քաղց րը, բժշ կա կան 
ու հո գե բա նա կան կր կին տե սա կե տով»: 
Եվ այդ առի թով բժիշ կը վեր հի շում է տա-
սը տա րի առաջ կա տար ված մի դեպք իր 
փոր ձից:

 Մյուս խումբն ան դրա դառ նում է երկ րորդ 
գլ խին, որով սկս վում է դեպ քի նկա րագ-
րու թյու նը: Դեպ քը տե ղի է ու նե ցել անա-
նուն հե րո սու հու տա նը կազ մա կերպ ված 
մի երե կույ թի ժա մա նակ: Այս տեղ վեր հու շը 
շեղ վում է բուն իրո ղու թյան ըն թաց քից և 
պտտ վում կնոջ կեն սա կեր պի ու հո գե բա-
նու թյան շուրջն ընդ հան րա պես: Սա Զոհ-
րա պի նա խա սի րած պատ մե լաձ ևե րից է:

 Հա ջորդ խում բը ներ կա յաց նում է եր-
րորդ գլ խի բո վան դա կու թյու նը: Նկա-
րագ րում է երե կույ թի «ա մե նեն ցն ծա հույզ 
վայր կյա նը»՝ պա րային մա սը՝ շեշ տը դնե-
լով տան տի րու հու և նրա սի րած երի տա-

սար դի զու գա պա րի վրա: Սա իրա դար ձու-
թյան բարձ րա կետն է:

 Չոր րորդ խումբն էլ ներ կա յաց նում 
և վեր լու ծում է նո րա վե պի սյու ժե ի վեր-
ջին հատ վա ծը: Չոր րորդ գլու խը հան գու-
ցա լուծ ման պահն է: Սի րած տղայի հետ 
պա րե լիս սր տի կաթ վա ծից մա հա նում է 
հե րո սու հին: Ահա և Զոհ րա պի բնո րո շած 
եր ջա նիկ մա հը:

Ն մա նա տիպ մի քա նի դա դար նե-
րից, հար ցե րին պա տաս խա նե լուց տվյալ 
հատ վա ծի իմաս տը բա ցատ րե լուց և մեկ-
նա բա նե լուց հե տո ու սու ցիչն սկ սում է 
աշ խա տանք իրա կա նաց նել տեքս տի լեզ-
վաո ճա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ու սում նա սի րե լու շուրջ: Առա ջարկ վում է 
հատ կա պես գտ նել և կար դալ այն հատ-
ված նե րը, որոն ցում առ կա պատ կե րա վոր-
ման մի ջոց ներն ար տա հայտ չա կա նու թյուն 
են հա ղոր դում նո րա վե պի լեզ վին` մի ա ժա-
մա նակ խտաց նե լով ընթ»ր ցո ղի հույզն ու 
զգաց մուն քը: Հա տուկ պետք է կանգ առ-
նել և աշա կերտ նե րի բնո րո շում նե րով դի-
տար կել հետ ևյալ հատ ված նե րը.
1. « –Ես,– ըսավ տոք թո ռը, խոս քեր նիս 

կտ րե լով,– ամե նեն քաղցր մա հը տե-
սա, բայց չեմ կր նար պն դել, որ ամեն 
ան գամ մարդս կր նա զայն իր ձեռ քին 
տակ ու նե նալ. մեկ հա տիկ մահն էր 
ասի կա, զոր, իմ տե սած հա զա րա վոր-
նե րուն մե ջեն, ոչ մի այն ամե նեն հեշտն 
էր կր նամ ըսել, այլ իրոք քաղցրն ու 
եր ջա նիկն էր» (էջ 112):

2. «… Կի նը իր երի տա սար դու թյան, իր 
հրա պույր նե րուն մեջ կր նա՞ք վար դնել, 
կեց նել: Չե՞ք կր նար, թող տվեք ու րեմն, 
որ եր թա հոս կե. իր պաշ տո նը, իր կո-
չու մը ավար տած է ան. ի՞նչ կպա հան-
ջես ձայ նը մա րած եր գի չեն` որ սրա հին 
վրա՞ կե նա, մինչև որ սու լեն, ծաղ րեն ու 
նա խա տեն զին քը. կի նը ծի ծաղ մըն է, 
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պետք չէ, որ լա ցի փոխ վի» (էջ 114):
3. « Հի վան դու թյուն նե րու, ցա վե րու մեջ 

չտա ռա պե ցավ. ծե րու թյու նը չփ չա ցուց 
իր շնորհ նե րը. պաշ տե լի ու պաշտ ված 
կի նը մնաց մինչև վեր ջին վայր կյա նին 
ու ընդ հա նուր զմայ լու մով մը ող ջուն-
ված, իր սի րած տղուն թևին վրայեն 
գնաց հե ռա ցավ անի կա…: Բա ժա կի մը 
պես, որ կո չուն քին մը սե ղա նին վրա, 
ցն ծու թյան մաղ թանք նե րու, բա խում-
նե րու մեջ կփշր վի, փո խա նակ դուր սը 
սպա սա վոր նե րի ձեռ քով, լվաց քի աղ-
տոտ ջու րին մեջ օր մը կոտ րե լու, ան հե-
տա նա լու, այս կինն ալ էն շնոր հա գեղ 
պատ կե րի մը մեջ գե րա գույն եր ջան-
կու թյու նը զգա ցած ու պարգ ևած ժա-
մուն ան հե տա ցավ» (էջ 117-118):

 Վե րոն շյալ հատ ված նե րի դի տար կու-
մից հե տո ու սու ցիչն առա ջադ րում է հետ-
ևյալ հար ցե րը.
1.  Մարդ կային կե ցու թյան ի՞նչ խն դիր է 

ամ փոփ վել նո վե լում: 
2. Ին չո՞ւ սր տի ան բու ժե լի հի վան դու-

թյամբ տա ռա պող կի նը չի լսում բժշ կի 
հոր դոր նե րը` չհան դար տեց նե լով իր 
բուռն կեն ցա ղի փո թոր կուն ռիթ մը:

3.  Նո վե լի ո՞ր դր վա գում են խտաց ված 
հե րո սու հու կյան քի բո լոր երա նու-
թյուն նե րը: 

4. Ո՞րն է նո վե լի հիմ նա կան գա ղա փա րը: 
Ու սու ցի չը հարց նում է.
-Ին չո՞ւ է գրո ղը հե րո սու հու կյան քի 

վախ ճա նը հա մե մա տում ու րա խու թյան 
սե ղա նի վրա ցն ծու թյան մաղ թանք նե րից 
փշր վող և ոչ թե սպա սա վոր նե րի ձեռ քով 
կեղ տոտ ջրի մեջ կոտր վող բա ժա կի հետ: 

Լ սե լով մի քա նի պա տաս խան ներ՝ ու-
սու ցի չը տա լիս է հա ջորդ հար ցը.

-Ը ստ Գ. Զոհ րա պի նո վե լի` ի՞նչ է բո վան-
դա կում գրո ղի նկա րագ րած եր ջա նիկ մա հը: 

Ու սու ցիչն առա ջար կում է քն նար կու-

մից հե տո հա մե մա տել հե ղի նա կի գրած 
և աշա կերտ նե րի ձևա կեր պած նա խա դա-
սու թյուն նե րը: Լսե լով աշա կերտ նե րի կար-
ծիք նե րը և լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյուն-
նե րը` ան ցում է կա տար վում դա սի վեր ջին՝ 
կշ ռա դատ ման փու լին:

Կշ ռա դատ ման փու լում ամ փոփ վում, 
ընդ հան րաց վում են աշա կերտ նե րի ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը: Այս փու լում կա րե լի 
է կի րա ռել «Գ րա ռում նե րի օրա գիր» մե-
թո դա կան հնա րը, որի ըն թաց քում աշա-
կերտ նե րը նո վե լից դուրս են գրում իրենց 
դուր եկած որ ևէ հատ ված, ապա մեկ նա-
բա նում են, թե ին չու են հենց այդ հատ վա-
ծը կամ հե րո սին ընտ րել. « Քա ռա բա ժան» 
մե թո դի՝ «ի՞նչ էի տես նում», «ի՞նչ էի լսում», 
«ի՞նչ էի զգում», «ի՞նչ կլի նի» հար ցադ րում-
նե րի մի ջո ցով աշա կերտ ներն ամ փո փում 
են դա սի ըն թաց քում ստա ցած գի տե լիք նե-
րը, « Հինգ րո պե ա նոց շա րադ րանք» մե թո-
դա կան հնա րը, որն էլ հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս շա րադ րե լու նո վե լի ար տա հայ տած 
գա ղա փա րը: 

Ա պա նույն մե թոդ նե րով ան դրա դառ-
նում են հանձ նա րար ված մյուս նո վել նե րին: 
Աշա կերտ նե րը հա մա ռոտ ներ կա յաց նում 
են «Այ րին» նո րա վե պի բո վան դա կու թյու-
նը: Այ նու հետև ու սու ցի չը տա լիս է առա-
ջադ րանք ներ: Հաս կա նա լի է` բո լո րը 
միև նույն ան ձի հա մար պար տա դիր չեն. 
սո վո րող նե րից յու րա քան չյուրն ընտ րում է 
մտա ծե լու, ըն կա լե լու իր առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան հանձ-
նա րա րու թյուն: 

Ու շադ րու թյուն է դարձ վում պա տու մի 
կա ռուց ված քին: Այդ նպա տա կով աշա-
կերտ նե րը կազ մում են չորս խումբ, և ու-
սու ցի չը հանձ նա րա րում է նո րա վե պը 
բա ժա նել մա սե րի` վեր նագ րե լով նշ ված 
հատ ված նե րը:

 Մի խմ բին հանձ նա րար վում է հատ-
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վա ծի մեկ տո ղը կամ ար տա հայ տու թյու նը 
դարձ նել վեր նա գիր, մյուս խմ բին` գտ նել 
մի ան գա մայն նոր վեր նա գիր, որն ար տա-
ցո լի տպա վո րու թյու նը, իսկ եր րորդ խմ բին 
հանձ նա րար վում է գրի առ նել չաս վա ծը, 
իսկ վեր ջին խումբն իր կար ծի քը պի տի 
հայտ նի հետ ևյալ տո ղե րի մա սին. « …Այն 
բա րակ պա հա րա նին մե ջեն ել լող քա ռա-
ծալ թուղ թի կտո րը ան խու սա փե լի պար-
սավ մըն էր, ուս կից ակա մա կամչ նար. այդ 
ան զգա փոք րիկ սուր հան դա կը ըն տա նի և 
անո ղոք մար դու կեր պա րանք կառ ներ և 
զին քը կը հան դի մա ներ: Ո՜ր չափ ար ժա-
նի էր այս հան դի մա նու թյանց…» (79): Դի-
տարկ վում են նաև այլ հատ ված ներ: 

Այ նու հետև օգ տա գոր ծե լով հե ղի նա կի 
բնո րո շում նե րը՝ աշա կերտ նե րը բնու թագ-
րում են հե րոս նե րին, նրանց ար տա քի նը, 
բնա վո րու թյան գծե րը, էու թյու նը: Այ նու-
հետև սո վո րող նե րի ինք նու րույն մտա ծո-
ղու թյու նը զար գաց նե լու նպա տա կով կազ-
մա կերպ վում է բա նա վեճ, որն ըն թա նում է 
հետ ևյալ հար ցադ րում նե րի շուրջ: 
1. Ի՞նչ է պանդխ տու թյու նը: 
2. Ի՞նչ ընդ հան րու թյուն ներ եք տես նում 

այ սօր վա մեր կյան քի և նո րա վե պում 
նկա րագ րա ծի միջև: Ի՞նչ բնույ թի են 
առն չու թյուն նե րը` սո ցի ա լա կա՞ն, քա-
ղա քա կա՞ն, թե՞ հո գե բա նա կան: 

3. Ի՞ն չը կա րող է ստի պել մարդ կանց լքել 
հայ րե նի քը` բռ նե լով պանդխ տու թյան 
ու ղին: 

Ն ման բա նա վե ճե րը նպաս տում են 
ազատ մտա ծող, ինք նու րույն որո շում ներ 
կա յաց նող քա ղա քա ցու ձևա վոր մա նը: 

Իբրև տնային ինք նու րույն առա ջադ-
րանք ներ կամ հա ջորդ դա սի թե մա ներ` 
աշա կերտ նե րին տր վում են ստեղ ծա գոր-
ծա կան բնույ թի հանձ նա րա րու թյուն ներ. 
վեր լու ծա կան շա րա րու թյուն ներ հետ ևյալ 
թե մա նե րով.

ա. պանդխ տու թյան թե ման «Այ րին» 
նո րա վե պում,

բ. ան հա տի դրա ման « Ճի տին պարտ-
քը» նո րա վե պում,

գ. «Ային կա» նո րա վե պի կեր պար նե րի 
ող բեր գու թյու նը,

դ. « Զա բու ղոն» նո րա վե պի հիմ նա կան 
գա ղա փա րը, 

ե. Զա բու ղո նի կեր պա րը:
Գ րա կա նու թյան դա սերն ավագ դպ-

րո ցում պետք է նպաս տեն « …ան հա տի 
հա մա կող մա նի զար գաց մանն ու գե ղա-
գի տա կան դաս տի ա րա կու թյա նը, պետք է 
հա մոզ մունք մշա կեն ժո ղովր դի կյան քում 
և նրա ազ գային նկա րագ րի վերջ նա կան 
ձևա վոր ման գոր ծում մայ րե նի լեզ վի ու 
գրա կա նու թյան դե րի վե րա բե րյալ»: Իսկ 
գրա կա նու թյան ու սուց ման ժա մա նա կա-
կից մե թոդ նե րի կի րա ռումն առա վել մատ-
չե լի է դարձ նում գրա կա նու թյան դա սը` 
նպաս տե լով ոչ մի այն հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք նե րի փո խանց մա նը, այլևս մտա-
ծո ղու թյան ու ճա շա կի ձևա վոր մանն ու 
զար գաց մա նը: Այս պես` գրա կա նու թյան 
դա սը դառ նում է հայ գրա կա նու թյան նշա-
նա վոր գրող նե րից յու րա քան չյու րի (այս 
դեպ քում` Գրի գոր Զոհ րա պի) ար վես տը, 
նրա գրա կան-հա սա րա կա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը ճա նա չե լու և արժ ևո րե լու մի ջոց: 
Գրա կան եր կի նմա նօ րի նակ վեր լու ծու-
թյուն ներն ու մեկ նա բա նու թյուն նե րը, զու-
գոր դում ներն ու հա մե մա տու թյուն նե րը 
զար գաց նում են աշա կերտ նե րի ճա նա չո-
ղու թյու նը, զգա յա կան աշ խար հըն կա լու-
մը, ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյու նը, 
ինք նու րույն դա տո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու կա րո ղու թյու նը և խոս քը: Այս պի սի 
դա սե րը ձևա վո րում են գե ղա գի տա կան 
աշ խար հըն կա լում, ճա շակ և հար գանք 
ազ գային մշա կույ թի, մաս նա վո րա պես 
գրա կա նու թյան հան դեպ:
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Գրա կա նու թյուն

1. Ա լեք սա նյան Թ., Հրանտ Մաթ ևո սյա նի « Հա ցը» պատմ ված քի ու սու ցու մը, ՀՌ (Ս) գի տա կան 
նյու թե րի ժո ղո վա ծու, 2010:

2.  Զոհ րապ Գ., Նո վել ներ, Եր., 1987: 
3. http://www.aniedu.am/attachments/school/method_matterials2014-15/hay_grak.pdf
4. http://notebook.mskh.am/art.php?id=627

И ЗУ ЧЕ НИЕ НО ВЕЛЛ ЗОГ РА БА В СТАР ШЕЙ ОБ ЩЕ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ ШКО ЛЕ

Г. Нер се сян

В про цес се изу че ния пред ме та «ар мянс кая ли те ра ту ра» в об ще об ра зо ва тель ной 
стар шей шко ле уче ни ки не толь ко по лу ча ют сис те ма ти зи ро ван ные зна ния о жиз ни и 
де я тель нос ти вы да ю щих ся ар мянс ких пи са те лей, но и вы пол ня ют оп ре де лен ные ра бо-
ты ка са тель но те о рии ли те ра ту ры. Учи тель, при ме няя сов ре мен ные ме то ды, фор ми ру ет 
у уча щих ся не толь ко спо соб ность оце ни вать ли те ра тур но е, ана ли зи ро вать про из ве-
де ни е, ви деть пси хо ло ги чес кие ос но ва ния пос туп ков ли те ра тур ных пер со на жей, но и 
не ко то рый кри ти чес кий под ход. Та ким об ра зом, важ ные за да чи изу че ния в стар шей 
шко ле про из ве де ний Гри го ра Зог ра ба, а так же дру гих пи са те лей, по ми мо сос тав ле ния 
предс тав ле ния о жиз ни и об щем твор чес ком об ра зе, долж ны вк лю чать и та кие воп ро-
сы, как вы яв ле ние ро ли дан но го пи са те ля в об щем кон текс те раз ви тия ар мянс кой ли-
те ра ту ре, вза и мо от но ше ния пи са те ля и эпо хи, про яв ле ние ли те ра тур но го нап рав ле ни я, 
ко то ро го при дер жи ва ет ся пи са тель, в его со чи не ния и др. 

STUDY OF ZOHRAB’S NOVELS IN HIGHSCHOOL

H. Nersesyan

While teaching the “Armenian literature” subject at the comprehensive senior school the 
students not only obtain the coordinated knowledge about the life and creative work of the 
prominent Armenian writers, but also conduct some studies about the theory of literature. 
Due to the application of contemporary methods a teacher forms at students not only the 
ability to estimate the literary works, to analyze them and to see the psychological grounds 
of the actions of the literary characters, but he also forms some critical approach. It is men-
tioned that besides teaching the works of GrigorZohrap and other Armenian writers at the 
senior school and having an idea on the important issues of the general image of the life 
and creative work of the given writer, the following issues should be included in the given 
subject: the role of the art of the given writer in the general context of the development of 
the Armenian literature, the exposure of the mutual relations between the given period and 
the writer, the manifestation of the literary direction of the writer in his works, as well as 
other similar issues. 
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 Լե զու նե րի գործ նա կան ու սու ցումն 
ը նդ հան րա պես, ի սկ ա րևմ տաեվ րո պա-
կան լե զու նե րի ու սու ցու մը մաս նա վո-
րա պես, ե ղել է և մնում է բարձ րա գույն 
դպ րո ցի մտա հո գու թյան ա ռար կան: Այն 
ա ռա վել կար ևոր է դար ձել մեր օ րե րում. 
բազ մաբ նույթ կա պեր են հաս տատ վում 
մեր ե րկ րի և ար տա սահ մա նյան շատ 
և շատ ե րկր նե րի միջև: Ա հա թե ին չու, 
օ տար լե զու նե րի գործ նա կան ի մա ցու-
թյու նը կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն է 
դառ նում: Բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րը՝ 
որ պես ա պա գա մաս նա գետ ներ, ա ռնչ-
վե լու են օ տա րազ գի մաս նա գետ նե րի, 
նրանց ե րկր նե րի գի տու թյան, կր թու-
թյան, տեխ նի կայի և մշա կույ թի նվա-
ճում նե րին: 

Ան շուշտ, այս ա մե նին հա ղոր դա կից 
դառ նա լու նա խա պայ մանն օ տար լեզ վով 
հա ղոր դակց վելն է: Հետ ևա բար, ու սում-
նա կան նոր ձեռ նարկ ներ և դա սագր-
քեր կազ մե լու խիստ ան հրա ժեշ տու թյուն 
է զգաց վում, ո րոնք հա մա հունչ լի նեն 
օ տար լե զու նե րի ու սուց ման ար դի մե թո-
դի կայի պա հանջ նե րին: 

Ան շուշտ, ո ւս ման մեջ նորն ու ա ռա ջա-
վո րը պար տա վո րեց նում են օ տար լե զու-
նե րի նո րո վի դա սա վանդ ման հար ցում: 

Հի րա վի, բարձ րա գույն ու սում նա կան 

բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում, ո րոն ցում 
դա սա վանդ վել և դա սա վանդ վում են 
օ տար լե զու ներ, ի նչ պես ցույց է տա լիս 
ու սում նա սի րու թյու նը, օ տար լե զու ներ 
դա սա վան դող մաս նա գետ նե րը, ել նե լով 
ի րենց բազ մա մյա փոր ձից և հա րա կից 
գի տու թյուն նե րի նվա ճում նե րից, կազ մել 
և կազ մում են ու սում նա կան ձեռ նարկ-
ներ և դա սագր քեր, ո րոնց մեջ եր բեմն 
բա ռա քա նա կը և լեզ վա կան եր ևույթ ներն 
ան հա մե մատ ծա վա լուն են: Դա սա գիրքն 
այ սօր պետք է այն պի սին լի նի, որ պես զի 
սո վո րո ղին հա ղորդ վե լիք ա մեն մի բառ, 
հաս կա ցու թյուն նպաստ բե րի նրա գոր-
ծին:

 Հայ րե նա կան և ար տա սահ մա նյան 
մաս նա գետ նե րը և հո գե բան-լեզ վա բան-
նե րը հա մա տեղ մեծ ջան քեր են գոր-
ծադ րել և շա րու նա կում են գոր ծադ րել 
ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում 
օ տար լե զու ներ ու սում նա սի րող նե րի հա-
մար հա մա պա տաս խան ու սում նա կան 
դա սագր քեր և ձեռ նարկ ներ կազ մե լու 
գոր ծում: Դա սագր քե րը և ձեռ նարկ նե-
րը, ան կաս կած, բազ մա թիվ են, և նրանց 
նպա տակ ներն ու խն դիր ներն է լ՝ բազ մա-
զան: Ան կաս կած, Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում նույն պես կազմ վել և 
կազմ վում են ու սում նա կան դա սագր-

ՀԱՍ ՄԻԿ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ
ԶԱ ՐԻ ՆԵ ՄԽԻ ԹԱ ՐՅԱՆ
ՍԻԼ ՎԱ ՍՈՒ ՔԻ Ա ՍՅԱՆ

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ 

ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ Ե ՐԿ ՐԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՂ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

ENGLISH FOR GEOSTUDENTS ԳՐ ՔԻ ՀԻ ՄԱՆ ՎՐԱ
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քեր և ձեռ նարկ ներ1:Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ի րա կա նում, ոչ մաս նա գի տա կան ֆա-
կուլ տետ նե րում սո վո րող ու սա նող ներն 
ի րենց ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում դժ-
վա րու թյամբ են տի րա պե տում մեկ օ տար 
լեզ վի: Այս տեղ հարցն այն է, որ ի րենք 
կա րո ղա նան ի նք նու րույն օ գտ վել մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից, և ա մե-
նա կար ևո րը՝ կա րո ղա նան օ տար լեզ վով 
ար տա հայ տել ի րենց մտ քե րը մաս նա գի-
տա կան հար ցե րի շուրջ: Այս պի սով՝ լեզ-
վի ու սում նա սի րող նե րը պետք է սկ սեն 
ի րենց դա սըն թա ցը մի դա սագր քով կամ 
ձեռ նար կով, ո րում ը նդ գրկ ված բա ռա-
պա շա րը մի մի այն ա ռնչ վի մաս նա գի տա-
կան ձեռ նար կի կամ դա սագր քի տեքս-
տե րի հետ: Ա վե լին, թե՛ բա ռա պա շա րը և 
թե՛ լեզ վա կան եր ևույթ նե րը դա սա վանդ-
ման ա ռա ջին ի սկ պա հից պետք է լի նեն 
այն պի սին, և այն պես մա տուց վեն, որ 
ու սա նո ղը հե տա գա յում բա վա րար լեզ-
վա կան հիմք ու նե նա մաս նա գի տա կան 
հար ցեր շո շա փող տեքս տեր և դրանց 
հա տուկ լեզ վա քե րա կա նա կան եր ևույթ-
ներն ա ռանց մեծ ջան քե րի, դյու րու թյամբ 
ըն կա լե լու:

 Սա մի հարց է, ո րի յու րո վի լու ծու մից 
են կախ ված բու հե րի ոչ մաս նա գի տա-
կան ֆա կուլ տետ նե րում օ տար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
և հե տա գա հա ջո ղու թյուն նե րը: Տվյալ 
դեպ քում խոս քը գնում է English for Geo 

– Students դա սագր քի մա սին, ո րի հե ղի-
նակ ներն են Ե ՊՀ ռո մա նա գեր մա նա կան 
բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ան գլե րե-
նի թիվ մեկ ամ բի ո նի դա սա խոս ներ Ս. 
Սու քի ա սյա նը և Հ. Գրի գո րյա նը: Գիր քը 

1 K. Karapetyan, V. Grigoryan, English for Students of 
Natural Sciences. YSU, Yerevan 2001; M. Apresyan, D. 
Bagiryan, A Glimpse into Science, YSU press, Yerevan 
2014; A. Vardyan, Basics of Computer Science, YSU, Ye-
revan, 2006, etc.

նա խա տես ված է ՀՀ բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում աշ-
խար հագ րու թյան և ե րկ րա բա նու թյան 
հիմ նա հար ցերն ու սում նա սի րող ու սա-
նող նե րի հա մար բա կա լավ րի ա տի հա-
մա կար գում: Այն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ու սա նող նե րին ձեռք բե րե լու մաս-
նա գի տա կան հա րուստ բա ռա պա շար և 
զար գաց նե լու նրանց բա նա վոր և գրա-
վոր խոս քը: Դա սագր քում ը նդ գրկ ված 
են հար ցադ րում ներ, ո րոնք կն պաս տեն 
ու սա նող նե րի ան գլե րե նի ի մա ցու թյան 
կա տա րե լա գործ մա նը, ո րն էլ թույլ կտա 
զար գաց նել նրանց վեր լու ծա կան հմ տու-
թյուն նե րը:

 Դա սա գիր քը բաղ կա ցած է տաս նե րեք 
դա սե րից և տասն մեկ լրա ցու ցիչ տեքս-
տե րից: Յու րա քան չյուր դաս պա րու-
նա կում է վար ժու թյուն ներ, ո րոնք հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս զար գաց նե լու 
ու սա նող նե րի թե՛ բա նա վոր և թե՛գ րա վոր 
խոսքն ան գլե րե նով: 

Դա սա գիքն ու նի բա ռա րան, ո րն ը նդ-
գր կում է մաս նա գի տա կան եզ րույթ ներ և 
բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ: Դա սագր քում 
առ կա է քե րա կա նա կան հա վել ված, հե-
տաքրք րա շարժ տե ղե կու թյուն ներ, խաչ-
բա ռեր և հու մոր: Դա սա գիր քը նպա տա-
կադր ված է խո րաց նե լու և ամ րապն դե լու 
ու սա նող նե րի լեզ վա կան գի տե լիք նե րը: 

Յու րա քան չյուր ու սում նա մե թո դա կան 
աշ խա տանք ու նի իր ո ւղղ վա ծու թյու նը, 
ո ւս տի ու սում նա մե թո դա կան նյութն իր 
բո վան դա կու թյամբ և կա ռուց ված քով 
հա մա պա տաս խա նում է տվյալ բնա գա-
վա ռի ու սում նա մե թո դա կան պա հանջ-
նե րին:  English for Geo – Students դա-
սա գիր քը, ո րի հի ման վրա ստեղծ վում 
է ու սում նա մե թո դա կան աշ խա տան քը, 
ը նգր կում է մաս նա գի տա կան տեքս տեր 
և ա ռա ջադ րանք ներ: Տեքս տե րի ը նտ-
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րու թյու նը պա տա հա կան չէ:  Տեքս տե րը 
նե րա ռում են ի նչ պես ե րկ րա բա նա կան, 
այն պես էլ աշ խար հագ րա կան տե ղե կու-
թյուն, ո րն էլ հս տա կո րեն նկա րագ րում է 
այս կամ այն աշ խար հագ րա կան և ե րկ-
րա բա նա կան եր ևույ թը:   

Ու սա նող նե րին հե տաքրք րում է տվյալ 
ա ռար կան և նրանք ներգ րավ վում են 
տվյալ գոր ծըն թա ցին, ե թե մա տուց վող 
նյու թը հե տաքր քիր է: Շատ ան գամ-
ներ ա կա նա տես ե նք լի նում ու սա նո ղի 
ան տար բե րու թյա նը, ի նչն էլ ստի պում 
է դա սա խո սին է՛լ ա վե լի զգոն լի նել: 
Հե տաքրք րու թյուն գտ նե լը և այն դա-
սագր քում նե րա ռե լը շատ դժ վար գոր-
ծըն թաց է: Հիմ նա կան տեքս տերն ու 
ա ռա ջադ րանք նե րը կա ռուց վել են խթա-
նե լու  ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյու նը 
և հե տաքրք րու թյու նը դա սի նկատ մամբ: 
Հիմ նա կան տեքս տե րը տա լիս են գի տե-
լիք, շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ` էլ 
ա վե լի հեշ տաց նե լով նյու թի յու րա ցու մը և 
նոր հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը: Փոր-
ձե լով  հաշ վի առ նել ու սա նո ղի նյու թի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը՝ տվյալ 
մաս նա գի տա կան տեքս տերն ու ա ռա-
ջադ րանք նե րը թույլ են տա լիս կենտ րո-
նա ցած պա հել ու սա նո ղին ո ղջ ու սում նա-
կան տար վա ըն թաց քում:

 Դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցի ի րա-
գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ու-
սուց ման մե թոդ նե րի կի րա ռու մը: Հենց 
ու սուց ման մե թո դի շնոր հիվ է ի րա կա-
նա նում դա սա խոս-ու սա նող հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը: Ու սուց ման մե թոդ նե րի 
շնոր հիվ է ու սա նո ղը ան մի ջա կան մաս-
նակ ցու թյուն ցու ցա բե րում, նոր տե ղե կու-
թյուն ձեռք բե րում,  իր ու նա կու թյուն ներն 
ու հմ տու թյուն նե րը կի րա ռում՝ սրա նով 
ի սկ կա տա րե լա գոր ծե լով դա սա խո սի 
աշ խա տան քը: Ու սա նո ղը եր բեմն օգ նու-

թյան կա րիք ու նի ու սու ցան վող նյու թի 
կար ևո րու թյու նը գի տակ ցե լու հա մար, 
հատ կա պես ե րկ րա բա նի մաս նա գի տու-
թյու նը, ո րը հե տա խու զա կան աշ խա-
տանք է ներ կա յաց նում:

 Նյութ յու րաց նելն աշ խա տա տար գոր-
ծըն թաց է: Ու սա նող նե րը պետք է ի մա-
նան, որ տեքս տի ըն կալ ման հա մար 
կար ևոր է ոչ թե բա ռա ցի վե րար տադ րու-
մը, այլ բո վան դա կային ը մբռ նու մը, հա-
մար ժե քու թյու նը: Բա ռա ցի վե րար տադր-
ման դեպ քում  ոչ մի լու մա չի ներդր վում 
գի տե լի քի ձեռք բեր մա նը: Չնա յած, եր-
բեմն բառ առ բառ վե րար տադ րումն էլ 
ա վե լի է ամ րապնդ վում հի շո ղու թյան 
մեջ: Դա սագր քում վար ժա կան ա ռա ջադ-
րանք ներն են  ն պաս տում  խոս քը ճիշտ 
ձևա կեր պե լու և ո րո շա կի կա ռույց ներ օգ-
տա գոր ծե լու ու նա կու թյուն նե րի  ձևա վոր-
մա նը: Որ քան էլ ու սա նո ղը  փոր ձի կրկ-
նել նյու թը ա ռանց գործ նա կա նում այն 
կի րա ռե լու, աշ խա տան քը չի կա րող ար-
դյու նա վետ լի նել: Պետք է հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռել ու սա նո ղին ին տե րակ տիվ 
շփ ման մի ջո ցով ամ րապն դե լոի  ձեռք 
բեր ված գի տե լի քը: Տր ված հար ցե րի 
շնոր հիվ փոր ձել ե նք հնա րա վո րու թյուն 
տալ ու սա նո ղին  ի նք նու րույն մաս նա-
գի տա կան հե տա խու զու թյուն վա րե լու`  
ի հար կե դա սի շր ջա նա կե րում ի րար հար-
ցեր ո ւղ ղե լով: Սո վո րա բար ու սա նո ղը քն-
նա դա տում է  ի նքն ի րեն, թե րագ նա հա-
տում ու նա կու թյուն նե րը, ո րն էլ խու ճապ 
է ա ռա ջաց նում լսա րա նում: Այս դեպքւմ 
օգ նու թյան են գա լիս խմ բային ձևե րը: 
Խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կեր պու-
մը կենտ րո նա նում է դա սա խոս-ու սա նող 
տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման վրա: 
Ե րբ մենք` դա սա խոս ներս, լսա րա նի 
ա ռջև կանգ նած կիս վում ե նք մեր գի տե-
լի քով՝ ա կն կա լե լով ու սա նող նե րի ներգ-
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րավ վա ծու թյու նը քն նարկ մա նը` հարց ու 
պա տաս խա նի մի ջո ցով: Դա սա խո սը վե-
րահս կում է ի րադ րու թյու նը` ճիշտ պա-
հին ա ջակ ցե լով  թե մայի զար գաց մա նը: 
Ու սա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է նաև 
ըն ձեռն վում օ գտ վե լու գի տա կան տե ղե-
կու թյու նից, վե րամ շա կե լու և պատ շաճ 
կեր պով կի րա ռե լու այն: 

Ու սու ցան վող լեզ վա կան նյու թի ըն կա-
լումն  ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել նյու թի պատ-
կե րա վո րու մը: Այդ ժա մա նակ նկար նե րի 
և սխե մա նե րի կի րա ռումն օգ նում է  ընդ-
հա նուր պատ կե րա ցում կազ մե լու ու սում-
նա սիր վող նյու թի մա սին: Խաչ բա ռե րի 
ներ մու ծումն ակ տի վու թյուն է հա ղոր դում 
դա սապ րո ցե սին: Դրանց առ կա յու թյու-
նը օգ նում է ա վե լի  ամ րապն դե լու նոր 
մա տուց վող բա ռա պա շա րը, քա նի որ 
հենց   բա ռերն են լեզ վի հիմքն ու է ու-
թյու նը: Ա նգ լե րե նի ու սում նա սի րող նե-
րը պետք է զար գաց նեն բա ռա պա շա րը, 
որ պես զի կա րո ղա նան ա զատ  հա ղոր-
դակց վել:   Խաչ բա ռեր  լու ծե լը նման է 
խա ղի: Այն հեշ տաց նում է նյու թի ըն կա-
լու մը: Խաչ բա ռե րը ոչ մի այն հե տաքրք-
րու թյուն են ա ռա ջաց նում, այլև դրա կան 
ազ դում լեզ վի ու սուց մա նը. մե ծաց նում 
են ու սա նո ղի մո տի վա ցի ան դա սապ րո-
ցե սի նկատ մամբ և ող ջու նե լի փո փո խու-
թյուն հա ղոր դում մի ա պա ղա ղու թյա նը: 
Խաչ բա ռե րի շնոր հիվ ու սա նող ներն ամ-
րապն դում են ի րենց գի տե լի քը. մաս-
նա գի տա կան բա ռա պա շա րը, սահ մա-
նում նե րը, ո րի ար դյուն քում ա վե լի լավ 
են մտա պահ վում փաս տերն ու ան վա-
նում նե րը, ի նչ պես նաև ո ւղ ղագ րու թյու-
նը: Ի վեր ջո խաչ բա ռե րը  լ սա րա նում 
փոր ձար կելն ա պա ցու ցում է այն փաս-
տը, որ դա սապ րո ցեսն ըն թա նում է աշ-
խույժ և ու րախ:    Հաս կա նա լի է դառ նում, 

որ   խաչ բա ռերն  ի րենց տեղն են գտել 
ման կա վար ժա կան մե թո դա բա նու թյան 
մեջ և ստի պում են ու սա նող նե րին նկա-
տել և բա ցա հայ տել չըն կալ ված նյու թը: 
Ի հար կե դրանք  ամ բող ջու թյամբ չեն կա-
րող փո խա րի նել գի տե լիք ձեռք բե րե լու 
ա վան դա կան մե թոդ նե րին1:

 Խաչ բա ռե րը  մր ցակ ցային մթ նո լորտ 
են ստեղ ծում լսա րա նում և  օգ նում են 
ի րա կա նաց նե լու ու սա նող նե րի ա զատ 
և ըն կե րա կան շփու մը: Այս տե սա կի ու-
սու ցո ղա կան նյու թը զար գաց նում է հե-
տաքրք րու թյու նը դա սի նկատ մամբ և 
ե զա կի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում վեր-
լու ծե լու ե րկ րա բա նա կան հիմ նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Ե թե կար  ժա մա-
նակ, ե րբ խաչ բա ռե րը  զբաղ մունք է ին 
ա զատ ժա մե րին, ա պա  այժմ դրանք նե-
րառ ված են դա սապ րո ցե սում որ պես ու-
սու ցո ղա կան գոր ծիք` հնա րա վո րու թյուն 
տա լով կենտ րո նաց նել ու շադ րու թյու նը 
մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րի ըն կալ-
մանն ու յու րաց մա նը:

 Դա սագր քում ա ռանց քային տեղ է 
զբա ղեց նում բա ռա պա շա րի ու սու ցու մը: 
Հա ղոր դակց վե լու հա մար, ի հար կե, ան-
հրա ժեշտ է ո րո շա կի թե մա տիկ բա ռա-
պա շա րի տի րա պե տում:

Յու րա քան չյուր դա սի բա ռա պա-
շարն ամ րապնդ վում է ո րո շա կի ա ռա-
ջադ րանք նե րի մի ջո ցով: Ան ծա նոթ բա-
ռե րի ցան կը   ներ մուծ ված է տեքս տից 
հե տո, ի նչն ի սկ նպա տա կա հար մար է 
դարձ նում ան ծա նոթ բա ռե րի ի մաս տը 
կռա հե լը, տեքս տի ը նդ հա նուր բո վան-
դա կու թյունն ըն կա լե լը:  Այս պա րա գա-
յում  բար դա նում է դա սա խո սի դե րը, ով 
պետք է  ջանք ու ե ռանդ չխ նայի ին տե-

1 Lewis, D. J., Saydaki  S. J., Merzwa IP.,  Robinson J. A, 
Gaming: A teaching sgrategy for adult learners. J. Contin 
Educ Nurs, 1989; pp. 20, 80-84.
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րակ տիվ շփ ման մի ջո ցով ու սու ցա նե լու 
և ամ րապն դե լու բա ռա պա շա րը: Բա ռա-
պա շա րի յու րա ցու մը ժա մա նա կա տար 
պրո ցես է, ո ւս տի  ու սա նող նե րը պետք 
է ջա նա սեր ու նպա տա կաս լաց  լի նեն: 
Չպետք է մո ռա նալ, որ   բա ցի նոր լե-
զու սո վո րե լուց՝  ի րենք փոր ձում են յու-
րաց նել մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա-
րը, ո րը տար բեր վում է խո սակ ցա կան 
բա ռա պա շա րից, ի սկ խո սակ ցա կան և 
մաս նա գի տա կան ան գլե րե նի միջև առ-
կա է ա կն հայտ տար բե րու թյուն: Ը ստ 
Գառ դե նե րի՝ բա ռի մաստ ներ ի մա նա լը 
բա վա րար չէ հա ղոր դակց վե լու հա մար. 
հար կա վոր է հաս կա նալ լեզ վի կա ռուց-
ված քը. ի նչ պես են մար դիկ կի րա ռում և 
մտա պա հում բա ռե րը: Ա ռանց բա ռա պա-
շա րի ի մա ցու թյան հնա րա վոր չէ ո ՛չ լեզ վի 
վե րար տադ րու մը, ո ՛չ էլ շփու մը1: Այս տեղ, 
պետք է նշել, որ խոս քը, ի հար կե, մաս-
նա գի տա կան բա ռա պա շա րի մա սին է: 
Դա սա խոս ներն ու ու սա նող նե րը կի րա-
ռում են մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա-
րը գի տե լիք և նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք 
բե րե լու և գա ղա փա րային ըն կա լու մը 
զար գաց նե լու նպա տա կով: 

