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Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Ի Տ Ք

ԳԻՏԱԿԱՆ  
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

ՆԱզԻԿ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ 
ԱՐԵՎԻԿ ՂԱզԱՐՅԱՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 
ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐը ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐը

Ցան կա ցած նոր գի տա ճյու ղի՝ այդ 
թվում և սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
ձև ա վոր ման հիմ քերն այն նա խադ րյալ
ներն են, որոնք առ կա են տար բեր պատ
մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում:

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյունն ու
նի իր ձև ա վոր ման և զար գաց ման էվո լյու
ցի ան: Այն հա մա պա տաս խա նում է հա սա
րա կար գե րի ձև ա վոր ման ու զար գաց ման 
և պատ մու թյան տար բեր շրջան նե րին: Այդ 
ըն թաց քի տրա մա բա նա կան ալ գո րիթ մը 
կա րե լի է ներ կա յաց նել այս պես. սո ցի ա
լա կան ման կա վար ժու թյան վե րա բե րյալ 
գա ղա փար նե րի, մտքե րի ձև ա վո րում, 
«սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյու ն» 
եզ րույ թի իմաս տա վո րում, սո ցի ա լա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն և սո ցի ա լա կան մի
ջա վայր հա րա բե րակ ցու թյուն, սո ցի ա
լա կան ման կա վար ժու թյուն գի տա ճյու ղի 
ձև ա վո րում իր եր կու մո տե ցում նե րով՝ 
մա գե րա կան և դիս տեր վե գյան, սո ցի
ա լա կան ման կա վար ժու թյան զար գա
ցումն Արև մուտ քում, Ռու սաս տա նում և 
Հա յաս տա նում։ 

1. Սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան մտքի 
զար գա ցում՝ մարդ կու թյան ձև ա վոր ման 
վաղ փու լե րում: Այս ժա մա նա կա հատ վա

ծում բա նա կան մարդն, անց նե լով ան հա
տա կան զար գաց ման փու լեր, պատ մա կան 
զար գաց ման հա մա տեքս տում ձև ա վո րում 
է «ըն տա նի ք» սո ցի ա լա կան ինս տի տու տը, 
որ տեղ սկսվում է ինչ պես ըն տա նե կան–
կեն ցա ղա յին, այն պես էլ սե ռա–դե րա յին 
սո ցի ա լա կա նա ցում: Կեն ցա ղա յին, առօ րե
ա կան դաս տի ա րա կու թյունն աս տի ճա նա
բար տե ղի է տա լիս սո ցի ա լա կան դաս տի
ա րա կու թյան ուղղ վա ծու թյա նը։

2. Սոցիալական դաստիարակության 
և սոցիալական մտքի, գաղափարների 
ձևավորումը Հին աշխարհում։ Այս փու
լում աս տի ճա նա բար անհ րա ժեշ տու թյուն 
է առա ջա նում ձև ա վո րե լու հա սա րա կու
թյան մեջ ին տեգր վե լու հա մար հա ջորդ 
սո ցի ա լա կան ինս տի տու տը՝ կրթու թյու
նը, որը գոր ծառ նա կան հա մա կարգ է 
ձև ա վո րում՝ բնու թյուն–մարդ–հա սա
րա կու թյուն: Հին աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րի, մտա ծող նե րի տե սա կետ նե
րում սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյու
նը տար բե րակ վում է, և փորձ է ար վում 
բա ցա հայ տելու «սո ցի ա լա կան դաս տի
ա րա կու թյուն–սո ցի ա լա կան մի ջա վայ ր» 
հա րա բերակ ցու թյու նը (Սոկ րա տես, Դե
մոկ րիտ, Պլա տոն, Արիս տո տել)։
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3. Սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու
թյան գա ղա փա րը միջ նա դա րում և վե
րածնն դյան ժա մա նա կաշր ջա նում: Միջ
նա դա րում հա սա րա կու թյուն ին տեգր վե լու 
եր րորդ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտն է ձև
ա վոր վում՝ կրո նը, շեշ տադր վում և առա
ջադր վում են սո ցի ա լա կան շեր տե րին 
հա մա պա տաս խան տար բեր ար ժեք ներ, 
և դրան ցից շա տե րը քո ղարկ վում են բա
րե գոր ծու թյան ստվե րում: Այս դեպ քում 
որ պես հա կակ շիռ պետք է վե րածնն դյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ար ժե բա նա կան 
հի ե րար խի ան ձև ա վոր վեր, որ տեղ առա
ջին կա րև ո րա գույն ար ժեք նե րի շար քում 
իմաս տա վոր վե ցին հու մա նիզմն ու մար
դը որ պես բա ցար ձակ ար ժեք ներ: Դրան 
հատ կա պես նպաս տում են մշա կու թա
յին տար բեր ոլորտ նե րում ձեռք բե րում
նե րը՝ ապա հո վե լով նաև մշա կու թա յին 
սո ցի ա լա կա նա ցում: Փաս տա ցի, եռա մի
աս նա կան գոր ծառ նա կան հա մա կար գում՝ 
բնու թյուն–մարդ–հա սա րա կու թյուն, ավե
լա նում է մշա կույթ բա ղադ րա մա սը, որն էլ 
են թադ րում է սո ցի ա լա կան ման կա վար
ժու թյան ըն թաց քի մեջ որոշ ուղ ղու թյուն
նե րի ձև ա վո րում և հստա կե ցում։
1. Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան ձև