Մաս նա գի տա կան տեքս տերն ա վե լի 
բարդ կա ռույց նե րով են ներ կա յաց ված, 
քան խո սակ ցա կան լե զուն: Մի այն բառ 
սո վո րե լը բա վա րար չէ, պետք է ի մա նալ 
այդ բա ռի ա ռաջ նային և փո խա բե րա կան 
ի մաստ նե րը, ի նչ պես նաև հա մա տեքս-
տային տար բե րակ նե րը: Պա տա հում է 
այն պես, որ ին քը՝ ու սա նո ղը, խճճ վում 
է բա ռի մաստ նե րի մեջ: Օ տա րա լե զու 
տեքս տը չըն կա լե լու հիմ նա կան խո չըն-
դո տը մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա-
րի թե րի ի մա ցու թյունն է: Ա հա այս տեղ 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում հարց 

1  A. Gardiner, The Theory of Speechand Language, 
2nded. Oxford, 1951.

ու պա տաս խա նի մի ջո ցով թե րու թյու նը 
բա ցա հայ տել և շտ կել: Ու սա նո ղին հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձեռն վում ի նք նու րույն 
սահ մա նում ներ տա լու, բա ցա հայ տե լու 
այս կամ այն եզ րույ թը, ո րն, ի վեր ջո, ան-
պայ ման հա մե մատ վում է դա սագր քում 
ներ կա յաց ված տար բե րա կի հետ:

 Դա սագր քում մի փոք րիկ մաս  հատ-
կաց ված է հու մո րին: Կի րա ռե լով հու-
մո րային վար ժու թյուն ներ՝ փոր ձել ե նք 
ևս ու սա նո ղի ու շադ րու թյու նը սևե ռել 
դա սին: Տվյալ հու մորն էլ ու սում նա մե-
թո դա կան հու մոր է: Այն թու լաց նում է 
լար վա ծու թյու նը, հեշ տաց նում ի նք նա բա-
ցա հայ տումն ու ի նք նագ նա հա տա կա նը: 
Հու մո րային օ րի նակ նե րը,  տեքս տե րը 
և կա տակ ներն  օգ նում են  ու սա նո ղին 
վեր հի շե լու մա տուց ված նյու թը հե տա գա-
յում: Հու մո րի կի րա ռու մը այն քան էլ նոր 
գա ղա փար չէ դա սա վանդ ման մե թո դի-
կայի մեջ2: Հու մո րի ան հրա ժեշ տու թյու նը 
եր բեմն ի հայտ է գա լիս հա ղոր դակ ցու-
թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Որ պես 
լար վա ծու թյու նը թու լաց նող մի ջոց՝ այն 
հան դի սա նում է հա ղոր դակց ման խթա-
նիչ ո ւժ: Հու մո րային այս փոք րիկ հա վե-
լում նե րը, ան գամ բա նաս տեղ ծու թյուն նե-
րը  նոր շունչ են հա ղոր դում դա սին, և 
ու սա նող ներն էլ ի րենց բա վա րար ված են 
զգում: Ի րենց ու րա խաց նում է այն փաս-
տը, որ ի րենց ընտ րած մաս նա գի տու-
թյու նը ու նի և՛ գի տա կան, և՛ գե ղար վես-
տա կան ար ժեք:

 Բա ցի նշ ված բա ժին նե րից՝ դա սա-
գիրքն ու նի հա վել ված, ո րը պա րու նա-
կում է ըն թեր ցա նու թյան հա մար նա-
խա տես ված լրա ցու ցիչ տեքս տեր: Այն 
հ նա րա վո րու թյուն է տա լիս ստու գե լու 

2 Zillman D., and Bryant J., Uses and effects of humor 
in educational ventures, 1983. In P. E. McGhee and J. H. 
Goldstein (Eds) Handbook of humor research, Volume II: 
Applied studies, New-York, Springerverlag, pp 173-194.
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ու սա նո ղի ի նչ պես ը նդ հա նուր, այն պես 
էլ նեղ մաս նա գի տա կան ի րա զե կու թյու-
նը ու սուց ման յու րա քան չյուր փու լում։ 
Ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե-
րում ան գլե րե նի ու սուց ման ժա մա նակ  
ըն թեր ցա նու թյու նը ը նդ լայ նում է հա-
մընդ հա նուր հե տաքրք րու թյու նը նյու-
թի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև խթա նում  
նյու թի ամ րապն դու մը: Նա խա տես ված 
տեքս տերն ու նեն տար բեր ծա վալ և բո-
վան դա կու թյուն: Այս ա մե նը   զե տեղ ված 
է “Supplementary Reading” խո րագ րով 
բաժ նում։ Ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ-
տետ նե րում օ տար լեզ վի ու սուց ման հիմ-
նա կան ձևը հա ղոր դակ ցա կան մե թոդն է, 
ը ստ ո րի՝ ա ռա ջին պլան է մղ վում բա նա-
վոր և գրա վոր խոս քի ու նա կու թյուն նե րի 
ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը։ Ո ւս տի 
դա սագր քե րում ըն թեր ցա նու թյու նը դիտ-
վում է որ պես ու սուց ման միջ նոր դա վոր-
ված ձև։ Լրա ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյու նը 
նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում նոր գի տե-
լիք նե րի և մշա կու թային հա ղոր դակց-
ման հա մար և հիմք է հան դի սա նում 
զար գաց նե լու բա նա վոր և գրա վոր խոս-
քի հմ տու թյուն նե րը։ Մաս նա գի տա կան 
տեքս տե րի ըն թեր ցումն աշ խու ժու թյուն 
է հա ղոր դում դա սապ րո ցե սին, ը նդ լայ-
նում դա սա վանդ վող նյու թի շուրջ հե-
տաքրք րա սեր ու սա նող նե րի շր ջա նա կը: 
Այն խո րաց նում է ստաց ված գի տե լի քի 
ըն կա լու մը: Ի նչ պես նշել է Գոն չա րո վը1, 
ըն թեր ցա նու թյան շնոր հիվ ու սա նո ղը 
ձեռք է բե րում դա տե լու ու նա կու թյուն և 
ձգ տում է ի նք նա դաս տի ա րակ ման: Լրա-
ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյու նը գի տե լի քի 
և փոր ձի ձեռք բեր ման ա մե նա կար ևոր 

1 Гончаров Н. К., Дифференциация и 
индивидуализация образования и воспитания 
в современных условиях (материалы к научной 
конференции ученых педагогов соц. стран.), М., АПН 
СССР, 1971, 24 с.

աղ բյուր նե րից է: Լ րա ցու ցիչ ըն թեր ցա-
նու թյու նը, այս պես կոչ ված, վար ժանք է 
ու սա նո ղին. այն նրան զար գա ցած և իր 
ու ժե րի վրա վս տահ ան ձնա վո րու թյուն 
է դարձ նում: Այս պի սով՝ հաս կա նա լի է 
դառ նում, որ լրա ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյու-
նը՝ որ պես մաս նա գի տա կան ու սուց ման 
մե թոդ, խո րաց նում է ոչ մի այն տե սա-
կան, այլև գործ նա կան գի տե լիք նե րը: 
Ու սում նա կան պրո ցե սը, ձեռք բե րե լով 
մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն,խ թա-
նում է ու սա նո ղի ի նք նա զար գա ցու մը և 
մաս նա գի տա կան տեքս տե րում կար ևոր 
տե ղե կու թյան դուրս բե րու մը:

Ի մի բե րե լով հոդ վա ծում ա ռաջ 
բեր ված մե թո դա ման կա վար ժա կան 
հար ցադ րու մը՝ հարկ է նշել, որ ե րկ-
րա բա նու թյուն և աշ խար հագ րու թյուն ու-
սում նա սի րող ու սա նող նե րի ան գլե րե նի 
դա սա վանդ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը հաշ վի առ նե լով, հույժ կար ևոր է 
սուղ ժա մա նա կի շր ջա նա կում հմ տու-
թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ ամ րա կա լել 
այն կա ռուց վածք նե րի և բա ռա պա շա րի 
սահ ման նե րում, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 
ի նչ պես ու սում նա սիր վող օ տար լեզ վով, 
տվյալ պա րա գա յում ան գլե րե նով, մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյու նից օ գտ վե-
լու, այն պես էլ բա նա վոր ար տա հայտ վե-
լու հա մար: Հետ ևա բար նոր դա սա գիր քը 
պետք է հե տա մուտ լի նի սույն խնդ րի 
գործ նա կան լուծ մա նը:
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THE PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO GEO STUDENTS, 

ON THE PREMISE OF THE TEXTBOOK "ENGLISH FOR GEO STUDENTS"

H. Grigoryan, Z. Mkhitaryan, S. Sukiasyan

The present article discusses peculiarities of teaching English to Geo-students on the 
premise of the textbook English for Geo-students (Authors: H. Grigoryan & S. Sukiasyan). 
The textbook aims at improving students’ written as well as oral skills by enriching their vo-
cabulary and enhancing grammar through different lingual techniques.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ГЕО НАУК НА ОСНОВЕ УЧЕБНИКА "ENGLISH FOR GEOSTUDENTS"

А. Григорян, З. Мхитарян, С. Сукиасян

В данной статье обсуждаются особенности преподавания английского языка 
студентам факультетов гео-наук (на основе учебника English for Geo-students. Авторы: 

А. Григорян, С. Сукиасян). Учебник предназначен для развития как письменных 
так и устных навыков с помощью обогощения словарного запаса и закрепления 
грамматических правил.
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1. Դպ րո ցա կան նե րին մա թե մա տի կա 
սո վո րեց նե լու ար դյու նա վե տու թյունն 
հիմ նա կա նում կախ ված է ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ձևից: Ես իմ աշ խա տան քում նա խընտ-
րում եմ սո վո րեց նել ակ տիվ մե թոդ նե-
րով: Ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ նե րը 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա-
կերպ ման և կա ռա վար ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րի հա մա խումբ է, ո րոնք 
ու նեն հետ ևյալ հիմ նա կան հատ կա-
նիշ նե րը.

• ու սուց ման հար կադ րա կան ակ տի վու-
թյուն,

• ու սու ցան վող նյու թի լուծ ման ի նք նու-
րույն կա տա րե լա գոր ծում,

• ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ սո-
վո րող նե րի ներգ րավ ման բարձր մա-
կար դակ,

• մա թե մա տի կա կան ու նա կու թյուն նե րի 
և հմ տու թյուն նե րի զար գաց մանն ո ւղղ-
ված գե րա դա սե լի ո ւղղ վա ծու թյուն,

• սո վո րող նե րի և ու սու ցիչ նե րի միջև մշ-
տա կան կա պի մշա կում, ի նչ պես նաև 
ու սուց ման ի նք նու րույն աշ խա տան քի 
նկատ մամբ հս կո ղու թյուն: 

2. Ակ տիվ ու սուց ման մե թոդ նե րը նաև 
ա պա հո վում են սո վո րող նե րի հո գե-
բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վա-
ցու մը: Օ րի նակ՝ խթա նում են մտա ծո-
ղու թյու նը՝ կոնկ րետ խնդ րա հա րույց 
ի րա վի ճակ նե րի և գործ նա կան խա-
ղե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ, ա մե-
նօ րյա դա սըն թաց նե րին մար զում են 
հի շո ղու թյու նը՝ ը նդ գծե լով գլ խա վո րը, 
հե տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց նում 

մա թե մա տի կայի նկատ մամբ և ա րթ-
նաց նում սե փա կան ու ժե րով գի տե լիք 
ստա նա լու պա հանջ:

3.  Դա սե րի ըն թաց քում սո վո րող նե րի ակ-
տիվ ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու հա մար ո րո շիչ դեր ու-
նի ակ տիվ ու սուց ման մե թոդ նե րի օպ-
տի մալ հա մակ ցու մը: Այս մե թոդ նե րի 
ը նտ րու թյու նը կա րե լի է ի րա կա նաց նել 
ալ գո րիթ մով, ո րն իր մեջ ը նդ գր կում է 
ու սու ցան վող նյու թի վեր լու ծու թյու նը, 
դա սի նպա տա կի ո ւղղ վա ծու թյու նը (այդ 
ժա մա նակ ցան կա լի է սո վո րեց նե լու 
նպա տա կով ներ կա յաց նել գի տե լիք նե-
րի ըն կալ ման են թադ րյալ մա կար դա կը 
և ա ռար կայի ի մա ցու թյու նը. դաս տի ա-
րա կու թյան և զար գաց ման նպա տակ-
նե րը ձևա վոր վում են մաս նա կի), սո-
վո րեց նե լու նախ նա կան ը նտ րու թյու նը՝ 
կախ ված նպա տակ նե րից:

 Ան հա ջո ղու թյուն նե րի շղ թան կա րող 
է մա թե մա տի կայից հե ռաց նել նաև ըն-
դու նակ ե րե խա նե րին, մյուս կող մից էլ 
ու սու ցու մը պետք է ըն թա նա սո վո րո ղի 
կա րո ղու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան. 
հա ջո ղու թյան զգա ցու մը ստեղծ վում է՝ 
հաս կա նա լով, որ հաղ թա հար վել են զգա-
լի դժ վա րու թյուն ներ: Այդ պատ ճա ռով 
ա մեն դա սի աշ խա տում եմ ման րա մասն 
ը նտ րել և նա խա պատ րաս տել ա ռանձ նա-
հա տուկ գի տե լիք ներ, քար տեր՝ հիմն ված 
ա շա կերտ նե րի ու նա կու թյուն նե րի հա մա-
պա տաս խա նու թյան վրա՝ հաշ վի առ նե լով 
ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րը:

Դի ֆե րեն ցի ալ ու սու ցու մը նպաս տում է 
ե րե խա նե րի ըն դու նա կու թյուն նե րի և հե-
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տաքրք րու թյուն նե րի զար գաց մա նը:
 Գո յու թյուն ու նեն այն պի սի գոր ծոն ներ, 

ո րոնք ձևա վո րում են հե տաքրք րու թյուն 
դե պի մա թե մա տի կան, ի նչ պի սիք են ա ռա-
ջադ րան քի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու-
նը, ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի ազ դե ցու-
թյու նը, պատ վի զգա ցո ղու թյու նը և այլն: 
Հե տաքրք րու թյան ա ռա ջաց ման հա վա-
նա կա նու թյան մե ծաց ման ա ռա վել վս տա-
հե լի մի ջոց նե րից է այս բո լոր գոր ծոն նե րի 
ա ռա ջա ցումն ա պա հո վե լը, շա հագրգռ վա-
ծու թյան ան հրա ժեշտ մթ նո լորտ ստեղ ծե լը:
 Մա թե մա տի կա կան ու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման վրա ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն 
են թող նում խմ բային քն նար կում ներն ու 
աշ խա տան քը: Ես իմ աշ խա տան քում օգ-
տա գոր ծում եմ թի մային մր ցակ ցու թյան 
հնա րա վոր բո լոր ձևե րը՝ մա թե մա տի կա-
կան պայ քար, սո վո րող նե րի փո խա դարձ 
ու սու ցա նում, «Ու րախ ներ և հնա րա միտ-
ներ» դաս և այլն: «Ու րախ ներ և հնա րա-
միտ ներ» դա սը պա հան ջում է ման րակր-
կիտ նա խա պատ րաս տում:

1-ին` ա ռանձ նաց նել ա ռաջ նորդ նե րին, 
ո րոնք կկա րո ղա նան ղե կա վա րել խմ բե րը: 
Շատ ու շա դիր աշ խա տում եմ, որ պատ-
րաս տեմ մի քա նի սո վո րող նե րի՝ «Ու րախ-
ներ և հնա րա միտ ներ» դա սի ժա մա նակ 
խորհր դա տու նե րի դե րում: Դա սը սկս վում 
է իմ բաց ման խոս քով, ներ կա յաց նում եմ 
խն դի րը և հի շեց նում կար գը:

« Նա խա վար ժանք» մր ցույ թը 5-րո պե ա-
նոց ի նք նու րույն աշ խա տանք է թեր թիկ նե-
րի վրա: Հաղ թում են այն թի մե րը, ո րոնք 
հասց նում են ա ռա ջադ րան քը ամ բող ջու-
թյամբ ճիշտ լու ծել և ժա մա նա կին հանձ-
նել թեր թիկ նե րը: Մր ցույ թը զար դա րում է 
ա վա զի ժա մա ցույ ցը: Հենց դա է խա ղային 
տարր: Նաև տե սա նե լի է բո լո րին, թե ի նչ-
պես է « հո սում» թան կար ժեք ժա մա նա կը: 
Այ նու հետև հա ջոր դում է բա նա վոր հաշ-

վար կը, ո րը ըն թա նում է «Բ լից-հար ցա-
շար» մր ցույ թի ձևով՝ խն դիր նե րով՝ «Ի՞նչ 
կա րող է սա նշա նա կել» և «Գ տի՛ր սխա լը»:

Սո վո րող ներն ի րենք են հա կա ռա կորդ-
նե րի հա մար կազ մում ա ռա ջադ րանք նե րը՝ 
«Գ տի՛ր սխա լը» վեր նագ րով: Հա ջորդ մր-
ցույթն է «Տ նային ա ռա ջադ րան քը»: Ա վագ-
նե րի օգ նա կան նե րը դրանք ստու գում են 
« Նա խա վար ժան քի» և «Բ լից-հարց ման» 
ըն թաց քում: Ե թե խմ բի բո լոր աշ խա տանք-
նե րը կա տար վում են ան սխալ, խում բը 
ստա նում է 5 մի ա վոր: Սխալ նե րի հա մար 
մի ա վոր նե րի ը նդ հա նուր քա նա կից հան-
վում են հա մա պա տաս խան մի ա վոր ներ:

Մեծ հա ջո ղու թյուն է վայե լում ա վագ-
նե րի մր ցույ թը: Ես ը նտ րում եմ նրանց 
հա մար հե տաքր քիր ա ռա ջադ րանք ներ 
հա մա պա տաս խան թե մայից, տա լիս եմ 
մի ան ման քար տեր: Հաղ թող է ճա նաչ-
վում այն ա վա գը, ով ա ռա ջինն է կա տա-
րում ա ռա ջադ րան քը և ան սխալ: Թի մե րը 
ոչ մի այն մտա հոգ վում են ա վագ նե րի հա-
մար, այլև օգ նում են նրանց. կա տա րում 
են նույն ա ռա ջադ րանք նե րը և կա րող են 
մի ա վոր ներ բե րել թի մին յու րա հա տուկ լու-
ծում նե րով: Դա սի վեր ջում խորհր դա տու-
նե րի մր ցույթն է: Յու րա քան չյուր խորհր-
դա տու ստա նում է հար ցա թեր թիկ, գրում 
գրա տախ տա կին և լու ծու մը բա ցատ րում 
սո վո րող նե րին: Հա կա ռա կորդ թի մի խն-
դի րը խորհր դա տո ւին հար ցագ րոհ ա նելն 
է, ե րե խա նե րը ձևաց նում են, թե չեն հաս-
կա նում լուծ ման բա ցատ րու թյու նը: Հաղ-
թող խորհր դա տուն կա րող է 10 մի ա վոր 
բե րել իր թի մին՝ հին գը ճիշտ և ա րագ լուծ-
ման, մյուս հին գը՝ գե րա զանց բա ցատ րե-
լու հա մար: 

Ար դյունք ներն ամ փո փե լով՝ շնոր հա-
վո րում եմ հաղ թող նե րին, մխի թա րում 
պարտ վող նե րին և նշում այն ա ռա ջադ-
րանք նե րը, ո րոնք ե րե խա նե րին հեշտ են 
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տր վում, և այն խն դիր նե րը, ո րոնք դեռ աշ-
խա տանք են պա հան ջում:

Մա թե մա տի կա կան մր ցա վեճ: Սա շատ 
հե տաքրք րա շարժ ձև է ոչ ստան դարտ 
խն դիր ներ լու ծե լիս: Ե թե սո վո րա կան դա-
սի ժա մա նակ հիմ նա կա նում խն դիր նե րը 
լուծ վում են ու սուց չի և գնա հա տա կա նի, 
ի սկ օ լիմ պի ա դային ի րենք ի րենց հա մար, 
ա պա մաթմր ցա վե ճի ժա մա նակ՝ թի մի 
հաղ թա նա կի հա մար: Ա ռա ջադ րանք նե-
րի մա կար դա կը ը նտ րում ե մ՝ հա մա ձայն 
թի մե րի մա կար դա կի: Նա խա պատ րաստ-
մանն ու ան ցկաց մա նը սո վո րող նե րին 
տա լիս եմ լի ար ժեք ի նք նու րույ նու թյուն: 
Ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո-
նաց նում եմ ի մաս տա լից պա հե րին, այլ ոչ 
ցան կա ցած գնով հաղ թե լուն:

Մաթմր ցա վե ճի գա ղա փա րը հա սա րակ 
է: Թի մե րը կա տա րում են նույն ա ռա ջադ-
րանք նե րը, հե տո հեր թով ներ կա յաց նում 
լու ծու մը, ի սկ հա կա ռա կորդ նե րը ստու-
գում են նրանց: Որ պես զի ո րոշ վի, թե ի նչ 
հեր թա կա նու թյամբ են թի մե րը ներ կա-
յաց նե լու խն դիր նե րի լու ծում նե րը, կա տա-
րում են մար տահ րա վեր ներ. մեկն ա սում 
է ա ռա ջադ րան քի հա մա րը, ո րի լու ծումն 
ի նքն ու զում է լսել, ի սկ մյու սը հայտ նում 
է՝ ըն դու նո՞ւմ է մար տը: Ե թե հրա վիր ված 
թիմն ու զում է պա տաս խա նել, ա պա ներ-

կա յաց նում է զե կու ցո ղին, ի սկ մյուս թի մը՝ 
ը նդ դի մա խո սին՝ խն դի րի լու ծու մը ստու գե-
լու հա մար: Ժյու րին թի մե րին մի ա վոր ներ 
է տա լիս ի նչ պես զե կուց ման, այն պես էլ 
ը նդ դի մա խո սե լու հա մար: 

 Սո վո րա բար սո վո րող ներն են ո րո շում 
մար տը վա րե լու հեր թա կա նու թյու նը, պայ-
ման նե րը: (Ի նչ քան ժա մա նակ է տր վում 
զե կուց մա նը, նույն մար դը քա նի ան գամ 
կա րող է գալ գրա տախ տա կի մոտ, կա րե լի՞ 
է օ գտ վել հաշ վի չից, մո տե նալ գրա տախ-
տա կին լրա ցու ցիչ լուծ մամբ և այլն): Թի-
մը ղե կա վա րում է ա վա գը. նա պա տաս-
խա նա տու է ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ ման 
կազ մա կերպ ման, զե կու ցո ղի և ը նդ դի մա-
խո սի պատ րաստ ման, մար տի վար ման 
կա նո նա կար գի հա մար: Եր բեմն ժյու րի 
են հրա վիր վում բարձր դա սա րան ցի ներ 
կամ եր կու թի մե րից ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Ժյու րին պետք է ի մա նա բո լոր ա ռա ջադ-
րանք նե րի լու ծու մը: Փոք րիկ բլից-մր ցույ թը 
ան ցկաց վում է ա վագ նե րի հա մար: Ա ռա-
ջադ րանք նե րը հիմ նա կա նում խա ղային 
են, հե տաքրք րա շարժ: Օ րի նակ՝ 1 կաթ-
սան 2 ան գամ բարձր է մյու սից, բայց ե րկ-
րոր դը 2 ան գամ լայն է ա ռա ջի նից: Ո ՞րն 
ա վե լի շատ ջուր կպա րու նա կի: Եվ այլն:

 Ժյու րին աշ խա տան քի ըն թաց քում ար-
ձա նագ րում է: 

Պա տաս խան նե րի գնա-

հա տա կան ներ
Հ րա ժա րում Վերջ նա հաշ վարկ

«I թիմ

II թիմ

 Սո վո րա բար այդ պի սի դա սերն ան ցնում 
են սո վո րող նե րի ակ տի վու թյամբ և խան դա-
վա ռու թյամբ: Նրանք ոչ մի այն հե տաքր քիր 
ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ ման ճա նա պարհ-
ներն են գտ նում, այլ նաև զար գաց նում են 
մա թե մա տի կա կան խոս քը, ձեռք են բե րում 

գի տա կան զե կուց ման շա րադր ման ու-
նա կու թյուն, ու րի շի աշ խա տան քը լսե լու և 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն: Ե րե խա նե րի 
մոտ ա րթ նա նում է ճա շակ լավ աշ խա տան-
քի նկատ մամբ: Սո վո րող նե րը հա ճույ քով 
աշ խա տում են խմ բե րով, սի րում են խորհր-
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դակ ցել, մտ քեր փո խա նա կել:
 Խմ բային աշ խա տանք ներն օգ տա գոր-

ծում են հիմ նա կա նում, ե րբ ձևա վոր վում 
են ու նա կու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե-
րը: Այդ պի սի դասն ան ցկաց նում եմ դաս-
սեկ ցի այով՝ պար տա դիր զու գորդ ված 
դա սե րով, մեկ ան գամ թե ման ան ցնե լիս: 
Ե րե խա նե րը շատ են սի րում այս դա սե րը: 
Աշ խա տում են բո լո րը և հա ճույ քով: Դա սի 
կա ռուց ված քը գործ նա կան խաղն է:

 Տա րին մեկ-եր կու ան գամ ան ցկաց նում 
եմ դաս-կոն սուլ տա ցի ա, ո րի նպա տակն է 
դպ րո-ցա կան նե րին սո վո րեց նել մտա ծել 
խնդ րի շուրջ, բա ցատ րել, թե ա ռա ջին հեր-
թին իր հա մար ի նչ պի սի դժ վա րու թյուն ներ 
են ա ռա ջա ցել թե մայի հետ ծա նո թաց ման 
ըն թաց քում, կազ մել հար ցեր, ո րոնց պա-
տաս խան նե րը կու զե ին ստա նալ: Սա կայն 
սո վո րող նե րը հա ճախ չեն պատ կե րաց-
նում, թե ի նչ հար ցեր ի րենք կա րող են տալ. 
չէ՞ որ նրանց մե ծա մաս նու թյու նը վարժ վել 
է վե րար տադ րե լուն՝ խն դիր նե րի «ինք նու-
րույն» լուծ ման ըն թաց քում (ն ման օ րի նակ-
նե րի օ րի նա կով): Այդ պատ ճա ռով դաս-
կոն սուլ տա ցի ա ան ցկաց նե լիս 1-ին հեր թին 
օգ նում եմ կազ մել հար ցեր: Այդ պի սի դա-
սի նա խօ րե ին ա շա կերտ ներն ստա նում են 
ա ռա ջադ րանք՝ կազ մել քար տեր այդ թե-
մայի շուրջ՝ ա ռա ջադ րանք նե րի պայ ման-
նե րով, ո րոնք ի րենք չեն կա րող լու ծել: Ի սկ 
թե մայի ու սուց ման ըն թաց քում ես ա նընդ-
հատ սո վո րող նե րին մղում եմ փնտ րե լու և 
ը նտ րե լու ա ռա վել հե տաքր քիր խն դիր ներ: 
Սո վո րող ներն աս տի ճա նա բար վարժ վում 
են հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ գտ նե լուն՝ 
օգ տա գոր ծե լով ոչ մի այն դա սա գիր քը, 
այլև այլ գրա կա նու թյուն: Եր բեմն բարձր 
դա սա րան ցի նե րը քար տե րի մեջ այն քան 
ա ռա ջադ րանք ներ են ներ կա յաց նում, որ 
հնա րա վոր չէ բո լո րի շուրջ աշ խա տել մեկ 
դա սի ըն թաց քում: Այդ դեպ քում փոր ձում 

եմ հա մախմ բել նույ նան ման խն դիր նե րը 
5-6 խմ բում այն պես, որ մե կի լուծ ման ըն-
թաց քում հնա րա վոր լի նի նշել նաև մյուս-
նե րի լուծ ման տար բե րակ նե րը: 

Ի՞նչ է տա լիս դաս-կոն սուլ տա ցի ան.
•  Հա ճախ հաս կա նում ես, որ ոչ բո լոր 

կար ևոր ա ռա ջադ րանք նե րի շուրջ ես 
աշ խա տել դա սա րա նում:

•  Սո վո րող ներն սկ սում են հե տաքրքր-
վել լրա ցու ցիչ գրա կա նու թյամբ:

•  Ճա նա չում եմ լա վա գույն սո վո րող նե-
րին, նրանց աշ խա տան քում տես նում 
եմ դի նա մի կա, ժա մա նա կին կա րող 
եմ օգ նել նրանց, ով քեր դժ վա րա նում 
են, ու շադ րու թյուն եմ դարձ նում հե-
տաքրք րա սեր նե րին և պա սիվ նե րին:

•  Սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում ո րոն-
վող ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ ման կեն-
դա նի օ րի նակ:

 Դպ րո ցա կան նե րի մեջ ձևա վոր վում է 
հարց տա լու սո վո րու թյուն (այն ը նդ հան-
րա պես հա տուկ է ե րե խա նե րին, բայց, ցա-
վոք, հա ճախ կորց ված): Ի սկ ցան կա ցած 
հե տաքր քիր հար ցե րից կազմ ված դա սին 
սո վո րո ղը մի այն շա հում է: 

Այս պի սով՝ ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ-
նե րը (Ո ՒԱՄ) ակ տի վաց նում են ու սում-
նա կան գոր ծըն թա ցը, խրա խու սում ու սա-
նող նե րին ցու ցա բե րել ստեղ ծա գոր ծա կան 
մաս նակ ցու թյուն: Ո ՒԱՄ-ի խն դիրն է 
ա պա հո վել ի նք նակր թու թյան զար գա ցու-
մը,   ու սա նո ղին բա ցա հայ տե լու իր ան հա-
տա կան   ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա ռանձ-
նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում տե սա կան 
մտ քի զար գա ցու մը: Ո ՒԱՄ –ը թույլ է տա լիս 
սո վո րող նե րին զար գաց նել միտ քը, նպաս-
տել նրանց ներգ րավ մա նը խն դիր նե րի 
լուծ ման մեջ: Ը նդ լայ նում և խո րաց նում են 
մաս նա գի տա կան    գի տե լիք նե րը՝ զար գաց-
նե լով գործ նա կան հմ տու թյուն նե րը:
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АК ТИВ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ОБУ ЧЕ НИЯ В МА ТЕ МА ТИ КЕ 

 Г. Кай танд жан 

АК ТИВ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ОБУ ЧЕ НИ Я (А МО) — ме то ды, поз во ля ю щие ак ти ви зи ро вать 
учеб ный про цесс, по бу дить обу ча е мо го к твор чес ко му учас тию в нем. За да чей АМО 
яв ля ет ся обес пе че ние раз ви тия и са мо раз ви тия лич нос ти обу ча е мо го на ос но ве вы яв-
ле ния его ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей и спо соб нос тей, при чем осо бое мес то за ни ма-
ет раз ви тие те о ре ти чес ко го мыш ле ни я, ко то рое пред по ла га ет по ни ма ние внут рен них 
про ти во ре чий изу ча е мых мо де лей. АМО поз во ля ют раз ви вать мыш ле ние обу ча е мых; 
спо собст ву ют их вов ле че нию в ре ше ние проб лем, мак си маль но приб ли жен ных к про-
фес си о наль ным; не толь ко рас ши ря ют и уг луб ля ют про фес си о наль ные зна ни я, но од-
нов ре мен но раз ви ва ют прак ти чес кие на вы ки и уме ни я.

АCTIVE LEARNING METHODS IN MATHEMATICS

G. Ghaytanjyan 

ACTIVE LEARNING METHODS(AlM) - methods to intensify the educational process, to 
encourage students to creative participation in it. AlM task is to ensure the development and 
self-development of the individual student by identifying its individual characteristics and 
abilities, with special place is occupied by the development of theoretical thinking, which 
involves understanding the internal contradictions of the studied models. AlM allow learners 
to develop thinking; contribute to their involvement in problem solving, as close to a profes-
sional; not only broaden and deepen professional knowledge, but also develop practical skills
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 Ժա մա նա կա կից դպ րո ցի նո րա րա-
րա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես պայ մա-
նա վոր ված է մե նե ջե րի ը նդ հա նուր կա-
ռա վար ման մշա կույ թով: Կր թա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում 
զբաղ ված ան ձանց կա ռա վար ման մշա-
կույ թը նրանց մաս նա գի տա կան-ման կա-
վար ժա կան ը նդ հա նուր մշա կույ թի բաղ-
կա ցու ցիչ մասն է: 

Դպ րո ցի ղե կա վա րի կա ռա վար ման 
մշա կույթն այ սօր ա ռա վել կար ևոր վում է: 
Նո րա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րի դպ րո-
ցա կան հա մա կարգ ակ տիվ ներ թա փան-
ցու մը ղե կա վա րից պա հան ջում է հա տուկ 
պատ րաստ վա ծու թյուն, այն պի սի ան-
ձնային ո րակ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու-
թյուն կտան նրան իր հետ ևից տա նե լու 
ման կա վար-ժա կան կո լեկ տի վը, հա մո զե-
լու նո րա րա րու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու-
թյան մեջ, կա րո ղա նա լու կա ռա վա րել, 
կազ մա կեր պե լու այդ գոր ծըն թաց նե րը:

Դպ րո ցի ղե կա վա րի կա ռա վար ման 
մշա կույ թը դպ րո ցի ղե կա վա րի ան ձի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա ռա վար չա կան 
գոր ծու նե ու թյան տա րա տե սակ ձև է, ի նք-
նաի րաց ման մի ջոց` ո ւղղ ված դպ րո ցի 
կա ռա վար ման մեջ ար ժեք նե րի և տեխ-
նո լո գի ա նե րի ըն կալ մա նը, փո խանց մա-
նը և ստեղծ մա նը: Սլաս տե նինն ա ռանձ-
նաց նում է կա ռա վար ման մշա կույ թի 

հետ ևյալ բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը` աք-
սի ո լո գի ա կան, տեխ նո լո գի ա կան և ան-
ձնային-ս տեղ ծա գոր ծա կան:

Դպ րո ցի ղե կա վա րի կա ռա վար չա կան 
մշա կույ թի աք սի ո լո գի ա կան բաղ կա ցու-
ցի չը գո յա ցել է ման կա վար ժա կան-կա ռա-
վար չա կան ար ժեք նե րի հիմ քի վրա, ո րոնք 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն ժա մա նա-
կա կից դպ րո ցում նո րա րա րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման ըն թաց քում: 
Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում դպ րո ցի 
ղե կա վարն ըն կա լում է կա ռա վար ման նոր 
տե սու թյուն ներն ու հայե ցա կար գե րը, ձեռք 
է բե րում գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ, և 
հաշ վի առ նե լով դրանց կի րա ռե լի ու թյու նը 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան մեջ` դրանք 
գնա հատ վում են ղե կա վա րի կող մից որ-
պես ա վե լի կամ սա կավ կար ևոր: Տվյալ 
պա հին ար դյու նա վետ կա ռա վար ման 
հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
գի տե լիք նե րը, գա ղա փար նե րը, հայե ցա-
կար գե րը հան դես են գա լիս որ պես ման-
կա վար ժա կան կա ռա վար ման բա ցա ռիկ 
ար ժեք ներ: 

Դպ րո ցի տնօ րե նի կա ռա վար ման մշա-
կույ թի տեխ նո լո գի ա կան բա ղադ րիչն իր 
մեջ նե րա ռում է ման կա վար ժա կան նո րա-
րա րու թյուն նե րի, կա ռա վար ման մի ջոց-
նե րի և հնար նե րի բազ մա զա նու թյու նը: 
Ներդպ րո ցա կան կա ռա վար ման տեխ նո-
լո գի ան են թադ րում է ա ռանձ նա հա տուկ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
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ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի լու ծում: 
Այն խարսխ վում է ղե կա վար-մե նե ջե րի` 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի վեր լու-
ծու թյան և պլա նա վոր ման, կազ մա կերպ-
ման, վե րահսկ ման և կա նո նա կարգ ման 
ո լոր տում ու նե ցած կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի վրա: Դպ րո ցի տնօ րե նի 
կա ռա վար ման մշա կույ թի մա կար դա կը 
պայ մա նա վոր ված է ծա գած խն դիր նե րի 
լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ հնար նե րի և 
մի ջոց նե րի տի րա պետ ման մա կար դա կով: 

Դպ րո ցի տնօ րե նի կա ռա վար ման մշա-
կույ թի ան ձնային-ս տեղ ծա գոր ծա կան 
բաղ կա ցու ցի չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
նո րա րա րա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա-
վա րու մը դի տար կե լու որ պես ստեղ ծա գոր-
ծա կան գոր ծու նե ու թյուն: Չնա յած նրան, 
որ կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը հեն վում 
է ո րո շա կի տվյալ նե րի, փաս տե րի վրա, 
այն ու նի նաև խիստ ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնույթ. ղե կա վա րը հնա րա վո րու թյուն ու նի 
վե րա փո խե լու և մեկ նա բա նե լու կա ռա վար-
ման ար ժեք ներն ու տեխ նո լո գի ա նե րը, ին-
չը բնո րո շում է նրան ան հա տա կա նու թյուն` 
իր սուբյեկ տիվ ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րով: Ա կն հայտ է, որ նո րա րա րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վա րումն ան ձի 
ու նա կու թյուն նե րի ներդր ման և ի նք նաի-
րաց ման ո լորտ է: Նո րա րա րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման ժա մա նակ 
դպ րո ցի տնօ րենն ի նք նաի րաց վում է որ-
պես ան ձ, որ պես ղե կա վար և կազ մա կեր-
պիչ:

 Ղե կա վա րի մաս նա գի տա կան-ման-
կա վար ժա կան մշա կույթն ա վան դա բար 
պայ մա նա վոր ված է ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան նոր մե րով, կա նոն նե րով, 
ման կա վար ժա կան տեխ նի կայով և վար-
պե տու թյամբ:

Դպ րո ցի տնօ րե նի հա մար դրանք հետ-
ևյալ ներն են` կա րո ղա նալ ման կա վար-

ժա կան գոր ծըն թա ցը տես նել ամ բող ջա-
կան, հա մա կարգ ված (ն պա տա կադ րու մից 
մինչև վերջ նա կան ար դյունք նե րը), վեր լու-
ծել ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցը գի-
տա կան դիր քո րո շում նե րից, կազ մա կեր-
պել և այն կա ռու ցել գի տա կան հիմ քի վրա, 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցը կա ռու ցե-
լու հա մար վեր լու ծել, հա մե մա տել և ը նտ րել 
ա ռա վել հե ռան կա րային հայե ցա կար գեր 
և կր թա կան տեխ նո լո գի ա ներ, վեր լու ծել 
դպ րո ցա կան ու սում նա կան պլան նե րը, 
ծրագ րե րը, դա սագր քերն ու մե թո դա կան 
ձեռ նարկ նե րը, ար հես տա վարժ վար պե-
տու թյամբ տի րա պե տել ա ռար կայի դա սա-
վանդ ման մե թոդ նե րին, ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րին, 
ու սու ցիչ նե րին ցու ցա բե րել ո րա կա կան մե-
թո դա կան օգ նու թյուն, դա սը վեր լու ծել գի-
տա կան, հո գե բա նա ման կա վար ժա կան, 
մե թո դա կան դիր քո րո շում նե րից, դա սե րի 
դիտ ման և վեր լու ծու թյան հա մար մշա կել 
ծրագ րեր (լայ նա ծա վալ, հա մա լիր, թե մա-
տիկ, հա մա ռոտ), կա տա րել ու սուց չի մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ը նդ հան-
րա կան դի ագ նոս տի կա, վեր լու ծել դպ րո ցի 
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան քի հա մա-
կար գը:

Դպ րո ցի ղե կա վա րի սո ցի ա լա կան-հո-
գե բա նա կան մշա կույ թը /ս տեղ ծա գոր-
ծա կան ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի 
ստեղ ծու մը Լ. Ա. Կա բա նի նան և Ն. Պ. 
Տոլս տո լուց կին ևս հա մա րում են կա ռա-
վար ման մշա կույ թի բա ղադ րիչ տար րե-
րից մե կը, ո րը նո րա րա րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի կա ռա վար ման հա մա տեքս տում 
ան փո խա րի նե լի է: Ա պա հո վել կո լեկ տի վի 
մի ա վոր վա ծու թյու նը, ը նդ հան րու թյու նը, 
նրա գոր ծու նե ու թյունն ո ւղ ղոր դել դպ րո-
ցի նպա տակ նե րի նվաճ մա նը, մի ջոց ներ 
գտ նել` ար տա քին նպա տա կային դիր քո-
րո շում նե րը աշ խա տակ ցի պա հանջ մուն քը 
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դարձ նե լու հա մար: Բարձր ո րա կա վո րում 
և փորձ ու նե ցող ման կա վարժ նե րից պի-
տի ձևա վո րել ակ տիվ « կո րիզ»` տնօ րե նի 
հա մա խոհ ներ, խթա նել կո լեկ տի վի զար-
գա ցու մը, նպաս տել ի նք նա զար գաց մա-
նը, պահ պա նել և զար գաց նել կո լեկ տի վի 
ա վան դույթ նե րը` նպաս տե լով կո լեկ տի վի 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը:

 Կո լեկ տի վի խթա նու մը կա ռա վար ման 
մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից է: 
Այս պա րա գա յում տնօ րե նի կար ևո րա-
գույն գոր ծա ռույթ ներն են` խթա նել ու-
սու ցիչ նե րի դրա կան աշ խա տան քային 
դր դա պատ ճառ նե րը, ու սու ցիչ նե րի ի նք-
նաի րաց ման պա հանջ մուն քի բա վա րար-
ման հա մար ստեղ ծել պայ ման ներ և աշ-
խա տան քային ար դյու նա վետ ի րա վի ճակ, 
որ տեղ ձևա վոր վում և ամ րա նում են դրա-
կան շար ժա ռիթ ներ, ա ջակ ցել ու սու ցիչ նե-
րի նա խա ձեռ նու թյա նը, ո րո նո ղա կան աշ-
խա տանք նե րին` հնա րա վո րու թյուն տա լով 
նրանց ը նտ րել մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ, 
ու սուց ման մե թոդ ներ և մի ջոց ներ: Կար-
ևոր է նաև խրա խու սել հե ղի նա կային 
ծրագ րե րի ստեղ ծու մը, սե փա կան նա-
խագ ծե րի, տա րաբ նույթ ման կա վար ժա-
կան ստեղ ծա գոր ծա կան ձևե րի պաշտ պա-
նու թյու նը, դի ագ նոս տի կայի և հե տա դարձ 
կա պի մի ջո ցով նպաս տել ու սու ցիչ նե րի 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան և ան-
ձնային ո րակ նե րի օբյեկ տիվ ի նք նագ-
նա հա տա կա նի ձևա վոր մա նը, ստեղ ծել 
ստեղ ծա գոր ծա կան մթ նո լորտ, ման կա-
վար ժա կան հա ղոր դակց ման հա մա կարգ, 
ո րը կխ թա նի ման կա վարժ նե րին` ստեղ-
ծա գոր ծա կան ո րո նո ղա կան աշ խա տան քի 
մեջ ներգ րավ մա նը:

 Ղե կա վա րի կա ռա վար ման մշա կույ թի 
տար րե րից են նաև կո լեկ տի վում բա րեն-
պաստ հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի ստեղ-
ծու մը, նրա հա ղոր դակ ցա կան մշա կույ թը, 

ան ձնային և աշ խա տան քային ո րակ նե րը:
 Մե նե ջե րի մաս նա գի տա կան-ման կա-

վար ժա կան գոր ծի մա ցու թյան մա կար դա-
կի վեր լու ծու թյու նը պետք է սկ սել այդ բա ռի 
ծա գում նա բա նու թյու նից: « Կոմ պե տենտ» 
(գոր ծի մաց) բա ռը լա տի նա կան ծա գում ու-
նի (լա տի նե րեն competentia, competo` հա-
մա պա տաս խա նում եմ, ձգ տում եմ, հաս-
նում եմ): Այս բա ռա րան նե րում եզ րա բա ռը 
մեկ նա բան վում է որ պես այն պի սի գի տե-
լիք նե րի տի րա պե տում, ո րոնք թույլ են 
տա լիս ի նչ-որ բա նի մա սին մտա ծել, քն-
նար կել, լի նել տե ղե կաց ված, հե ղի նա կա-
վոր և այլն: Ե թե կոմ պե տեն տու թյուն բա ռը 
բա ռա րան նե րում մեկ նա բան վում է մի ան-
շա նակ, ա պա կոմ պե տեն ցի ա ներ բա ռը 
չու նի մի ան շա նակ պար զա բա նում: Այդ 
հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես 
որ ևէ մաս նա գե տի կամ ղե կա վար ան ձի 
ի րա վա սու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն(պար-
տա կա նու թյուն ներ և ի րա վունք ներ), ո րը 
սահ ման ված է օ րեն քով, կա նո նադ րու-
թյամբ և այլն, կամ գի տե լիք նե րի բնա-
գա վառ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ի նչ-որ բա նի մա սին քն նար կե լու, այ սինքն՝ 
հար ցե րի բնա գա վառ, ո րոնց շր ջա նակ-
նե րում ի նչ-որ մե կը լավ տե ղե կաց ված է: 
Կա րե լի է նաև հան դի պել հետ ևյալ մո տե-
ցու մը` հար ցե րի, եր ևույթ նե րի շր ջան, որ-
տեղ որ ևի ցե մեկն ու նի հե ղի նա կու թյուն, 
փորձ, ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջան, ո րն 
ան ձի ի րա վա սու թյուն նե րի տակ է, ի նչ-որ 
մե կի ան հա տա կան հնա րա վո րու թյուն նե-
րը, նրա ո րա կա վո րու մը (գի տե լիք ներն ու 
փոր ձը), ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ո րո շա կի շր ջան նե րում կա յաց նե լու ո րո-
շում ներ և այլն: 

Ինչ պես ցույց են տա լիս մաս նա գի-
տա կան գրա կա նու թյան մեջ այս բա ռի 
վեր լու ծու թյուն նե րը, կոմ պե տեն տու թյու նը 
մար դու` գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե-
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րի և հմ տու թյուն նե րի կի րառ ման մա կար-
դակ է, ե րբ նա բա վա կա նին խո րու թյամբ 
տե ղե կաց ված է որ ևէ հար ցի շր ջա նակ-
նե րում: Մաս նա գե տի գոր ծի մա ցու թյան 
հիմ նախն դի րը ար դի ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
հա մա տեքս տում հրա տապ է դար ձել: 
Մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
հիմ նախնդ րով մաս նա վո րա պես զբաղ-
վում են ժա մա նա կա կից գիտ նա կան ներ 
Ն. Կուզ մի նան, Վ. Ա. Սլաս տե նի նը, Վ. Մ. 
Շե պե լը և այլք: 

Լուրջ ու սում նա սի րու թյան կա րիք է 
զգում նաև ղե կա վա րի դիր քո րո շու մը նո-
րա րա րա կան գոր ծըն թա ցում, ո րի ար դյու-
նա վե տու թյունն ա պա հո վող գոր ծոն նե րից 
մե կը դպ րո ցի ղե կա վա րի վե րա բեր մունքն 
է տվյալ նո րա մու ծու թյան նկատ մամբ: Հե-
տա զո տող Յու. Լ. Նեյ մե րը դի տար կում է 
նո րա րա րա կան գոր ծըն թա ցի նա խա ձեռ-
նու թյան և դրանց նկատ մամբ ղե կա վար-
նե րի փո խազ դե ցու թյան ե րեք տե սակ` 
նա խա ձեռ նու թյուն վեր ևից, ղե կա վա րի 
ան ձնա կան նա խա ձեռ նու թյուն և նա խա-
ձեռ նու թյուն ներք ևից: 

Ըստ նո րա րա րա կան գոր ծըն թա ցի 
նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի՝ Յու. 
Լ. Նեյ մերն ա ռանձ նաց րել է ղե կա վար նե-
րի 5 տե սակ.
1.  Պահ պա նո ղա կան: Նո րի նկատ մամբ 

վե րա բեր վում է նա խախ նա մու թյամբ. 
այս ղե կա վարն ա ռաջ նու թյու նը տա լիս 
է աշ խա տան քի ա վան դա կան ձևե րին: 
Վեր ևից ի ջեց ված նա խա ձեռ նու թյան 
ճնշ ման տակ ձգ տում է ար ժա նա-
պատ վո րեն խու սա փե լու կամ էլ եր կա-
րաձ գե լու ժամ կետ նե րը:

2. Հ րա հանգ չա կան: Տե սա կա նո րեն 
ա ջակ ցում է ցան կա ցած նո րա րա րու-
թյան, սա կայն գործ նա կա նում խու-
սա փում է ար մա տա կան այն փո փո-

խու թյուն նե րից և մի ջոց նե րից, ո րոնք, 
ը ստ է ու թյան, կն պաս տեն նո րա րա-
րու թյուն նե րի ներդր մա նը:

3.  Տա տան վող: Կա յաց րած ո րո շում նե րը 
հա կա սա կան են, հա ճախ ը նկ նում է 
իր օգ նա կան նե րի ազ դե ցու թյան տակ, 
ան հա ջո ղու թյան դեպ քում ըն դուն ված 
ո րոշ ման ո ղջ պա տաս խա նատ վու-
թյու նը փոր ձում է բար դել նրանց վրա: 
Վա խե նում է նո րա մու ծու թյուն նե րից: 

4. Ա ռա ջըն թա ցային: Ա նընդ հատ փնտր-
տու քի մեջ է. մշա կում է նպա տակ ներ, 
ո րո նում նպա տակ նե րի ի րա կա նաց-
մա նը նպաս տող նոր տեխ նո լո գի ա-
ներ:

5. Գ րավ ված: Ղե կա վա րի այս տե սա կը 
մշ տա պես զբաղ ված է իր կազ մա կեր-
պու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա կա-
ռուց մամբ: Չկա տա րե լով նախ նա կան 
հաշ վարկ ներ, չմ շա կե լով իր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի, ծրագ րե րի տես լա կա նը` նա 
գոր ծում է « փո փո խու թյուն փո փո խու-
թյուն նե րի հա մար» կար գա խո սով: 

Այս պի սով՝ վեր ևից ի րա կա նաց վող նա-
խա ձեռ նու թյու նը կա րող է կրել եր կա կի 
բնույթ` հրա հանգ չա կան և խորհր դակ-
ցա կան տես քով: Հրա հանգ չա կան նո-
րա րա րու թյուն նե րի դեպ քում ղե կա վա րի 
կեց ված քը և գոր ծե լա կեր պը հիմ նա կա-
նում հս տա կո րեն մշակ ված է, թեև բա-
րեն պաստ հան գա մանք նե րի դեպ քում 
ա զատ գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի հնա րա-
վո րու թյուն կա: Այն դեպ քում, ե րբ դի րեկ-
տի վը վեր ևից կրում է խորհր դատ վա կան 
բնույթ` ղե կա վա րը գոր ծե լու ա զա տու թյուն 
է ստա նում: Ներք ևից ծն ված նա խա ձեռ-
նու թյուն ներն այն պի սի նո րա րա րա կան 
ա ռա ջար կու թյուն ներ են, ո րոնք ծա գում 
են կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից նե րի 
միջև: 
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П РО ФЕС СИ О НАЛЬ НОПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КАЯ КОМ ПЕ ТЕНТ НОСТЬ МЕ НЕД ЖЕ РА В 

КОН ТЕКС ТЕ СОВ РЕ МЕН НОЙ УП РАВ ЛЕН ЧЕС КОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ

А. Сте па нян, А. Ога ни сян 

Од ной из ос нов ных проб лем пе да го ги ки яв ля ет ся про фес си о наль но-пе да го ги чес кая 
ком пе тен ци я.

П ро дук тив ность уп рав ле ния обус лов ле на пе да го ги чес кой ком пе тент ност ью ме нед-
же ра, его даль но вид ност ью, чей вк лад обес пе чит улуч ше ние ка чест ва учеб но го про-
цес са.

 Не за ви си мо от лич нос ти ру ко во ди те ля, для обес пе че ния ре зуль та тив нос ти но во ве-
де ний на и бо лее про дук ти вен тот стиль уп рав ле ни я, ко то рый по буж да ет сот руд ни ков к 
са мос то я тель ной (ра бо те) де я тель нос ти.

THE MAGER’S PROFESSIONALPEDAGOGICAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF 

THE INNOVATIVE MANAGEMENT PROCESSES

A. Stepanyan, A. Hovhannisyan

The professional – pedagogical competence is one of the main problems of pedagogy.
The effectiveness of the management is due to the manager’s pedagogical– professional 

competence, perspective ideas, the introduction of which will contribute to the improvement 
of the quality of educational processes.

Regardless of the director’s type, the director’s mode which gives the employees the 
independence to operate individually, is beneficial for the effectiveness of the innovative 
process.
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Վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նում նկատ վում է աու տիս տիկ 
սպեկ տո րի խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րի թվի զգա լի աճ: Զգա լի և ա վե-
լի շատ են հան դի պում այդ ե րե խա նե րը 
հա տուկ, նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա-
կա նաց նող և հան րակր թա կան դպ րոց-
նե րում ու նա խադպ րո ցա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում: Այս կա պակ ցու թյամբ 
հա տուկ ման կա վար ժու թյան և հո գե բա-
նու թյան ար դի հիմ նախն դիրն է աու տիս-
տիկ սպեկ տո րի խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րին և 
կր թա կան պա հանջ մունք նե րին հա մա-
պա տաս խան ո րա կյալ ու սուց ման և դաս-
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի ան հա տա-
կա նաց ման ու ղի նե րի ո րո նու մը: 

 Հայ րե նա կան և մի ջազ գային մաս նա-
գետ ներն աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան-
գա րում նե րի շար քում ա ռանձ նաց նում են 
ա ռա վել կար ևոր և բնո րոշ հետ ևյալ հատ-
կա նիշ նե րը՝
1. «Աու տիս տիկ մի այ նու թյուն». օ տա-

րա ցում, սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի դժ վա րու թյուն ներ, այլ 
մարդ կանց հետ հու զա կան շփում 
հաս տա տե լու ու նա կու թյան խան գա-
րում, փո խա դարձ հա ղոր դակց ման 
ան լի ար ժե քու թյուն:

2.  Վար քագ ծի կարծ րա տի պու թյուն, մի-
օ րի նակ գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու-
թյուն՝ ճո ճում, ձեռ քի թա փա հա րում, 
ոտ նա թա թի վրա քայլք, շր ջա նաձև 
վազք, սե փա կան աչ քե րի ա ռջև մատ-

նե րի շարժ, ոչ սո վո րա կան ա ռար կա-
նե րի (քա նոն, շիշ, ա րկղ) նկատ մամբ 
կապ վա ծու թյուն և դրանց հետ մա-
նի պու լի ա ցի ա ներ (հար վա ծում, շպր-
տում, բա ցում և փա կու մը), ա ռար-
կայի ա ռան ձին մա սե րի հան դեպ 
կա յուն հե տաքրք րու թյան դրս ևո րում 
(հո տո տե լը կամ լի զե լը, տար բեր հար-
թու թյուն նե րի մշ տա կան շո շո փե լը):

3.  Խոս քի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն ներ: Նշ վում է կամ խոս քի, 
դի մա խա ղի, ժես տե րի լի ո վին բա ցա-
կա յու թյուն կամ է խո լա լի ա ներ (ար ձա-
գան քային խոսք), խոս քային դրոշմ-
ներ (միև նույն հն չյուն նե րի, բա ռե րի, 
նա խա դա սու թյուն նե րի կրկ նում, ի նչ-
պես կա նոն` խոս քը « դա տարկ է» 
(ան բո վան դակ), չի հա մա պա տաս-
խա նում ի րա կա նու թյա նը կամ բուն 
գոր ծո ղու թյա նը: Խոս քի զար գաց ման 
ա ռա վել բարձր մա կար դա կի դեպ-
քում նշ վում է ա ռա ջին դեմ քով դի-
մե լու կա րո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն, 
դե րա նուն նե րի ոչ ճիշտ կի րա ռում, 
յու րա հա տուկ ա ռո գա նու թյուն, վա զող 
և կրկն վող խոսք, ո րը գոր ծած վում է 
հա տուկ ձևով և ոչ հա տուկ ի րա վի-
ճակ նե րում:

 Բա ցի այդ` աու տիս տիկ սպեկ տո րի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
մեջ կա րե լի է նկա տել մի օ րի նա կու թյան 
հան դեպ կպ չուն ձգ տում ներ (տուն վե-
րա դառ նալ միև նույն ճա նա պար հով, կրել 
միև նույն հա գուս տը և այլն), զգա յա կան 

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼ ԼԱ ԿԱՖՅԱՆ

ԱՈՒ ՏԻՍ ՏԻԿ ՍՊԵԿ ՏՈ ՐԻ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵԿ ՑՈՒ ՄԸ 
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ազ դե ցու թյուն նե րի նկատ մամբ գերզ-
գա յու նա կու թյուն (վար սա հար դա րի չի 
աղ մուկ, փո շե կու լի ձայն, մե քե նայի ազ-
դան շան, նույ նիսկ քա մու հոս քը կա րող 
է բուռն հա կազ դում ա ռա ջաց նել): Այդ 
ե րե խա նե րի մեծ մա սին բնո րոշ են սնն դի 
ըն դուն ման դժ վա րու թյուն ներ (հատ կա-
պես հե ղուկ ճա շե րի) կամ ան սո վոր հա-
կում ներ` ու տե լի քի հան դեպ: Մե ծա մաս-
նու թյու նը չի ու տում մր գեր, բան ջա րե ղեն, 
կաթ նային սնունդ: 

Նշ ված ե րե խա նե րին բնո րոշ են ագ-
րե սի այի և ի նք նաագ րե սի այի դրս ևո րում-
ներ: Այս պի սի դրս ևո րում նե րով նրանք 
ար տա հայ տում են ի րենց ան հա մա ձայ-
նու թյու նը, ան բա վա րա րու թյու նը, հա-
կազ դում նե րը կամ դժ վա րու թյուն նե րը ոչ 
հաս կա նա լի կամ տագ նա պային ի րա վի-
ճակ նե րի դեպ քում: 

Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը և նրանց ծնող-
նե րը ոչ միշտ են ը մբռ նում գտ նում նույ-
նիսկ մաս նա գետ նե րի կող մից (ե րե խան 
ըն կալ վում է զգու շո րեն և մտա վա խու-
թյամբ): 

Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ զար գաց-
նող աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թացն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ի սկ ար դյու նա վե տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է այն պի սի հա տուկ 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մից, որ տեղ հնա-
րա վոր կլի նի զու գակ ցել հո գե բա նա կան, 
ման կա վար ժա կան, սո ցի ա լա կան և օգ-
նու թյան այլ ձևեր՝ դի տար կե լով ե րե խա-
նե րի զար գաց ման շար ժըն թա ցը: 

Ա ռա ջին ըն դու նե լու թյան ըն թաց քում 
ծնող նե րի հետ զրու ցե լիս մաս նա գե տը 
ճշ տում է դի մե լու պատ ճա ռը և ան ցկաց-
նում է ե րե խա նե րի ախ տո րո շիչ հե տա զո-
տու թյուն: 

Ա ռա վել տա րած ված խն դի րից ծնող նե-
րը նշում ե ն՝ 
• ե րե խան հա ճախ սե փա կան ան վա նը 

չի ար ձա գան քում,
•  չի ըն կա լում ի րեն ո ւղղ ված խոս քը, չի 

կա տա րում հա սա րակ, պարզ հրա-
հան գը, 

• ե թե ան գամ խո սում է, ա պա մե խա-
նի կո րեն կրկ նում է բա ռեր, նա խա դա-
սու թյուն ներ,

•  դի մադ րում է ցան կա ցած շփում դրս-
ևոր ման փոր ձե րի (տե սո ղա կան, ժես-
տային, տակ տիլ, խոս քային, հու զա-
կան և այլն), խու սա փում և հե ռա նում 
է ե րե խա նե րից ու մե ծա հա սակ նե րից,

• ն կատ վում է շր ջա պա տող մի ջա վայ րի 
հան դեպ հե տաքրք րու թյան բա վա կա-
նին ցածր մա կար դակ,

•  ծայ րա հեղ շար ժուն է, չի կա րո ղա նում 
մնալ միև նույն տե ղում, 

• ա նընդ հատ ձգ տում է ո րո շա կի ծե սե-
րի և սո վո րույթ նե րի, 

• ու նի տար բեր մտա վա խու թյուն ներ, 
• խու ճա պի և հիս թե րի այի մեջ է ը նկ-

նում, ե րբ ի նչ-որ բան տե ղի է ու նե նում 
ոչ այն պես, ի նչ պես սո վո րա բար պի-
տի լի նի, 

• եր բեմն հար վա ծում է, կծում է, ճանկ-
ռո տում է ի րեն, քա շում է մա զե րը, 
շպր տում կամ կոտ րում է ի րե րը և 
այլն: 

 Ե րե խա նե րի տա րի քը, ո րոնց հետ 
ծնող նե րը դի մում են ա ռա ջին ըն դու նե-
լու թյա նը, որ պես կա նոն, 3-ից մինչև 5 
տա րե կանն է: Հենց այս շր ջա նում էլ սկ-
սում են վառ ար տա հայտ վել աու տիս տիկ 
գծե րը: Վեր ջին ժա մա նա կա հատ վա ծում 
աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում ներ 
նկատ վում է 2, 5, նույ նիսկ 2-ից ցածր 
տա րի քի ե րե խա նե րի մոտ: 

Ե րե խայի ա զատ վար քի և գոր ծո-
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ղու թյուն նե րի դի տարկ ման ըն թաց քում 
բա ցա հայտ վում են նրա պահ ված քը, 
տրա մադ րու թյու նը, հու զա կան հա կազ-
դում նե րը, նա խա սի րու թյուն նե րը, հրա-
հանգ ներ կա տա րե լու և ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նե լու ու նա կու թյու նը: Ախ տո-
րոշ ման ար դյուն քում մաս նա գե տը զրու-
ցում է ծնող նե րի հետ և քն նար կում է 
ե րե խայի հետ աշ խա տան քի հնա րա վոր 
տար բե րակ նե րը: Դրանք կա րող են լի նել 
մաս նա գի տա կան մի ջամ տու թյուն ցու ցա-
բե րե լու հետ ևյալ ձևե րը՝ 
• աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-

ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ո ւղ ղոր դում 
հո գե բա նաբժշ կա ման կա վար ժա կան 
հանձ նա ժո ղով՝ հա մա պա տաս խան 
կր թա կան հաս տա տու թյու նը ո րո շե լու 
նպա տա կով, որ տեղ ե րե խան կս տա-
նա հա մա պա տաս խան ման կա վար-
ժա կան օգ նու թյուն, 

• աու տիզմ ու նե ցող ե րե խայի հետ ան-
հա տա կան զար գաց նող պա րապ-
մունք նե րի ան ցկա ցում, 

• զար գաց նող աշ խա տանք նե րի մեջ 
ե րե խայի ըն տա նի քի նե րա ռում,

• ծ նող նե րի հետ պար բե րա կան խորհր-
դատ վու թյան ան ցկա ցում՝ ե րե խայի 
զար գաց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
ար դյու նա վետ աշ խա տանք ներ կազ-
մա կեր պե լու նպա տա կով,

•  տար բեր մաս կա գետ նե րի նե րա ռում 
(հա տուկ ման կա վարժ, հա տուկ հո-
գե բան, սո ցի ա լա կան ման կա վարժ և 
այլն): 

• Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա-
րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ 
մաս նա գե տի կող մից ի րա կա նաց վող 
ան հա տա կան զար գաց նող աշ խա-
տան քը կազ մա կերպ վում է հետ ևյալ 
ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ 

• ե րե խայի տա րի քային և ան հա տա-

կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի հաշ վա ռում՝ ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լով ե րե խայի ան ձի ու ժեղ կող-
մե րի և ու նա կու թյուն նե րի դրս ևոր ման 
հան դեպ` ան հա տա կան կր թա կան 
կենտ րո նա ցած և հս տակ կա ռուց ված-
քային ծրագ րի եր թու ղի կա ռու ցե լու 
հա մար [3, 53-56], 

• աու տիզ մի դեպ քում հու զա կա մային 
ո լոր տի ա ռաջ նային խախտ ման, հու-
զա կան ի մաստ նե րի հա մա կար գի ոչ 
բա վա կա նին ձևա վոր ված գա ղա փա-
րի հաշ վա ռում [5, 24-25]: 

Նշ ված խմ բի ե րե խա նե րի աշ խա տան-
քի ա ռաջ նային սկզ բունքն է` այդ ե րե խա-
նե րին, հար կա վոր է սո վո րեց նել ա մեն 
ին չին, ի նք նու րույն ո չինչ չի ստաց վի, չի 
հայտն վի:

 Զար գաց նող աշ խա տանք նե րի հիմ-
նա կան նպա տա կը սո ցի ա լա կան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի ու նա կու թյուն նե րի 
զար գա ցումն է, շր ջա պա տող ա ռար կա նե-
րի և եր ևույթ նե րի ճիշտ ըն կալ ման և հա-
մա պա տաս խան հա կազ դում նե րի ձևա-
վո րումն է, մարդ կանց և շր ջա պա տող 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի հետ հու զա կան 
կա պի լի ար ժեք շփ ման և հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ստեղ ծու մը:

Ել նե լով վե րոն շյա լից՝ կազ մա կերպ-
վում է այդ ե րե խայի հետ մաս նա գի տա-
կան մի ջամ տու թյան հետ ևյալ փու լե րը [1, 
77-80]: 

1. Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան-

գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ 

ի րա կա նաց վող զար գաց նող աշ խա-

տանք նե րի 1-ին փուլ. 

Շփ ման հաս տա տում: Ցան կա ցած 
աշ խա տանք սկս վում է ե րե խայի հետ հու-
զա կան դրա կան հա ղոր դակց ման հաս-
տա տու մից, քա նի որ հենց աու տիզմ ու-
նե ցող ե րե խա նե րի հետ այս փու լը կա րող 
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է տևել ա վե լի եր կար և զբա ղեց նել ա վե լի 
շատ ժա մա նակ: Շփ ման և հա ղոր դակց-
ման ար գե լա փա կու մը կա րող է ա ռա ջաց-
նել ե րե խայի մեջ նե գա տի վիզմ, վա խե րի, 
տագ նա պի զգա ցում, ի նք նա բուխ վար-
քա գիծ: Այս փու լի ըն թաց քում մաս նա-
գե տը պար զում է, թե ե րե խայի հա մար 
ի նչն է հա մար վում խրա խու սանք, կամ որ 
դեպ քե րում է նա հրա ժար վում շփու մից: 
Շփ ման հաս տատ ման հա մար կա րե լի է 
կի րա ռել զգա յա կան խթան ներ (օ ճա ռի 
փր փուր, պտտ վող տար բեր ա ռար կա ներ, 
ա նիվ ներ, ե րաժշ տա կան խա ղա լիք ներ և 
այլն): 

2. Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան-

գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ 

ի րա կա նաց վող զար գաց նող աշ խա-

տանք նե րի 2-րդ փուլ.
Ու սում նա կան վար քագ ծի հմ տու-

թյուն նե րի ձևա վո րում: Այս փու լում կար-
ևոր է աու տիզմ ու նե ցող ե րե խայի վար քի 
կազ մա կեր պու մը (ա ռա ջադ րանք կա տա-
րե լու հաս տա տում նե րի ձևա վո րում, ու-
շադ րու թյան կենտ րո նա ցում, ու սուց ման 
ի րա վի ճակ նե րին հար մա րե ցում):

 Կար ևոր է հետ ևել հա ջոր դա կա նու-
թյան սկզ բուն քին, նոր նյու թի աս տի ճա-
նա բար ա վե լաց մա նը, քա նի որ աու տիս-
տիկ սպեկ տո րի խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րը նե գա տի վո րեն են ըն կա լում 
ան ծա նոթ ա մեն ի նչ: Ա ռա ջին պա րապ-
մունք նե րի ըն թաց քում ցան կա լի է կենտ-
րո նա նալ միև նույն և ե րե խայի հա մար 
հա սա նե լի հմ տու թյան վրա, այ նու հետև 
աս տի ճա նա բար ա վե լաց վում են նոր 
տար րեր: Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի մաս-
նա գե տի օգ նու թյու նը, հատ կա պես ֆի զի-
կա կան ո ւղ ղոր դու մը:

 Պա րապ մունք նե րի հրա հանգ նե րը 
և ա ռա ջադ րանք նե րը ձևա կերպ վում են 
հս տակ և կարճ: Այս դեպ քում կար ևոր է 

խթան նե րի օգ նու թյամբ ամ րապն դել ե րե-
խայի ցան կա լի վար քը և աս տի ճա նա բար 
նվա զեց նել ու վե րաց նել ոչ խոս քային 
ա մապնդ ման կի րա ռու մը: 

3. Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան-

գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ 

ի րա կա նաց վող զար գաց նող աշ խա-

տանք նե րի 3-րդ փուլ.

 Ճա նա չո ղա կան ո լոր տի զար գա ցում: 
Տվյալ փու լում լուծ վում են այդ ե րե խա նե րի 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի բա րե լավ ման 
խն դիր ներ՝ պայ մա նա վոր ված ե րե խայի 
մտա վոր և խոս քային կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րով: 

 Ը ստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ 
աու տիզմ ու նե ցող 10 ե րե խա նե րից 1-ն է 
տի րա պե տում, այս պես կոչ ված, « հա տուկ 
ու նա կու թյուն նե րի» (ե րաժշ տա կան, մա-
թե մա տի կա կան, նկար չա կան): Ի նչ-
պես կարգն է, աու տիս տիկ սպեկ տո րի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին 
բնու թագ րա կան է մտա վոր կա րո ղու-
թյուն նե րի ը նդ հա նուր ի ջե ցու մը: Ո ւս տի 
աշ խա տանք նե րի պլա նա վոր ման հա մար 
մաս նա գե տը հեն վում է Լ. Ի. Բո րյա ևայի, 
Օ. Պ. Գավ րի լուշ կի նայի, Ա. Պ. Զա րի նի, 
Պ. Դ. Սո կո լո վայի «Մ տա վոր զար գաց ման 
խան գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ րո ցա-
կան նե րի դաս տի ա րա կու թյան և ու սուց-
ման ծրա գիր», Օ. Պ. Գավ րի լուշ կի նայի, 
Ն. Դ. Սո կո լո վայի « Նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
և ու սուց ման ծրա գիր» ծրագ րե րի վրա [2, 
180-182]:

 Ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան զար-
գա ցու մը նե րա ռում է շր ջա պա տի հետ 
ծա նո թա ցու մը, զգա յա կան դաս տի ա րա-
կու թյու նը, մտա ծո ղու թյան, տար րա կան 
մա թե մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի 
և պատ կե րա ցում նե րի, խոս քի, հա ղոր-
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դակց ման ու նա կու թյուն նե րի, մանր և 
խո շոր մո տո րի կայի զար գա ցու մը: Հան-
դի պում նե րի ժա մա նակ աշ խա տանք է 
տար վում ա ռար կա յա կան, կա ռու ցո ղա-
կան, խա ղային գոր ծու նե ու թյան ձևա վոր-
ման ո ւղ ղու թյամբ: 

Այս փու լում ևս կի րառ վում են հա ջոր-
դա կա նու թյան սկզ բուն քը, նոր նյու թի 
աս տի ճա նա կան ա վե լա ցու մը: Աու տիզմ 
ու նե ցող ե րե խայի հա մար կար ևոր է յու-
րա քան չյուր պա րապ մուն քի սահ ման ված 
ըն թաց քի պահ պա նու մը: 

Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին մաս նա գե տի 
օգ նու թյու նը ցու ցա բեր վում է այն քան ժա-
մա նակ, քա նի դեռ նա ու նի դրա կա րի քը:

 Զար գաց նող աշ խա տանք նե րում դրա-
կան շարժ նկատ վում է այն դեպ քում, ե րբ 
ե րե խային ան հրա ժեշտ մե ծի օգ նու թյու նը 
աս տի ճա նա բար նվա զում է: 

Աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ զար գաց-
նող աշ խա տանք նե րի կար ևոր պայ ման է 
ծնող նե րի հետ սերտ կա պի հաս տա տու-
մը: Ծնող նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռանձ-
նա հատ կու թյու նը կա յա նում է սե փա կան 
ե րե խային հա մար ժեք ըն կալ ման, նրա 
յու րա հա տուկ վար քի ճիշտ ըն դուն ման, 
զար գաց նող գոր ծըն թա ցում ակ տիվ մաս-
նակ ցու թյան ձևա վոր մամբ: 

Զար գաց նող աշ խա տանք նե րը ցան-
կա լի է ան ցկաց նել ծնող նե րի ներ կա-
յու թյամբ, քա նի որ կար ևոր է այդ աշ-
խա տանք նե րի ան ցկա ցու մը տան 
պայ ման նե րում, զու գըն կեր ու նե նա լու, 
մաս նա գե տի և ծնո ղի միջև վս տա հու-
թյան զգա ցո ղու թյան ստեղծ ման նպա-
տա կով: Այս դեպ քում ծնո ղը ճիշտ է հաս-
կա նում ե րե խայի վի ճա կը, աշ խա տան քի 
նպա տակն ու խն դիր նե րը: Զար գա նում է 
ծնող նե րի մաս նա գի տա ցու մը, ը նտր վում 

է այս կամ այլ հմ տու թյուն ներ զար գաց-
նե լու միև նույն մո տե ցում: Ծնող ներն ան-
ցնում են յու րա հա տուկ պրակ տի կում, թե 
ի նչ պես կազ մա կեր պել տնային պա րապ-
մունք նե րը, ճշ տում են մաս նա գե տի հետ 
ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րը: 

Այս պի սով՝ աու տիս տիկ սպեկ տո րի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ման կա վար ժա կան ու ղեկ ցումն ու նի իր 
յու րա հատ կու թյու նը՝ 
• աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա րում-

ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և նրանց 
ծնող նե րի հետ զա նա զան տար բե րակ-
նե րով աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա-
ցում, 

• աու տիս տիկ սպեկ տո րի խան գա-
րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ 
ան հա տա կան զար գաց նող աշ խա-
տանք նե րի փու լե րի կազ մա կերպ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ,

•  ձեռք բեր ված մա կար դա կի դի տար-
կում, ան հա տա կան զար գաց ման աշ-
խա տանք նե րի բո վան դա կու թյա նը 
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե-
րի կամ ճշգ րիտ նե րի ի րա կա նա ցում, 

• զար գաց նող աշ խա տանք նե րի գոր-
ծըն թա ցում ծնող նե րի պար տա դիր նե-
րա ռում: 

Այս պի սով՝ աու տիս տիկ սպեկ տո րի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հան դեպ կր թա կան գոր ծըն թա ցում բո-
լոր մաս նա կից նե րի փոխ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան կա նո նա վոր հե տաքրք րու թյուն 
ա ռա ջաց նե լու դեպ քում զար գաց նող աշ-
խա տան քը դառ նում է ա վե լի ար դյու նա-
վետ, ի սկ ար դյունք ներն՝ ա ռա վել կա յուն:
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 ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КОЕ СОП РО ВОЖ ДЕ НИЕ ДЕ ТЕЙ С РАССТ РОЙСТ ВОМ 

АУ ТИС ТИ ЧЕС КО ГО СПЕКТ РА 

Э. Каф ьян 

В стат ье предс тав ле ны осо бен нос ти раз ви тия де тей с расст ройст ва ми ау тис ти чес-
ко го спект ра. Из ло же ны ос нов ные нап рав ле ния и эта пы кор рек ци он но-раз ви ва ю щей 
ра бо ты с эти ми деть ми. От ме че на спе ци фи ка пе да го ги чес ко го соп ро вож де ния де тей с 
расст ройст ва ми ау тис ти чес ко го спект ра в об ра зо ва тель ное прост ранст во. Под чер ки ва-
ет ся роль ро ди те лей в раз ви тии ре бен ка с ау тис ти чес ки ми на ру ше ни я ми. 

PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH 

THE DISORDER AUTISM SPECTRUM

E. Kafyan 

This article presents the characteristics of children with autism spectrum disorder, the 
basic directions and the stages of correctional and developmental work with these children. 
It shows us the specifics of pedagogical support for children with autism spectrum disorders 
un the educational area. It also marks the parent’s role of a child with autism spectrum dis-
order.
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 Հա տուկ մաս նա գի տա կան գրա կա-
նու թյան մեջ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն 
ու նե ցող դպ րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան դր դա-
պատ ճա ռի խնդ րի վե րա բե րյալ հա յացք նե-
րի հա կա սու թյուն նե րը ման կա վարժ նե րի 
հա մար ստեղ ծում են մեծ դժ վա րու թյուն-
ներ [1, 120-123, 2, 45-48]: 

« Տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից ըն-
դուն ված կար ծի քը հո գե բա նա կան տար-
բեր ֆե նո մեն նե րի դր դա պատ ճառ նե րի 
մա սին, ո մանց բե րում է պե սի միզ մի, և 
ո մանք հրա ժար վում են ու սում նա սի րել 
դր դա պատ ճա ռը որ պես հո գե բա նա կան 
դրս ևո րում, ի սկ մյուս նե րին բե րում է դր-
դա պատ ճա ռի քն նարկ ման հա մար ա վե լի 
« հար մար» գի տա կան այս կամ այն կարգ 
ու կա նո նի ը նտ րու թյա նը» [1, 64]: 

 Հաս տատ ված է, որ ու սում նաաշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ-
ճա ռի ման կա վար ժա կան հա յացք նե րի 
հա մա կար գում կան մի շարք հա կա սու-
թյուն ներ` կապ ված այդ հաս կա ցու թյան 
ան մի ջա կան սահ ման ման հետ: Օ րի նակ՝ 
Ա. Կ. Մար կո վան ու սում նաաշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճառ 
է ան վա նում գի տե լիք նե րի հան դեպ հե-
տաքրք րու թյու նը, սո վո րե լու ցան կու թյու-
նը, սո վո րող նե րի կող մից գի տե լիք նե րի 
յու րաց ման ո ւղղ վա ծու թյու նը, լավ թվան-
շան ներ ստա նա լը, մար դու հո գե կա նի 
ներ քին վի ճա կը: Այս ա մե նի հետ նա պն-
դում է. «Այն կոնկ րետ օբյեկ տը, ո րը բա-

վա րա րում է տվյալ պա հանջ մուն քը, կոչ-
վում է դր դա պատ ճառ» [2, 9]: 

 Ե. Պ. Իլյի նը պն դում է, որ ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցում դր սից տր վող օգ նու թյան 
շնոր հիվ չի կա րե լի ձևա վո րել ու սում նա-
կան գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճառ, այլ 
ո ւղ ղա կի կա րե լի է նպաս տել այս գոր ծըն-
թա ցին: Դաս տի ա րա կու թյան և սո ցի ա լա-
կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ձևա վոր վում 
է այն կա ռու ցո ղա կան նյու թը, ո րը հե տա-
գա յում կի րառ վում է այս կամ այն գոր-
ծո ղու թյան դր դա պատ ճառ նե րի հա մար: 
Այդ պի սի նյու թեր են հա մար վում, օ րի նակ, 
հա կում նե րը, բա րո յա կան սկզ բունք նե րը, 
ի նք նագ նա հա տա կա նը, ո րոնց ձևա վո րու-
մը ման կա վար ժի խն դիրն է հա մար վում [1, 
205-209]:

Մի շարք ման կա վարժ ներ պն դում են, 
որ մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
դպ րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռի 
ձևա վո րու մը հնա րա վոր է ու սում նա դաս-
տի ա րակ չա կան ի րա կան գոր ծըն թա ցի 
բնա կան պայ ման նե րում: «Ձ ևա վո րել դր-
դա պատ ճառ` նշա նա կում է սո վո րո ղի գլու-
խը չլց նել պատ րաս տի դր դա պատ ճառ նե-
րով և նպա տակ նե րով, այլ նրան նե րա ռել 
ակ տի վու թու նը ծա վա լող այն պի սի պայ-
ման նե րի և ի րա վի ճակ նե րի մեջ, որ տեղ 
ցան կա լի դր դա պատ ճառ նե րը և նպա-
տակ նե րը կկազ մա վոր վեն և կզար գա-
նան հենց ա շա կեր տի ներ քին ձգ տում նե-
րի, ան հա տա կա նու թյան, ան ցյա լի փոր ձի 

 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ 
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հաշ վա ռու մով» [3, 7]: Հա տուկ հո գե բա նա-
կան և ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տվել ա ռանձ նաց-
նել մի շարք պայ ման ներ, ո րոնք ստեղ-
ծում են բա րեն պաստ հիմ քեր ու սուց ման 
դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր ման հա մար: 
Դա գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի յու-
րա ցումն է, հա տուկ ու սում նա կան գոր-
ծու նե ու թյան ձևա վո րու մը, մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում 
ա շա կերտ նե րին նե րա ռե լը, կո լեկ տիվ 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պու մը, խրա-
խու սան քի և նա խա տե լու հա մա կար գի կի-
րա ռու մը և այլն: 

 Այս պես, ը ստ Ա. Կ. Մար կո վայի. «Յու-
րա քան չյուր դա սին պետք է ի րա կա նաց վի 
դպ րո ցա կա նի ու սում նա կան գոր ծու նե ու-
թյան ո րո շա կի շր ջան: Ի նչ պի սի գոր ծու նե-
ու թյուն էլ ա շա կեր տը ի րա կա նաց նի, այն 
պետք է ու նե նա հո գե բա նո րեն ամ բող ջա-
կան կա ռուց վածք` սկ սած ա շա կեր տի կող-
մից գոր ծո ղու թյուն նե րի, ձևե րի, մի ջոց նե-
րի կա տար ման մի ջո ցով նպա տակ ներ, 
խն դիր ներ դնե լուց և հաս կա նա լուց, մինչև 
ի նք նահս կո ղու թյան և ի նք նագ նա հա տա-
կա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում: 
Ու սու ցի չը պետք է կազ մա կեր պի դպ րո ցա-
կան նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ո րո շա կի շր ջան և ձևա վո րի այն որ պես 
աշ խա տան քին հա մա պա տաս խան դր դա-
պատ ճա ռային շր ջան» [3, 60]:

 Հաս տատ ված է, որ յու րա քան չյուր 
բաժ նի կամ թե մայի ու սում նա սի րու մը 
պետք է կազմ ված լի նի 3 հիմ նա կան շր-
ջան նե րից` դր դա պատ ճա ռային, ճա նա չո-
ղա կան, գնա հա տիչ: 

 Դր դա պատ ճա ռային շր ջան: Տե ղե-
կատ վու թյուն է, թե ին չի հա մար սո վո րո-
ղը պետք է ի մա նա ծրագ րի տվյալ բա ժի-
նը: Այն կազմ ված է ե րեք ու սում նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րից՝ բարդ ի րա վի ճա կի 

ստեղ ծում, ու սում նա կան հիմ նա կան խնդ-
րի ձևա վո րում, տվյալ թե մայի ու սում նա-
սիր ման վե րա բե րյալ ի նք նահս կո ղու թյան 
և ի նք նագ նա հա տա կա նի հնա րա վո րու-
թյուն նե րի հար ցե րի քն նար կում:

 Ճա նա չո ղա կան շր ջան: Սո վո րող նե րի 
կող մից թե մայի յու րա ցում, կապ ված թե-
մայի բո վան դա կու թյան հետ՝ ու սում նա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տի րա պե տում: 

Գնա հա տիչ շր ջան: Այս շր ջա նը կապ-
ված է աշ խա տան քի գնա հա տա կա նի և 
դր ված խնդ րի կա տար ման և ձգտ ման 
վեր լու ծու թյան հետ: Այն ծա ռա յում է ու-
սում նա կան դր դա պատ ճա ռի յու րա հա-
տուկ «ամ րաց մա նը», ո րը բե րում է նրա 
ձևա վոր մա նը, հե տա գա յում` կա յու նաց մա-
նը: 

Ա. Կ. Մար կո վան նշել է, որ ու սում-
նաաշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց ման հա մար դր դող գոր ծոն է 
հա մար վում դպ րո ցա կա նի սո վո րե լու կա-
րո ղու թյու նը, քա նի որ ու սում նա կան աշ-
խա տան քում ա ռանց կա րո ղու թյուն նե րի 
և ու նա կու թյուն նե րի ա մուր հե նա րա նի ու-
սուց ման հան դեպ հե տաքրք րու թյու նը մա-
րում է [3, 65]:

 Մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
դպ րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա-
ռի ձևա վոր ման այն պի սի ե ղա նակ նե րի 
շար քում, ի նչ պի սիք են շա րադ րան քի հե-
տաքրք րա կա նու թյու նը, նյու թը մա տու ցե-
լու ոչ սո վո րա կան ձևը, սո վո րո ղի զար-
ման քի ա ռա ջա ցու մը, ու սուց չի խոս քի 
հու զա կա նու թյու նը, ճա նա չո ղա կան խա-
ղե րը, կյան քի ի րա վի ճակ նե րի վեր լու ծու-
թյու նը, հե տա գա կյան քում դպ րո ցա կան 
գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր ման և կի րառ-
ման ան ձնային և հա սա րա կա կան նշա նա-
կու թյան պար զա բա նու մը, պետք է կի րա-
ռել հետ ևյալ ձևե րը` 
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• « Բա ցա հայտ ման զգա ցո ղու թյան ամ-
րա ցում ազ դե ցու թյան նկատ մամբ, 
այ սինքնª սո վո րե լու ժա մա նակ վար-
ժու թյուն նե րի կի րա ռում մե ծե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար: 

• Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան դր դա-
պատ ճա ռի ամ րաց ման և գի տակց ման 
հա մար ի րա վի ճա կի ը նտ րու թյան կի-
րա ռում: 

• Վար ժու թյուն ներª ո ւս ման մեջ դպ րո-
ցա կա նի նպա տա կադր ման, նպա տա-
կի կա յու նու թյան խնդ րի, այն հա մա-
ռո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

•  Հու զա կան թրեյ նինգ, ո րը նե րա ռում է 
տագ նա պը և լար վա ծու թյու նը հա նե լու 
վար ժու թյու նը, դրա կան հույ զե րի ամ-
րա ցու մը, սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
պլա նա վո րե լու ու նա կու թյու նը և դժ վա-
րու թյան կան խա տե սե լու կա րո ղու թյու-
նը: 

 Տար բեր պայ ման նե րի շար քում, ո րոնք 
նպաս տում են ու սում նա կան գոր ծու նե ու-
թյան դրա կան դր դա պատ ճա ռի զար գաց-
մա նը, մեծ դեր է խա ղում սո վո րող նե րի 
գնա հա տա կա նի հա մա կար գը: 

Գ նա հա տա կա նը հա մար վում է ու սում-
նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
խթան, այն պետք է կի րա ռել զգույշ, քա նի 
որ գնա հա տա կա նը բե րում է ոչ մի այն դպ-
րո ցա կա նի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր մա նը, այլև 
կա րող է ան բա րեն պաստ ձևով ազ դել դր-
դում նե րի վրա (ա ռա ջաց նի ան լի ար ժե քու-
թյան զգա ցում, ո ւս ման հան դեպ ե րե խայի 
բա ցա սա կան վե րա բեր մունք): Ման կա-
վարժ նե րը և հո գե բան նե րը նշում են, որ 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող դպ-
րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռի ձևա-
վոր ման ան հրա ժեշտ պայ ման է հա մար-
վում կապ հաս տա տել գոր ծու նե ու թյան 

վերջ նա կան և ըն թա ցիկ նպա տակ նե րի 
միջև: Ձևե րից մե կը հա մար վում է ա պա գա 
գոր ծըն թա ցը պատ կե րաց նե լու ու նա կու-
թյու նը: Այդ ու նա կու թյու նը ե րե խա նե րին 
պետք է հա տուկ սո վո րեց նել: Ա նհ րա ժեշտ 
է որ ևէ ա ռար կա պատ րաս տե լիս ա ռան-
ձին գոր ծո ղու թյու նը նե րա ռել պատ րաստ-
ման ամ բող ջա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: 
Սրա հա մար ե րե խա նե րի ա ռջև պտ տա նը 
հա վա քել են և բա ժա նել են շեր տե րի: Մյուս 
ձևը վերջ նա կան և ըն թա ցիկ նպա տակ նե-
րի միջև կա պե րի հաս տատ ման հա մար 
(այլ մարդ կանց հետ ո րո շա կի հա րա բե-
րու թյուն նե րի հաս տա տում, օ րի նակ, ե րբ 
ե րե խան ի նչ-որ բան է ա նում ոչ թե իր, այլ 
ու րիշ նե րի շնոր հիվ) հան դես է գա լիս գոր-
ծու նե ու թյան նշա նա կու թյու նը նա խօ րոք 
պատ կե րաց նե լու ու նա կու թյու նը, և այն, 
թե ի նչ պես մար դիկ կվե րա բեր վեն [5, 56-
63]:

Բ. Ի. Պինս կին հա տուկ տեղ է տվել 
աշ խա տան քի սո ցի ալ-հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյա նը: «Աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյան գոր ծըն թա ցում, ո րն ու նի 
գործ նա կան և հա սա րա կա կան ար ժեք, 
հա տուկ դպ րո ցի սո վո րող ներն ի րենց 
աշ խա տան քից բա վա րար վա ծու թյուն են 
զգում, և սկս վում են ձևա վոր վել նրանց 
գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռի հե ռան-
կա րային և նշա նա կա լից սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը» [5, 25]:

 Հա տուկ գի տա մե թո դա կան գրա նա-
կու թյան մեջ նշ վում է, որ մտա վոր հե-
տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ու-
սում նաաշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
նոր դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր մա նը 
նպաս տում է ա ռա ջին հեր թին նոր պա-
հանջ մունք նե րի ա ռա ջա ցու մը [6, 14-20]:

 Հա ճախ գոր ծու նե ու թյան հենց պայ-
ման նե րը, ի րենց հա սա րա կա կան նշա նա-
կու թյու նը և նրանց հետ կապ ված վար քի 
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նոր մե րը մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի յու րաց մա նը հա սա նե լի 
չեն: Այդ պատ ճա ռով էլ նրանց դր դա պատ-
ճառ նե րի սահ մա նի բարձ րաց ման կար ևոր 
պայ ման նե րից մեկն է` դր դա պատ ճա ռի 
ձևա վոր ման հա մար տար վող աշ խա տան-
քի զու գակ ցու մը նպա տա կաուղղ ված գոր-
ծու նե ու թյան ձևա վոր ման աշ խա տան քի 
հետ:

Մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
դպ րո ցա կան նե րի ու սում նաաշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռը 
սահ ման վում է այն աս տի ճա նով, ո րը գտն-
վում է ան ձի կա ռուց ված քում: Կապ ված 
սրա հետ՝ ա ռանձ նաց վում է այդ սահ մա-
նի բարձ րաց ման ևս մեկ պայ ման` ու սուց-
ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի 
զու գակ ցում ու սում նաաշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյա նը: Ե րե խան ու սում նաաշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան կա տար-
ման ըն թաց քում դրս ևո րում է հե տաքրք-
րու թյուն և լավ ար դյունք նե րի հաս նե լու 
ցան կու թյուն: Եր ևի հենց այդ պատ ճա ռով 
էլ հիմ նա կան ու սում նա սի րու թյան են են-
թարկ վել մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի ու սում նաաշ խա տան-
քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճա ռե րը 
[5, 102-110]: 

Մ տա վոր հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող 
դպ րո ցա կան նե րի ան ձի կա ռուց ված քում 
հա տուկ տեղ է գրա վում ձեռ քի աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյու նը, ո րն ա վե լի 
հաս կա նա լի է և հա սա նե լի: Դրա հա մար 
էլ նրանք վե րա բեր վում են հե տաքրք րու-
թյամբ և հա մա պա տաս խան են ան դրա-
դառ նում կա տար ման ըն թաց քում հա ջո-
ղու թյուն նե րին և ան հա ջո ղու թյուն նե րին 
[6, 14-20]: 

 Հաս տատ ված է, որ կապ ված աշ խա-
տան քի տար բե րակ ված ու սուց ման գոր-
ծըն թա ցի հետ՝ հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րո-

ցում ա ռանձ նաց նում են դպ րո ցա կան նե րի 
մի խումբ, ո րոնց մեջ առ կա հիմ նա կան 
դժ վա րու թյուն նե րը կապ ված են աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ-
ճառ նե րի ցածր սահ մա նի հետ: Այս պի սի 
դպ րո ցա կան նե րը սո վո րա բար ամ բողջ 
պա րապ մուն քի ըն թաց քում աշ խա տում են 
դան դաղ, հա ճախ հետ են մնում, վատ են 
կի րա ռում ու սուց չի օգ նու թյու նը, սպա սում 
են դա սի ա վար տին, ար հես տա նո ցում չեն 
մնում, որ պես զի սկ սած գոր ծը ա վար տեն: 
Մյուս խմ բի սո վո րող նե րը բնու թագր վում 
են աշ խա տու նա կու թյան ար տա հայտ ված 
ի ջեց մամբ, ո րը տե ղի է ու նե նում աշ խա-
տան քային գոր ծու նե ու թյու նում ամ բող ջա-
կան և կա տա րո ղա կան կող մե րի դր դա-
պատ ճա ռային խան գա րում նե րի հաշ վին: 
Այս ե րե խա նե րը հա ճախ ար հես տա նո-
ցում չեն պահ պա նում վար քի կա նոն նե րը 
(ու շա նում են դա սե րից, քայ լում են դա սի 
ժա մա նակ, շեղ վում են կողմ նա կի գոր ծե-
րի վրա), սա կայն կա րող են լավ աշ խա-
տել, ե թե հար կա վոր է ար հես տա նո ցում 
որ ևէ բան ա նել հենց ի րենց հա մար: Եր-
րորդ խմ բի սո վո րող նե րը բնու թագր վում 
են նրա նով, որ դր դա պատ ճա ռային ան-
բա վա րա րու թյուն նե րը զու գակց վում են 
գոր ծու նե ու թյան կա տա րո ղա կան կող մի 
հետ: Նրանք չեն ձգ տում ի րենց աշ խա-
տան քային գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա-
րե լա գործ մա նը, վատ են տա նում մի աձև 
վար ժու թյուն նե րը, հա ճախ հանգս տա նում 
են: Այս ե րե խա նե րը աշ խա տան քը կա տա-
րում են մի այն ու սուց չի դի տո ղու թյու նից 
հե տո կամ ե րբ զգում են, որ նրա հս կո ղու-
թյան կենտ րո նում են: Ո մանց մեջ դր դա-
պատ ճա ռի ի ջե ցու մը դրս ևոր վում է որ պես 
ե րկ րոր դա կան եր ևույթ՝ կապ ված աշ խա-
տան քի դա սե րին ոչ ճիշտ շար ժում նե րի 
հետ ևան քով հետ մնա լու և ան հա ջո ղու-
թյան հետ [4, 25-30]: 
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ПУТИ ФОРМОРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ УЧЕБНОТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

С. Погосян 

В статье расскрывается общая характерестика мотивационных факторов учебно-
трудовой деятельности умственно отсталых школьников, представлены основные пути 
их формирования.

Տար բե րակ ված մո տեց ման շր ջա նակ-
նե րում պետք է կի րա ռել հա տուկ մե թոդ-
ներ և ե ղա նակ ներ` կապ ված գոր ծու նե-
ու թյան ամ բող ջա կան, է ներ գե տիկ կամ 
կա տա րո ղա կան կող մե րի ա ռա վել խան-
գար ման հետ: Մաս նա վո րա պես այն պի սի 
ե ղա նակ ներ, ի նչ պի սիք են դպ րո ցա կա-
նի ան հա տա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հաշ վի առ նե լը, ու սուց չի պա հանջ կո տու-
թյան սահ մա նը, սո վո րո ղի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ կապ-
ված ու սում նաաշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյան խթա նու մը, սո վո րող նե րի 
աշ խա տան քի մշ տա կան ցու ցադր ման 
կազ մա կեր պու մը, ա ռա ջին հա ջո ղու թյան 
դեպ քում դրա կան գնա հա տա կա նը, աշ-
խա տան քում ան հա ջո ղու թյուն ու նե նա լու 
հետ ևան քով այլ ա ռա ջադ րան քի ժա մա-
նա կա վոր կա տա րու մը և այլն: 

Գոր ծու նե ու թյան է ներ գե տիկ կող մի 

խան գար ման վե րաց ման հա մար կար ևոր 
նշա նա կու թյուն է ստա նում աշ խա տան քում 
հա ջո ղու թյուն նե րի խրա խու սան քը: Հա ջո-
ղու թյան ի րա վի ճա կը սկզբ նա կան շր ջա նում 
ստեղծ վում է հա տուկ, սա կայն հե տո այն 
ան հրա ժեշտ է աս տի ճա նա բար քչաց նել:

Դրա հա մար էլ մտա վոր հե տամ նա-
ցու թյուն ու նե ցող դպ րո ցա կան նե րի ու-
սում նաաշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
դր դա պատ ճառ նե րի զար գաց ման խն դիր-
նե րը կա րե լի է հա մա րել հաղ թա հար վող: 
Նրանց վե րաց ման գլ խա վոր դե րը պատ-
կա նում է հա տուկ ման կա վար ժա կան ներ-
գոր ծու թյա նը: Ա նհ րա ժեշտ է միշտ հի շել, 
որ մի ա շա կեր տի հա մար ո րո շիչ է, մյու-
սի հա մար` ոչ: Դրա հա մար էլ ու սում նա-
կան գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ ճառ նե-
րի ձևա վոր ման ան հա տա կան մո տեց ման 
սկզ բուն քը պետք է գրա վի գլ խա վոր տե-
ղե րից մե կը: 



293

Շ Տ Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

THE DEVELOPMENT WAYS OF THE MOTIVATING FACTORS UNDERLYING EDUCA

TIONALWORK ACTIVITIES OF SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL BACKWARDRESS

S. Poghosyan 

The articla presents the description of the motivating factors underlying edicational-work 
activities of schoolchildren with mental backwardres as well as the development ways of those 
factors. 
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 Ի նչ պես հայտ նի է, աու տիզ մը հա ղոր-
դակց ման, հար մար վո ղա կան վար քագ ծի 
և խոս քային գոր ծու նե ու թյան յու րա հա-
տուկ ծանր խան գա րում է, ո րը դրս ևոր-
վում է ե րե խայի սեն զի տիվ զար գաց ման 
ա ռա ջին շր ջա նում՝ մինչև ե րեք տա րե-
կան հա սա կը (О. Б. Богдашина, 1999; Е. 
Р. Баенская, 2000): Մինչև այժմ աու տիզ-
մի հիմ նախն դիր նե րը խիստ վի ճա հա-
րույց տար բեր մաս նա գետ նե րի՝ ման կա-
վարժ նե րի, լո գո պեդ նե րի, հո գե բան նե րի, 
բժիշկ նե րի հա մար: 

Վեր լու ծե լով աու տիզ մի պատ մա կան 
է վո լյու ցի ոն զար գա ցու մը՝ պարզ է դառ-
նում, որ տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե-
րում տար բեր են ե ղել և՛ գի տա տե սա կան 
մո տե ցում նե րը, և՛ հաղ թա հար ման մե թոդ-
նե րը, և՛ հաս կա ցու թյուն նե րը, սա կայն, 
հարկ է նշել, որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, բո լոր 
ժա մա նակ նե րում էլ մաս նա գետ նե րի գե-
րա գույն խն դիրն է ե ղել ներգ րա վել այս 
ե րե խա նե րին սո ցի ա լա կան մի ջա վայր 
և ձևա վո րել հա ղոր դակց ման մի ջոց ներ: 
Հա ճախ աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րին 
ա ռանձ նաց նում են որ պես չխո սող ե րե-
խա ներ, և կա կար ծիք, որ ե թե նրանց սո-
վո րեց նենք խո սել (ար տա բե րել բա ռեր), 
ա պա խն դի րը հաղ թա հար ված է, այ նինչ 
խն դիրն ի րա կա նում հա ղոր դակց վե լու դժ-
վա րու թյան, հա ղոր դակց վե լու պա հան ջի 
բա ցա կա յու թյան մեջ է, և ոչ թե խո սե լու (И. 
В. Сухорукова, 2012): Գործ նա կա նում հա-
ճախ հան դի պում ե նք ե րե խա նե րի, ով քեր 
ար տա բե րում են բա ռեր, նա խա դա սու-
թյուն ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, եր գի 

բա ռեր, սա կայն չեն կա րո ղա նում հա ղոր-
դակց վել. խոս քը հա ղոր դակց ման մի ջոց 
չի ծա ռա յում. օ րի նակ՝ ող ջու նել մե ծա հա-
սակ նե րին, ըն կեր նե րին, խնդ րել խա ղա լի-
քը, փո խան ցել ա ռար կան, ջուր խնդ րել և 
այլն:

Աու տիզ մի դեպ քում տու ժում են ի նչ-
պես խոս քային, այն պես էլ ոչ խոս քային 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րը (A. Pauline, 
Filipek, 1999; Э. Мэш, Д. Вольф, 2003, 
S. Baron-Cohen, 1985; O. Б. Богдашина, 
2012): Ը ստ մի շարք հե ղի նակ նե րի՝ աու-
տիզմ ու նե ցող ե րե խա ներն ու նեն սո ցի ա-
լա կան փոր ձի յու րաց ման (A. F. Pauline, 
P. J. Acardo, 1999; А. В. Хаустов, 2009) և 
հա ղոր դակց ման դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են ան բա վա րար խոս-
քային մի ջոց նե րով (Н. В. Коробенко, 
2003): Հենց այս նկա տա ռու մով աու տիզմ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րի ու սում նա սի րու թյու նը ու նի 
գործ նա կան և տե սա կան կար ևոր նշա-
նա կու թյուն: Ա նց կաց ված ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի ար դյունք ներն էլ ի րենց հեր թին 
ա ռաջ կքա շեն զար գաց նող աշ խա տանք-
նե րի կազ մա կերպ ման հիմ նա հար ցե րը, 
և ա ռա ջադր ված խն դիր նե րին լու ծում ներ 
կտր վեն:

Հե տա զո տու թյան ժա մա նակ ու սում նա-
սի րել ե նք աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա ղոր դակց ման ձևե րը՝
•  հա ղոր դակ ցում սե փա կան նա խա ձեռ-

նու թյամբ, մե ծա հա սա կի նա խա ձեռ-
նու թյամբ,

•  հա ղոր դակ ցում հա սա կա կից նե րի, մե-

ԳՈ ՀԱՐ ԲԱ ՐՈ ՅԱՆ

ԱՈՒ ՏԻԶՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 

ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ՁԵՎԵ ՐԻ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐՆ Ը ՍՏ 

ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
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ծա հա սակ նե րի հետ, 
• ոչ խոս քային հա ղոր դակ ցում,
•  խոս քային հա ղոր դակ ցում:

Վե րոն շյալ բա ղադ րիչ նե րի ու սում նա-
սիր ման հա մար մեր կող մից կի րառ վել են 
տար բեր վար ժու թյուն ներ, խա ղային հնար-
ներ, ի րա վի ճակ ներ, դի տում ներ, զրույց ներ 
մաս նա գետ նե րի, ծնող նե րի հետ: Ը նտր-
ված պա րա մետ րե րի հա ջոր դա կան ու-
սում նա սի րու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի օն տո գե նե տի-
կա կան զար գաց ման փու լե րով:

Հաս տա տող գի տա փոր ձին մաս նակ-
ցել են նա խադպ րո ցա կան և կրտ սեր դպ-
րո ցա կան տա րի քի 30 ե րե խա ներ: Հաշ վի 
առ նե լով, որ աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե-
րը տար բեր են զար գաց ման աս տի ճա նով, 
բնույ թով, մենք ա ռանձ նաց րել ե նք խմ-
բեր և են թախմ բեր, ո րոնց մի ջո ցով ցույց 
ե նք տվել, որ այս հա մախմ բի միև նույն 
տա րի քի ե րե խա նե րը՝ կախ ված խնդ րի 
բնույ թից, պա րապ մունք նե րի հա ճա խե-
լու առ կա յու թյու նից և բա ցա կա յու թյու նից, 
լի նում են տար բեր. տար բեր են նաև դրս-
ևո րում նե րը, տար բեր է նաև աշ խա տան-
քի ձևը, հետ ևա պես այլ կլի նեն նաև ար-

դյունք նե րը: Ձևա վոր վել է 2 խումբ ՝ ը ստ 
ե րե խա նե րի տա րի քի: Ա ռանձ նաց նե լով 
խմ բեր՝ մենք փաս տել ե նք այն, որ միև-
նույն տա րի քի աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա-
նե րը կա րող են ու նե նալ մի ան գա մայն այլ 
ու նա կու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ՝ պայ մա-
նա վոր ված մի շարք հան գա մանք նե րով՝ 
ա րդյո՞ք ե րե խան հա ճա խում է զար գաց-
նող պա րապ մունք նե րի և ի նչ պի սի՞ ին տե-
լեկ տո ւալ կա րո ղու թյուն ներ ու նի: Այս բա-
ժա նու մը ի րա կա նաց վել է են թախմ բե րի 
մի ջո ցով: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րը հա մալ րել են 1-ին խում բը, 
դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը՝ 2-րդ 
խում բը: Ա ռանձ նաց վել են նաև են թախմ-
բեր Ա և Բ: Ա են թախմ բե րը հա մալ րել են 
այն ե րե խա նե րը, ով քեր մաս նակ ցում է ին 
զար գաց նող պա րապ մունք նե րի և ու նե-
ին ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ (նս տել աշ-
խա տան քային սե ղա նի մոտ, հա մա տեղ 
աշ խա տել, խոսք և այլն): Բ են թա խումբն 
հա մալ րել է ին այն ե րե խա նե րը, ով քեր չէ-
ին հար մար վում և նոր է ին սկ սել հա ճա խել 
պա րապ մունք նե րի (Ա ղյու սակ 1): 

Ա ղյու սակ 1

Հե տա զոտ վող խմ բեր n %

1-ին խումբ /(ն/դ) 
n=14

Ա են թա խումբ 7 50

Բ են թա խումբ 7 50

2-րդ խումբ (կրտս. դպ) 
n =16

Ա են թա խումբ 10 62

Բ են թա խումբ 6 38

Ի նչ պես գի տենք, ե րե խան իր զար գաց-
ման վաղ շր ջա նից ոչ խոս քային մի ջոց-
նե րով՝ դի մա խա ղով, ժես տե րով փոր ձում 
է հա ղոր դակց վել մե ծա հա սակ նե րի հետ՝ 
բա վա րա րե լով իր ո րո շա կի պա հանջ-

մունք նե րը: Աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
մեծ մա սին սա բնո րոշ չէ:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ ը նտր-
ված հա մա կազ մի ե րե խա նե րի մեծ մա սը 
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սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ չէր հա-
ղոր դակց վում: Ա են թախմ բե րի ե րե խա-
նե րը « հա ղոր դակց վում է ին» մի մի այն 
մաս նա գե տի նա խա ձեռ նու թյամբ: Տա րե-
կից նե րի հետ հա ղոր դակ ցու մը բա ցա կա-
յում էր և՛ խմ բե րում, և՛ են թախմ բե րում: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում է ին, որ 
այն ե րե խա նե րը, ով քեր ար դեն մաս նակ-
ցում է ին պա րապ մունք նե րի (Ա են թա-
խումբ), ա ռա վել « հեշտ է ին» կա տա րում 
հրա հանգ նե րը և « հա ղոր դակց վում»: Այն 
ե րե խա նե րը, ով քեր նոր է ին սկ սել հա-
ճա խել (Բ են թա խումբ) չէ ին հար մար վում 
նոր պայ ման նե րում, չէ ին կա տա րում հրա-
հանգ նե րը: Եր կու դեպ քում էլ ե րե խա նե-
րը հա ղոր դակց վում է ին մի մի այն մե ծա-
հա սա կի նա խա ձեռ նու թյամբ: Սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ հա ղոր դակց վում է ին 
Ա են թախմ բի ե րե խա նե րը, ո րն էլ ի րե նից 
ներ կա յաց նում էր պար զա պես ցան կա-
լի ա ռար կան ստա նա լու մի տար բե րակ: 
Մի այն ո րո շա կի ո ւղ ղոր դում նե րից հե տո 
նկատ վում էր հա ղոր դակց ման դրս ևոր-
ման տար րա կան ձևեր (ող ջու նել ձեռ քով, 
փո խան ցել խա ղա լի քը և այլն): Բ են թախմ-
բե րի ե րե խա նե րը չէ ին հա ղոր դակց վում 
ը նդ հան րա պես: Հե տա զո տու թյան ար-
դյուն քում պարզ դար ձավ, որ Ա են թախմ-
բե րի ե րե խա նե րը գոր ծա ծում է ին շտամ-
պային դի մե լա ձեր (« բարև ձեզ», «ես լավ 
եմ», « հա ջող», «ու զում եմ», « տուր»): Ի հար-
կե, ան հրա ժեշտ է նշել, որ հե տա զո տու-
թյան ժա մա նակ հրա հանգ նե րը հն չում է ին 
բազ մա թիվ ան գամ ներ, և ար ձա նագր ված 
ցու ցա նիշ նե րը ստաց վել են բազ մա թիվ 
կրկ նում նե րից, ո ւղ ղոր դում նե րից հե տո: 
Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ-
վեց, որ այս ե րե խա նե րը դրս ևո րում են 
հա ղոր դակց ման յու րա հա տուկ ձևեր: Ագ-
րե սի ան, վար քային տար բեր բա ցա սա կան 
դրս ևո րում նե րը նրանց հա ղոր դակց ման 

ձևերն են: Թվարկ ված նե րը վե րա բե րում 
է ին Բ են թախմ բե րին: Օ րի նակ՝ ցան կա լի 
ա ռար կան ստա նա լու հա մար ե րե խա նե րը 
դառ նում է ին ան կա ռա վա րե լի. հար վա-
ծում է ին ըն կե րո ջը, սե ղա նին. աու տոագ-
րե սի այի դրս ևո րում ներ է ին նկատ վում: 
« Տուր» խոս քային կամ ոչ խոս քային (ձեռ-
քի շար ժու մով) հա ղոր դակց ման եզ րույ թը 
փո խա րին վում էր վե րոնշ ված ոչ ա դեկ-
վատ ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով: Հետ ևա-
պես մաս նա գետ նե րի խն դիրն է վե րաց նել 
կամ կր ճա տել ոչ ճիշտ ստե րե ո տի պային 
վար քային դրս ևո րում նե րը՝ փո խա րի նե-
լով ըն դուն ված հա ղոր դակց ման մի ջոց նե-
րով: Հա ճախ ծնող նե րը և մաս նա գետ նե րը 
տվյալ պա հի աու տոագ րե սի ան կա սեց նե-
լու հա մար բա վա րա րում են ե րե խայի պա-
հան ջը՝ դրա նով ի սկ նպաս տե լով ե րե խայի 
դրս ևո րած վար քային կարծ րա տի պե րի 
ամ րապնդ մա նը: Ա նհ րա ժեշտ է կոտ րել 
այդ կարծ րա տի պե րը և ձևա վո րել նոր, ըն-
դուն ված հա ղոր դակց ման ձևեր: Ի հար կե, 
այս գոր ծըն թա ցը խիստ ժա մա նա կա տար 
է, պա հան ջում է մեծ ջան քեր, եր կուս տեք՝ 
ծնող - մաս նա գետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
և ա մե նա կար ևո րը՝ համ բե րու թյուն:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պարզ դար ձավ, որ աու տիզմ ու նե ցող ե րե-
խա նե րը, իս կա պես, ու նեն հա ղոր դակց-
ման դժ վա րու թյուն ներ, ո րն էլ թույլ չի 
տա լիս նրանց հար մար վել սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րում: Ը նտր ված հա մա կազ մի 
ե րե խա նե րը չէ ին հա ղոր դակց վում ոչ խոս-
քային և ոչ էլ այ լընտ րան քային հա ղոր-
դակց ման մի ջոց նե րով: Խն դի րը հա ղոր-
դակց ման դր դա պատ ճա ռային հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյան, հա ղոր դակց ման մի ջոց-
նե րի ճիշտ ը նտ րու թյան ան կա րո ղու թյան 
մեջ է:

Վե րոն շյա լը ևս մեկ ան գամ փաս տում 
է աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա ղոր-
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ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРЕМЕНТА

Г. Бароян

В статье представлены средства коммуникации у аутичных детей, в соответствии с 
проведеннеми исследованиеми.Представлено поэтапная организация работы. 

FORMS OF COMMUNICATION FOR THE CHILDREN 

WITH AUTISM THE RESULTS OF THE EXPERIMENT

G. Baroyan

The means of communiucation forms for the childern with autrism are represented in 
this article according to the studies done.The incremental approach of work organization is 
given.

դակց ման մի ջոց նե րի զար գաց մանն ո ւղղ-
ված տար բեր մի ջոց նե րի, մե թոդ նե րի ու 
հնար նե րի մշակ ման, ա ռա ջադր ման ան-
հրա ժեշ տու թյան մա սին:

Մենք ա ռա ջար կում ե նք աու տիզմ ու նե-
ցող ե րե խա նե րի խոս քային հա ղոր դակց-
ման մի ջոց նե րի ձևա վոր ման հետ ևյալ 
փու լե րը՝
1.  Դի մա խա ղային հա ղոր դակց ման մի-

ջոց նե րի ձևա վո րում, 

2. Ա ռար կա յա գործ նա կան հա ղոր դակց-
ման մի ջոց նե րի ձևա վո րում,

3.  Խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց նե-
րի ձևա վո րում:

Այս պի սի փու լայ նու թյան պահ պա նու մը 
կար ևոր վում է մեր կող մից, քա նի որ հա-
ղոր դակց ման մի ջոց նե րի օն տո գե նե տի-
կա կան զար գա ցու մը կա տար վում է հենց 
այս հա ջոր դա կա նու թյամբ: 
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Ման կա վար ժու թյան և տա րի քային 
հո գե բա նու թյան մեջ բազ միցս ու սում նա-
սիր վել է ան ձի սո ցի ա լա կան զար գաց-
ման խն դի րը: Հատ կա պես 6-7 տա րե կա-
նը ե րե խայի կյան քի այն շր ջանն է, ե րբ 
ձևա վոր վում են նրա «Ես կոն ցեպ ցի ան», 
« հա մընդ հա նուր ար ժեք նե րի» կար ևո րու-
մը, ան դրա դար ձային մտա ծո ղու թյու նը: 
7-8 տա րե կա նում նրա ի նք նա գի տակ ցու-
թյան մեջ ար դեն ի հայտ են գա լիս նպա-
տակ ներն ու հե ռան կար նե րը, հա սա րա-
կա կան դր դա պատ ճառ նե րը, ձևա վոր վում 
են կոմ պե տեն տու թյան նույ նա կա նու թյու-
նը, ե րե խայի սո ցի ա լա կան դիր քը` «Ես 
հա սա րա կու թյան մեջ եմ», ի րա կա նա նում 
է սո ցի ա լա կան հա սու նա ցու մը:

 Բազ մա թիվ հե ղի նակ ներ, բնու թագ րե-
լով այս տա րի քը, մաս նա վո րա պես կար-
ևո րում են ե րե խայի օր գա նիզ մում տե ղի 
ու նե ցող ա նա տո մի ա կան, ֆի զի ո լո գի ա-
կան և հո գե բա նա կան փո փո խու թյուն ներն 
ու դրանց փոխ կա պակց վա ծու թյու նը:

 Հո գե կա նի զար գաց ման ա մե նա կար-
ևոր բնու թագ րի չը գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
մա ծի նու թյունն է (պ լա նա վո րում, գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծրագ րա վո րում, ի րա կա նա ցում 
և վե րահս կում): Ա ռա վել ին տեն սիվ են 
զար գա նում ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րը 
(մ տա ծո ղու թյուն, ըն կա լում, հի շո ղու թյուն, 
ու շադ րու թյուն), ձևա վոր վում են հո գե կա-
նի բարձ րա գույն գոր ծա ռույթ նե րը (բա նա-

վոր և գրա վոր խոսք, ըն թեր ցա նու թյուն, 
հա շիվ), ի նչն էլ կրտ սեր դպ րո ցա կա նին 
ըն ձե ռում է ա ռա վել բարդ գոր ծո ղու թյուն-
ներ ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

6-10 տա րե կա նը չա փա զանց կար ևոր 
տա րիք է թե՛ հո գե կան և թե՛ սո ցի ա լա կան 
զար գաց ման հա մար: Նախ ար մա տա պես 
փոխ վում է սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը. 
ե րե խան դառ նում է դպ րո ցա կան, ո րն էլ 
տա նում է կեն սա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի ո ղջ հա մա կար գի վե րա կա ռուց ման: Ի 
հայտ են գա լիս նոր պար տա կա նու թյուն-
ներ, ո րոնք սահ մա նում են ոչ մի այն մե ծա-
հա սակ նե րը, այլև նրան շր ջա պա տող տա-
րե կից նե րը: Ա ռա ջին տե ղում է հայտն վում 
նպա տա կաուղղ ված ճա նա չո ղա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը, ո րի գոր ծըն թա ցում ե րե-
խան ստա նում և վե րամ շա կում է հս կա-
յա ծա վալ տե ղե կատ վու թյուն: Ի նչ պես նաև 
է ա կան փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե-
նում հո գե բա նա կան ո լոր տում [7, 139]:

 Ռուս հո գե բան Ե. Ֆ. Ռի բալ կոն ա պա-
ցու ցում է, որ այս տա րի քը հո գե կա նի 
զար գաց ման այն բարձր մա կար դակն է, 
ե րբ ե րե խան, նա խադպ րո ցա կան տա րի-
քում ան ցած լի նե լով սո ցի ա լա կա նաց ման 
ա ռաջ նային փու լը, պատ րաստ է հե տա գա 
սո ցի ա լա կան զար գաց ման հա մար: Նրա 
կար ծի քով սո ցի ա լա կան զար գաց ման 
այս փու լում ձևա վոր վում են սուբյեկ տի ու-
սում նա-ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան այն 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ի ԶԱ ԲԵԼ ԼԱ ԲԱ ԲԱ ՅԱՆ 
ՆՈ ՆԱ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
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հո գե բա նա կան բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք 
ա պա հո վում են ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ի սկ սո ցի ա լա կան 
ներ գոր ծու թյու նը ձեռք է բե րում հա մա-
կարգ ված բնույթ: Ե թե մինչ այդ ե րե խայի 
հա մար գո յու թյուն ու ներ ի րե րի աշ խարհ, 
ա պա այժմ նրա ա ռջև հա րա բե րու թյուն նե-
րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի աշ խարհն է, 
ո րն ու նի իր ներ քին, խիստ գի տա կան բո-
վան դա կու թյու նը [8]:

Դպ րոց հա ճա խե լու հետ մեկ տեղ փոխ-
վում է նաև «ե րե խա-մե ծա հա սակ» հա րա-
բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը, ո րը բա ժան-
վում է «ե րե խա-ու սու ցիչ» և «ե րե խա-ծ նող» 
են թա հա մա կար գե րի: «Ե րե խա-ու սու ցիչ» 
հա րա բե րու թյու նը ե րե խայի հա մար հան-
դես է գա լիս որ պես «ե րե խա-հա սա րա կու-
թյուն» հա րա բե րու թյուն և սկ սում է ո րո շիչ 
դեր խա ղալ այն հա րա բե րու թյուն նե րում, 
որ ե րե խան ու նե նում է ծնող նե րի և այլ 
մարդ կանց հետ [9]: 