ա վոր ման անհ րա ժեշտ նա խադ րյալ ներ 
դրսև որ վե ցին 19–րդ դա րում և 20–րդ 
դա րի առա ջին կե սին ինչ պես Եվ րո պա
յում, այն պես էլ Ռու սաս տա նում:

2. Սո ցիա լա կան մանկա վար ժու թյունն 
իր ու րույն զար գա ցու մը ստա ցավ 
20–րդ դա րի վեր ջին և 21–րդ դա րի 
սկզբին:

3. Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
ձև ա վոր ման նա խադ րյալ ներ դրվե
ցին նաև հայ ման կա վարժ նե րի աշ
խա տու թյուն նե րում:
Մարդ կու թյան զար գաց ման պատ

մու թյան նախ նա դա րյան հա մայ նա կան 

փու  լում ծա գում են բազ մա թիվ սո ցի ա լա
կան հիմ նախն դիր ներ, որոնք լու ծում են 
ստա նում տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
պայ ման նե րին, ու ղի նե րին ու ար ժեք նե
րին հա մա պա տաս խան: Նախ նա դա րյան 
հա մայ նա կան հա սա րա կու թյու նում կա
րե լի է խո սել մի այն դաս տի ա րակ չա կան 
պրակ տի կա յի մա սին, որը կեն ցա ղա
յին, առօ րյա բնույթ է կրել: Դաս տի ա րա
կու թյու նը որ պես սո ցի ա լա կան երև ույթ 
առա ջա ցել է կեն դա նա կան աշ խար հից 
մար դու տա րան ջա տու մից հե տո: Սկզբում 
այն դրսև որ վել է որ պես բնազ դա յին գոր
ծու նե ու թյուն: Հե տա գա յում՝ «ըն տա նիք» 
սո ցի ա լա կան ինս տի տու տի ձև ա վոր մամբ՝ 
այն դառ նում է գի տակց ված և նպա տա
կա ուղղ ված գոր ծու նե ու թյուն, առանձ
նաց վում են տար բեր սո ցի ա լա կան դե րեր 
ստանձ նող ան ձիք, ով քեր իրա կա նաց նում 
են դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ: Ժա
մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին հա մա պա
տաս խան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցը բար դա նում է, դառ նում է տա րի քի, 
սե ռի և ըստ բո վան դա կու թյան տար բեր, 
հատ կա պես մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ
վում դաս տի ա րա կու թյան բա րո յա կան 
կող մին: Վերջ նա կա նա պես առանձ նաց
վում, մաս սա յա կան է դառ նում ըն տա նե
կան դաս տի ա րա կու թյու նը: Նախ նա դա
րյան հա մայ նա կան հա սա րա կու թյու նում 
փո խօգ նու թյան բազ մա թիվ փաս տեր են 
ար ձա նագր վել (հի վանդ նե րին և վի րա
վոր նե րին օգ նու թյուն ցույց տա լու մա սին 
բազ մա թիվ ար ձա նագ րու թյուն ներ): Մե
ծա հա սակ նե րը առա ջին հեր թին սո վո րեց
րել են երե խա նե րին գո յա տև ման հա մար 
անհ րա ժեշտ կա րո ղու թյուն ներ, հմտու
թյուն ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, առանձ նա հա
տուկ մո տե ցում է դրսև որ վել ան կա րող նե
րի նկատ մամբ։ 

Եթե նախ նա դա րյան հա սա րա կար գը 
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հա մար վում է սո ցի ա լա կան ման կա վար
ժու թյան պրակ տի կա յի ձև ա վոր ման ըն
թացք, ապա հին աշ խար հում առա ջին 
քա ղա քակր թու թյուն նե րի ձև ա վո րումն 
ըն դուն ված է հա մա րել սո ցի ալ–ման կա
վար ժա կան մտքի ձև ա վոր ման ըն թացք: 
Արև ել քի ստրկա տի րա կան պե տու թյուն
նե րում սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան միտ
քը ձև ա վոր վել է և ի մի է բեր վել ան
հայտ հե ղի նակ նե րի կող մից, և հա ճախ 
դրանք կազ մում էին որ պես Սուրբ գրքե
րի տեքս տեր (Չի նաս տա նում` Շուկինգ, 
Հնդկաստանում` Վեդա, Եգիպտոսում` 
Տոտա Աստծո գիրք և այլն)։

Մի այն մ.թ.ա 1–ին հա զա րա մյա կի կե
սե րին ար դեն կա րե լի էր առանձ նաց նել 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մտքի առա ջին 
գա ղա փա րա կիր նե րի խում բը:

Սոկ րա տե սին է պատ կա նում (մ.թ.ա 
469–399թթ) հայտ նի միտ քը՝ «Ճա նա չիր 
ինքդ քե զ», որն առ այ սօր կի րա ռա կան 
է մե զա նում: Այն ընդգ ծում է, թե որ քան 
բազ մա մա կար դակ և բարդ է սո ցի ա լա կա
նաց ման ըն թաց քում «Ես»–ի ճա նա չումն ու 
բա ցա հայ տու մը:

Դե մոկ րիտն (մ.թ.ա 460–370թթ) իր 
աշ խա տանք նե րում հիմ նա վո րում էր երե
խա յի բնու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
հա մադր ման անհ րա ժեշ տու թյան տե
սա կե տը: Նա կար ծում էր, որ երե խա յին 
պետք է դաս տի ա րա կել փոքր տա րի քից` 
հաշ վի առ նե լով շրջա պա տող մի ջա վայ
րի ազ դե ցու թյու նը, հեն վե լով մե ծա հա
սակ նե րի օրի նա կի վրա, սո վո րեց նե լով 
երե խա յին աշ խա տան քին: Պլա տո նը 
(427–347թթ), առա ջադ րե լով իդե ա լա կան 
պե տու թյան մո դե լը, առա ջինն էր, որ փոր
ձեց քննար կել պե տու թյան և դաս տի ա
րա կու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը: Նա 
գտնում էր, որ դաս տի ա րա կու թյու նը պե
տու թյան գե րա կա խնդիրն է, հե տև ա բար 

պե տու թյու նը պետք է կազ մա կեր պի, իրա
կա նաց նի դաս տի ա րա կու թյուն և որո շի 
դաս տի ա րա կու թյան բո վան դա կու թյու նը: 
Ու սու ցիչ նե րի առաջ նա հերթ խնդիր նե րից 
էր դաս տի ա րա կել փի լի սո փա նե րի, որոնք 
պետք է ձև ա վոր վե ին որ պես ազատ մար
դիկ, քա նի որ նրանք հե տա գա յում պետք 
է կա ռա վա րե ին պե տու թյու նը: Քննար կե
լով մար դու զար գաց ման աս տի ճան նե րը՝ 
նա ընդգ ծում էր, որ հո գին սկզբում գա ղա
փար նե րի աշ խար հում է, ապա վե րի մաս
տա վոր վում է բա նա կա նու թյան՝ կա մա յին 
և զգա յա կան որակ նե րում: Չնա յած դրա
կան ձեռք բե րում նե րին, հնա գույն ման կա
վար ժու թյու նը ստրկա տի րա կան էր. այն 
հա մա պա տաս խա նում էր որո շա կի սո ցի
ա լա կան շեր տե րի շա հե րին: Ֆե ո դա լիզ մի 
դա րաշր ջա նում (6–13–րդ դա րե րի) դաս
տի ա րա կու թյան բնու թագ րա կան գծե րից 
մեկը ասկետիզմն է` հա մաշ խար հա յին 
կրոն նե րի բո վան դա կու թյա նը խիստ հե
տև ել: Բա րո յա կան ար ժեք նե րի շար քում, 
որ քա րո զում էին այդ ժա մա նա կի սո ցի ալ–
ման կա վար ժա կան գա ղա փար ներ, առաջ
նա յին նե րից էին խղճա հա րու թյան մո տի
վը, ցան կու թյունն օգ նե լու մեր ձա վո րին, 
թույ լե րին, հի վանդ նե րին, աղ քատ նե րին, 
որոնք քա րոզ վում էին տար բեր կրոն նե րի, 
այդ թվում նաև քրիս տո նե ու թյան կող մից։

14–15–րդ դա րե րում աս տի ճա նա բար 
տնտե սա կար գի փո փո խու թյու նը հան գեց
րեց վե րա փոխ ված ար ժեք նե րի, մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման: 
Նոր՝ բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյան հա
րա բե րու թյուն նե րում օտար էին եկե ղե
ցա կան աս կե տիզ մը, մե ղա վո րու թյան 
զգա ցու մը, ճա կա տագ րին հնա զանդ վե լու 
քա րոզ նե րը: Ձև ա վոր վում է նոր, վաղ բուր
ժո ւա կան մշա կույթ, որը բնու թագ րե լու հա
մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել «վե րած նուն դ» 
և «հու մա նիզ մ» ար տա հայ տու թյուն նե րը: 
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Վե րած նուն դը ընդգ ծում էր կա պը նոր և 
ան տիկ մշա կույ թի մի ջև, որի մեջ հեշ տու
թյամբ նկա տե լի էին «նոր ցան կա լի իդե
ալ նե ր». լա վա տե սու թյուն և աշ խար հի նոր 
ըն կա լում, ան ձի գե ղեց կու թյու նը` ներ դաշ
նակ նրա ֆի զի կա կան և մտա վոր ու նա կու
թյուն նե րի հետ և այլն։

«Հու մա նիզ մ» հաս կա ցու թյու նը լա տի
նե րեն humanus — մարդ կա յին բա ռից է և 
ցույց էր տա լիս, որ նոր մշա կույ թի կենտ
րո նում ոչ թե Աստ վածն է, այլ մար դը, որը 
ստեղծ ված է եր ջան կու թյան, սի րո հա
մար, կյան քից, մշա կույ թից, գի տու թյու նից 
բա վա կա նու թյուն ստա նա լու ու եր ջա նիկ 
ապ րե լու հա մար: Մար դը, հա վա տա լով 
իր մտքին, հա ջո ղու թյա նը, ակ տի վու թյա
նը, պետք է հան դի սա նա սե փա կան եր
ջան կու թյան կեր տո ղը և բո լոր ար ժեք նե
րի ստեղ ծո ղը, նա պետք է լի նի գե ղե ցիկ 
մարմ նով, հո գով և մտքով: Սա մար դուն 
ուղղ ված և մար դուն գո վեր գող հիմն էր, 
և մար դու պաշ տա մուն քի ստեղ ծու մը: 
Դրա հետ մի ա ժա մա նակ հու մա նիստ նե րը 
բա ցա հայ տո րեն հա կա ռակ չէ ին ար տա
հայտ վում եկե ղե ցուն: Շա տե րը վա խե նում 
էին եկե ղե ցու իշ խա նու թյու նից, մյուս ներն 
էլ ել նում էին իրենց հա մոզ մունք նե րից: 
Աստ ծուն նրանք հա մա րում էին մի այն 
Արա րիչ, որը մեկ ան գամ աշ խար հը դրել 
է շարժ ման, հու նի մեջ և այ լևս չի խառն
վում մարդ կա յին գործունե ու թյա նը: 14–16–
րդ դա րե րում շատ հու մա նիստ ներ հենց 
ման կա վարժ ներ էին, ով քեր առնչ վում էին 
ման կա վար ժա կան խնդիր նե րին, ման կա
վար ժա կան տե սու թյան սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան կող մին:

Ան կաս կած, այս առու մով փայ լուն 
օրի նակ է հան դի սա նում իտա լա ցի հու
մա նիստ–ման կա վարժ Վիտ տո րի նո դա–
Ֆելտ րեի (1378–1446թթ) գոր ծու նե ու թյու
նը, ով առա ջին նե րից մեկն էր պատ մու թյան 

մեջ, որ ստեղ ծեց ին տեր նա տա յին տի պի 
դպրոց: Այս դպրո ցում դաս տի ա րակ վում 
էին երե խա ներ ինչ պես հա րուստ, այն
պես էլ աղ քատ ըն տա նիք նե րից: Աղ քատ 
ըն տա նի քի երե խա նե րի ծախ սե րը հո գում 
էր հու մա նիստ – ման կա վար ժը: Դպրո ցը 
սկզբուն քո րեն տար բեր վում էր միջ նա դա
րյան աս կե տիկ դպրո ցից, և պա տա հա
կան չէր, որ այն կրում էր «Խա ղե րի տու ն» 
կամ «Ու րա խու թյան տուն» ան վա նու մը: 
Այս տեղ մեծ ու շադ րու թյուն էր դարձ վում 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րին, լո ղին, 
սու սե րա մար տին, ձի ա վա րու թյա նը և այլն: 
Վիտ տո րի նոն կար ծում էր, որ առա վել կա
րև որ է ապ րել բա րո յա պես մա քուր, քան 
ասենք սո վո րել լավ գրել և կար դալ և, որ 
վատ մար դը եր բեք չի կա րող լավ ու սու
ցիչ դառ նալ: Մտա հոգ վե լով երե խա նե րի 
բա րո յա կան դաս տի ա րա կու թյամբ` նա 
ընտ րում էր երե խա նե րի հա մար հա մա
պա տաս խան գրա կա նու թյուն, և նրանք 
զբաղ վում էին ըն թեր ցա նու թյամբ: Նա 
կար ծում էր, որ ավե լի լավ է նա խազ գու
շաց նել, քան ուղ ղել սխալ նե րը և, որ գի
տա կից բա րու թյու նը հա մադր ված դա տո
ղու թյան հետ, հան դի սա նում է բա րո յա կան 
կար գու կա նո նի հիմ քը (2,13)։

Նշված ժա մա նա կաշր ջա նում կրո նը, 
ման կա վար ժու թյու նը և սո ցի ա լա կան ման
կա վար ժու թյու նը զար գա նում էին զու գա
հեռ, բայց ոչ առանց հա կա սու թյուն նե րի։

Երկար ժամանակ եկեղեցին իր վրա 
էր վերցրել «նեղացրած» երե խա նե րի 
խնամ քը: Նրան դի մում էին ոչ մի այն հո
գև որ, այլ բժշկա կան, նյու թա կան օգ նու
թյուն ստա նա լու հա մար: Եկե ղե ցուց էին 
սպա սում անար դա րու թյան, ան կա րո ղու
թյան, բռնու թյան դեմ ուղղ ված պաշտ պա
նու թյուն:

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան ձև
ա վոր ման հե տա գա ըն թաց քում բա ցա ռիկ 
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կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն ու նե ցավ 
ման կա վար ժու թյան երախ տա վոր նե րից 
Յ. Ա. Կո մենս կին: Նրա սո ցի ալ–ման կա
վար ժա կան հա յացք նե րը հիմ նա վոր ված 
են ու տրա մա բա նա կան: Մեծ երախ տա
վո րի գի տա կան ար ժե քա վոր ման կա վար
ժա կան հա յացք ներն անհ րա ժեշտ նա
խադ րյալ ներ ձև ա վո րե ցին սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժու թյան՝ որ պես գի տա ճյու ղի 
ձև ա վոր ման և զար գաց ման հա մար:

17–19–րդ դա րե րում ձև ա վոր վում է սո
ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան գլխա վոր 
ուղ ղու թյու նը, և ըն թա նում է նրա ձև ա վո
րու մը որ պես գի տու թյուն: Ձև ա վոր ման ըն
թաց քին նպաս տեց առա ջին հեր թին լուրջ 
սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րը 18–րդ 
դա րում, որը բե րեց հե ղա փո խու թյուն նե րի, 
ռե ֆորմ նե րի. հաս տատ վեց կա պի տա լիզ
մը և շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

19–րդ դա րում սո ցի ա լա կան վե րա փո
խում նե րը հան գեց րե ցին տնտե սա կան, 
նոր տեխ նի կա կան ու տեխ նո լո գի ա կան 
զար գաց ման: Այս փու լի հա մար բնու
թագ րա կան է մաս նա գետ նե րի մեծ պա
հան ջար կը:Սո ցի ալ– ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյունն առանձ նաց վեց ըստ 
դպրոց նե րի և ուղ ղու թյուն նե րի:

Ինչ պի սի՞ ուղ ղու թյուն ներ են դրանք. 
1. Սոցիալական մանկավարժության 

տեսական հիմքերի ձևավորում, որը նպաս
տեց նրա կա յաց մա նը՝ որ պես գի տու թյուն։

2. Ուսուցման համակարգում սոցիալ–
մանկավարժական գործունեություն, որ
տեղ խոս քը ու սուց ման բո վան դա կու թյան 
վրա սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
ազ դե ցու թյան, դաս տի ա րա կու թյան նպա
տա կի և բնույ թի մա սին է։

3. Սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյուն, որն ուղղ ված է բա րե գոր ծա
կան, ու սու ցո ղա–դաս տի ա րակ չա կան 
դպրոց նե րի ստեղծ մա նը։

4. Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
գոր ծու նե ու թյան ոլոր տի ընդ լայ նում:

Բայց այս տեղ հարցն այլ է: Սո ցի ա լա
կան ման կա վար ժու թյու նը կա րև որ վում 
է պե տա կան մա կար դա կում, հաս նում է 
իր պա հանջ նե րի կա նո նադ րա կան ձև ա
վոր ման: Այս դիր քո րոշ ման ար դյուն քում 
19–րդ դա րի 60–ական թվա կան նե րին 
Գեր մա նի ա յում, Անգ լի ա յում, ԱՄՆ–ում 
ստեղծ վում են սո ցի ա լա կան կա նո նադ րու
թյան հա մա կար գեր:

«Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
հաս կա ցու թյան ի հայտ գա լու պա հից մին
չև մեր օրե րը (տեր մինն առա ջին ան գամ 
գոր ծա ծու թյան մեջ է դրվել Կ. Մա գե րի՝ 
1844թ–ին, տա րած վել Ա. Դիս տեր վե գի 
կող մից) գեր մա նա կան ման կա վար ժա
կան գրա կա նու թյան մեջ պահ պան ված 
են եր կու տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ, 
որոնք ներ կա յաց նում են տար բեր մո տե
ցում ներ այս ճյու ղի զար գաց ման հար
ցում: Ըստ առա ջին մեկ նա բա նու թյան 
(ըստ Կ.Մա գե րի) սո ցի ա լա կան ման կա
վար ժու թյու նը դաս տի ա րա կու թյան մեջ 
հատ կա պես առանձ նաց նում է սո ցի ա լա
կան կող մը:

Երկ րորդ մեկ նա բա նու թյան հա մա
ձայն (Ա. Դիս տեր վեգ) սո ցի ա լա կան ման
կա վար ժու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես 
ման կա վար ժա կան օգ նու թյուն՝ որո շա կի 
սո ցի ա լա կան պայ ման նե րում և իրա վի
ճակ նե րում:

Այս եր կու մո տե ցում ներն ու նեն որոշ 
նմա նու թյուն ներ, սա կայն մի ա ժա մա նակ 
ու նեն էա կան տար բե րու թյուն ներ:

Այս պես. առա ջին դի տարկ մամբ խոս
քը դաս տի ա րա կու թյան սո ցի ա լա կան աս
պեկ տին է վե րա բե րում, որն ընդգ ծում է 
բո լոր մարդ կանց և առա ջին հեր թին երե
խա նե րին, որոնց էլ հենց ուղղ ված է դաս
տի ա րակ չա կան ներ գոր ծու թյու նը:
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Երկ րորդ մո տեց մամբ խոս քը վե րա բե
րում է մի այն այն մարդ կանց զար գաց ման 
ման կա վար ժա կան աս պեկ տին, որոնք ու
նեն ինչ–որ հա տուկ խնդիր ներ: Հե տև ա
բար, եզ րա կաց նենք, որ այն գործ նա կան 
խնդիր նե րը, որոնք ըն կած են այս եր կու 
մո տե ցում նե րում, լի ո վին տար բեր են:

Կ. Մա գե րի հե տև որդ նե րը եղան 
Պ. Նա տոր պը, Ե. Բոր նե մա նը, Ֆ. Շլի պե
րը, Դ. Ժե գե լե րը և ու րիշ ներ: Այս ուղ ղու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժու թյան գի տա ճյու ղում ու սում
նա սի րում են մար դու դաս տի ա րա կու թյան 
նա խադ րյալ նե րը, մե թոդ ներն ու մի ջոց նե
րը հա սա րա կու թյու նում, հա սա րա կու թյան 
հա մար և հա սա րա կու թյան մի ջո ցով: Այս 
ուղ ղու թյան առա վել փայ լուն ներ կա յա
ցու ցի չը և հե տա գա յում սո ցի ա լա կան 
ման կա վար ժու թյան հիմ նա դի րը Պա ուլ 
Նա տորպն էր (1854–1924թթ.): Ու սում նա
սի րե լով մարդ կա յին գո յու թյան հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը՝ Պ. Նա տոր պը տվեց սո
ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան երեք հիմ
նա կան գոր ծա ռույթ նե րը (2, 13).
•	 Առա	ջին	գոր	ծա	ռույ	թը	կապ	ված	է	երե

խա յի սե ռա կան կյան քի հետ ու բա
ցա հայտ վում է նրա մեջ ըն տա նե կան 
շրջա նա կում և մո տա կա շրջա պա տի 
հետ հա ղոր դակց ման ժա մա նակ:

•	 Երկ	րոր	դը	կապ	ված	է	կամ	քի	հետ,	որը	
ձև ա վոր վում է դպրո ցում՝ գի տե լիք նե րի 
փո խանց ման գոր ծըն թա ցում, որի ժա
մա նակ երե խա յի մոտ զար գա նում են 
զգա յա կան, սո ցի ա լա կան և շար ժո ղա
կան կա րո ղու թյուն ներ:

•	 Եր	րոր	դը	 կապ	ված	 է	 մտքի	 հետ,	 որը	
բաց վում է հան րու թյան մեջ հա ղոր
դակց մամբ։
Պ. Նա տոր պը սո ցի ա լա կան ման կա

վար ժու թյու նը դի տում էր բո լոր երի տա
սարդ մարդ կանց ման կա վար ժու թյուն, որի 

խնդիրն է երի տա սար դու թյան մեջ դաս տի
ա րա կել հա մախմբ վա ծու թյուն և հա սա րա
կա կա նու թյուն: Նրա մեծ վաս տակն այն էր, 
որ նա լու սա վո րեց սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
խնդիր նե րի ամ բող ջա կան տե սա դաշ տը, 
որոնք ման կա վար ժու թյու նը ստիպ ված 
եղավ ըն դու նել որ պես իր թե մա:

1899 թվա կա նին հրա տա րակ վում է 
Պ.Նա տոր պի «Սո ցի ա լա կան ման կա
վար ժու թյուն» գիր քը, որը թարգ ման վել է 
բազ մա թիվ լե զու նե րով, այդ թվում՝ ռու սե
րեն (1911թ.):

Պ. Նա տոր պը կա րև ո րում էր ըն տա նե
կան դաս տի ա րա կու թյու նը: Որ պես զի այն 
ար դյու նա վետ լի նի, հար կա վոր է օգ նել 
ըն տա նի քին, որի հա մար անհ րա ժեշտ է 
որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ, որը 
ծա նոթ է ըն տա նի քում իրա կա նաց վող 
դաս տի ա րա կու թյան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րին: Այս մաս նա գե տը սո ցի ա լա
կան ման կա վարժն է: Պ. Նա տոր պը «Սո
ցի ա լա կա ն» հաս կա ցու թյու նը սահ մա նում 
է այս պես. «Մար դը դառ նում է «մար դ» 
մի այն մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նում, և 
ընդ հա կա ռա կը, մարդ կա յին հա սա րա կու
թյու նը գո յու թյուն ու նի և զար գա նում է բա
ցա ռա պես նրա ան դամ նե րի ու սուց ման, 
դաս տի ա րա կու թյան և կրթու թյան մի ջո
ցով: Մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նը նշա
նա կում է կեն ցա ղի բո լոր կա րև որ գծե րի, 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, սո ցի ա լա կան 
գոր ծու նե ու թյան մի աս նու թյուն: Ցան կա
ցած մար դու դաս տի ա րա կու թյուն պետք է 
են թարկ վի առա վել հզոր դաս տի ա րակ չա
կան մե խա նիզ մի ազ դե ցու թյան, քան ան
հա տա կան դաս տի ա րա կու թյունն է, որը 
հան դի սա նում է հա սա րա կա կան կյան քը: 
Ան հա տա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ
նա կան պայ ման ներն ըն կած են հա սա րա
կա կան կյան քի հիմ քում: Ան հա տը դառ
նում է անձ մարդ կա յին հա սա րա կու թյան 
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շնոր հիվ: Որ պես զի սրա նում հա մոզ վենք, 
բա վա կան է պատ կե րաց նել, թե ինչ կլի նի 
մար դու հետ, որը մե ծա ցել է մարդ կա յին 
հա սա րա կու թյու նից դուրս: Բնա կա նա
բար, այս դեպ քում նա կիջ նի կեն դա նու 
մա կար դա կին: Բայց մար դը չի մե ծա նում 
մի այ նակ, չի մե ծա նում ուղ ղա կի մե կը մյու
սի կող քին նույն պայ ման նե րում, այլ յու
րա քան չյու րը մե կը մյու սի բազ մա կող մա
նի ազ դե ցու թյան, ներ գոր ծու թյան ներ քո: 
Առան ձին մար դը մի այն աբստ րակ ցիա է, 
մարդն առանց հա սա րա կու թյան չի կա րող 
մարդ հա մար վել: Կրթու թյան և դաս տի
ա րա կու թյան մա սին տե սու թյու նը պետք 
է հաշ վի առ նի մի բան, հիմք ըն դու նի մի 
գա ղա փար, որ առանց հասարակության 
չկա դաստիարակություն» (2, 303)։