Ու սուց չի օգ նու թյամբ ե րե խան սկ սում է 
ճա նա չել գի տու թյան, ար վես տի ու մշա կույ-
թի ձեռք բե րում նե րը, սո վո րում է գոր ծել սո-
վո րույթ նե րին և նոր սո ցի ա լա կան ա կն կա-
լիք նե րին հա մա պա տաս խան, գի տակ ցել 
իր և շր ջա պա տող նե րի միջև հա րա բե րու-
թյուն նե րը, հաս կա նալ վար քի, բա րո յա-
կան գնա հա տա կան նե րի հա սա րա կա կան 
դր դա պատ ճառ նե րը, կոնֆ լիկ տային ի րա-
վի ճակ նե րի նշա նա կու թյու նը: Այ սինքն` 
ե րե խան աս տի ճա նա բար մտ նում է ան ձի 
ձևա վոր ման գի տակ ցա կան փուլ: 

Դ. Բ. Էլ կո նի նը, դի տար կե լով կրտ-
սեր դպ րո ցա կան տա րի քի խն դիր նե րը, 
ա ռանձ նաց րել է դրան ցից հիմ նա կան-
նե րը՝ հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն 
և հա սա րա կա կան գնա հա տա կան ու նե-
ցող գոր ծու նե ու թյու նը, դրա նով պայ մա-
նա վոր ված՝ նոր դե րե րի, ի րա վունք նե րի, 
պար տա կա նու թյուն նե րի ըն դու նու մը, կա-

նոն նե րին են թարկ վե լու կա րո ղու թյու նը, 
գի տու թյան հա մա կարգ ված ու սում նա սի-
րու թյու նը և նոր աշ խար հա յաց քի ձեռք բե-
րու մը [10]:

Ռ. Ս. Նե մո վը, բնու թագ րե լով կրտ սեր 
դպ րո ցա կան տա րի քում ան ձի սո ցի ա լա-
կան զար գա ցու մը, նշում է, որ տվյալ տա-
րի քում հս կա յա կան փո փո խու թյուն ներ են 
տե ղի ու նե նում մի ջանձ նային հա րա բե րու-
թյուն նե րում, ո րոնք առ կա են ըն տա նի քում, 
տա րե կից նե րի խմ բում, հե ղի նա կա վոր 
մարդ կանց ը նտ րու թյան ժա մա նակ [3]: 

Իսկ Լ. Ի. Բո ժո վի չը 7 տա րե կա նը հա-
մա րում է ան ձի ձևա վոր ման հեր թա կան 
ճգ նա ժա մային փուլ (ե րեք տա րե կա նի 
ճգ նա ժա մից հե տո և որ պես դե ռա հա-
սու թյան ճգ նա ժա մին նա խոր դող փուլ): 
Ճգ նա ժա մերն ի հայտ են գա լիս ի րար 
հա ջոր դող տա րիք նե րի ան ցու մային շր-
ջա նում և ի րենց մեջ կրում են զար գաց-
ման թե´ նա խորդ և թե´ հա ջորդ փու լե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 6-7 տա րե-
կա նում ե րե խայի հո գե կա նի զար գաց ման 
հետ հա մա տեղ ի հայտ է գա լիս կյան քում 
նոր, ա վե լի « հա սուն» դիրք զբա ղեց նե լու 
ձգ տում և ոչ մի այն իր, այլև շր ջա պա տի 
մարդ կանց հա մար նոր ու կար ևոր գոր-
ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու ձգ տում: Ու սուց-
ման ըն թաց քում այն դառ նում է դպ րո ցա-
կա նի սո ցի ա լա կան դիր քի ձեռք բեր ման 
և սո ցի ա լա պես կար ևոր գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու ձգ տում, ո րն ի հայտ է 
գա լիս ե րե խայի հո գե կա նի զար գաց ման 
այն փու լում, ե րբ նա սկ սում է գի տակ ցել 
ի րեն ոչ մի այն որ պես գոր ծու նե ու թյան, 
այլև որ պես մարդ կային հա րա բե րու թյուն-
նե րի սուբյեկտ: Սա հնա րա վոր է դառ նում, 
քա նի որ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
վեր ջում ե րե խայի սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում ի հայտ ե կած մի շարք 
հո գե բա նա կան նո րա գո յա ցու թյուն նե րի 
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հի ման վրա ձևա վոր վում է նրա սե փա-
կան սո ցի ա լա կան «Ես»-ի գի տակ ցու մը 
[1, 115-116]: Սե փա կան Ես-ի գի տակց ման 
և դրա հի ման վրա ձևա վոր ված ներ քին 
դիր քո րո շու մը (այ սինքն` ո րո շա կի ամ բող-
ջա կան վե րա բեր մունք շր ջա պա տի և իր 
նկատ մամբ) ստեղ ծում է հա մա պա տաս-
խան պա հանջ մունք նե րի և ձգ տում նե րի 
զար գաց ման պայ ման ներ: Այս պի սով՝ Լ. 
Ի. Բո ժո վի չի կար ծի քով՝ դպ րո ցա կա նի 
ներ քին դիր քո րո շումն իր հա մա պա տաս-
խան բո վան դա կու թյամբ հա մար վում է 
այն կենտ րո նա կան ան ձնային նո րա գո-
յա ցու թյու նը, ո րը նա խա պատ րաստ վում 
էր ո ղջ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ըն-
թաց քում և ա վարտ վում է դրա վեր ջում: 
Ի սկ դա էլ հենց ե րե խայի ան ձի ձևա վոր-
ման նոր փուլն է [1, 118]: Ո ւս տի դպ րոց 
հա ճա խե լը նպաս տում է ոչ մի այն ե րե-
խայի ճա նա չո ղա կան պա հանջ մունք նե րի 
ձևա վոր մա նը, այլև ան ձի զգաց մունք նե րի 
զար գաց մանն ու սո ցի ա լա կան հա սու նու-
թյա նը: Ե րե խան ըն տա նե կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի ներ սում սկ սում է զբա ղեց-
նել նոր սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ (նա 
ա շա կերտ է): Այ սինքն՝ն րա կյան քում տե-
ղի է ու նե նում կար ևո րա գույ նը` սո ցի ա լա-
կան կար գա վի ճա կի և սո ցի ա լա կան դե րի 
փո փո խու թյուն, ո րը նրա նից պա հան ջում 
է պա տաս խա նատ վու թյուն և այդ դե րի 
հա մար ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի կա-
տա րում: Ին տե րի ո րի զա ցի այի1 շնոր հիվ 
տե ղի է ու նե նում հա սա րա կու թյան կող մից 
ըն դու նե լի վար քի նոր մե րի յու րա ցում, ո րը 
ե րե խային տա լիս է դրանք աս տի ճա նա-
բար իր սե փա կա նը դարձ նե լու հնա րա վո-
րու թյուն: 

Այս պի սով՝ նոր սո ցի ա լա կան կար գա վի-

1 Ին տե րի ո րի զա ցի ա - ան հա տի մտա վոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և գի տակ ցու թյան ներ քին պլա նի ձևա վո-
րում

ճա կի ձեռք բե րու մը և դրան հա մա պա տաս-
խան նոր սո ցի ա լա կան դե րի ըն դու նու մը և 
դրանց ներ քին գի տակ ցու մը տե ղի են ու նե-
նում նոր, սո ցի ա լա պես կար ևոր ու սում նա-
կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման նոր 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում ը նդ-
գրկ վե լու, տվյալ տա րի քի հիմ նա կան հո-
գե բա նա կան նո րա գո յա ցու թյուն նե րի (գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կա մա ծի նու թյու նը, դրանց 
ներ քին պլա նի առ կա յու թյու նը և ռեֆ լեք սի-
ան) ձևա վոր ման և հե տա գա զար գաց ման 
նա խադ րյալ նե րի հի ման վրա:

 Սո ցի ա լա կան զար գաց ման գոր ծըն թա-
ցում ձեռք բեր ված մա կար դա կը վեր լու ծե լու 
հա մար մաս նա գետ նե րը օգ տա գոր ծում են 
« սո ցի ա լա կա նաց վա ծու թյուն» եզ րույ թը: 

Ա. Վ. Մուդ րի կը սո ցի ա լա կա նաց վա-
ծու թյուն հաս կա ցու թյու նը սահ մա նում 
է որ պես սո ցի ա լա կա նաց ման դրա կան 
ար դյունք, ո րն ը մբռն վում է որ պես ան ձի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի լի ա գու մար: Այն գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ա պա հո վում է ա ռա վե լա գույն հա ջո ղու-
թյուն, դրա կան ի նք նազ գա ցո ղու թյուն և 
զգա յա կան բա վա րար վա ծու թյուն: Սո ցի-
ա լա կա նաց վա ծու թյան կա րե լի է հաս նել 
մար դու վար քային մո դել նե րի զար գաց-
ման հաշ վին: Դրանց մեջ մտ նում են սո-
ցի ա լա կան պա հանջ մունք նե րի և նոր մե րի 
հիմ նա կան տար րե րը, հա մընդ հա նուր բա-
րո յա կան ար ժեք նե րի յու րա ցու մը [4]:

 Սո ցի ա լա կա նաց վա ծու թյան չա փա նիշ-
ներն են մար դու` տվյալ տա րի քային փու լի 
հա մար ա ռա ջադր ված սո ցի ա լա կան պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան լի նե լը, սո-
ցի ա լա կան զար գաց ման նոր փու լե րին ան-
ցնե լու հա մար նա խադ րյալ ներ ու նե նա լը: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի սո ցի ա լա կան 
դիր քո րոշ ման հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե-
րը սահ մա նե լու հա մար պետք է դի տար կել 
ե րե խա նե րի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ-
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կու թյուն նե րը սո ցի ա լա կա նաց ման ե րեք 
ո լորտ նե րում. գոր ծու նե ու թյուն, շփում, 

ի նք նա գի տակ ցու թյուն: 
Ռ. Վ. Օվ չա րո վայի կար ծի քով, ան ձնա-

կողմ նո րո շիչ ու սու ցու մը ա մե նից ա ռաջ են-
թադ րում է ու սուց ման ներ քին դր դա պատ-
ճառ նե րի ակ տի վա ցում: Այդ պի սի ներ քին 
դր դիչ ո ւժ ե ն ու սուց ման դր դա պատ ճառ-
նե րը: Ը ստ դրանց՝ կա րե լի է դա տել ե րե-
խայի դպ րո ցա կան  կյան քին հար մար ման 
մա կար դա կի, ու սում նա կան գոր ծու նե ու-
թյա նը տի րա պե տե լու աս տի ճա նի և դրա-
նով բա վա րար ված լի նե լու մա սին [5, 24]: 

Ընդ ո րում՝ դր դա պատ ճառ նե րը կա-
րող են ու նե նալ տար բեր ո ւղղ վա ծու թյուն-
ներ: Դրանք կա րող են ո ւղղ ված լի նել ճա-
նա չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րին և 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյա նը (դր դա-
պատ ճա ռայ նու թյան բարձր մա կար դակ), 
ար տա քին դպ րո ցա կան պա րա գա նե րին` 
դա սագր քե րին, դպ րո ցա կան հա մազ գես-
տին, հենց դպ րոց հա ճա խե լու եր ևույ թին և 
այլն (մի ջին մա կար դակ), ի նչ պես նաև խա-
ղային և ար տադպ րո ցա կան ի րա վի ճակ նե-
րին, ո րոնք ա նուղ ղա կի կեր պով կապ ված 
են ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ (դր-
դա պատ ճա ռայ նու թյան ցածր մա կար դակ): 

Ինչ պես գտ նում է Ա. Ն. Լե ոնտ ևը, դր-
դա պատ ճա ռային ո լորտն ան ձի մի ջուկն 
է: Ի դեպ, ու սուց ման բազ մա զան դր դա-
պատ ճառ նե րի շար քում գլ խա վոր տե ղում 
է բարձր գնա հա տա կան ներ ստա նա լու 
դր դա պատ ճա ռը: Բարձր գնա հա տա կա նը 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հա մար խրա խու-
սանք նե րի աղ բյուր է, նրա զգաց մուն քային 
բա րե կե ցու թյան գրա վա կա նը, հպար տու-
թյան ա ռար կան: 

Ա նա ռար կե լի է, որ բո լոր սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ ներն ան ձի զար գաց ման վրա 
ազ դում են ա նուղ ղա կի ո րեն՝ այն փոքր 
խմ բե րի մի ջո ցով, ո րոնց ան դամն է ե րե-

խան, այն մարդ կանց հետ շփ ման մի ջո-
ցով, ո րոնք շր ջա պա տում են ե րե խային 
այդ խմ բե րում: Դրանք ըն տա նի քի ան-
դամ ներն են, դա սըն կեր նե րը, բնա կա վայ-
րի ըն կեր նե րը, ա ռան ձին մար դիկ, ո րոնց 
հետ ե րե խան շփ վում է: Ը ստ Ա. Վ. Պետ-
րովս կու՝ մար դը դառ նում է ան ձ՝ հա սա րա-
կու թյան մեջ մտ նե լով, հա սա րա կու թյան 
հետ շփ ման գոր ծըն թա ցում: Ան ձի բո լոր 
պա տա հա կան և փո փո խա կան ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներն ի հայտ են գա լիս 
շփ ման շնոր հիվ և հա տուկ են շփ մա նը [2, 
7]: «Շփ վե լու պա հանջն է մարդ կանց միջև 
ան ձնա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ներ քին հիմ քը»,— հա վա տում է Ա. Ա. Ռե-
ա նը [6, 139]: 

Յա. Լ. Կո լո մինս կին նշում է, որ և՞ գործ-
նա կան, և՞ ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն-
ներն ի հայտ են գա լիս մի ա ժա մա նակ, 
դպ րոց գնա լու ա ռա ջին օ րե րին, սա կայն 
հե տա գա յում զար գա նում են ոչ մի ան ման: 
Ե րե խայի գործ նա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րը գի տակ ցա բար կա ռուց վում և ծրագ-
րա վոր վում են ման կա վարժ նե րի կող մից 
(« պա տաս խա նա տու կախ վա ծու թյան» 
հա մա կարգ): Ա նձ նա կան փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի հա մա կար գը, ո րն ի հայտ է գա-
լիս հա մակ րան քի ու կապ վա ծու թյուն նե րի 
հի ման վրա, ձևա վոր վում է ներ սից, տա-
րե րայ նո րեն: Քա նի որ խումբն ստեղծ վում 
է հա նուն հա սա րա կայ նո րեն ար ժե քա վոր 
խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման, դրա հա մար 
հիմ նային և ո րո շիչ են դառ նում գործ նա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի են թա հա մա-
կար գե րը: Տվյալ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց-
քում դրա ներ սու մայդ ա ռի թով և դրա հետ 
կապ ված՝ ի հայտ են գա լիս ան ձնա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք դառ նում 
են հա մե մա տա բար ի նք նու րույն են թա հա-
մա կար գեր [2, 36-37]: Խմ բի յու րա քան չյուր 
ան դամ հա տուկ դիրք է գրա վում ան ձնա-
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կան և գործ նա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի հա մա կար գում [6, 145]: Հեն վե լով այդ 
դիր քի վրա` կա րե լի է են թադ րել, որ տա-
րե կից նե րի խմ բում առ կա ան ձնա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում 
ա շա կեր տի ու նե ցած դիր քը ցույց է տա-
լիս դպ րո ցա կա նի սո ցի ա լա կան դիր քո-
րոշ ման ձևա վոր վա ծու թյու նը: Ը ստ Յա. Լ. 
Կո լո մինս կու` ե րե խայի դիր քը ան ձնա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում 
ոչ մի այն պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր-
ծոն նե րով, այլև հենց ի նք նին ան ձի ձևա-
վոր ման է ա կան նա խա պայ ման է [2, 169]: 

Տար րա կան դպ րո ցում սո վո րե լու ըն-
թաց քում շփ ման կենտ րոնն աս տի ճա-
նա բար ու սուց չից` որ պես ա ռա վել հե ղի-
նա կա վոր ան ձից, փո խադր վում է դե պի 
տա րե կից ներ: 

Յա. Լ. Կո լո մինս կու ու սում նա սի րու-
թյուն նե րում նշ վում է, որ դպ րո ցում սո վո-
րե լու սկզբ նա կան շր ջա նում ա շա կեր տի 
դիր քո րո շու մը կա րող է ար տա հայտ վել «Ես 
և իմ ու սուց չու հին» ար տա հայ տու թյամբ, 
հե տա գա յում ա շա կերտ ներն աս տի ճա նա-
բար սկ սում են գի տակ ցել ի րենց որ պես 
ամ բող ջի մի մաս, և դպ րո ցա կա նի դիր-
քո րո շու մը կա րող է բնու թագր վել « Մենք 
և մեր ու սուց չու հին» ար տա հայ տու թյամբ 
[2, 145]: Նկա տի ու նե նա լով այս հան գա-
ման քը՝ տար րա կան դպ րո ցի ա վար տին 
ե րե խա նե րի մեջ պետք է ձևա վոր ված լի նի 
« ներ քին դիր քո րո շում»` ե րե խայի գի տակ-
ցու թյու նը իր նկատ մամբ, շր ջա պա տող 
մարդ կանց, ի րա դար ձու թյուն նե րի և գոր-
ծե րի նկատ մամբ [3, 176]: Ե րե խայի նման 
ներ քին դիր քո րո շումն ի հայտ է գա լիս այն 
պատ ճա ռով, որ նրա գի տակ ցու թյան մեջ 
ա ռանձ նա նում է բա րո յա կան նոր մե րի մի 
հա մա կարգ, ո րին նա հետ ևում է կամ փոր-
ձում է հետ ևել` ան կախ ստեղծ ված հան-
գա մանք նե րից (Ժ. Պի ա ժե, Լ. Կոլ բերգ): 

Ան ձի` որ պես գոր ծու նե ու թյան և շփ-
ման սուբյեկ տի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր գոր ծոն են հա մար վում գոր ծու նե-
ու թյան և այլ մարդ կանց հետ շփ ման աս-
տի ճա նա բար բար դա ցող ձևե րը, ի սկ դրա 
ար դյունք նե րը ամ րա կայ վում են ան հա-
տա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան զար գաց-
ման հա մա պա տաս խան փու լե րում: 7-11 
տա րե կա նում ե րե խան ամ բող ջու թյամբ 
գի տակ ցում է, որ ին քը ան ձնա վո րու թյուն 
է, որ պար տա վոր է սո վո րել և փո խել ի նքն 
ի րեն՝ ու սուց ման գոր ծըն թա ցում յու րաց նե-
լով կո լեկ տի վի գի տե լիք նե րը և հա մա պա-
տաս խա նե լով սո ցի ա լա կան ա կն կա լիք նե-
րի հա մա կար գին, ո րոնք վե րա բե րում են 
իր վար քին և ար ժե հա մա կար գին: 

Չ նա յած ը ստ հո գե վեր լու ծա բան նե րի՝ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը հա մե մա-
տա բար հան գիստ է սե ռա դե րային հա-
րա բե րու թյուն նե րի տե սան կյու նից, 6-7 
տա րե կա նում ե րե խան վերջ նա կա նա պես 
գի տակ ցում է սե ռա կան պատ կա նե լու թյան 
ան դառ նա լի ու թյու նը, ի նչն էլ ներ գոր ծում է 
նրա ի նք նա գի տակ ցու թյան զար գաց ման 
վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կրտ սեր դպ րո ցա-
կա նի ի նք նա կողմ նո րոշ ման վրա ու սում-
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը գլ խա վոր ազ դե-
ցու թյուն ու նի: 

Այս պի սով՝ ե րե խան իր հա մար ըն դու-
նում է ո րո շա կի ար ժեք նե րի հա մա կարգ, 
յու րաց նում է սկզբ նա կան պատ կե րա-
ցում ներն իր մա սին` ել նե լով ծնող նե րի, 
դաս տի ա րակ նե րի և տա րե կից նե րի իր 
հան դեպ ու նե ցած վե րա բեր մուն քից, ո րի 
ար դյուն քում էլ ձևա վոր վում է նրա ի նք-
նագ նա հա տա կա նը: 

Որ պես դպ րո ցա կա նի սո ցի ա լա կան 
դիր քո րոշ ման ձևա վոր վա ծու թյան ցու ցա-
նիշ՝ ի նք նա գի տակ ցու թյան ո լոր տում կա-
րող է հան դես գալ նրա ի նք նագ նա հա տա-
կա նի մա կար դա կը:
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О СО БЕН НОС ТИ СО ЦИ АЛЬ НО ГО РАЗ ВИ ТИЯ МЛАД ШЕ ГО ШКОЛЬ НИ КА

Н. По го сян, И. Ба ба ян 

В нас то я щей стат ье предс тав лен ряд из ме не ний, про ис хо дя шие в млад шем школь-
ном воз рас те. Осо бен ное вни ма ние бы ло уде ле но фор ми ро ва нию со ци аль ной по зи ции 
млад ше го школь ни ка, для оп ре де ле ния ос нов ной ха рак те рис ти ки ко то ро го бы ли пре-
дус мот ре ны осо бен нос ти со ци аль но го раз ви тия де тей в трех сфе рах - де я тель ность, 
об ще ние и са мо соз на ни е.

THE PECULIARITIES OF THE JUNIOR SCHOOLCHILD’S SOCIAL DEVELOPMENT

N. Poghosyan, I. Babayan 

The article presents a series of changes taking place in the junior school age. Special 
attention has been paid to the formation of the junior schoolchild’s social position, for the de-
termination of its main characterisctics children’s development features have been observed 
in three spheres: activity, communication and self-consciousness. 
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 Մաեստ րո Ջեն նա րո Բար րա Կա րաչ-
չո լոն (1889-1970) ի տա լա կան օ պե րային 
ար վես տի հան րա հայտ եր գիչ նե րից մեկն 
է, ո րը սեր վում է հնա գույն նե ա պո լի տա-
նա կան ըն տա նի քից: Ու սա նել է հայտ-
նի վո կա լի դա սա տու ներ Պաո լո Տոս տի ի 
և Ֆեր նան դո դե Լյու չի այի մոտ: Որ պես 
օ պե րային եր գիչ` ա ռա ջին ան գամ ե լույթ 
է ու նե ցել 1915 թ. Մի լա նի Դալ Վեր-
մե օ պե րային թատ րո նում, Մաս կա նի ի 
« Գեղջ կա կան պա տիվ» ներ կա յաց ման 
մեջ, գլ խա վոր հե րո սի՝ Տու րիդ դո ւի դե րեր-
գով: Նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ծաղ կուն շր-
ջա նը հա մար վում է 20-րդ դա րի 20-30-ա-
կան թվա կան նե րը:

Ջ. Բար րայի ստեղ ծա գոր ծա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րը շատ բազ մա զան է ին: 
Նա հրա պուր ված էր ի տա լա կան և ֆրան սի-
ա կան դա սա կան օ պե րա նե րով, հատ կա-
պես ժա մա նա կա կից նո րա գույն կոմ պո զի-
տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով: Այդ 
օ պե րա նե րից կա րե լի է հի շա տա կել Վեր դի ի 
«Տ րա վի ա տան» ու « Ռի գո լետ տոն», Պոն կի-
ե լի ի « Ջո կոն դան», Պուչ չի նի ի « Բո հե ման», 
Բոյ տոյի « Մե ֆիս տո ֆե լը», Ջոր դա նոյի 
«Անդ րե Շենյեն» ու « Ֆե ո դո րան», Մաս-
կա նի ի « Գեղջ կա կան պա տի վը», Բի զե ի 
« Կար մե նը», Գու նոյի « Ֆաուս տը», ո ւր նա 
կա տա րում էր տե նոր ձայ նի, գլ խա վոր հե-
րոս նե րի դե րերգ նե րը: Ջ. Բար րան հա մա-
գոր ծակ ցել է ժա մա նա կի մե ծա գույն օ պե-
րային դի րի ժոր ներ՝ Տ. Սե րա ֆի նայի, Լ. 
Մունյո նեյի, Է. Վի տա լի ի հետ, հա ճախ նաև 
կա տար վող ներ կա յաց ման հե ղի նակ նե րի 

հետ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, Պ. Մաս կա-
նին ու Ու. Ջոր դա նոն: Ջ. Բար րայի ստեղ-
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ժա մա նա կա-հատ ված նե րում բե մա կան 
զու գըն կեր ներ են ե ղել հան րա հայտ եր գիչ-
ե րգ չու հի ներ՝ Ա մե լի տա Գալ լի-Կուր չին, Տո-
տի Դալ Մոն տեն, Տա մա կի Մու րան, Է լի զա-
բետ տա Ռեդ բեր գը, Մա րի ա Ի ե րիտ ցան, 
Մեր սե դես Լլի ո պար դը, Ջու զեպ պե Դե Լու-
կան, Ջու զեպ պե Դա նի զեն, Ա դամ Դի դու-
րը, Տանկ րե դի Պա զե րոն, Էն ցի ո Պին ցան:

Ջ. Բար րան հան դես է ե կել Ի տա լի այի 
բո լոր օ պե րային թատ րոն նե րի բե մա հար-
թակ նե րում: Հյու րա խա ղե րով ե լույթ ներ է 
ու նե ցել Իս պա նի ա յում, Պոր տու գա լի ա յում, 
Շվեյ ցա րի ա յում, Ե գիպ տո սում: Այ նու հետև, 
նա հրա վիր վում է Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ, 
ո ւր մի քա նի տա րի հան դես է գա լիս ա մե-
րի կյան օ պե րային բե մա հար թակ նե րում: 

Ա վար տե լով բե մա կան ե լույթ նե րը՝ նա 
սկ սում է իր ման կա վար ժա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը որ պես եր գե ցո ղու թյան մաեստ-
րո: Ջ. Բար րայի հայտ նի ա շա կերտ նե րից 
է “La Scala” օ պե րային թատ րո նի հայտ նի 
տե նոր Ջան նի Ռայ մոն դին: Ժա մա նա կի 
մե ծա գույն տե նոր ներ Մա րի ո դել Մո նա կոն 
և Յուս սի Բյոր լին գը մաեստ րո Ջ. Բար րայի 
ղե կա վա րու թյամբ են նա խա պատ րաս տել 
Վեր դի ի « Ռի գո լետ տո» օ պե րայի գլ խա վոր 
հե րոս՝ Հեր ցո գի դե րեր գը: 1951 թվա կա-
նից մաեստ րոն ան ցնում է աշ խա տան քի 
Մի լա նի “La Scala” թատ րո նի ե րի տա սարդ 
օ պե րային եր գիչ նե րի վե րաո րա կա վոր-
ման բաժ նում:

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՆ ՐԻ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ

ՄԱԵՍՏ ՐՈ ՋԵՆ ՆԱ ՐՈ ԲԱՐ ՐԱՅԻ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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 Ցա վոք մաեստ րոն, ի նչ պես և շատ 
պրակ տիկ վո կա լի դա սա տու ներ ի նչ-ի նչ 
պատ ճառ նե րով գրի չեն ա ռել եր կար տա րի-
նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած վո կալ-ման-
կա վար ժա կան գի տե լիք նե րը, ո րոնք այ սօր 
ե րի տա սարդ եր գիչ-ե րգ չու հի նե րի հա մար 
շատ ու սա նե լի և օգ տա կար կլի նե ին:

 Հիմ նա կան նպա տա կը, որ մաեստ-
րոն դնում էր իր սա նե րի ա ռջև, այն էր, 
որ վո կալ-տեխ նի կա կան վար ժու թյուն-
նե րի մի ջո ցով ստա նալ օ պե րային թատ-
րո նի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
« թա տե րա կան» ձայն, ո րն ու նե նա գոր ծի-
քային հն չո ղու թյուն, ու ժեղ և հն չեղ, որ ձայ-
նի հն չե րան գը հա մա հունչ լի նի նվա գախմ-
բի հն չո ղու թյան հետ, և որ յու րա քան չյուր 
դահ լիճ, ան կախ նրա մե ծու թյու նից, 
ո ղող վի մե ներգ չի ձայ նով: Նման ո ւղղ-
վա ծու թյու նը ի րա կա նում ե րգ չին զր կում է 
կա մե րային խո րի մաստ և նր բա գույն եր գե-
ցո ղու թյու նից և ար դյուն քում մի ա կող մա նի 
դաս տի ա րա կու թյուն է հրամց նում: Ի տա-
լա ցի փայ լուն տա ղան դա շատ եր գիչ նե րը 
եր բեք ի րենց չեն դրս ևո րել կա մե րային եր-
գե ցո ղու թյան աս պա րե զում, սա կայն օ պե-
րային ժան րում՝ ճիշտ հա կա ռա կը. նրանք 
ո ւղ ղա կի փայ լում են: Դա հա վա նա բար 
կապ ված է նաև այն հան գա ման քի հետ, 
որ պատ մա կա նո րեն XVI-XX դա րե րում 
օ պե րային ար վես տի ծա գու մը և զար գա-
ցու մը տե ղի են ու նե ցել Ի տա լի ա յում, և ան-
չափ մեծ է ե ղել սե րը օ պե րային ար վես տի 
նկատ մամբ, ու ար դյուն քում հե տին պլան 
է մղ վել կա մե րային եր գե ցո ղու թյան ժան-
րը: Մեկ հե տաքր քիր հան գա մանք ևս. “La 
Scala” թատ րո նում Մո ցար տի օ պե րա նե րը 
բե մադ րե լիս գլ խա վոր դե րա կա տար նե-
րին հրա վի րում են Գեր մա նի այից: Ժա մա-
նա կա կից օ պե րա նե րի բե մադ րու թյու նում 
դուք նույն պես չեք տես նի այն եր գիչ նե րի 
ա նուն նե րը, ո րոնք մաս նակ ցում են Բել լի-

նի ի, Վեր դի ի, Պուչ չի նի ի, Բոյ տոյի ու Մաս-
կա նի ի օ պե րա նե րում:

 Մաեստ րո Բար րան կար ծում էր, որ “bel 
canto”-ն և կա մե րային եր գե ցո ղու թյու նը 
ար տա հայտ չա կա նու թյան ու կա տա րո ղա-
կան մի ջոց նե րով ի րա րից շատ տար բեր են 
և ան հա մա տե ղե լի: Սա կայն այս կար ծի քը 
խիստ ան հա տա կան է: Հա մաշ խար հային 
եր գար վես տի աս պա րե զում ե ղել են և այժմ 
էլ շատ կան հան րա ճա նաչ կա տա րող ներ, 
ո րոնք հա ջո ղու թյամբ են հա մա տե ղում 
օ պե րային ու կա մե րային ժան րե րը: Յու-
րա քան չյուր եր գիչ, ել նե լով իր նա խա սի-
րու թյուն նե րից և վո կալ տվյալ նե րից, ի նքն 
է կողմ նո րոշ վում, թե որ ո ճի մեջ է կա րող 
դրս ևո րել իր ան հա տա կա նու թյու նը:

 Մաեստ րո Բար րան մեծ ու շադ րու թյուն 
էր դարձ նում ե րգ չի վո կալ-տեխ նի կա կան 
գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման վրա: Ու սուց-
ման ա ռա ջին տա րի նե րին ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում պա հե լով տեխ նի կա կան գի-
տե լիք նե րի կա տա րե լա գործ ման խն դիր-
նե րը՝ մաեստ րոն աս տի ճա նա բար, վար-
պե տո րեն ան ցում էր կա տա րում դե պի 
կա տա րո ղա կան խն դիր նե րի յու րաց մա նը: 
Նա գտ նում էր, որ ու սում նա ռու թյան շր ջա-
նում եր գի չը պետք է հմուտ տի րա պե տի 
ճիշտ, է լաս տիկ շն չա ռու թյա նը, մկա նային 
լար վա ծու թյու նից ա զատ վե լու զգա ցո ղու-
թյա նը, փակ և մո տիկ հն չո ղու թյա նը և գլ-
խային ար ձա գան քա րան նե րի լի ար ժեք և 
լայն օգ տա գործ մա նը:

 Մաեստ րոն հի ա նա լի հի շո ղու թյուն ու-
ներ և գի տե լիք նե րի լայն ի մա ցու թյուն էր 
դրս ևո րում: Հատ կա պես տե նոր ձայ նե րի 
հետ պա րա պե լիս նա բազ մա զան տեխ նի-
կա կան հնարք ներ էր սո վո րեց նում, ո րոնք 
օգ նում է ին դժ վա րա գույն հատ ված նե րը 
հեշ տու թյամբ հաղ թա հա րե լու: Նա դաշ-
նա մու րին լավ չէր տի րա պե տում, սա կայն 
պա րա պե լիս ա ռանց նո տա նե րի՝ ան գիր, 
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մեկ ձեռ քով նվա գում էր ո ղջ դե րեր գը: 
Դա սը ան ցկաց նում էր շատ ակ տիվ, ա նա-
սա նե լի է ներ գի այով: Ան գամ 80 տա րե կա-
նում մաեստ րոն ին տո նա ցի ոն մա քուր և 
հն չեղ ձայ նով էր ցու ցադ րում ու սա նող նե-
րին, թե ի նչ պես պետք է կա տա րել տվյալ 
հատ վա ծը: Ամ բողջ է ու թյամբ նվիր վե լով 
դա սըն թա ցին՝ նա նույ նը պա հան ջում էր 
ու սա նող նե րից: Ծրագ րե րի հար ցում վե-
րին աս տի ճա նի զգու շա վոր էր: Հատ կա-
պես սկս նակ տե նոր նե րին խոր հուրդ էր 
տա լիս ժա մա նա կից շուտ չհ րա պուր վել 
դրա մա տիկ դե րեր գե րով, ի նչ պի սիք են 
« Պա յաց ներ», «Տ րու բա դուր», «Աի դա», 
«Օ թել լո» օ պե րային ներ կա յա ցում նե րի 
գլ խա վոր հե րոս նե րի դե րեր գե րի կա տա-
րում նե րով, ո րոնք եր բեմն կոր ծա նա րար 
ա վարտ են ու նե նում: Տե նոր ձայ նե րի հետ 
պա րա պե լիս նա շատ էր օգ տա գոր ծում 
հատ ված ներ ի տա լա կան և ֆրան սի ա-
կան օ պե րա նե րից, ի նչ պի սիք են Դո նի-
ցետ տի ի « Ֆա վո րի տու հին» ու « Լյու չի ա 
դի Լա մեր մու րը», Պուչ չի նի ի « Բո հե ման», 
« Մա նոն Լես կոն», « Տոս կան», Կա տա-
լա նի ի « Լո րե լե յան», Ջոր դա նի ի «Անդ րե 
Շենյեն», Մեյեր բե րի «Աֆ րի կու հին», Գու-
նոյի « Ֆաուս տը» և Բի զե ի « Կար մե նը»:

 Բա րի տոն ձայ նե րի հետ պա րա պե-
լիս Լե ոն կո վալ լոյի « Պա յաց ներ» օ պե րայի 
«Պ րո լո գից», Վեր դի ի « Բալ-մաս կա րադ» 
օ պե րայի Ռե նա տոյի ա րի այից, Ռոս սի-
նի ի «Ս ևի լյան սափ րիչ» օ պե րայի Ֆի գա-
րոյի Կա վա տի նայից, Գու նոյի « Ֆաուստ» 
օ պե րայի Վա լեն տի նի Կա վա տի նայից 
հատ ված ներ: Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մաեստ րոն վո կալ-տեխ նի կա կան ու կա-
տա րո ղա կան մա կար դա կի բարձ րաց-
ման հար ցում ա ռա վե լու թյու նը տա լիս էր 
Վեր դի ի օ պե րա նե րին: Տե նոր նե րին, ի նչ-
պես դրա մա տիկ, այն պես էլ քնա րա կան, 
խոր հուրդ էր տա լիս, որ պար տա դիր կա-

տա րեն Հեր ցո գի դե րեր գը « Ռի գո լետ տո» 
օ պե րայից, ի սկ բա րի տոն նե րին խոր հուրդ 
էր տա լիս՝ Ժեր մո նի դե րեր գը «Տ րա վի ա-
տա» օ պե րայից և Ռի գո լետ տոյի դե րեր գը 
հա մա նուն օ պե րայից:

 Մաեստ րո Բար րան, հա րա զատ մնա-
լով հան րա հայտ « Բել կան տոյի» ա վան-
դույթ նե րին, ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
էր պա հում ե րգ չա կան շն չա ռու թյա նը 
վե րա բե րող հար ցե րը: Ի նչ պես ի տա լա-
կան դպ րո ցի նշա նա վոր տե սա բան-ման-
կա վարժ ներ Ջա կո մո Լաու րի Վոլ պին ու 
Ֆրան չես կո Լամ պար տին ե րգ չա կան շն-
չա ռու թյան հար ցում ա ռա վե լու թյու նը տա-
լիս է ին կրծ քաո րո վայ նային տե սա կին, 
այն պես էլ մաեստ րո Բար րան նա խա-
պատ վու թյու նը տա լիս էր կրծ քաո րո վայ-
նային տե սա կին: Նա խոր հուրդ էր տա լիս 
քթով շատ կարճ և փոք րիկ շունչ վերց նել 
այն պես, որ օ դի հոս քը հաս նի գոտ կա-
տե ղի ճն շամ կան նե րին: Օ դով ներշնչ ված 
ո րո վայ նի ա ռաջ նա մա սը փոքր-ի նչ ա ռաջ 
է հր վում, մի ա ժա մա նակ ո րո վայ նի ճն շամ-
կան նե րի աշ խա տան քի շնոր հիվ հե տին 
պա տը նույն պես հր վում է դե պի դուրս: 
Ար դյուն քում ստեղծ վում է ե րգ չա կան հե-
նա րա նի զգա ցո ղու թյու նը, ո րը պահ վում է 
մինչև յու րա քան չյուր ֆրա զայի ա վար տը: 
Ո րո վայ նի ան րա կապտ կային մկան նե-
րի աշ խա տան քի շնոր հիվ էլ ա ռա ջա նում 
է ձայ նաս տեղծ ման հա մար այն քան ան-
հրա ժեշտ է ներ գի ան: Մաեստ րոն գտ նում 
էր նաև, որ գոտ կա տե ղում օ դի ճն շում 
ստեղ ծե լով՝ ո ղջ ե րգ չա կան ա պա րա տը 
ա զատ վում է մկա նային լար վա ծու թյու նից, 
և ար դյուն քում ձայ նի հոս քը ա նար գելք 
հաս նում է ար ձա գան քա րան նե րին: Ի նչ-
պես վե րը նշել ե նք, մաեստ րոն հա մա րում 
էր, որ իր ի սկ հե ղի նա կած վար ժու թյուն-
նե րի մի ջո ցով է ստեղծ վում ու զար գա նում 
վո կալ-տեխ նի կա կան բա զան:
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 Նա դա սա ժա մը սկ սում է ր՝ վար ժու թյուն ներ կա տա րե լով, ո րը տևում էր 20-25 րո պե: 
Այժմ ներ կա յաց նում ե նք նրա վար ժու թյուն նե րից մի քա նի սը, ո րոնք իմ կար ծի քով շատ 
օգ տա կար կլի նեն մեր ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի հա մար:

 Վար ժու թյուն N 27

 Վար ժու թյու նը ու նի եր կու տար բե րակ: Ա ռա ջի նը կա տար վում է չա փա վոր տեմ պով 
և փակ բե րա նով: Ար տի կու լա ցի ան նա խա տես ված է ոչ ձայ նա վոր հն չյուն նե րի հա մար, 
այլ բա ղա ձայն «մ», «ն» և «վ»-ի հա մար, ո րի ըն թաց քում շուր թե րը փակ են, հե նա րա-
նից ե կող օ դի հոս քը կար ծես ան ցնում է փակ շուր թե րի մի ջով՝ ա ռա ջաց նե լով վիբ րա-
ցի այի զգա ցո ղու թյուն: Այս վար ժու թյու նը ամ րաց նում է շն չա ռու թյու նը, սո վո րեց նում է 
«rilasciare»-ին, այ սինքն՝ մկա նային լար վա ծու թյու նից ա զատ վե լուն:

 Վար ժու թյուն N 28

 Տար բե րակ ներ: ne, mi, mo, me
 Վար ժու թյու նը կա տար վում է ա րագ տեմ պով «staccato», նա խա տես վում է մի այն 

բարձր ձայ նե րի հա մար ա զատ և փայ լուն հն չո ղու թյամբ. ակ տիվ օգ տա գոր ծել գլ խային 
ար ձա գանք նե րը:

 Վար ժու թյուն N 29

 Վար ժու թյու նը կա տար վում է ա րագ տեմ պով՝ «legato», ի նչ պես նաև «non legato», 
բո լոր տո նայ նու թյուն նե րում՝ դո մա ժոր գամ մայի նո տա նե րի ան վա նում նե րով: Բե րա նի 
բաց ված քը պետք է շատ չա փա վոր լի նի, ու բա ղա ձայն հն չյուն նե րը պետք չէ ը նդ գծել: 
Ձայ նա վոր նե րը պետք է հն չեն մի ա տե սակ ե րանգ նե րով:

 Վար ժու թյուն N 31

 Տար բե րակ ներ: mo, me
 Վար ժու թյու նը օգ նում է լավ զգա լու վե րին քիմ քը և գլ խային ար ձա գան քա րան նե րը: 
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Վար ժու թյու նը կա տա րե լիս բե րա նի բաց ված քը պետք է լի նի չա փա վոր:
 Վար ժու թյուն N 35

 Տա րա տե սակ: mo
 Վար ժու թյու նը կա տար վում է «legato»՝ բա վա կա նին ա րագ տեմ պով, ան ցո ղիկ նո-

տա նե րի կա տար ման ըն թաց քում ձայ նի տեմբ րը ու գույ նը մնում են ան փո փոխ, կո կոր-
դի բաց ված քը պետք է բա վա կա նին լայն լի նի:

 Վար ժու թյուն N 39

 Վար ժու թյու նը կա տար վում է «legato»՝ չա փա վոր տեմ պով: Ե րգ չին օգ նում է կենտ րո-
նա կան ձայ նա հատ վա ծը կա պել գլ խային ռե գիստ րի հետ: Կենտ րո նա կան ձայ նա հատ-
վա ծի ա ռա ջին կվին տան ե րգ վում է փա փուկ ան ցու մով, ի սկ «ս» տա ռը թեթև ու ղարկ-
վում է դե պի գլ խային ձայ նա հատ վա ծը:

 Վար ժու թյուն N 40 (2 տար բե րակ)

 
Այս եր կու վար ժու թյուն նե րը նման են փոք րիկ ձայ նա վար ժու թյուն նե րի, ո ւր օկ տա վա 

թռիչք նե րին հա ջոր դում է խրո մա տիկ վա րըն թաց քայ լեր: Կա տար վում է շատ եր գային 
«legato»՝ չա փա վոր տեմ պով: Սկզբ նա կան շր ջա նում յու րա քան չյուր տակ տից ա ռաջ 
վերց նում ե նք շն չա ռու թյուն, ի սկ այ նու հետև ո ղջ վար ժու թյու նը փոր ձում ե նք եր գել մեկ 
շն չով: Վա րըն թաց խրո մա տիկ քայ լե րի ըն թաց քում պահ պա նել բարձր գլ խային հն չո-
ղու թյու նը:

 Վար ժու թյուն N 42
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЭСТРО ДЖЕНАРРО БАРРА 

Г. Симонян

Цель данной статьи – ознакомление студентов и преподавателей соответствующих 
факультетов с творчеством маэстро Дженарро Барра, который является представителем 
‘’эмпирико-практического’’ направления в итальянской вокальной школе, одним из 
выдающихся оперных певцов и вокальных педагогов.