19–րդ դա րի 40–50թթ.–ին լայն տա
րա ծում գտան երկ րորդ ուղ ղու թյան գա
ղա փար նե րը՝ Ա. Դիս տեր վե գի, Գ. Նո լի, 
Գ. Բոյ մե րի (20–րդ դա րի 20–30թթ.), Կ. Մո
լեն գա ո ւե րի (1950–ական թթ.) և ու րիշ նե րի 
աշ խա տու թյուն նե րում: Նրանք փոր ձում 
են տալ իրենց ժա մա նա կի սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի պա տաս խան նե րը, այն պի սիք, 
ինչ պի սիք են. բան վոր դա սա կար գի սո ցի
ա լա կան ան պաշտ պան վա ծու թյու նը, ժո
ղովր դի կրթու թյու նը, ամե նա թո ղու թյու նը 
և այլն: 1960–ական թվա կան նե րին այս 
ուղ ղու թյու նը վերջ նա կա նա պես ամ րապն
դեց իր դիր քե րը որ պես մտա ծե լա կեր պի և 
սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա
վոր ման մի բնա գա վառ, որը հաս կաց վում 
էր որ պես ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք 
բնա կու թյան վայ րում, օգ նու թյուն օրի նա
խախտ երե խա նե րին, դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք երե խա յի ըն տա նի քում, 
գի շե րօ թիկ դպրոց նե րում, սահ մա նա
փակ կա րո ղու թյուն նե րի տեր երե խա նե
րի հետ աշ խա տանք դպրոց նե րում և այլ 
կա ռույց նե րում: Ա.Դիս տեր վե գը սո ցի ա լա

կան հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լիս առա ջար
կում էր հա մա տե ղել տե սա կան և պրակ
տիկ աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյու նը, 
որի առանց քը պետք է լի նի սե րը հա նուն 
մարդ կու թյան և իր ժո ղովր դի: Թև ա վոր է 
դար ձել նրա խոս քը` «Մարդ` իմ անունն է, 
գեր մա նա ցի` իմ մա կա նու նը»: Ա.Դիս տեր
վե գը դաս տի ա րա կու թյան կա րև ո րա գույն 
սկզբուն քը հա մա րում էր բնա հար մա րու
թյու նը, մար դու բնա կան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցին հե տև ե լը, նրա ան հա տա
կան և տա րի քա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի հաշ վա ռու մը: Նա գրում է, որ 
«դաս տի ա րա կու թյան ժա մա նակ պետք է 
նկա տի ու նե նալ տե ղի և ժա մա նա կի պայ
ման նե րը, ուր ծնվել է մար դը և պի տի ապ
րի, մի խոս քով` ամ բողջ ժա մա նա կա կից 
մշա կույ թը՝ այս խոս քի լայն ու հա մընդգր
կող իմաս տով…» (4,125): Նշե լով երե խա յի 
բնու թյան հետ հաշ վի նստե լու անհ րա ժեշ
տու թյու նը՝ Ա.Դիս տեր վե գը մի ա ժա մա նակ 
պա հան ջում էր, որ պես զի այն բարձ րաց
վի մարդ կու թյան ժա մա նա կա կից նվա
ճում նե րի մա կար դա կին` հա րա փո փոխ 
հա սա րա կա կան կյան քի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Դաս տի ա րա կու թյան 
բարձ րա գույն նպա տա կը նա սահ մա նել 
է որ պես ճշմար տու թյա նը, գե ղե ցի կին և 
բա րուն ծա ռա յե լու ինք նա գոր ծու նե ու թյուն: 
«Ճշմար տու թյու նը, – Դիս տեր վե գի խոս քե
րով, – մշտա կան շարժ ման մեջ է մարդ կա
յին ցե ղի հետ մի ա սին: Ոչինչ հաս տա տուն 
չէ, բա ցի փո փո խու թյու նից: Վատ ու սու ցի
չը հայտ նում է ճշմար տու թյու նը, իսկ լա վը 
օգ նում է այն գտնե լուն» (4, 128)։ 

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան ձև
ա վոր ման անհ րա ժեշտ նա խադ րյալ ներ 
դրսև որ վե ցին նաև Ռու սաս տա նում: Սո
ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան ար մատ
նե րը և նա խադ րյալ նե րը կա րե լի է գտնել 
այն պի սի դա սա կան ման կա վարժ նե րի 
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աշ խա տու թյուն նե րում և պրակ տիկ գոր
ծու նե ու թյան մեջ, ինչ պի սիք են Կ.Դ. Ու
շինս կին, Պ. Ֆ. Լես գաֆ տը, Լ. Ն. Տոլս տո
յը, Վ.Պ. Վախ տե րովը, Պ. Ֆ. Կապ տե րևը, 
Շաց կին, Պ. Բլոնս կին, Վ. Շուլ գի նը, Մ. 
Կրու պի նի նան, Ա. Ս. Մա կա րեն կոն, Վ. Ա. 
Սու խոմ լինս կին և այ լոք:

Կ. Դ. Ու շինս կու կար ծի քով. «Եթե ման
կա վար ժու թյունն ու զում է դաս տի ա րա կել 
մար դուն բո լոր տե սան կյուն նե րից, ապա 
նա պետք է նախ ճա նա չի նրան բո լոր 
տե սան կյուն նե րի ց»: Իրա կան գի տե լի քը, 
նշում է նա, անի մաստ է առանց տե սու
թյան և պրակ տի կա յի մի ա վոր ման (5, 319): 
Պ. Ֆ. Լես գաֆտն առա վել մեծ ու շադ րու
թյուն էր դարձ նում երե խա յի ըն տա նե կան 
դաս տի ա րա կու թյա նը, շեշ տադ րում, որ 
սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում առաջ
նա յի նը «ըն տա նիք» սո ցի ա լա կան ինս տի
տուտն է: Վ. Պ. Վախ տե րևն առա ջար կում 
է երե խա յի դաս տի ա րա կու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ մի ջա վայ րի ստեղ ծում: Նա 
գտնում է, որ ման կա կան կո լեկ տի վը կա
րող է այդ գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նել, 
քա նի որ այն չի սահ մա նա փա կում, չի 
խախ տում երե խա յի ազա տու թյու նը: Ինք
նա տիպ է նաև Պ. Ֆ. Կապ տե րևի տե սա
կե տը. նա առա ջար կում է «դպրոց» սո ցի
ա լա կան ինս տի տու տը դի տար կել որ պես 
շփման և հա ղոր դակց ման մի ջա վայր, 
քա նի որ այն դրա կա նո րեն է ազ դում երե
խա յի զար գաց ման, սո ցի ա լա կա նաց ման 
վրա (2, 303): 