MAGISTER BARRAS PEDAGOGICAL ACTIVITY

H. Simonyan

The aim of this article is to get acquinted students and teachers of similar faculties 
with life and working experience of maestro Genarro Barra, who is the representative of 
empiriko-practical direction in italian vocal school, one of the extraordinary opera singers 
and vocal teachgrs.

 Վար ժու թյու նը կա տար վում է չա փա-
վոր տեմ պով՝ «legato» և «staccato», զար-
գաց նում է շն չա ռու թյան կա յու նու թյու նը և 
օգ նում է ա զատ, ա ռանց լար վա ծու թյան 

եր գել վե րին ձայ նե րը: Վե րին նո տա նե րին 
նա խոր դող ձայ նե րը պետք է հն չեն փակ և 
հա վա սար:
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Ар мянс кая детс кая фор те пи ан ная му-
зы ка прош ла дол гий путь раз ви ти я. На чи-
ная с пе ри о да фор ми ро ва ния ар мянс кой 
клас си чес кой му зы ки, ар мянс кие ком по-
зи то ры уде ля ли боль шое вни ма ние му зы-
каль но му вос пи та нию и соз да нию пред-
наз на чен ной для де тей му зы ки.

 Как из вест но, му зы каль ное вос пи та ние 
сос тав ля ет часть эс те ти чес ко го вос пи та-
ния и осо бен но цен но в детс ком и юно-
шес ком воз рас те, спо собст вуя гар мо нич-
но му раз ви тию де тей, ин тен сив ной ра бо те 
во об ра же ния и па мя ти, фор ми ро ва нию 
ха рак те ра и так да ле е. И не уди ви тель но, 
что ар мянс кие ком по зи то ры так же ста ви-
ли пе ред со бой це ли раз ви вать му зы каль-
ные уме ния де тей и юно шей, по вы сить их 
эс те ти чес кий вкус, рас ши рить ми ро возз-
ре ние и т.д. Сре ди ар мянс ких ком по зи то-
ров труд но най ти од но го ком по зи то ра, кто 
не внес бы свой вк лад в этой сфе ре. Ис-
поль зуя луч шие тра ди ции ми ро вой му зы-
ки, ар мянс кие ком по зи то ры так же соз да ли 
сво е об раз ну ю, вы ра зи тель ную и до воль но 
об ъем ную сфе ру, пред наз на чен ную для 
раз ви тия му зы каль но го об ра зо ва ния и 
детс ко го ис пол ни тельст ва.

 Не слу чай но, что о зна че нии му зы каль-
но го вос пи та ния де тей выс ка зы ва ли раз-
лич ные мыс ли еще сред не ве ко вые на ши 
ар мянс кие мыс ли те ли - Да вид Анахт (V-VI 
ве ка), Степa нос Сю никс кий (VIII век), Гри-
гор На ре ка ци (XI век), Нер сесШ но ра ли (XII 
век), Гри гор Та те ва ци (XIV век) и дру ги е.Не 

слу чай но, что в пер вых шко лах Са ак-Мес-
ро пян, од ним из ма ло чис лен ных пред ме-
тов бы ла му зы ка (д ру гие – род ной язык, 
ариф ме ти ка, ре ли гия и т.д.).

В ар мянс кой про фес си о наль ной му-
зы ке пер вые ша ги по соз да нию детс ких 
фор те пи ан ных про из ве де ний сде лал ос-
но во по лож ник ар мянс кой на ци о наль ной 
му зы ки, ком по зи тор, му зы ко вед, фольк-
ло рист и пе да гог Ко ми тас (1869-1935), ко-
то рый на по ро ге 20-го ве ка сво ей де я тель-
ност ью ут вер дил на ци о наль ные ос но вы 
ар мянс кой на род ной му зы каль ной шко лы. 
Выс ту пая с боль шим ус пе хом на фо ру мах 
меж ду на род ных му зы каль ных ор га ни за-
ций в Гер ма ни и, Фран ци и, Швей ца ри и, а 
так же в Тур ции и го ро дах За кав каз ья, сво-
и ми цен ны ми на уч ны ми исс ле до ва ни я ми 
и му зы каль ны ми выс туп ле ни я ми до ка зал, 
что «у ар мянс ко го на ро да есть своя са мос-
то я тель ная му зы ка” [1, стр.109].

В твор чес кой жиз ни Ко ми та са боль ше 
мес то за ни ма ла так же пе да го ги чес кая де-
я тель ность.Бу ду чи ос но во по лож ни ком ар-
мянс кой про фес си о наль ной му зы ки, ком-
по зи тор при да вал боль шую важ ность де лу 
му зы каль но го вос пи та ния и под го тов ки 
кад ров.Тон кий и та лант ли вый му зы кант, он 
и в этой сфе ре так же выс ту пил в ка чест ве 
но ва то ра и внес свой не о це ни мый вк лад.

 Ко ми тас счи тал, что в ос но ве про фес-
си о наль но го му зы каль но го обу че ния и 
вос пи та ния долж на быть на ци о наль ная 
му зы ка.В сво их стат ьях он выс ка зы вал 

 МЭ РИ БАГ ДА СА РЯН 

ИЗ ИС ТО РИИ АР МЯНС КОЙ ДЕТС КОЙ 

ФОР ТЕ ПИ АН НОЙ МУ ЗЫ КИ. ДЕТС КИЕ 

АЛЬ БО МЫ АРА МА ИЛ ЬИ ЧА ХА ЧА ТУ РЯ НА
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убеж де ни е, что учить ся му зы ке нуж но по 
об раз цам фольк ло ра род но го на ро да. Де-
ти долж ны ду мать, петь на сво ем род ном 
му зы каль ном язы ке, осо бен но в млад шем 
воз рас те. Ко ми тас соз дал для них “Семь 
пе сен для фор те пи а но” и “Детс кие ми-
ни а тю ры”. Все 12 пьес это го цик ла так же 
на пи са ны по на род ным те мам, сре ди ко-
то рых так же “Ма лень кая по ли фо ни чес кая 
сю и та” и сос то я щая из 8 так тов ма лень кая 
пье са под наз ва ни ем “То гик”. Эти пье сы в 
об щем смыс ле име ют ли ри чес кий ха рак-
тер. Наст ро е ния раз но об раз ны, а гар мо-
ния ме ло дий вы те ка ет из ла до го го мыш-
ле ния ар мянс ко го на ро да.П ье сы мож но 
ис пол нять сов ме щен но, не ко то рые как 
цикл и т.д. По этим на пи сан ным для де-
тей пье сам мож но сме ло ска зать, что Ко-
ми тас по ло жил ос но ву ар мянс кой детс кой 
фор те пи ан ной му зы ки, при да вая фор те-
пи ан но му зву ча нию на ци о наль ный дух и 
ды ха ни е, ре шив му зы каль ную проб ле му 
со свойст вен ным его ге нию осо бым тон-
ким эс те ти чес ким вку сом и не пов то ри мым 
мас терст вом.

В 1920-30-ых го дах в ар мянс кой детс-
кой фор те пи ан ной му зы ке но вой ст ра ни-
цей ста ло твор чест во ком по зи то ра Сар ги са 
Бар ху да ря на(1888-1973).Д ля фор те пи а но 
на пи са на боль шая часть его про из ве де-
ний, ми ни а тю ры и раз лич ные пье сы тан-
це валь но го ха рак те ра. По сво е му ме ло-
ди чес ко му-ин то на ци он но му ст ро е ни ю, 
фак тур ны ми средст ва ми и со дер жа ни ем, 
пье сы Бар ху да ря на свя за ны с го родс кой 
инст ру мен таль ной му зы кой, пре об ла да ет 
инст ру мен таль ное мыш ле ни е.

С вои мно го чис лен ные на пи сан ные для 
де тей про из ве де ния ком по зи тор об ъе ди-
нил в нес коль ких сбор ни ках, каж дый из 
ко то рых име ет оп ре де лен ное воз раст ное 

зна че ни е. Мно гок рат но бы ли из да ны сбор-
ни ки пред наз на чен ные для де тей млад ше-
го воз рас та, для юно шест ва, детс кие аль-
бо мы ит.д. Один из сбор ни ков, “Детс кий 
аль бом” (пе рес мот рен ное из да ни е, Тби-
ли си, 1964), обоб ща ет 20 пьес для раз-
ных воз рас тов, ко то рые предс тав ля ют из 
се бя жи вые кар ти ны детс кой пов сед нев-
ной жиз ни: ма лень кие сцен ки – “В детс ком 
са ду”, “Ру бик жа лу ет ся”, “Го во рун”, “По-
ход”, “Ша лу ниш ка”, “День рож де ни я”, “В 
шко ле” и т.д. Прос ты е, вы ра зи тель ны е, 
с конк рет ным предс тав ле ни ем, пье сы му-
зы каль ных сбор ни ков дос туп ны для детс-
ко го во об ра же ни я. В ос но ву нес коль ких 
пьес ав тор по ло жил из вест ные на род ные 
ме ло ди и, та ким об ра зом де лая при выч-
ным для детс ко го слу ха на род ные му зы-
каль ные ин то на ци и. В этих пье сах по ка не 
ста вят ся тех ни чес кие за да чи, хо тя пье сы 
рас по ло же ны в по ряд ке пос те пен но го ус-
лож не ни я. Они по яв ля ют ся в дру гих му зы-
каль ных сбор ни ках, ко то рые пре дус мот ре-
ны для стар ших клас сов.В этих сбор ни ках 
пье сы дос та точ но раз но об раз ны и бо га ты 
об ра за ми, от че го на ци о наль ный эле мент 
и про яв ля ет ся бо лее яр ко. И все это, без 
сом не ни я, де ла ет эти его про из ве де ния 
пол но цен ным эс те ти чес ким по со би ем 
для уча щих ся в му зы каль ных шко лах [3, 
стр.45-49].

Б лиз кие к про из ве де ни ям Бар ху да ря-
на тен ден ции за ме ча ют ся в детс ких фор-
те пи ан ных пье сах дру гих ар мянс ких ком-
по зи то ров: Ро ма но са Ме ли кя на, Ар ме на 
Тиг ра ня на, Ка ро За ка ря на, Аро Сте па ня на 
и дру гих. Эти про из ве де ния так же на пи-
са ны в жан ре ми ни а тю ры. 

Ар мянс кая детс кая фор те пи ан ная му-
зы ка бо лее бур но раз ви ва ет ся на чи ная со 
вто рой по ло ви ны XX –о го ве ка, ког да по-
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я вив ше е ся це лое соз вез дие ком по зи то ров 
вы ка зы ва ет свою на и боль шую ак тив ность 
в этой об лас ти. Детс кая му зы ка час то ста-
но вит ся сфе рой му зы каль но-с ти лис ти чес-
ких ре ше ний, нап ря жен ных рит мо-ин то на-
ци он ных по ис ков, ко то рые со от ветст ву ют 
и твор чес ким ст рем ле ни ям дан но го ав то ра, 
и тен ден ци ям на ци о наль ной ком по зи торс-
кой шко лы. От ра же ни ем все го это го яв ля-
ют ся но вые жан ры- со на ты, ва ри а ци и, сю-
и ты, прог рамм ные цик лы, аль бо мы.

 По яв ля ют ся “Детс кие ст ра ни цы” Г. 
Чт чя на, пье сы и сбор ни ки С. Сам ве ля на, 
Ю. Ге вор гя на, С Наг дя на, Э. Ха га гор тя на, 
Э. Арис та ке ся на, А. Са тя на, Р. Сарг ся на, 
Г. Дел ла ля на, А. Лу си ня на. Наб лю да ет ся 
рост вир ту оз но го уров ня детс ких пьес, ис-
поль зо ва ние сме лых тех ни чес ких средств, 
обо га ще ние ла до-то наль ных, темб раль-
ных средств, средств рит мо во го язы ка.

П ри ме ча те лен так же вк лад ар мянс кой 
жен щи ны ком по зи то ра, Га я не Че бо та-
рян(1918-1998) в де ле соз да ния детс кой 
му зы ки. Детс кие фор те пи ан ные про из ве-
де ния Г. Че бо та рян бы ли обоб ще ны в “По-
ли фо ни чес ком аль бо ме” (1972). Аль бом 
вк лю чил в се бя две над цать ми ни а тюр, в 
ко то рых ком по зи тор об ра ти лась ко всем 
по ли фо ни чес ким фор мам, спо со бам раз-
ви тия и раз но вид нос тям ст ро е ни я. Цел ью 
соз да ния “По ли фо ни чес ко го аль бо ма для 
юно шест ва” бы ло на ос но ве ха рак тер но-
го ма те ри а ла с на ци о наль ной ос но вой оз-
на ко мить де тей с ос нов ны ми фор ма ми и 
при е ма ми по ли фо ни чес ко го пись ма.

“ Ме ня вос хи ща ет не о бык но вен ная ес-
тест вен ность, с ко то рой в Ва ших пье сах 
со че та ет ся на род но-пе сен ная ос но ва с 
прин ци па ми и при е ма ми по ли фо ни чес ко-
го пись ма”-пи сал ав то ру цик ла Д. В. Ка ба-
левс кий в 1975 го ду [ 2, стр. 4].

 Ли дер ар мянс кой ком по зи торс кой шко-
лы Эд вард Мир зо ян так же внес свой вк-
лад в этой сфе ре (1921-2012). Фор те пи ан-
ное нас ле дие Э. Мир зо я на срав ни тель но 
ма лень ко е, од на ко весь ма предс та ви тель-
но е, ко то рое об ъе ди ня ет неж ную ли рич-
ность с силь ным дра ма тиз мом.

П ро из ве де ние Мир зо я на “По э ма” и 
сос то я щий из шес ти час тей “Аль бом для 
внуч ки”-э то единст вен ные про из ве де ния 
ком по зи то ра, на пи сан ные для фор те пи-
а но. Про из ве де ние “Аль бом для внуч ки” 
(1984) бы ло соз да но при очень ин те рес-
ных обс то я тельст вах. Му зой для Мир зо я-
на ста ла его внуч ка трех спо ло ви ной лет. 
Пес ня ма лень кой Ма ри ам ста ла чет вер той 
част ью его про из ве де ни я, ко то рая бы ла 
наз ва на “Иг ра”. Дру гие час ти “Аль бо ма” 
предс тав ля ют че ре до ва ние детс ких наст-
ро е ний: ”Пе чаль ный вальс”, прив ле ка-
тель ные “Ма ри ам”, “Раз дум ье” и под виж-
ная “Ток ка ти на”.П ро из ве де ние на чи на ет ся 
с “Ут ра”, где есть ко рот кое ци ти ро ва ние из 
пес ни Ко ми та са “Ан ту ни”. 

И на ко нец, оченьз на ме на тель ные дос-
ти же ния ар мянс кой му зы ки свя за ны с 
име нем ге ни аль но го ком по зи то ра Ара ма 
Ха ча ту ря на. Бла го да ря его твор чест ву, ар-
мянс кая му зы ка при об ре ла дейст ви тель но 
меж ду на род ное зна че ни е, выш ла на ми-
ро вую аре ну, став од ним из вы со чай ших 
дос ти же ний му зы каль но го ис кусст ва 20-го 
ве ка.А рам Ха ча ту рян, бу ду чи все мир но из-
вест ным ком по зи то ром, в сво ем твор чест-
ве боль шое мес то уде лял так же пе да го ги-
ке и, об ра ща ясь к сфе ре пе да го ги ки, не 
за бы вал так же тво рить для де тей, соз дав 
свои зна ме ни тые детс кие аль бо мы и Со-
на ти ну, ко то рые ком по зи тор пос вя тил уча-
щим ся му зы каль ной шко лы Про коп ьевс ка 
/1959 г./. Пос лед няя из них с пер вых же 
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дней сво е го соз да ния прив лек ла вни ма ние 
пи а нис тов.Б ла го да ря сво ей яр кой му зы ке, 
она дав но выш ла из детс ко го ре пер ту а ра 
и с ус пе хом ис пол ня ет ся так же в кон церт-
ных выс туп ле ни ях.

Д ва детс ких аль бо ма ком по зи то ра за-
ни ма ют в ар мянс кой детс кой фор те пи ан-
ной му зы ке цент раль ное и зна ме на тель-
ное мес то. Они бы ли соз да ны 1964-65-ых 
го дах [4, стр. 532-533].

В детс кой му зы ке Ха ча ту ря на за мет-
на пе ре да ча из вест ных тра ди ций Сар ги са 
Бар ху да ря на, ко то рым свойст ве нен тан-
це валь ный ха рак тер, об щая оп ти мис тич-
ность и т.д. Од на ко, на ря ду со схо жест ью, 
про де лан боль шой по лет, в зна чи тель ной 
сте пе ни вы рос про фес си о на лизм, обо га-
щен му зы каль ный язык.

О бе тет ра ди аль бо ма сим мет рич ны по 
сво ей фор ме, каж дая вк лю ча ет 10 ми ни-
а тюр, рас по ло жен ные ме то дом пос те пен-
но го ус лож не ния эс те ти чес ко-вы ра зи тель-
ных и тех ни чес ких за дач. Ка жет ся, каж дая 
ми ни а тю ра - это час тич ка не раз рыв ной 
це поч ки. Оба аль бо ма за кан чи ва ют ся на и-
бо лее об ъем ны ми фу га ми, что, как буд то, 
соз да ет ор га ни чес кую связь меж ду аль бо-
ма ми. Каж дая пье са в аль бо ме име ет сво е, 
так на зы ва е мо е, прог рамм ное наз ва ни е, 
ко то рые свя за ны с пов сед нев ной жизн ью 
де тей, с их иг ра ми и разв ле че ни я ми, что 
де ла ет еще бо лее об раз ным дан ную пье су, 
по мо га ет де тям вой ти в эти об ра зы и пра-
виль но ин терп ре ти ро вать его.

 Так, в аль бо мах наш ли мес то пье сы са-
мо го раз лич но го ха рак те ра. Пер вый аль-
бом на чи на ет ся с пье сы “Ан дан ти но”. В 
аль бо ме есть еще од на пье са, у ко то рой 
то же нет прог рамм но го наз ва ни я-“ Му зы-
каль ная кар ти на” (пер вый аль бом, N 6). 
Оба эти пье сы очень близ ки по ха рак те-

ру, обе име ют чрез вы чай но пе сен ный и 
меч та тель ный ха рак тер. Пос коль ку обе 
эти пье сы не име ют прог рамм но го наз-
ва ни я, сле до ва тель но, они да ют воз мож-
ность де тям са мос то я тель но соз да вать об-
ра зы, вы те ка ю щие из му зы ки.В аль бо ме 
наш ли мес то так же сле ду ю щие но ме ра, 
на по ми на ю щие об раз цы на род ной му зы-
ки - “Под ра жа ние на род но му” (пер вый 
аль бом, N 9), “Вос точ ный та нец” (в то рой 
аль бом, N3) и “Иг ра на буб не” (в то рой аль-
бом, N 5). Эти три про из ве де ния раз во-
ра чи ва ют ся в ин то на ци ях, свойст вен ных 
ар мянс кой на род ной му зы ке. Дос та точ но 
от ме тить тот факт, что пье сы “Под ра жа-
ние на род но му” и “Вос точ ный та нец” на-
пи са ны ха рак тер ны ми ар мянс кой му зы ке 
раз ме ра ми, “Вос точ ный та нец” в раз ме-
ре 3/8, а “Под ра жа ние на род но му – 6/8. 
“Вос точ ный та нец” дейст ви тель но име ет 
тан це валь ный ха рак тер и нуж но от ме тить, 
что это од на из са мых ис пол ня е мых пьес, 
ко то рую учи те ля му зы каль ных школ вк лю-
ча ют в ре пер ту ар сво их уче ни ков и ис пол-
ня ют в кон церт ных выс туп ле ни ях. Слу шая 
или ис пол няя эту пье су, предс тав ля ем му-
зы кан та, ко то рый на буб не иг ра ет раз лич-
ные рит мы. 

Есть пье сы, ко то рые в со дер жа тель ном 
смыс ле близ ки, нап ри мер, “Се год ня зап-
ре ще но гу лять”(№2), “Ля до сер ьез но за-
бо лел” (№3), “В день рож де ни я” (№ 4), из 
вто ро го аль бо ма – “С ка кал ка” (№ 1), “Ве-
чер няя сказ ка” (№ 2), “Бар сик на ка че лях” 
(№ 4). Эти пье сы свя за ны с разв ле че ни я-
ми и бы том де тей, так же опи сы ва ют ок ру-
жа ю щую их дейст ви тель ность и их от но-
ше ния с ок ру жа ю щей дейст ви тель ност ью. 
Нап ри мер, пье са “Се год ня зап ре ще но гу-
лять” как буд то предс тав ля ет из се бя ди а-
лог, ко то рый про ис хо дит меж ду ро ди те лем 
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и сы ном. Вся пье са пост ро е на на про ся-
щих ин то на ци ях.

 По доб ное груст ное наст ро е ние име-
ет так же пье са “Ля до сер ьез но за бо лел”. 
Здесь вы ра же но чувст ви тель ное от но ше-
ние маль чи ка, по то му что его вер ный друг, 
со бач ка Ля до за бо ле ла. В пье се при сутст-
ву ют сле ду ю щие друг за дру гом дис со-
нанс ные ак кор ды, ко то рые буд то вы ра жа-
ют ст ра да ния боль ной со ба ки. Сле ду ю щая 
пье са, свя зан ная с разв ле че ни я ми де тей, 
это “С ка кал ка”, с ко то рой на чи на ет ся вто-
рой аль бом. Эта пье са по сво е му об ъе-
му ма лень кая и име ет до воль но прос тую 
фор те пи ан ную фак ту ру. Наз ва ние пье сы 
го во рит все о му зы ке, пос коль ку тут яв но 
слыш но пры га ние ре бен ка со ска кал кой, 
ко то рое про я ви лось в му зы ке по ле та ми 
вверх и вниз раз лич ных ин тер ва лов (по-
ле ты секс та ми вверх и по ле ты тер ци я ми 
вниз). Пье са “Ве чер няя сказ ка” так же не 
труд ная для ис пол не ни я, она предс тав ля-
ет из се бя мед лен но раз во ра чи ва ю ще е ся 
валь со вое наст ро е ни е. И ко неч но, в аль-
бо ме вы де ля ет ся пье са “Д ве смеш ные те-
тень ки пос со ри лись” (в то рой аль бом, N 6), 
в ко то рой наб лю да ет ся и чувст во юмо ра, и 
ди а лог, и шут ли вый ха рак тер.

О чень лю бо пы тен так же “Э тюд”, ко-
то рый яв ля ет ся пя тым но ме ром в пер-
вом аль бо ме. “Э тюд” на пи сан в до воль но 
быст ром тем пе (allegromoderato), иос на-
щен при е ма ми ток кат но го пись ма.

Из ло жен ная в на ча ле про из ве де ния ме-
ло дия в те че ния все го про из ве де ния каж-
дый раз зву чит в раз ных то наль ност ьях.
Э то про из ве де ние од но из са мых час то ис-
пол ня е мых пьес, ко то рую де ти с удо вольст-
ви ем иг ра ют не толь ко в учеб ных це лях, 
но так же на кон церт ных выс туп ле ни ях. 
“Э тюд”, как и “Рит ми чес кая гим нас ти ка” 

(пер вый аль бом, N 8) и “Ток ка та” (в то рой 
аль бом, N9) соз да ны для оз на ком ле ния 
де тей с не ко то ры ми рит ми чес ки ми уп раж-
не ни я ми и, в оп ре де лен ной сте пе ни, для 
раз ви тия тех ни чес ких воз мож нос тей. По 
сво им раз ме рам “Ток ка та” до воль но об-
ъем ная пье са. Для ис пол не ния то же дос та-
точ но слож ная как в тех ни чес ком смыс ле, 
так и в смыс ле ху до жест вен но го об ра за. 
Не слу чай но, что она наш ла свое мес то под 
пред пос лед ним но ме ром вто ро го аль бо-
ма, пос коль ку преж де, чем дой ти до этой 
пье сы, де ти, ис пол няя ос таль ные пье сы, 
при об ре та ют оп ре де лен ные ис пол ни тельс-
кие и ху до жест вен ные на вы ки, что да ет им 
воз мож ность ис пол нить эту пье су. Сле ду-
ю щая пье са, ко то рая то же од на из са мых 
ис пол ня е мых, это “Кон ни ца”, ко то рая наш-
ла свое мес то под 7-ым но ме ром пер во го 
аль бо ма. В ос но ве му зы ки ле жит очень 
ин те рес ная разв ле ка тель ная те ма, ко то рая 
с не ко то ры ми из ме не ни я ми пос то ян но пов-
то ря ет ся в те че ние пье сы, вы ра жая то пот 
конс ких ко пыт. Од на ко во вто рой час ти 
пье сы, где сно ва выс ту па ет глав ная те ма, 
здесь про ис хо дят оп ре де лен ные из ме не-
ни я. Вы ра жа ю щие то пот конс ких ко пыт 
обо ро ты здесь про хо дят в ле вой ру ке, ме-
ня ет ся как то наль ность (кс та ти, то наль ные 
отс туп ле ния в пье се пре об ла да ют), так и 
ин тер валь ное пост ро е ние (тер ция и нап-
рав лен ная вниз се кун да), а про те ка ю щая в 
на род ных ин то на ци ях ме ло дия пе ре ме ща-
ет ся в пра вую ру ку. Су щест ву ю щие в пье се 
мно го чис лен ные отс туп ле ния да дут де тям 
воз мож ность слу шать и, что са мое глав но е, 
об ра тить боль шое вни ма ние на по доб ные 
из ме не ни я. В аль бо мах наш ли мес то так же 
на сы щен ные по ли фо ни чес ки ми при е ма ми 
пье сы, как “Ин вен ци я” (в то рой аль бом, N 
8), и две фу ги, ко то рые раз ме ше ны в кон-
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це аль бо мов.
В “Ин вен ци и” ком по зи тор ис поль зо вал 

ме ло дию “Adagio” из ба ле та “Га я не”. Эта 
пье са име ет очень кра си вый и ли ри чес кий 
ха рак тер. В ос но ве пье сы ле жит на род ный 
и на ци о наль ный ко ло рит. Про из ве де ние 
на чи на ет ся из ло же ни ем пе сен ной те мы, 
ко то рая сна ча ла про хо дит в пра вой ру ке, 
а за тем вхо дит вто рой го лос и буд то все 
про из ве де ние прев ра ща ет ся в за ду шев-
ный ди а лог.

 За кан чи ва ют ся аль бо мы по ли фо ни-
чес ки ми пье са ми-д ву мя фу га ми. Ха ча ту-
рян сох ра нил в фу гах все за ко но мер нос ти 
клас си чес кой фу ги.

И зу чая детс кие аль бо мы Ха ча ту ря на, 
ста но вят ся оче вид ным, что да же в ма-
лень ких пье сах, ко то рые пре дус мот ре ны 
для на чи на ю щих пи а нис тов, по ло же ны 
сер ьез ные ис пол ни тельс кие за да чи: это 
сов ме ще ние нес коль ких ар ти ку ля ци он-
ных средств, рит мо-ме ло ди чес кое мно-
го об ра зи е, ис поль зо ва ние пе да ли, оз на-
ком ле ние с по ли фо ни чес ки ми при е ма ми 
и т.д. Ос та но вим ся на не ко то рых пье сах 
бо лее под роб но: нап ри мер “Ан дан ти но”, 
где ре бе нок мо жет раз ви вать на вы ки ле га-
то, фра зи ров ки, од нов ре мен но сов ме щая 
син ко пи ро ван ную рит ми чес кую кар ти ну 
в ле вой ру ке, в то же вре мя ис поль зо вать 
пе даль. В “С ка кал ке”, нап ри мер, ма лень-
кие ис пол ни те ли долж ны вла деть шт ри хом 
стак ка то, соб лю дать ин тер валь ные вы ра-
зи тель ные ин то на ци и, а так же во вто рой 
час ти пье сы ле га то ле вой ру ки сов ме щать 
с про дол жа ю щим ся в пра вой ру ке стак-
ка то. В “Э тю де” ре бе нок мо жет раз вить 
ди на мич ное чувст во, в пье се щед ро ис-
поль зо ва ны ди на мич ные ука за ни я, сфор-
цан до- sf. В “Ин вен ци и” мед лен ный темп 
да ет де тям воз мож ность во вре мя му зы ки 

слы шать се бя и пост ро ить за кон чен ную 
пе сен ную му зы каль ную мысль. Су щест ву-
ю щие в этой пье се тем по вые из ме не ния 
да ют де тям воз мож ность оз на ко мить ся и 
на у чить ся де лать гиб кий пе ре ход от од но-
го тем па к дру го му. В пье се наш ли мес то 
от мет ки accelerando, poco ritenuto, a tem-
po, точ ное соб лю де ние ко то рых во вре мя 
ис пол не ния даст воз мож ность спо собст во-
вать пос те пен но му раз ви тию про из ве де-
ния и ло ги чес ко му окон ча ни ю.Ис поль зо-
ван ный в пье се “Д ве смеш ные те тень ки 
пос со ри лись” ка но ни чес кий стиль пись ма-
даст воз мож ность де тям поз на ко мить ся с 
по ли фо ни чес ки ми средст ва ми.

От ме тим так же, что две фу ги аль бо мов 
иск лю чи тель но ос но ва ны на на ци о наль-
ных му зы каль ных ин то на ци ях и нап рав-
ле ны на то, что бы оз на ком ле ние де тей с 
по ли фо ни чес ки ми средст ва ми на чать с 
ма те ри а ла, ос но ван но го на на ци о наль ном 
фольк ло ре. Так пос ту па ли и мно гие дру-
гие ком по зи то ры, ко то рые му зы каль ное 
вос пи та ние де тей ве дут от на ци о наль но го 
к все мир но му.

О це ни вая “Детс кие аль бо мы” Ха ча ту-
ря на, мож но ска зать, что они яв ля ют ся 
од ним из дос ти же ний ми ро вой детс кой 
му зы каль ной ли те ра ту ры, где еще раз от-
ра зил ся ге ний Ара ма Ил ьи ча Ха ча ту ря на.
Не об хо ди мо так же до ба вить, что Ха ча ту-
рян, соз да вая свои детс кие про из ве де ни я, 
ос тал ся вер ным сво им ос нов ным твор чес-
ким прин ци пам и сти лю, ко то рые про я-
ви лись за вер шен ны ми в ху до жест вен ном 
смыс ле пье са ми.

И в пе да го ги чес ком, и в ху до жест вен-
ном ас пек те аль бо мы предс тав ля ют со бой 
цен ный вк лад и до сих пор про дол жа ют 
обу чать мно го чис лен ные по ко ле ния му зы-
кан тов-ис пол ни те лей во всех угол ках ми ра.
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FROM THE HISTORY OF CHILDRENS PIANO MUZIC. 

THE CHILDRENS ALBUMS OF ARAM KHACHATRYAN 

M. Baghdasaryan

The aim of the work is to touch upon the development of childrens piano muzic once 
more, also to mention the composers who put effort in the development of this fieid. This 
work is mainly devoted to the analysis of Aram Khachatryans childrens albums and some me-
thodical instructions. And why du we stress especially the analysis of these albums. The thing 
is that thes works are kept in the background amoung the famous works of the composer. 
But in fect the albums are of great work of are and they contribute to the development of 
childrens executive and aesthetic skills. 

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՆԱ ՄՈՒ ՐԱՅԻՆ Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ. 

Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱ ՆԻ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԱԼ ԲՈՄ ՆԵ ՐԸ

Մ. Բաղ դա սա րյան 

Աշ խա տան քի նպա տակն այն է, որ պես զի ևս մեկ ան գամ ան դրա դառ նանք հայ 
ման կա կան դաշ նա մու րային ե րաժշ տու թյան զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև տալ այն կոմ-
պո զի տոր նե րի ան վա նում նե րը, ո րոնք մեծ ներդ րում են կա տա րել այդ ո լոր տի զար-
գաց մա նը: Պետք է նաև ա վե լաց նել, որ աշ խա տան քը հիմ նա կա նում նվիր ված է Ա. Խա-
չատ րյա նի ման կա կան ալ բոմ նե րի վեր լու ծու թյա նը և ո րոշ մե թո դա կան ցու ցում նե րին: 
Շեշ տը հատ կա պես դրել ե նք հենց այս ալ բոմ նե րի վեր լու ծու թյա նը, ո րով հետև դրանք 
կոմ պո զի տո րի մյուս հռ չա կա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կող քին կար ծես թե մնա ցել 
են ստ վե րում: Սա կայն պետք է նշել, որ ալ բոմ նե րը իս կա պես մեծ գե ղար վես տա կան 
ար ժեք են ներ կա յաց նում և նպաս տում են ե րե խա նե րի կա տա րո ղա կան և գե ղա գի տա-
կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը:



317

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն  Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն Յ Ա Ն  Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ

Կա ռա վար ման ո ճի ը նտ րու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով՝ 
կազ մա կեր պու թյան տե սա կը և կա ռուց-
ված քը, գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը և բնույ-
թը, ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րը, սահ-
ման ված ժամ կետ նե րը, կա ռա վար ման 
սահ մա նա փա կում ներն ու ի րա վունք նե րը, 
ժա մա նա կի փո փո խու թյուն ներն ու պա-
հանջ նե րը, աշ խա տա կազ մի քա նա կա կան 
ու ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը և այլն: 

 Դպ րոցն այն պի սի կա ռույց է, ո րի ղե-
կա վա րումն ու կա ռա վա րումն ո ւղ ղա կի 
ազ դե ցու թյուն և դե րա կա տա րու թյուն ու-
նեն ե րե խա նե րի, դե ռա հաս նե րի և պա-
տա նի նե րի ան ձի ձևա վոր ման, զար գաց-
ման ու կա տա րե լա գործ ման հար ցում: 
Դպ րո ցի տնօ րե նի կող մից ա մեն մի բաց-
թո ղում և թե րա ցում կա րող է ան ցան կա լի 
հետ ևանք ներ ու նե նալ մա նուկ նե րի ու նաև 
ը նդ հա նուր հա սա րա կու թյան կյան քում:: 
Կր թու թյան կա ռա վար ման խն դիր նե րից 
են կա ռա վար ման ո ճե րը: Կր թա կան կա-
ռույց նե րում, այդ թվում՝ Ի րա նի հան րակր-
թա կան դպ րոց նե րում տնօ րեն նե րի կող-
մից կի րառ վում են կա ռա վար ման տար բեր 
մո տե ցում ներ ու ո ճեր, շեշ տադր վում են 
այս կամ այն ո ճի ո րո շա կի կող մե րը: Կա-
ռա վար ման գլ խա վոր ո ճերն են. 

1. Ժո ղովր դա վա րա կան ոճ: Այս ո ճում 
խմ բի ան դամ ներն ի րա վունք ու նեն ներ-
կա յաց նե լու ի րենց տե սա կետ նե րը, ղե կա-
վարն իր կար ծիք նե րը չի պար տադ րում 

աշ խա տա կազ մին, այլ ո րո շում նե րը կա-
յաց վում են մե ծա մաս նու թյան կար ծիք նե-
րի հի ման վրա: Ժո ղովր դա վա րա կան ո ճը 
սերտ ա ղերս ներ ու նի հա մա գոր ծակ ցային 
մե թո դի հետ: 

2. Ավ տո րի տար (ամ բող ջա տի րա-

կան, բռ նա պե տա կան) ոճ: Դա սա կան 
այս ո ճում վեր ջին խոսքն ա սում է ղե կա-
վա րը, և նա է հա մար վում մի ակ ո րո շում 
կա յաց նո ղը: Այս ո ճը կի րա ռող ղե կա վա րը 
պետք է լի նի չա փա զանց կա յուն, հաս-
տա տա կամ ան ձ, պետք է ու նե նա կուռ և 
հա մա կարգ ված մտա ծո ղու թյուն, որ պես-
զի կա րո ղա նա ա ռաջ նոր դել իր կա ռույցն 
ու աշ խա տա կից նե րին: Սո վո րա բար կա-
ռա վար ման մի անձ նյա ավ տո րի տար ո ճն 
է հենց հա մար վում կա ռա վար ման գլ խա-
վոր ոճ, որ տեղ կար ևոր ո րո շում նե րը կա-
յաց նում է ղե կա վա րը, ի սկ են թա կա նե րի 
միջև բա ժա նում պար տա կա նու թյուն ներն 
ու ա նե լիք նե րը: Այս ո ճը են թադ րում է ճշգ-
րիտ հա վա տար մու թյուն և ա ռանձ նա պես 
ու շադ րու թյուն դարձ նում գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք նե րին: 

3. Մի այն նպա տակ նե րին ու թի րախ-

նե րին միտ ված կա ռա վա րում: Այս պի սի 
մո տեց ման դեպ քում կար ևոր վում են մի-
այն կազ մա կերպ չա կան նպա տակ նե րը, 
նա խանշ ված թի րախ նե րին հաս նե լը և 
ար դյու նա րա րու թյան բարձ րա ցու մը, ի սկ 
մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
կազ մա կեր պու թյան կա ռույց նե րը և հա-

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 

ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ՆԱՍ ՐՈԼ ԼԱՀ Ա ՍԱ ԴԻ 

ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ Ո ՃԵ ՐԸ Ի ՐԱ ՆԻ 

ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐՈՒՄ 
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վա քա կան մաս նակ ցու թյու նը կար ևոր չեն 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծում: Կազ-
մա կեր պու թյան կա ռույց նե րը ո ւղ ղա հա յաց 
հա րա բե րու թյան մեջ են և գոր ծադ րում են 
վեր ևից ներքև հղ վող կար գադ րու թյուն նե-
րը, չկան հո րի զո նա կան մա կար դակ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: Այս ո ճին բնո-
րոշ կող մե րից են կազ մա կեր պու թյան մեջ 
խմ բային կա ռույց նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 
հրա մա յա կան կա ռա վար ման գոր ծադ-
րու մը՝ խրա խու սանք նե րի և պա տիժ նե-
րի մի ջոց նե րով: Կա ռա վար ման այս ո ճը, 
թերևս, այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէ 
կր թա կան կա ռույց նե րի հա մար, ո րոնք 
հիմն ված են մարդ կային փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի վրա և նե րա ռում են ին տե լեկ-
տո ւալ մարդ կանց, քա նի որ ղե կա վար ման 
այս ո ճը չի ա պա հո վում ան ձի կա տա րե լա-
գոր ծումն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, և չկան 
ի նք նավս տա հու թյան ու մո տի վա ցի այի 
տար րեր: 

4. Կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րին 

կար ևո րող կա ռա վա րում: Կա ռա վար-
ման այս ո ճը հիմն ված է ան դամ նե րի և 
աշ խա տա կից նե րի բա վա րար վա ծու թյան, 
աշ խա տան քային մո տի վա ցի ա նե րի և ար-
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման վրա: 
Այս ո ճին բնո րոշ են կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րի միջև մտե րիմ փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րը, կո լեկ տիվ ու թի մային 
ներգ րավ վա ծու թյու նը, կազ մա կեր պու-
թյան տար բեր օ ղակ նե րում աշ խա տող նե-
րի խմ բե րի ձևա վո րու մը: Մեկ այլ դի տան-
կյու նից նայե լով՝ ո րո շա կի պայ ման նե րում 
այս ո ճը կա րող է ցան կա լի ար դյունք ներ 
չու նե նալ, քա նի որ ան դամ նե րի միջև տի-
րում են մտեր միկ ու հու զազ գա ցա կան 
կա պեր, և բա վա րար չա փով չեն կի րառ-
վում խրա խուս ման ու պատ ժի մի ջոց նե րը, 
հետ ևա բար հա վա նա կան են կա նոն նե րի 
խախ տում ներ, ան հետ ևո ղա կա նու թյուն, 

ան կազ մա կերպ վա ծու թյուն: Հար կա վոր է 
հա վա սա րակշ ռել կա ռա վար չա կան մո տե-
ցում նե րը, այ սինքն՝ ան դամ նե րի կար ևոր-
ման կող քին չան տե սել նաև կազ մա կեր-
պու թյան պա հանջ նե րը: 

5. Ան տար բեր ո ճով կա ռա վա րում: Այս 
ո ճում տնօ րե նը նվա զա գույն ու շադ րու թյուն 
է տրա մադ րում թե՛ փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի և թե՛ պար տա կա նու թյուն նե րի վրա, 
հետ ևա բար ոչ պաշ տո նա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը լրաց նում են կա ռա վար ման 
բա ցը: Այս ո ճը հար մար է այն ժա մա նակ, 
ե րբ կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե րը փոքր 
ու ան նշան են, կամ էլ տնօ րե նը ձգ տում է 
սահ մա նա փա կել աշ խա տան քի լար վա ծու-
թյունն ու հուզ մուն քը: 

6. Պար տա կա նու թյուն նե րի վրա 

հիմն ված կա ռա վա րում: Տնօ րե նը ա ռա-
վե լա գույն ու շադ րու թյուն է դարձ նում 
պար տա կա նու թյուն նե րի և գոր ծու նա կու-
թյան վրա, մե ծա պես վե րահս կում կազ մա-
կեր պու թյու նը: Այս ո ճը նպա տա կա հար-
մար է կա նոն նե րի հաս տատ ման ու նաև 
խառ նաշ փո թը կամ չա րա շա հում նե րը 
կան խե լու հա մար: 

7. Չա փա վոր ոճ: Այս ո ճում տնօ րե նը 
չա փա վոր ու հա վա սա րակ շիռ ու շադ րու-
թյուն է դարձ նում թե՛ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րին և թե՛ պար տա կա նու թյուն նե-
րին: Այս ո ճը հար մար է այն դեպ քում, ե րբ 
տնօ րե նը ձգ տում է հա վա սա րակշ ռու թյուն 
ստեղ ծել աշ խա տող նե րի և կազ մա կեր-
պու թյան կա րիք նե րի միջև, ա պա հո վել 
ար տադ րու թյան և վերջ նար դյուն քի քա-
նակն ու ո րա կը, ին չի հա մար օ գտ վում է 
խրա խուս ման և պատ ժի քա ղա քա կա նու-
թյու նից և ու շադ րու թյուն դարձ նում աշ-
խա տանք նե րի ար դյուն քին: Կի րա ռա կան 
ու գոր ծադ րե լի կա նո նա կար գե րի առ կա-
յու թյու նը և բյու րոկ րա տի այի բա ցա կա յու-
թյու նը բնո րոշ են այս ո ճին: 
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8. Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա 

հիմն ված կա ռա վա րում: Տնօ րե նը ա ռա-
վե լա գույն ու շադ րու թյուն է դարձ նում մի-
ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, 
ի սկ նվա զա գույն ու շադ րու թյու նը՝ պար-
տա կա նու թյուն նե րին: Այս ո ճը հար մար է 
այն ժա մա նակ, ե րբ աշ խա տող նե րի կա-
րիք նե րի բա վա րա րու մը հրա տապ է, ի սկ 
աշ խա տող նե րը հա մե մա տա բար կա յա-
ցած մար դիկ են: 

9. Խմ բային կամ թի մային կա ռա վա-

րում: Այս ո ճում ա ռա վե լա գույն ու շադ րու-
թյուն է դարձ վում թե՛ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րին, թե՛ պար տա կա նու թյուն նե րին: 
Այս ո ճը հար մար է այն ժա մա նակ, ե րբ 
աշ խա տող ներն ու նե նան հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ո գի և լի նեն բա վա կա նա չափ կա-
յա ցած մար դիկ: 

10. Բյու րոկ րա տա կան ղե կա վա րում: 
Այս ո ճում պար տա կա նու թյուն ներն ի րա-
կա նաց վում են ո րո շա կի քա ղա քա կա-
նու թյան և չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա: 
Կազ մա կեր պու թյան որ ևէ մա կար դա կում 
աշ խա տան քը բա վա րար ար դյունք չտա լու 
դեպ քում այն փո խանց վում է կա ռույ ցի հա-
ջորդ մա կար դա կին: Կա ռա վար ման այս 
ո ճը օգ տա կար է այն պի սի կա ռույց նե րում, 
որ տեղ աշ խա տող նե րը կա տա րում են մի-
ա լար և մի ան ման գոր ծեր: Այն դեպ քում, 
ե րբ հար կա վոր է՝ աշ խա տող նե րը խո րա-
պես ը մբռ նեն ո րո շա կի քա ղա քա կա նու-
թյու նը՝ բյու րոկ րա տա կան ո ճը ա մե նից 
նպա տա կա հար մարն է: 

11. Խա րիզ մա տիկ ղե կա վար ման ոճ: 

Այս ո ճը ար տա հայտ վում է այն ղե կա վար-
նե րի մոտ, ով քեր կա րո ղա նում են դրա-
կան լից քեր ու ներշն չանք հա ղոր դել ի րենց 
խմ բի ան դամ նե րին: Կա ռա վար ման այս 
ո ճը աշ խա տող նե րին քա ջա լե րում է ա ռա-
վել ա ռաջ ան ցնե լու և ներշն չում է նրանց 
բարձր ի նք նավս տա հու թյուն: Այս ո ճին 

սպառ նա ցող վտանգն այն է, որ ղե կա-
վա րի հե ռա նա լու կամ բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում կազ մա կեր պու թյու նը խո րա պես 
տու ժում է և չի կա րո ղա նում նույ նու թյամբ 
գո յատ ևել: 

12. Ի րա վի ճա կային կա ռա վա րում: 
Ի րա վի ճա կային կա ռա վա րու մը կի րառ-
վում է ստեղծ ված պայ ման նե րին ու նաև 
աշ խա տող նե րի հա սու նու թյան ու կա յաց-
վա ծու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս-
խան: Չկա բա ցար ձակ և մի ան շա նակ լա-
վա գույն մե թոդ ու ոճ, այլ ել նե լով տար բեր 
պայ ման նե րից ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րից՝ պետք է որ դեգ րել կա ռա վար ման 
այս կամ այն մո տե ցու մը կամ հա մադ րել 
դրանք:

13. Մաս նակ ցային ու հա մա գոր ծակ-

ցային կա ռա վա րում: Դպ րո ցի կա ռա-
վար ման նպա տա կա հար մար ո ճե րից է 
հա մա գոր ծակ ցային ու մաս նակ ցայի նը, 
մարդ կային նե րու ժի ներգ րա վումն ու մաս-
նակ ցու թյու նը, մի աս նա կան աշ խա տան քի 
և փո խօգ նու թյան մի ջո ցով ան հա տա կան 
տար բե րու թյուն նե րից ա ռա վել օ գտ վե լը, 
թի մային ջան քե րով ու կար ծիք նե րով կազ-
մա կեր պու թյան ը նդ հա նուր նպա տակ նե րի 
և ան հա տա կան կա րիք նե րի միջև ներ-
դաշ նա կու թյուն ստեղ ծե լը: 

Այդ ի սկ պատ ճառվ տնօ րեն նե րի մե-
ծա մաս նու թյու նը Ի րա նի հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րի կա ռա վար ման հա մար ա ռա-
վել նպա տա կա հար մար է գտ նում և ա ռա-
ջար կում մաս նակ ցային մե թո դը, քա նի որ 
մաս նակ ցային կա ռա վա րում նշա նա կում է 
կոմ պե տենտ մարդ կանց մաս նակ ցու թյուն 
հար մար ժա մա նա կում և նպա տա կա հար-
մար աշ խա տան քում: 

Կա ռա վար ման ո ճի ը նտ րու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով, 
դրանք են. 

Կազ մա կեր պու թյուն: Ղե կա վա րի 
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վար քա գիծն ու վե րա բեր մուն քը հա ճախ 
կապ ված է տվյալ վայ րի ու կա ռույ ցի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Ե թե այն 
կազ մա կեր պու թյու նը, որ տեղ աշ խա տում 
է ղե կա վա րը կամ տնօ րե նը, սահ մա նա-
փակ ված է կոշտ ու խիստ կա նոն նե րով, և 
ան ձը ա զատ չէ փո խե լու իր վար քա գի ծը, 
ա պա կա ռա վար ման ո ճը չի կա րող ի րա-
կա նում ար տա ցո լել տնօ րե նի ան հա տա-
կան մտ քերն ու գա ղա փար նե րը, այլ դա 
մեծ մա սամբ կազ մա կեր պու թյան պար-
տադ րած մտ քերն են և տնօ րե նին պար-
տադր ված ո ճեր: 

Ար ժեք ներ: Տնօ րե նի և ղե կա վա րի ը նտ-
րած կա ռա վար ման ո ճը սե րում է նրա հա-
մոզ մունք նե րից ու ըն դու նած ար ժեք նե րից, 
մարդ կանց հետ վե րա բեր վե լու և նպա-
տա կին հաս նե լու ու ղի նե րի մա սին նրա 
ըն կա լում նե րից: Տնօ րենն ին քը պետք է 
ան ձամբ հա վա տա և ըն դու նի իր ը նտ րած 
ո ճի նպա տա կա հար մար լի նե լը, նրա հիմ-
նա կան սկզ բունք ներն ու ար ժեք նե րը: 

Անձ նային հատ կա նիշ ներ և ան հա տա-
կա նու թյուն: Կա ռա վար ման այս կամ այն 
ո ճի ը նտ րու թյու նը ո րոշ չա փով կապ ված է 
տվյալ ան ձի ան հա տա կան բնա վո րու թյան 
ու հատ կա նիշ նե րի, նրա նա խա սի րու-
թյուն նե րի ու գե րա կա յու թյուն նե րի հետ: 

Հ նա րա վո րու թյուն և ա ռիթ: Եր բեմն 
կա ռա վար ման ո րո շա կի ո ճի ը նտ րու թյան 

պատ ճառն այլ ո ճե րին ծա նոթ չլի նե լը կամ 
դրանց կի րառ ման փոր ձի պա կասն է: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, թե՛ Ի րա նում և թե՛ 
այլ ե րկր նե րում կա ռա վար ման տար բեր 
ո ճե րի վե րա բե րյալ կա տար ված հե տա զո-
տու թյուն նե րը փաս տում են այն ի րա կա-
նու թյու նը, որ չկա մի ան շա նա կո րեն նա-
խընտ րե լի մի ոճ, տար բեր ի րա վի ճակ ներն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը պա հան-
ջում են տար բեր մո տե ցում ներ և կա ռա-
վար ման տար բեր ո ճեր: Ա մե նա լավ ու ար-
դյու նա վետ մե թոդ նե րը պայ մա նա վոր ված 
չեն մի այն մեկ մի աս նա կան լուծ մամբ, այլ 
յու րա քան չյուր ի րադ րու թյուն և ի րա վի ճակ 
պա հան ջում է ի րեն հա տուկ լու ծում: Այ նո-
ւա մե նայ նիվ, մեր կար ծի քով, ի րա վի ճա-
կային կա ռա վա րու մը նա խընտ րե լի է այն 
ա ռու մով, որ հա մադ րում և զու գակ ցում է 
կա ռա վար ման տար բեր մե թոդ նե րը, մո-
տե ցում ներն ու հիմ նադ րույթ նե րը: Ի րա վի-
ճա կային կա ռա վա րու մը հաշ վի է առ նում 
ո րո շա կի պայ ման ներն ու յու րա հատ կու-
թյուն նե րը և մի ջա վայ րի տար բեր փո փո-
խա կան նե րը՝ փոր ձե լով կապ ստեղ ծել կա-
ռա վար ման տե սու թյան և պրակ տի կայի 
մեջ և գտ նել խե լա միտ լու ծում ներ, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ա վե լի նպա տա կա հար մար է 
տար րա կան դպ րոց նե րի կա ռա վար ման 
հա մար: 

Գ րա կա նու թյուն

1. Փոլ Հեր սի և Քենթ Բե լան չերդ, Կազ մա կերպ չա կան վար քի կա ռա վա րում, թարգ մա նիչ՝ Ա լա-
ղե բանդ Ա լի, «Ա միր Քա բիր» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 2006 թ., էջ 73: 

2. Ա լա ղե բանդ Ա լի, Կր թու թյան կա ռա վար ման սկզ բունք ներ, Փա յամ նուր հա մալ սա րա նի հրա-
տա րակ չու թյան և հրա պա րա կում նե րի կենտ րոն, Թեհ րան, 1986 թ., էջ 39: 

3. Փար հիզ քար Քա մալ, Կա ռա վար ման տե սու թյուն ներ, «Աշ րա ֆի» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ-
րան, 1986 թ., էջ 37: 

4. Փար հիզ քար Քա մալ, Մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռա վար ման ո լոր տում, Իս-
ֆա հա նի հա մալ սա րա նի հրատ., Իս ֆա հան, 1977 թ., էջ 103:

5. Քուք լան Հու շանգ, Կա ռա վա րու մը և կազ մա կերպ չա կան վար քը, «Ա գահ» հրա տա րակ չու-
թյուն, Թեհ րան, 1998 թ., էջ 95:
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THE MANAGEMENT STYLES IN IRAN’S PUBLIC EDUCATION

N. Asadi 

This article reviews the management styles in Iran’s education system with emphasis on 
public education. In this article, first we have reviewed the theories and styles of manage-
ment from management theorists’ point of view, and also styles of management in Iran’s 
education and at last the scholar has presented the styles and approaches of appropriate 
management in Iran’s education. 
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Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի 
հիմ քում ըն կած է սո վո րո ղին խթա նե լու 
գա ղա փա րը, որ պես զի սո վո րո ղը կա րո-
ղա նա ա ռա ջադ րել վար կած ներ, քն նել, 
գտ նել խն դիր նե րի ու եր ևույթ նե րի միջև 
կա պե րը, ը մբռ նել թե ման և ձեռք բե րել 
գի տա կան տար բեր փոր ձեր: Ու սուց ման 
ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը սո վո րո ղի մեջ 
ձևա վո րում են խոր հե լու, քն նա դա տե լու, 
վեր լու ծե լու, տար բեր ի րա վի ճակ նե րում սո-
վո րա ծը օգ տա գոր ծե լու, ծա գող հար ցե րին 
պա տաս խա նե լու և նոր լու ծում ներ գտ նե լու 
կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ: Ակ-
տիվ ու սում նա ռու թյան և յու րաց ման ժա-
մա նակ սո վո րո ղը ի նքն ան ձամբ, ան մի ջա-
կան փոր ձե րի, ու ղիղ փոր ձար կում նե րի և 
հե տա զոտ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ-
վե լով, յու րաց նում է գի տե լիք նե րը: 

Ին տե րակ տիվ ու սուց ման մե թոդ նե րի 
գլ խա վոր տե սակ ներն են. 

▪Պ րոբ լե մային ու սուց ման մե թո դը 

Պ րոբ լեմ ա սե լով՝ նկա տի չու նենք որ-
ևէ դժ վա րու թյուն կամ կոնֆ լիկտ, այլ որ ևէ 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ա ռա ջադր ված 
նպա տա կին հաս նե լը ի նչ-որ տեղ կա րե լի 
է հա մա րել պրոբ լեմ1: Այս մե թո դով ու սու-
ցումն ի րա կա նաց վում է հե տա զոտ ման 
ու քնն ման հա մա տեքս տում և հան գում է 
խոր քային ու մնա յուն յու րաց ման: Դա սա-
խո սը սկզ բում ա ռա ջադ րում է պրոբ լե մը, 
այ նու հետև ու սա նող նե րի մի ջո ցով հա վա-
քագ րում ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե-

1 Խորշիդի Ա. և գործընկերներ, Հետազոտական 
մեթոդները վարքաբանական գիտություններում, 
«Նովին փաժուհեշ» հրատարակչություն, Թեհրան, 
1999 թ., էջ 149: 

րը, ո րի հի ման վրա կազմ վում է վար կա-
ծը, վեր ջում փոր ձարկ վում է վար կա ծը, և 
ար վում հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու-
թյուն ներ: Պրոբ լե մի ճիշտ ը նտ րու թյան 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում մտային գրոհ, 
ու սա նող նե րը ար ծար ծում են ի րենց բո լոր 
մտ քերն ու գա ղա փար նե րը պրոբ լե մի լուծ-
ման հա մար և փոր ձում լսա րա նում գտ նել 
լուծ ման ու ղին և սահ մա նել այն: Այլ խոս-
քով, ե թե պրոբ լե մային լուծ ման մե թո դը 
ճիշտ ձևով կազ մա կերպ վի ու ի րա կա նա-
նա, ա պա վեր ջում կհան գի մեկ այլ մե թո-
դի, այ սինքն՝ մտային գրո հի մե թո դին:

Պ րոբ լե մային ու սուց ման մե թո դի փու-
լերն ը ստ Ջորջ Փու լի այի հետ ևյալն են. 

1. Պրոբ լե մի ճա նա չում ու ը մբռ նում, 2. 
Պրոբ լե մի լուծ ման ճա նա պար հային քար-
տեզ կամ պլան, 3. Քար տե զի կամ պլա-
նի ի րա կա նա ցում և նպա տա կա հար մար 
մար տա վա րու թյան ը նտ րու թյուն, 4. Վե-
րա նա յում և վե րահս կում2: 

▪ Դե րի կա տար ման մե թոդ 

Այս մե թո դի նպա տա կը ու րիշ նե րի հետ 
ապ րու մակ ցումն է և խն դիր նե րը, ի րա կա-
նու թյուն ներն ու սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը 
գործ նա կա նում զգալն ու ը մբռ նե լը: Այս 
մո դե լի շր ջա նա կում կա րե լի է քն նար կել 
տար բեր ար ժեք ներ և դրանց ազ դե ցու թյու-
նը ա ռօ րյա կյան քում: Ու սու ցի չը կամ դա-
սա խո սը բա նա վե ճը սկ սում և ո ւղ ղոր դում 
է, ու սա նող նե րին մղում վեր լու ծել վար քա-
գի ծը, ան հա տա կան ար ժեք նե րը, ապ րու-
մակ ցել, լու ծել մի ջանձ նային հար ցե րը և 

2  Փուլիա Ջ., Ինչպե՞ս լուծենք պրոբլեմը, թարգմանիչ՝ 
Արամ Ա., «Քեյհան» հրատարակչություն, Թեհրան, 
1998, էջ 23: 

 ՄԱ ՍՈՒԴ ՄԱՀ ՄՈՒ ԴԻ 

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ  ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ 

ԿԻ ՐԱ ՌՈՒՄՆ Ի ՐԱ ՆԻ ԲՈՒ ՀԵ ՐՈՒՄ
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կար ծիք կազ մել ար ժեք նե րի և նրանց ազ-
դե ցու թյան մա սին: Այս մե թո դը կի րա ռե լի 
է կր թա կան տար բեր ծրագ րե րում և տար-
բեր տա րի քային խմ բե րի հա մար: Ը նդ հա-
նուր առ մամբ, այս մե թո դը նպաս տում է 
սո վո րող նե րի սո ցի ա լա կան հա յացք նե րի 
և ը մբռն ման խո րաց մանն ու ը նդ լայն մա-
նը: Դա սա խո սը կա րող է, ու սա նող նե րի 
մի ջո ցով և տար բեր դե րեր տա լով նրանց, 
ցու ցադ րել հա սա րա կա կան լավ կամ վատ 
վար քագ ծե րը և խն դիր նե րը, այ նու հետև 
խմ բում բա նա վեճ ծա վա լել դրանց մա սին 
ու գնա հա տել այդ ար ժեք նե րը: Այս պի սով՝ 
ցու ցադր ման և դե րե րի մի ջո ցով ար ծարծ-
վում ու քնն վում են սո ցի ա լա կան, վար-
քային և ար ժե քային մի շարք հար ցեր: Այս 
մե թոդն ու նի հետ ևյալ փու լե րը. Ա. Թե մայի 
ը նտ րու թյուն, Բ. Սցե նա րի շա րադ րում, Գ. 
Դե րե րի ո րո շում, Դ. Ա նհ րա ժեշտ պա րա-
գա նե րի և մի ջոց նե րի նա խա պատ րաս-
տում, Ե. Նախ նա կան փորձ և պա րա պում, 
Զ. Ներ կա յաց ման բե մադ րում, Է. Քն նար-
կում, վեր լու ծում և գնա հա տում: 

▪Մ տա վոր գրո հի մե թոդ 

Այս մե թո դով մի վայ րում հա մախմբ ված 
մար դիկ փոր ձում են ո րո շա կի պրոբ լե մի 
լուծ ման հա մար մի ա ժա մա նակ ա ռա ջադ-
րել և ի մի բե րել տար բեր մտ քեր ու գա ղա-
փար ներ և գտ նել որ ևէ լու ծում: Մտա վոր 
գրո հի կա նոն ներն ու դրույթ ներն ե ն՝ 

1. Ար գել վում է քն նա դա տու թյու նը, 2. 

Ար գել վում է խմ բի մյուս ան դամ նե րի կար-
ծի քի և մտ քի վե րա բե րյալ դա տո ղու թյու նը 
կամ դրանց գնա հա տու մը, 3. Կար ևոր է 
մտ քե րի և տե սա կետ նե րի քա նա կու թյու նը, 
4. Ու րիշ նե րի մտ քե րի հա մադ րու մը, հա-
մախմ բու մը, մի ա վո րու մը և փո փո խու մը 
ա զատ է, 5. Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ-
նել և չան տե սել ոչ տրա մա բա նա կան կամ 
ան խե լա միտ թվա ցող մտ քե րը, 6. Մաս-
նա կից նե րի ներ կա յու թյու նը կա մա վոր է և 

ը նտ րո վի: 
Ու ղեղ նե րի կամ մտ քե րի գրո հի փու լերն 

են. ա) նո րա րա րու թյուն և մտ քե րի ու գա-
ղա փար նե րի հղա ցում, ա ռա ջադ րում, բ) 
քն նում, զտում և գնա հա տում: 

▪ Կո լեկ տիվ քն նարկ ման և բա նա վե ճի 

մե թոդ 

Կո լեկ տիվ քն նարկ ման և բա նա վե ճի 
մե թո դը՝ մի խումբ մարդ կաց միջև ը նդ-
հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 
ո րո շա կի հար ցի շուրջ կա նո նա վոր և կար-
գա վոր ված քն նար կումն ու բա նա վեճն է: 
Այս մե թո դը ու սա նող նե րի մեջ զար գաց-
նում է հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րը, 
տրա մա բա նե լու և մտ քե րը հիմ նա վո րե լու, 
կար ծիք նե րը հս տա կո րեն ձևա կեր պե լու, 
ու րիշ նե րին լսե լու ու նա կու թյուն նե րը: Խմ-
բային բա նա վե ճի մե թո դը բա ցա հայ տող և 
հայտ նա գոր ծող յու րաց ման ձևե րից է: Ն. 
Լ. Գեյ ջի կար ծի քով, այս մե թոդն ու նի բա-
ցա հայ տող մե թո դի ա ռա վե լու թյուն նե րը և 
դրա հետ մի ա սին օգ նում է ու սա նող նե րին 
կի րա ռե լու ու զար գաց նե լու ի րենց խոս-
քային հմ տու թյուն նե րը և վարժ վե լու հա-
ղոր դակց վե լու, կար ծիք հայտ նե լու և բա-
նա վի ճե լու գոր ծում1:

Խմ բային բա նա վե ճի մե թոդն ու նի 
հետ ևյալ փու լե րը. Ա. Բա նա վե ճի թե մայի 
ը նտ րու թյուն, Բ. Բա նա վե ճի հա մար ը նդ-
հա նուր եզ րե րի ո րո շար կում, Գ. Բա նա վե-
ճի ու սում նակր թա կան նպա տա կի սահ մա-
նում, Դ. Բա նա վե ճի հիմ նա կան ըն թաց քի 
ո ւղ ղոր դում, Ե. Եզ րա հան գում և կող մե րի 
միջև ը նդ հա նուր եզ րե րի ու հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի հայ տա րա րում (ձեռք բե րում-
ներ): 

Գեյջն ու Բեր լայ նե րը բա նա վե ճի թե մա-

1  Գեյջ Ն. Լ., Դասավանդման արվեստի գիտական 
հիմունքները, թարգմանիչ՝ Մեհր Մոհամմադի Մ., 
«Մադրասեհ» հրատարակչություն, Թեհրան, 1997, 
148 էջ: 
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նե րը բա ժա նում են եր կու խմ բի, դրանք ե ն1՝ 
1. Բո լո րի կող մից ըն դուն վող թե մա ներ, 

այ սինքն՝ այն պի սի թե մա ներ, որ մաս-
նա գետ նե րի միջև չկան նշա նա կա լից 
ու խոր տա րա ձայ նու թյուն ներ կապ-
ված հաս կա ցու թյուն նե րին, սահ մա-
նում նե րին և հար ցադ րում նե րին, 

2.  Վի ճա հա րույց թե մա ներ, այ սինքն՝ 
այն պի սի թե մա ներ, ո րոնց շուրջ հա-
մա ձայ նու թյու նը հեշ տու թյամբ ձեռք 
չի բեր վում, և մար դիկ դրանց մա սին 
ու նեն տար բեր կար ծիք ներ ու մո տե-
ցում ներ: 

▪Ու սուց ման պրոյեկ տիվ կամ ծրագ-

րային մե թոդ 

Ու սուց ման պրոյեկ տիվ կամ ծրագ-
րային մե թո դի նպա տակ նե րից են 

ան հա տա կա նու թյան զար գա ցու մը, 
կա ռա վար ման ու ժի մե ծա ցու մը, պլա նա-
վոր ման և վե րահսկ ման գի տե լիք նե րի 
ճա նա չու մը: Այն օգ նում է ու սա նող նե րին 
խթա նե լու ի րենց կա ռա վար ման, պլա նա-
վոր ման և ի նք նա վե րահսկ ման ու նա կու-
թյու նը: Այս մե թո դի շր ջա նա կում սո վո րող-
նե րը գոր ծում են լսա րա նից դուրս՝ կյան քի 
ի րա կան պայ ման նե րում և ի րա վի ճակ նե-
րում, ո րով լսա րա նում սո վո րած գի տե լիք-
նե րը ար դյու նա վետ կեր պով կի րառ վում 
են ի րա կան կյան քում և շաղ կապ վում ու 
հա մադր վում ի րա կան ի րա վի ճակ նե րի 
հետ: Պրոյեկ տի ի րա կա նաց ման փու լերն 
են. 

1. ա ռար կայի և նպա տա կի սահ մա նու-
մը, 2. պլա նի և նա խագ ծի ա ռա ջադ րու մը, 
3. Ի րա գոր ծու մը, 4. քն նու մը և գնա հա տու-
մը: 

▪Ու սուց ման լա բո րա տոր մե թոդ 

Լա բո րա տոր մե թո դը ու սում նա կան 

1  Գեյջ Ն. Լ. և Բերլայներ Դ. Ս., Մանկավարժական 
հոգեբանություն, թարգմանիչ՝ Խույինեժադ Ղ., 
«Հաքիմ Ֆերդոսի» հրատարակչություն, քաղաք 
Մաշհադ, 991 էջ: 

այն պի սի գոր ծըն թաց է, ո րով լա բո րա-
տոր պայ ման նե րում կամ փոր ձա րա րա-
կան ե ղա նա կով դիտ վում, զնն վում ու 
վե րահսկ վում են ո րո շա կի եր ևույ թի պատ-
ճա ռը, հետ ևան քը և հատ կա նիշ նե րը: Այս 
մե թո դը ել նում է այն սկզ բուն քից, որ ու սու-
ցու մը պետք է մեծ մա սամբ ի րա կա նաց վի 
գործ նա կան և ոչ թե խոս քային ձևով, ի սկ 
սո վո րե լը և յու րա ցու մը պետք է լի նի քն-
նա խույզ և վեր լու ծա կան մե թո դով: Դա սա-
խոս նե րը և ու սու ցիչ նե րը ի րա կան ի րե րի 
օգ նու թյամբ պետք է շո շա փե լի ու ա ռար-
կա յա կան դարձ նեն ու սու ցու մը2: Փոր ձար-
կու մը գոր ծո ղու թյուն է, ո րի ըն թաց քում 
սո վո րող նե րը ո րո շա կի նյու թե րի, գոր ծիք-
նե րի և մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ են 
ձեռք բե րում գործ նա կան փորձ ո րո շա կի 
հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ: Փոր ձար կու-
մը սո վո րա բար կա տար վում է լա բո րա տո-
րի ա յում կամ բնա կան մի ջա վայ րում: 

Լա բո րա տոր մե թո դի ի րա կա նաց ման 
փու լերն են. Ա. Նա խա պատ րաս տում, Բ. 
Փոր ձարկ ման ի րա կա նա ցում, Գ. Կրկ նա-
կի փոր ձար կում և վե րահս կում տար բեր 
վե րահս կե լի պայ ման նե րում, Դ. Ամ փո-
փում և եզ րա կա ցու թյուն: 

▪Ու սուց ման բա ցա հայ տող և հայտ նա-

բե րա կան մե թոդ 
Հայտ նա բե րող կամ բա ցա հայ տող մե-

թո դով ու սա նո ղը սահ մա նում է հե տա զո-
տու թյան ա ռար կան, ա ռա ջադ րում խնդ րի 
լուծ ման ճա նա պարհ նե րը և լու ծում նե րը, 
ո րոնք պետք է ստուգ վեն ու փոր ձարկ վեն, 
այ նու հետև փոր ձարկ ման տվյալ նե րի հի-
ման վրա կա տա րում է հա մա պա տաս խան 

2  Էվլիչ Ռ., Մեծ մանկավարժներ (մանկավարժական 
մտքի պատմություն. Պլատոն, Արիստոտել, 
Լյուտեր, Մոնտենի, Բեյկեն, Դեկարտ, Ժ. Ժ. Ռուսո, 
Պեստալոցցի, Հերբարտ, Ֆարաբել, Էմերսոն, Դյուի, 
Վայթհեդ), թարգմանիչ՝ Շարիաթմադարի Ա., 
Ազատ համալսարանի Խովասգանի Իսլամական 
մասնաճյուղի հրատարակություն, Իսֆահան, 1996, 
333 էջ: 
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եզ րա կա ցու թյուն ներ, այդ եզ րա կա ցու-
թյուն նե րը կի րա ռում նոր ի րա վի ճակ նե րում 
և վեր ջում կա տա րում ը նդ հան րա ցում ներ: 
Բա ցա հայտ ման և հայտ նա բեր ման մե թո-
դի մի ջո ցով ու սա նո ղը գոր ծում է ա ռանց 
դա սա խո սի ո ւղ ղորդ ման ու մի ջամ տու-
թյան կամ նրա ան նշան մի ջամ տու թյամբ 
և հաս նում դր ված նպա տա կին:

 Ջոյ սի կար ծի քով, բա ցա հայտ ման մե-
թոդն ու նի հետ ևյալ ա ռա վե լու թյուն նե րը1. 

1. Ընդ լայ նում է ու սա նո ղի մտա վոր կա-
րո ղու թյուն նե րը, 2. Խթա նում է ու սա նո ղի 
ներ քին մո տի վա ցի ա նե րը, քա նի որ ու սա-
նո ղը ի նք նա բուխ հետ ևում ու սում նա կան 
աշ խա տանք նե րին, 3. Ու սա նո ղը սո վո րում 
է բա ցա հայտ ման ու հայտ նա գոր ծու թյան 
տեխ նի կա ներն ու ձևե րը, դառ նում ստեղ-
ծա գործ ու պրպ տող ան հա տա կա նու թյուն, 
4. Բա ցա հայ տո ղա կան ու սու ցու մը ա վե լի 
եր կա րատև է. այն կա յու նաց նում է սո վո րած 
գի տե լիք նե րը, քա նի որ ու սա նողն ի նքն է 
կազ մա կեր պում իր ու սում նա ռու թյան գոր-
ծըն թա ցը և գի տի ի նչ պես և որ տե ղից ձեռք 
բե րել ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րը: 

▪ Կոմ պե տեն տու թյան ձևա վոր մա նը 

միտ ված ու սու ցում 

Ու սուց ման այս մե թո դում ու սում նա կան 
ծրագ րե րը միտ ված են ու սա նո ղի մեջ ո րո-
շա կի կա րո ղու թյուն ներ ձևա վո րե լուն, որ-
պես զի դա սըն թաց նե րի ա վար տին նրանք 
կա րո ղա նան ստանձ նել ան հրա ժեշտ դե-
րեր կամ աշ խա տանք ներ: Այս մո տե ցու-
մը կար ևո րում է ու սա նո ղի մեջ ձևա վոր-
ված ու նա կու թյուն նե րը, հմ տու թյուն նե րը, 
կա րո ղու թյուն նե րը և ոչ թե մի այն քն նու-
թյուն նե րի և ստու գարք նե րի բա լե րը: Այս 
մե թոդն ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն է 
դարձ նում ու սա նող - դա սա խոս փոխ հա-

1  Ջոյս Բ. և Վիլ Մ., Դասավանդման մոդելները 2000 
թվականին, թարգմանիչ՝ Բեհրանգի Մ., «Քամալ 
թարբիաթ» հրատարակչություն, Թեհրան, 2001, 340 
էջ: 

րա բե րու թյուն նե րին և վե րա սահ մա նում 
այդ կա պը, այ սինքն՝ ու սա նող նե րին դի-
տար կում է ա վե լի ի նք նա բուխ և ակ տիվ 
դե րում: Ու սա նո ղը պետք է դա սըն թաց նե-
րի ա վար տին ար ձա նագ րի լավ ար դյունք-
ներ, գոր ծու նե ու թյուն և կա րո ղու թյուն ներ, 
ի սկ դա սա խո սը հան դես է գա լիս որ պես 
ո ւղ ղոր դիչ և ոչ թե սոսկ դա սա խո սու թյուն 
կար դա ցող: Ու սա նող նե րի ար դյունք նե րը 
գնա հատ վում են ոչ թե գրա վոր տե սա կան 
քն նու թյուն նե րով, այլ գործ նա կան աշ խա-
տանք նե րով և կյան քի ի րա կան պայ ման-
նե րում: Ու րեմն կար ևոր է ու սա նող նե րի 
մեջ ձևա վո րել հա ղոր դակ ցա կան և ոչ հա-
ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն ներ յու րա քան-
չյուր ճյու ղի և մաս նա գի տու թյան հա մար. 
այս հմ տու թյուն նե րը նպաս տում են ու սա-
նող նե րի մտա վոր, ճա նա չո ղա կան և քն-
նա դա տա կան մտ քի զար գաց մա նը, խթա-
նում նոր գա ղա փար նե րի մտահ ղա ցու մը և 
դրանց դրս ևո րումն ու ար տա հայ տու մը2: 

▪Ու սուց ման հա մադ րա կան մե թոդ 

Ու սուց ման հա մադ րա կան մե թո դը 
փոխլ րաց նում է հե ռա կա ու սուց ման և 
ա վան դա կան ու սուց ման մի շարք թե րու-
թյուն ներն ու բա ցե րը: Այս մե թո դը փոր-
ձում է ար դյու նա վետ կեր պով մի ա վո րել 
տար բեր մե թոդ նե րի մի շարք հիմ նադ-
րույթ ներ ու բա ղադ րիչ ներ և, կր ճա տե լով 
ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան սահ մա նա-
փա կու թյու նը, միև նույն ժա մա նակ օ գտ վել 
ա վան դա կան ու սուց ման դրա կան կող մե-
րից ու հատ կա նիշ նե րից: 

Ք սա նե րորդ դա րի ա վար տին բու հե-
րում լայ նա ծա վալ կեր պով ներդր վեց ու 
ծա վալ վեց հա մա ցան ցով մա տուց վող ու-
սու ցու մը, ո րն ու ներ նաև մի շարք բա ցա-
սա կան դրս ևո րում ներ: Դա սա խոս նե րը 

2  Մայերզ Չ., Քննադատական մտածողության 
ուսուցում, «Սամթ» հրատարակչություն, Թեհրան, 
1995, էջ 53:
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և ու սա նող ներն ի րենց ժա մա նա կի զգա-
լի մա սը ան ց էր կաց նում հա մա կարգ չի 
ա ռջև, ին չը հան գեց րեց կեն դա նի շփում-
նե րի և դեմ առ դեմ հա ղոր դակ ցու թյան 
նվազ մա նը, կո լեկ տիվ հո գե բա նու թյան 
և ան հա տա կան պար տա վոր վա ծու թյան 
թու լաց մա նը և ու սում նա կան նյու թե րի խմ-
բագր ման ո րոշ թե րա ցում նե րի, ո րոնք բա-
ցա սա բար ան դրա դար ձան հա մա ցան ցով 
տր վող ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան 
վրա: Ու սուց ման հա մադ րա կան մե թո դը, 
լայ նո րեն օ գտ վե լով հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան և տեխ նո լո գի ա կան ար դի ձեռք բե-
րում նե րից, փոր ձում է մի ա վո րել վիր տո-
ւալ կր թու թյան և ա վան դա կան կր թու թյան 
դրա կան ու ար դյու նա վետ կող մե րը, ին-

չի շնոր հիվ ու սա նող նե րին մա տու ցում է 
նրանց կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան 
կր թու թյուն: 

Ժա մա նա կա կից կյան քում կար ևոր վում 
են բազ մա զա նու թյու նը և ռա ցի ո նա լիզ մը, 
որ տեղ չպետք է գե րիշ խի ու սուց ման կա-
ղա պա րային հա մա կար գը: Ու սուց ման հա-
մա կար գը ձգ տում է դաս տի ա րա կե լու ոչ 
մի այն լավ քա ղա քա ցի և հա սա րա կու թյուն, 
այլ նաև կր թե լու ու ձևա վո րե լու հաշտ ու 
հա մե րաշխ ապ րող մար դիկ, ով քեր սո վո-
րում են հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ և խա-
ղա ղու թյամբ ապ րել ի րար կող քի: Ու սուց-
ման ին տե րակ տիվ մե թոդ ներն ո ւղղ ված 
են ակ տիվ, պա տաս խա նա տու և լայ նա-
խոհ քա ղա քա ցի նե րի կրթ մա նը: 

Գ րա կա նու թյուն 

1. Գեյջ Ն. Լ., Դա սա վանդ ման ար վես տի գի տա կան հի մունք նե րը, թարգ մա նիչ՝ Մեհր Մո համ-
մա դի Մ., « Մադ րա սեհ» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 1997, 148 էջ: 

2. Գեյջ Ն. Լ. և Բեր լայ ներ Դ. Ս., Ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյուն, թարգ մա նիչ՝ Խույի նե-
ժադ Ղ., « Հա քիմ Ֆեր դո սի» հրա տա րակ չու թյուն, քա ղաք Մաշ հադ, 991 էջ: 

3. Էվ լիչ Ռ., Մեծ ման կա վարժ ներ (Ման կա վար ժա կան մտ քի պատ մու թյուն. Պլա տոն, Ա րիս-
տո տել, Լյու տեր, Մոն տե նի, Բեյ կեն, Դե կարտ, Ռու սո, Պես տա լոց ցի, Հեր բարտ, Ֆա րա բել, 
Է մեր սոն, Դյո ւի, Վայթ հեդ), թարգ մա նիչ՝ Շա րի աթ մա դա րի Ա., Ա զատ հա մալ սա րա նի Խո-
վաս գա նի Իս լա մա կան մաս նա ճյու ղի հրա տա րա կու թյուն, Իս ֆա հան, 1996, 333 էջ: 

4. Մայերզ Չ., Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան ու սու ցում, « Սամթ» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ-
րան, 1995, էջ 53:

5. Ջոյս Բ. և Վիլ Մ., Դա սա վանդ ման մո դել նե րը 2000 թվա կա նին, թարգ մա նիչ՝ Բեհ րան գի Մ., 
« Քա մալ թար բի աթ» հրա տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 2001, 340 էջ: 

USING OF TEACHING INTERACTIVE METHODS IN IRAN’S UNIVERSITIES 

M. Mahmoudi

The future of higher education and rationalism diversity is important and the educational 
system has lost form. Contemporary philosophical thought necessary educational goals, sub-
jects and course content to achieve the great aim of education which is the better way to 
live the present. Teaching methods into two general categories classic teaching methods and 
modern teaching methods divided.

In this paper we introduce teaching methods: a combination of training, education, ex-
ploration, laboratory training, project teaching method, competent-based teaching, problem 
solving method, group discussion and brainstorming.
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Կազ մա կեր պու թյուն ներն ու կա ռույց-
ներն ար դի հա սա րա կու թյան հիմ նա-
սյու ներն են: Կազ մա կեր պու թյու նը տար-
բեր գա ղա փար նե րի և կար ծիք նե րի տեր 
մարդ կանց հա մախմ բումն է, ով քեր հա-
մա ձայն վել են հա մա գոր ծակ ցել մի մյանց 
հետ մեկ կամ մի քա նի ո րո շա կի և հս-
տակ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման  ո ւղ-
ղու թյամբ՝ մի աս նա բար օգ տա գոր ծե լով 
տեխ նո լո գի ա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
նյու թա կան աղ բյուր նե րը   և մարդ կային 
նե րու ժը:  Մաս նա կից ան դամ նե րից կամ 
խմ բե րից   յու րա քան չյուրն ը ստ իր կա տա-
րած աշ խա տան քի ստա նում է որ ևէ հատ-
կա նիշ կամ բնու թագ րիչ1: 

Կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց նպա-
տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար պետք 
է գոր ծեն գի տակց ված և շա րու նա կա-
կան, ին չը հնա րա վոր է ա նել կա ռա վար-
ման հա տուկ գի տե լիք նե րի, ար վես տի և  
կա ռա վար ման հա տուկ հմ տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով:  « Կա ռա վա րու մը նյու թա կան և 
մարդ կային ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ և 
գոր ծու նակ կի րա ռումն է պլա նա վոր ման,  
հա մա կարգ ման, հնա րա վո րու թյուն նե րի 
մո բի լի զաց ման, ո ւղ ղորդ ման և վե րահսկ-
ման գոր ծե րում՝ կազ մա կեր պու թյան նպա-
տակ նե րի ո ւղ ղու թամբ  և ըն դուն ված ար-
ժե հա մա կար գի շր ջա նա կում» 2: 

1  Փարհիզգար Ք., Կազմակերպության և 
կառավարման տեսությունները, Թեհրան, 1994 թ., էջ 
17: 
2  Հերսի Փալ և Բլանչարդ Քենթ, Կազմակերպչական 
վարքի կառավարում, թարգմանիչ՝ Ալաղեբանդ Ա., 
վեցերորդ հրատարակություն, 1974 թ., Թեհրան, էջ 
11: 

Կա ռա վար ման տե սակ նե րից և ճյու-
ղե րից մե կը կր թու թյան կա ռա վա րումն է, 
ո րը կար ևոր տեղ ու նի ամ բողջ աշ խար-
հում: Կր թու թյան մի ջազ գային բա ռա րա-
նը կր թու թյան կա ռա վա րու մը բա ցատ-
րում է որ պես  կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
կա ռույց նե րի կա ռա վար ման մե թոդ ներ ու 
տեխ նի կա ներ՝  ել նե լով կր թա դաս տի ա-
րակ չու թյան նպա տակ նե րից  և  ը նդ հա-
նուր քա ղա քա կա նու թյու նից3: Կր թա կան 
կա ռույց նե րում և կազ մա կեր պու թյուն նե-
րում այդ նպա տակ նե րը վե րա բե րում են 
կր թա դաս տի ա րակ չու թյան և ու սուց ման  
ո լոր տին, հետ ևա բար կր թա կան կա ռույց-
նե րում կա ռա վար ման նպա տակն է ի րա-
գոր ծել  կր թա կան  նպա տակ նե րը և ա դյու-
նա վետ կեր պով ա ռաջ տա նել կր թու թյան և 
ու սուց ման գոր ծը: Այլ խոս քով, կր թու թյան 
կա ռա վա րու մը կր թա դաս տի ա րակ չու թյան 
վե րա բե րող բո լոր աշ խա տանք նե րի և  խն-
դիր նե րի պլա նա վո րու մը, ո ւղ ղոր դու մը  և 
վե րահս կումն է4:

 Մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հաս տա տումն ու ծա վա լու մը   կա ռա վար չի  
և ղե կա վա րի ա մե նա կար ևոր  պար տա կա-
նու թյուն նե րից  են, որ պես զի ան դամ նե րի 
մեջ խթան վեն հա ջո ղու թյան հաս նե լու մո-
տի վա ցի ա նե րը, և ա պա հով վի նրանց բա-
վա րար վա ծու թյու նը կազ մա կեր պու թյան 

3  Միրքամալի Ս., Կրթության ղեկավարում և 
կառավարում, «Յասթարուն» հրատարակչություն», 
6-րդ հրատարակություն,  Թեհրան, 2000 թ., էջ 24: 
4  Ալաղեբանդ Ա., Կրթության կառավարման 
տեսական հիմունքները և սկզբունքները, «Ռավան» 
հրատարակչություն, Թեհրան, 2010 թ., էջ 64: 

 ՄԱՆ ՍՈՒՐ  ԼԱ ՐՈ ՒԻ 

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱՅԻՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ 

ԿԵՆ ՍՈՒ ՆԱԿ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ 

ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ  Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
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նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ո ւղ ղու-
թյամբ: Մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներն  ա ռա վել կար ևոր են հատ կա պես կր-
թու թյան կա ռա վար ման ո լոր տում, քա նի 
որ կր թա կան կա ռույց ներն ո ւղ ղա կի ո րեն 
գործ ու նեն մարդ կանց հո գե բա նու թյան  
հետ: Ոչ մի տնօ րեն կամ ղե կա վար չի կա-
րող ար դյու նա վետ կա ռա վա րում ի րա կա-
նաց նել, ե թե  չի ճա նա չում մարդ կային 
կյան քի տար բեր փու լե րի կա րիք նե րը, 
հատ կա պես ա շա կերտ նե րի և ու սա նող-
նե րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: Լավ տնօ րե նը և ղե կա վա րը պետք 
է ա պա հո վի և նա խա պատ րաս տի տա-
րի քային տվյալ խմ բին բնո րոշ  զար գաց-
ման և  ի նք նաի րաց ման պայ ման ներն ու 
մի ջոց նե րը: Մարդ կային փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի հա մար կար ևոր վում են մի 
շարք գլ խա վոր բա ղադ րիչ ներ. դրանք են 
ան ձնային վար քը, ոչ-պաշ տո նա կան խմ-
բե րը, ան ձի և կազ մա կեր պու թյան փո խա-
դարձ կա պե րը, տեխ նո լո գի ա նե րը և կազ-
մա կեր պու թյան մի ջա վայրն ու մթ նո լոր տը: 

Կա ռա վար ման ո ճե րը 

Մեր օ րե րի խառ նաշ փոթ և ա րագ փո-
փոխ վող կյան քում տեխ նո լո գի ա նե րի 
ա րագ զար գաց ման պայ ման նե րում ժա-
մա նա կա կից մար դուն հե տաքրք րող գլ-
խա վոր հար ցե րից  մեկն այն է, թե ո րն է  
հա սա րա կա կան հա մա կար գի կա ռա վար-
ման ար դյու նա վետ ու նպա տա կա հար մար 
ո ճը: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար 
նախ պետք է սահ մա նենք Կա ռա վա րում 
հաս կա ցու թյու նը, այ նու հետև Կա ռա վար-
ման ոճ հաս կա ցու թյու նը: Կա ռա վա րու մը՝ 
մարդ կանց և  խմ բե րի հետ աշ խա տելն է 
կազ մա կերպ չա կան նպա տակ նե րին հաս-
նե լու հա մար1: 

1  Paul Hersey and ken Blanachard, Management of or-
ganizational Behavior vtilizny Human Resources, 1984, p. 
3.

Ե թե հիմք ըն դու նենք այս ձևա կեր պու-
մը, ա պա կա րե լի է եզ րա կաց նել հետ ևյա-
լը՝ 1. պետք է սո վո րել աշ խա տել մարդ-
կանց և խմ բե րի հետ, որ պես զի նրանց 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վի  աշ խա տան քը, 2. 
կա ռա վար ման մեջ ա ռաջ նա հեր թու թյու-
նը կազ մա կերպ չա կան նպա տակ ներն են: 
Այլ խոս քով, տնօ րե նը պետք է կա րո ղա նա 
մարդ կանց և  խմ բե րի նպա տակ ներն այն-
պես մի ա ձու լել ու հա մա տե ղել կազ մա կեր-
պու թյան նպա տակ նե րին, որ նրանց հա-
մար հա րա զատ լի նեն կազ մա կեր պու թյան 
նպա տակ նե րը: 

Այս պի սով՝ մար դու կա ռա վար ման ան-
հա տա կան ո ճը ու րիշ նե րի մեկ նա բա նու-
թյունն ու բնու թագ րումն է նրա կա յուն 
վար քագ ծե րից: Կա ռա վար ման ո ճը  ո րո-
շա կի ըն կա լում ու մեկ նա բա նու թյուն  է, 
ո րը թե լադ րում է հա մա պա տաս խան  գոր-
ծե լաոճ: Ան դամ նե րի և խմ բե րի տպա վո-
րու թյունն ու ըն կա լու մը տնօ րե նի կամ ղե-
կա վա րի վար քից ո րո շիչ դեր են խա ղում 
ա ռողջ և կա ռու ցո ղա կան փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի ձևա վոր ման հար ցում: Ազ-
դե ցիկ, հե ղի նա կա վոր և ներ գոր ծող ղե-
կա վա րը կա րող է խթա նել իր ան դամ նե րի 
զար գա ցու մը և վե րահս կել ու շտ կել նրանց 
սայ թա քում նե րը: 

Մարդ կային ո լոր տի ոչ բո լոր հաս կա-
ցու թյուն ներն ու նեն  ճշգ րիտ, կա յուն և 
հս տակ սահ մա նում: Այս  ի րո ղու թյու նը 
ճիշտ է նաև կա ռա վար ման գի տու թյան 
հաս կա ցու թյուն նե րի,  այդ թվում՝ Կա ռա-
վար ման ոճ հաս կա ցու թյան դեպ քում, ո րի 
ձ ևա կերպ ման, ճա նաչ ման և գնա հատ-
ման հա մար շատ փոր ձեր են կա տար վել: 
Քա նի որ կա ռա վար ման ո ճե րի մա սին հե-
տա զո տու թյուն նե րում հիմ նա կան շեշ տը 
դր վում է կա ռա վար չի վար քի և նրա հա-
յացք նե րի, հատ կա նիշ նե րի ու ան հա տա-
կա նու թյան ու սում նա սի րու թյան վրա, այդ 
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ի սկ պատ ճա ռով կա ռա վար ման դպ րոց նե-
րը և ո ւղ ղու թյուն ներն այդ հատ կա նիշ նե րը 
բնու թագ րում ու դա սա կար գում  են կա-
ռա վար ման մի քա նի ո ճե րի շր ջա նա կում: 
Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
գոր ծըն թա ցի վե րա բե րյալ ա ռա ջադր վել 
են տար բեր մո դել ներ, ո ճեր ու ե ղա նակ-
ներ, ո րոն ցից մեր հե տա զո տու թյան մեջ 
ա ռա վել շեշ տադր վել է Ռո բերտ Հաու սի 
մո դե լը՝ այն ա ռա վել ար դյու նա վետ հա մա-
րե լով  կր թա կան կա ռույց նե րի հա մար: 

Ռո բերտ Հաու սի մո դե լը 

Ռո բերտ Հաու սը ա ռա ջադ րել է «Ըն-
թացք-ն պա տակ» մո դե լը, որ տեղ ո րո-
շարկ վում են աշ խա տող նե րի նպա տակ-
նե րը և  հս տա կեց վում, թե կա ռա վար ման 
չորս ո ճե րից ա մեն մե կի կի րառ ման դեպ-
քում ղե կա վարն ի նչ պես կա րող է ազ դել 
աշ խա տող նե րի՝ նպա տակ նե րի և դրանց 
հաս նե լու ու ղու մա սին ու նե ցած ըն կա լում-
նե րի վրա: Այս մո դե լում  ղե կա վար ման 
ո ճը  ո րոշ վում է՝ ել նե լով ի րա վի ճա կային 
գոր ծոն նե րից1, ո րոն ցից մի մա սը կախ ված  
է աշ խա տող նե րից կամ  են թա կա նե րից, 
ի սկ մյուս խում բը՝  մի ջա վայ րից (ն կար 1): 

Այս մո դե լում եր կու փո փո խա կան չա-
փա զանց մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն.

Ա. Ի րա վի ճա կային գոր ծոն ներ
Բ. Ղե կա վար ման ո ճեր 
Ի րա վի ճա կային գոր ծոն ներն ե ն՝ իշ խա-

նա տեն չու թյու նը, « լո կուս կոնտ րո լը», կա-
րո ղու թյուն նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա ռուց ված քը, պաշ տո նա կան հե ղի նա կու-
թյու նը և   թի մային աշ խա տան քը: Ղե կա-
վար ման ո ճերն ե ն՝ ո ւղ ղոր դիչ, հո վա նա վո-
րող, մաս նակ ցային և ա ռա ջա դի մու թյան ու 
ար դյունք նե րի վրա հիմն ված ո ճե րը: 

- Իշ խա նա տեն չու թյուն կամ ավ տո րի-

1  Սավեյի Ազատ համալսարանի և Պետական 
կառավարման համալսարանի համատեղ 
հետազոտություն, Թեհրան, 2000 թ., էջ 28: 

տա րիզմ ա սե լով՝ նկա տի է ա ռն վում այն 
հան գա ման քը, թե աշ խա տող ներն ի նչ քան 
են հակ ված հրա մա նով և թե լադ րան քով 
աշ խա տե լու: 

- « Լո կուս կոնտ րո լը» (վե րահսկ ման 
ե լա կե տը) աշ խա տող նե րի մո տե ցումն ու 
ըն կա լումն է գոր ծըն թաց նե րի վե րահսկ-
ման և կա ռա վար ման մա սին: Ա րդյոք 
նրանք  նա խընտ րում են սե փա կա՞ն վե-
րահս կում և ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ գոր-
ծըն թաց նե րի վրա (ներ քին վե րահս կում), 
թե՞ դրանք ու րիշ նե րի վե րահս կո ղու թյան 
տակ տես նել (ար տա քին վե րահս կո ղու-
թյուն): 

-Կա րո ղու թյուն նե րը աշ խա տող նե րի ու-
նա կու թյուն ներն են պար տա կա նու թյուն-
նե րի կա տար ման և նպա տակ նե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար: 

-Պար տա կա նու թյուն նե րի կա ռուց ված-
քը վե րա բե րում է աշ խա տանք նե րի կրկ նո-
ղա կան լի նե լուն: 

-Պաշ տո նա կան հե ղի նա կու թյու նը տնօ-
րե նի կամ ղե կա վա րի ու ժի չափն է: 

-Թի մային աշ խա տան քը աշ խա տող-
նե րի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճանն է և 
նրանց պատ րաս տա կա մու թյու նը թի մային 
գոր ծի հա մար: 

Ղե կա վա րը, ել նե լով այս գոր ծոն նե-
րից, ը նտ րում է կա ռա վար ման չորս ո ճե-
րից մե կը: 



330

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն  Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն Յ Ա Ն  Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ

Ի րա վի ճա կային գոր ծոն ներ Ղե կա վար ման ո ճեր Ն պա տա կի ձեռք բե-

րում

Են թա կա նե րին կապ ված գոր ծոն ներ 

. Իշ խա նա տեն չու թյուն կամ ավ տո րի տա-

րիզմ

. Լո կուս կոնտ րոլ

. Կա րո ղու թյուն

 Մի ջա վայ րին կապ ված գոր ծոն ներ 

.Պար տա կա նու թյուն նե րի կա ռուց ված քը

.Պաշ տո նա կան հե ղի նա կու թյուն

.Խմ բային / թի մային  աշ խա տանք

1. Ո ւղ ղոր դիչ

2. Հո վա նա վո րող

3. Մաս նակ ցային

4. Ն պա տակ նե րի, ա ռա ջըն թա ցի  

և ար դյունք նե րի վ րա հիմն ված

Ար դյու նա վե տու թյուն

 

Աշ խա տան քային

 բա վա րար վա ծու թյուն

Ն կար 1. Ղե կա վար ման «Ըն թացք-ն պա տակ»  մո դե լը

 Կա ռա վար ման մաս նակ ցային ո ճը գոր-
ծըն թաց նե րի և աշ խա տան քային շր ջապ-
տույ տի այն ձևն է, որ տեղ ո րո շում նե րի 
կա յաց ման մեջ մաս նա կից են դարձ նում 
ու ներգ րա վում կա ռույ ցի կամ կազ մա կեր-
պու թյան բո լոր ան դամ նե րին ու աշ խա-
տող նե րին: Այս հա մա կար գը  խթա նում 
է մարդ կանց կա մա վոր և սի րա հո ժար 
մաս նակ ցու թյու նը, օ գտ վում նրանց ա ռա-
ջարկ նե րից ու կար ծիք նե րից, կի րա ռում 
նրանց նո րա րար և ստեղ ծա գործ մո տե-
ցում նե րը: Այս հա մա կար գի  գլ խա վոր 
դրույ թը լի ա զո րու թյուն նե րի բա ժա նումն է 
տնօ րեն նե րի և աշ խա տող նե րի միջև: Տնօ-
րեն նե րը պետք է լի ար ժեք տի րա պե տեն 
մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նախն դիր նե րին, որ պես զի կա րո ղա-
նան խո րա պես հաս կա նալ այլ մարդ կանց 
և ար դյու նա վետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տեն բո լո րի հետ, լու ծեն մի ջանձ-
նային կոնֆ լիկտ ներն ու  հա կադ րու թյուն-
նե րը: 

Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում մաս նա-
կից լի նե լը մարդ կային բարձ րա գույն պա-
հանջ մունք նե րից է, ո րով կա տա րե լա գործ-
վում և զար գա նում է մար դը: Ե րբ մար դը 

մաս նա կից է դառ նում իր կյան քի և աշ խա-
տան քային  նպա տակ նե րի ո րոշ ման գոր-
ծում, խթան վում է նրա ստեղ ծա րար նե-
րու ժը: Կա ռա վար ման գոր ծում մաս նա կից 
լի նե լը բարձ րաց նում է աշ խա տող նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան ու հանձ նա ռու-
թյան զգա ցու մը, նրանց ան ձնա կան շա-
հագրգռ վա ծու թյու նը աշ խա տան քի ո րա-
կի բարձ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ: Ի րա նում 
մաս նակ ցային կա ռա վա րումն այն քան էլ 
խոր ար մատ ներ չու նի և իր զար գաց ման 
ա ռա ջին փու լե րում է: Ի րա նի կր թու թյան 
հա մա կար գում հիմ նա կա նում իշ խում են 
ա վան դա կան և վար չահ րա մա յա կան ո ճե-
րը, այդ  է վկա յում նաև մեր  ու սում նա-
սի րու թյու նը: Ի րա նի կր թու թյան հա մա-
կար գում մաս նակ ցային կա ռա վար ման 
ձևա վոր ման ու ը նդ լայն ման հա մար մաս-
նակ ցային կա ռա վա րու մը ի նս տի տու ցի ո-
նալ դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ ան հրա ժեշտ 
է նկա տի առ նել հետ ևյալ կե տե րը և ա ռաջ-
նորդ վել այդ դրույթ նե րով. 

▪ Կա ռա վար ման ղե կա վար նե րը պետք 
է տար բեր կա ռույց նե րում ներդ նեն ու 
խթա նեն մաս նակ ցային մշա կույ թը: 

▪ Պետք է մե ծաց նել տնօ րեն նե րի լի ա-
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զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, հս տա կեց նել 
և թա փան ցիկ դարձ նել ո րո շում նե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թաց նե րը, ստեղ ծել դրա-
կան և լավ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ  աշ-
խա տող նե րի և տնօ րեն նե րի միջև:

▪ Կա ռա վար ման մաս նակ ցային ո ճը 
կա րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ լի նել, ե թե 
ստեղծ վեն ու ծա վալ վեն մի ջանձ նային 
ո ւղ ղա կի և դեմ առ դեմ  փոխ հա րա բե րու-
թյուն ներ:

▪ Պետք է կար ևո րել մարդ կային փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը, աշ խա տող նե րի 
կա րիք ներն ու մո տի վա ցի ա նե րը: 

▪ Պետք է բա րե լա վել կա ռա վա րիչ - 
աշ խա տող մարդ կային փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը, հե տաքրքր վել  աշ խա տող նե րի 
կար ծիք նե րով  և կա ռու ցո ղա կան ա ռա-
ջարկ նե րով:

▪ Կա ռա վար ման յու րա քան չյուր ո ճի լի-
ար ժեք ի րա կա նաց ման և  ա ռա վել բարձր 
ար դյու նա վե տու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
են  աշ խա տող նե րի պատ շաճ պատ րաստ-
վա ծու թյու նը և ու սու ցու մը: Աշ խա տող նե րի 
հա մար պետք է ա ռա վել հա մա կող մա նի-
ո րեն բա ցատր վեն կազ մա կեր պու թյան 
նպա տակ նե րը, ար ժեք նե րը և ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է հս տա-
կեց վեն պա տաս խա նատ վու թյուն նե րը, 
սահ մա նա փա կում նե րը և ա կն կա լիք նե րը 
կազ մա կեր պու թյան մեջ: 

▪ Սահ ման վեն յու րա քան չյուր կազ մա-
կեր պու թյան տնօ րեն նե րից և աշ խա տող-
նե րից պա հանջ վող գի տե լիք ներն ու  հմ-
տու թյուն նե րը և դրանք ո ւղ ղորդ վեն դե պի 
կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րը:

▪ Պետք է խթան վի կազ մա կեր պու թյան 
հան դեպ աշ խա տող նե րի պատ կա նե լի-
ու թյան զգա ցու մը, և ներ դաշ նա կու թյուն 
ստեղծ վի աշ խա տող նե րի նպա տակ նե րի և 
կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի միջև: 
Աշ խա տող նե րի ան հա տա կան ու նա կու-

թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ո ւղ ղորդ վեն հա մա տեղ նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծին: 

▪ Ղե կա վար նե րի և տնօ րեն նե րի հա-
մար կազ մա կեր պել հա տուկ դա սըն թաց-
ներ և ու սու ցա նել կա ռա վար ման տար բեր 
ո ճե րը, սո վո րեց նել մաս նակ ցային ո ճի կի-
րառ ման տար բեր ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը, 
աշ խա տող նե րի խթան ման ու ղի նե րը:

▪ Կազ մա կեր պել վե րա պատ րաստ-
ման և ո րա կա վոր ման դա սըն թաց ներ 
նաև վար չա կան կադ րե րի հա մար՝ ու սու-
ցա նե լով  կա ռա վար ման տար բեր ո ճե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կի րառ ման 
ար դյունք նե րը և ազ դե ցու թյուն նե րը:  

▪ Տար բեր կա ռույց նե րում և կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում ի րա կա նաց նել  հե տա-
զո տու թյուն ներ կա ռա վար ման ո ճե րի ու 
մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ, գնա հա տել  ու 
հա մե մա տել յու րա քան չյուր ո ճի, հատ կա-
պես մաս նակ ցային կա ռա վար ման թո ղած 
ազ դե ցու թյուն նե րը   կազ մա կեր պու թյան 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման վրա: 

Ի րա նի կր թու թյան հա մա կար գում 
մաս նակ ցային ո ճը կա րող է  խթա նել ու-
սա նող նե րի (ա շա կերտ նե րի)  սո վո րե լու 
ձգ տու մը և դա սա խոս նե րի (ու սու ցիչ նե րի) 
աշ խա տան քային ար դյու նա վետ գոր ծու-
նե ու թյու նը, ի հայտ բե րել  նրանց ստեղ-
ծա գոր ծա կան և նո րա րա րա կան ըն դու նա-
կու թյուն նե րը՝ բարձ րաց նե լով կր թու թյան 
ո րակն ու մա կար դա կը:  
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COLLABORATIVE MANAGEMENT: A DYNAMIC SYSTEM 

FOR THE PROMOTION OF EDUCATIONAL OBJECTIVES

M. Larooi 

The problem of human resources and organizational failure to optimally make use of 
employee potentials are modern organizational issues, especially at expert levels of educa-
tional organizations. These issues lower organizational productivity and result in inability to 
compete in national and international arenas, especially in the area of knowledge produc-
tion. The most common method for addressing this problem is collaborative management. 
According to many reports, the reason for the success of most large corporations in the 
area of management, economy and commerce is the proper application of this manage-
ment style which develops the staff’s individual potentials, spirit of self-esteem, responsibility 
and commitment. Since previous research on collaborative management in Iran was merely 
conducted in the area of business and economic organizations, the present research studies 
collaborative management in academic centers (universities) for the first time.
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Ալեքսանյան Աննա

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Ամիրյան Գայանե

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական 
ինստիտուտի հումանիտար 

առարկաների ամբիոնի դոցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Ասադի Նասրոլլահ

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ 

Արսենյան Լիանա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
օտար լեզուների դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Բաբայան Իզաբելլա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մաս-
նագիտական կրթության և կիրա-

ռական մանկավարժության ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Բագումյան Լիլիթ

Երևանի Հ. Կարապենցի անվան թիվ 
6 հիմնական դպրոցի դասվար

Բահրամյան Նատալյա

ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Բաղդասարյան Թերեզա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
կերպարվեստի ամբիոնի ասիստենտ

Բաղդասարյան Մերի

Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան թիվ 
68 հիմնական դպրոցի երաժշտության 

ուսուցիչ

Բուկուշյան Նարինե

Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 
անգլերենի հաղորդակցման և 

թարգմանության ամբիոնի դասախոս

Բարոյան Գոհար

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության 
հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ

Գաբրիելյան Վահե

ՀՀ դիվանագիտական դպրոցի 
տնօրեն, դոցենտ

Գորգինյան Գոհար

Past.am տեղեկատվական 
գործակալության աշխատակցուհի

Գրիգորյան Ալեքսանդր

ԵՊՀ պրոռեկտոր, ֆիզ. մաթ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

Գրիգորյան Հասմիկ

ԵՊՀ ռոմանագերմանական 
բանասիրության ֆակուլտետի 

անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

Գրիգորյան Սուսաննա

ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Նանա 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
ինֆորմատիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Դավթյան Մարիետա

Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան 
թիվ 146 դպրոցի ՄԿԱ-ի գծով 

տնօրենի տեղակալ, ֆիզիկայի և 
ինֆորմատիկայի մասնագետ

Դերմոյան Լուսինե

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ռոմանա-
կան լեզուների ամբիոնի դասախոս

Դրմեյան Հենրիկ

ԳՊՄԻ ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց 
դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի 

վարիչ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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Թորգոմյան Սոֆի

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց 
լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Լարուի Մանսուր

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ

Խոջումյան Բելլա

ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Խուդոյան Գայանե

Արտաշատի Հ. Ճգնավորյանի անվան 
թիվ 5 հիմնական դպրոցի ուսուցիչ

Ծատուրյան Արմեն

ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի 
և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, 

մանկավարժական գիտությունների 
դոկտոր, դոցենտ, ՌԴ բնագիտության 

ակադեմիայի պրոֆեսոր

Կարապետյան Իգոր

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար 
լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկ. 

գիտ. դոկտոր

Կարապետյան Զարուհի

Երևանի Ստ. Զորյանի անվան թիվ 
56 հիմնական դպրոցի ֆրանսերենի 

ուսուցիչ

Կաֆյան Էլլա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Կոստանյան Էվելինա

ՀՀ ԿԳՆ Գյումրու «Ֆոտոն» 
վարժարանի անգլերենի ուսուցիչ

Հակոբյան Ելենա

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 
պետական ինստիտուտի ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսության և 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 

գիտ. թեկնածու

Հարությունյան Նազիկ

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր

Հարությունյան Մարիաննա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
կրթության ֆակուլտետի դասախոս

Հարությունյան Ռուբինա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց 
լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Հովեյան Սուսաննա

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 
պետական ինստիտուտի ադապտիվ 

ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի 
վարիչ, մանկ. գիտ. թեկնածու, 

դոցենտ

Հովհաննիսյան Արուսյակ

ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության 
և կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Հովհաննիսյան Հասմիկ

ԵՊՀ անգլիական բանասիրության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 

թեկնածու

Հովհաննիսյան Նարինե

Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի հայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցիչ
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Հովհաննիսյան Լյուդմիլա

ՀՊՏՀ ֆիզիկական 
դաստիարակության 

քաղպաշտպանության և արտակարգ 
իրավիճակների ամբիոնի դասախոս 

Ղազարյան Ֆրունզ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական 
պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր, 

մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ղազարյան Սաթիկ

ՀՀԿ Արմավիրի շրջանային 
կազմակերպության գրասենյակի 

համակարգչային օպերատոր

Ղայթանջյան Գայանե

Երևանի Լևոն Միրիջանյանի 
անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի 

մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ղռաթյան Անիկ

Լոռու մարզի Վահագնաձորի 
հիմնական դպրոցի ուսումնական գծով 
փոխտնօրեն, մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Ղուկասյան Մարիամ

Երևանի ԼԽՈՒԵ կրթահամալիրի 
ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

Մայիլյան Անուշ

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ

Մահմուդի Մասուդ

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
ասպիրանտ 

Մելքոնյան Անուշ

Երևանի ֆիզ.մաթ հատուկ դպրոցի 
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Մխիթարյան Զարինե

ԵՊՀ ռոմանագերմանական 
բանասիրության ֆակուլտետի 

անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

Մկրտչյան Սվետլանա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
կենսաբանության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դոցենտ

Մուրադյան Աննա

ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
դասախոս

Յուզբաշյան Անահիտ

ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. 

թեկնածու

Ներսեսյան Հրաչուհի

Երևանի «Գևորգ Էմինի անվան թիվ 
182 ավագ դպրոց» հիմնադրամի 

հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

Շահբազյան Անի 

ՀՀ ԿԳՆ «Վանաձորի մաթեմատիկայի 
և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ 
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի ուսուցիչ

Չալաբյան Սուսաննա

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ, 
բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Պետրոսյան Գոհարիկ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
ինֆորմատիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 
դոցենտ

Պողոսյան Նոնա

ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության 
և կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի հայցորդ

Պողոսյան Բագրատ

ԳՊՄԻ ուսումնամեթոդական 
վարչության պետ, ֆիզ. մաթ. գիտ. 

թեկնածու
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Պողոսյան Սաթենիկ

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 
մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 
թեկնածու 

Պողոսյան Ռուզան

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
էկոլոգիայի և կայուն զարգացման 

ամբիոնի դասախոս

Ջրբաշյան Աշխեն

ԵՊՀ գրականության տեսության և 
քննադատության ամբիոնի վարիչ, 

բան. գիտ. թեկնածու

Ջրբաշյան Նաիրուհի

ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ 
մաթեմատիկական մոդելավորման 

ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. 
թեկնածու

Սարգսյան Էմմա

Գյումրու թիվ 6 հիմնական դպրոցի 
հասարակագիտության ուսուցիչ

Սարգսյան Քրիստինե

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի դասախոս

Սարգսյան Ասյա

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 
հայցորդ

Սաքուլյան Նատալյա

Գյումրու թիվ 23 դպրոցի դասվար

Սաֆարյան Նաիրա

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
հենակետային վարժարանի տնօրեն, 

մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սիմոնյան Հենրի

ՀՊՄՀ խմբավարության և 
ձայնադրման ամբիոնի պրոֆեսոր

Սիմոնյան Վարդիթեր

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
մայրենիի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, 

մանկ. գիտ. թեկնածու

Սիրականյան Անաիդա

ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
դասախոս

Սողոմոնյան Լուսինե 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
կուլտուրայի ֆակուլտետի 

տնտեսագիտության և կառավարման 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

Ստեփանյան Աննա

Երևանի Սիամանթոյի անվան թիվ 162 
հիմնական դպրոցի տնօրեն

Ստեփանյան Նաիրա

ԵՊՀ ռոմանագերմանական 
ֆակուլտետի անգլերենի ամբիոնի 

դասախոս

Սուքիասյան Սիլվա

ԵՊՀ ռոմանագերմանական 
բանասիրության ֆակուլտետի 

անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

Վանյան Արման

Երևանի Համբարձում Գալստյանի 
անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Վարդանյան Նունուֆար

Երևանի Համբարձում Գալստյանի 
անվան թիվ 83 ավագ դպրոցի 

ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ 

Վարդանյան Լիանա

ՀԱԱՀ օտար լեզուների ամբիոնի 
դասախոս
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 Նա զիկ Հա րու թյու նյան, Ա լեք սանդր Գրի գո րյան 

Ման կա վար ժա կան կր թու թյան ար դի ա կա նաց ման սկզ բունք նե րը  . . . . . . . . . . . . .5

Ֆ րունզ Ղա զարյան, Սու սան նա Հո վեյան 

Հայ ժո ղովր դա կան շար ժա խա ղե րը, նրանց ման կա վար ժա կան 
և դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կությու նը  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ի գոր Կա րա պե տյան, Լի ա նա Վար դա նյան

Մե դի ա տիվ հմ տություն նե րի ձևա վո րու մը ոչ լեզ վա կան բու հում . . . . . . . . . . . . . . 16

Սու սան նա Չա լա բյան, Ք րիս տի նե Սարգ սյան

Թ վայ նաց ված պա տու մը որ պես ու սուց ման մե թոդ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ար մեն Ծա տուրյան, Ա նի Շահ բազյան

 Ֆի զի կայի և մա թե մա տի կայի մի ջա ռար կայա կան կա պե րի 
ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը ֆի զի կայի 
դա սըն թա ցի ամ փո փիչ կրկ նություն նե րի ժա մա նակ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Հաս միկ Հով հան նիսյան, Վա հե Գաբ րի ելյան 

Ա կա դե մի ա կան հայե րե նի դա սա վան դու մը որ պես կր թա կան 
ծրագ րե րի ա րդյու նա վետ ի րա կա նաց ման կա րևո րա գույն գոր ծոն . . . . . . . . . . . . 31

Նա տա լյա Սա քու լյան 

Գի տե լիք նե րի նկատ մամբ ա շա կերտ նե րի 
հե տաքրք րու թյան բարձ րա ցու մը  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Հեն րիկ Դր մեյան,  Բագ րատ Պո ղոսյան

 Ֆի զի կայի նկատ մամբ սո վո րող նե րի հե տաքրք րություն նե րի 
նվազ ման խն դի րը և լուծ ման ու ղի նե րը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

 Նու նու ֆար Վար դա նյան, Ար ման Վա նյան

Ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վո րու մը  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 Մա րի ե տա Դավ թյան 

Հա մա ցան ցի «Ոս կե կա նոն նե րի» ու սու ցու մը. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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 Վար դի թեր Սի մո նյան

Գ րա կան տար րա կան գի տե լիք նե րը որ պես ըն թեր ցո ղա կան 
կա րո ղու թյան ձևա վոր ման գոր ծոն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

 Նա րի նե Հով հան նի սյան

Հա մա ցան ցային հա ղոր դակց ման լեզ վա կան վար քագ ծի 
ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Ա սյա Սարգ սյան 

 Վե րաի մաս տա վոր վող ար ժե հա մա կար գում ու սա նո ղի ին նո վա ցի ոն տի պը  . . . . . 74

Ա նա հիտ Յուզ բա շյան 

 «Հայոց լեզ վի պատ մու թյուն» ա ռար կայի  դա սա վան դու մը բու հում   . . . . . . . . . . . .83

Еле на Ако пян, Люд ми ла Ога не сян

От но ше ние сту ден тов спе ци аль ных  ме ди цинс ких групп 
к собст вен но му здо ров ью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ան նա Ա լեք սա նյան

« Դաս տի ա րակ չա կան խորհր դատ վության» դա սա վանդ ման 
մե թո դա կան հա գեց վա ծության հիմ նա հար ցի շուրջ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Է վե լի նա Կոս տանյան

Ման կա վար ժա կան մշա կույ թի ար դի ը մբռ նում նե րը   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Գայա նե Ա միրյան

Մ շա կու թային փի լի սո փայա կան հաս կա ցություն նե րի 
գոր ծա ծությու նը ման կա վար ժության մեջ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Թե րե զա Բաղ դա սարյան

 Կոմ պո զի ցի ան գե ղար վես տա կան կր թության հա մա կար գում  . . . . . . . . . . . . . . 113

 Մա րի ան նա Հա րությունյան

 Բազ մամ շա կու թայ նությու նը և հան դուր ժո ղա կա նությու նը էր գո թե րա պի այում  . . .117

Էմ մա Սարգ սյան
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Ին նո վա ցի ա նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը ա վագ դպ րո ցում  . . . . . . . . . . . . 165

 Աշ խեն Ջր բաշյան
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