Եթե նա խորդ տե սա կետ նե րը կա
րև ո րում են մի ջա վայ րի գոր ծո նը, ապա 
Ս. Գես սենն ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
ըն թաց քում շեշ տադ րում է դպրո ցա կան
նե րի ինք նա կա ռա վար ման հիմ նախն դի
րը, նրանց ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը հա
սա րա կա կան կյան քին, որը նպաս տում է 
ար դյու նա վետ սո ցի ա լա կա նաց մա նը: Հե

տաքր քիր է նաև Վ. զեն կովս կու մո տե ցու
մը:Նա գտնում է, որ կրթու թյան հիմ նախն
դիր ներ լու ծե լիս մար դուն հնա րա վոր չէ 
հաս կա նալ, եթե չու սում նա սիր վի նրան 
շրջա պա տող մի ջա վայ րը (2, 303):

Ան ձի ձև ա վոր ման գոր ծում գլխա վո
րը սո ցի ա լա կան ժա ռան գա կա նու թյունն 
է, որի ար դյուն քում նոր մե րը, սո վո րույթ
նե րը, ավան դույթ նե րը փո խանց վում են 
սերն դե–սե րունդ, այս պի սին է Ս. Շաց
կու հիմ նա կան թե զի սը, որը սո ցի ա լա
կան ման կա վար ժու թյան ըն կալ ման մեջ 
տա րան ջա տում է մշա կու թա յին, նրբե
րան գա յին շերտ: Տե սա կետ նե րը կար ծես 
ամ բող ջաց նում են կազ մա կերպ ված և ոչ 
կազ մա կերպ ված դաս տի ա րա կու թյան վե
րա բե րյալ Վ. Շուլ գի նի և Մ. Կրու պի նի նա յի 
դիր քո րո շում նե րը: Վ. Շուլ գի նը սո ցի ա լա
կան ման կա վար ժու թյան մեջ ձև ա կեր պեց 
երեք կա րև ո րա գույն խնդիր.
•	 Մի	ջա	վայ	րի	 ու	սում	նա	սի	րու	թյուն,	 որ

տեղ ապ րում է երե խան, և որի վրա այն 
ազ դում է:

•	 Ու	սու	ցա	նել	և	դաս	տի	ա	րա	կել	այն	պի	սի	
մար դու, որը կկա րո ղա նա փո խել մի
ջա վայ րը:

•	 Դպրո	ցը	պետք	է	դառ	նա	շրջա	պա	տող	
մի ջա վայ րի վե րակրթ ման կենտ րոն 
(ծնող նե րի, հա մայն քի վրա ներ գոր ծու
թյամբ) (5, 79):
Մ. Կրու պի նի նան առա ջադ րում է հե

տև յալ առանց քա յին միտ քը. դաս տի ա րա
կու թյու նը ոչ մի այն մի մար դու ներ գոր ծու
թյունն է մյուս մար դու վրա, այ լև ան ձի վրա 
շրջա պա տի տա րե րա յին ներ գոր ծու թյունն 
է: Նա առաջ է քա շել դաս տի ա րա կու թյան 
կազ մա կերպ ված և ոչ կազ մա կերպ ված 
գոր ծըն թաց նե րի մո տե ցու մը: Այս նպա
տա կով առա ջար կում է ձև ա վո րել եր կու 
նոր դպրոց նե րի մո դել ներ. ար տադ րա կան 
և ամա ռա յին դպրոց ներ, որոնք հնա րա վո
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րու թյուն կտան լու ծե լու սո ցի ա լա կա նաց
ման առա վել բարդ, հիմ նա րար խնդիր
ներ. դրանց հիմ նա կան ուղղ վա ծու թյու նը 
սո ցի ալ–դաս տի ա րակ չա կան է, ինչ պես 
նաև սո ցի ա լա կան փոր ձի յու րա ցու մը: 
Մ.Կրու պի նի նա յի կար ծի քով ման կա վար
ժու թյան գոր ծու նե ու թյան ոլոր տը լայն, 
ընգր կուն է, քա նի որ ու սում նա սի րում է 
մար դու սո ցի ա լա կա նաց ման ամ բողջ գոր
ծըն թա ցը՝ նրա կազ մա կեր պու մը, ձև երն ու 
մե թոդ նե րը (5, 103):

Սա կայն Վ. Շուլ գի նի և Մ. Կրու պի նի
նա յի դիր քո րո շում ներն ու տե սա կետ նե րը 
լայն տա րա ծում չգտան, քա նի որ դրանք 
հա մըն կան այն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հետ, երբ սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու
թյու նը դի տարկ վեց «բուր ժո ւա կան գի տու
թյուն», իսկ եր կու սի գա ղա փա րա խո սու
թյու նը` «հա կա լե նի նյան»:

Նոր ժո ղովր դա կան դպրո ցի խնդիր
նե րին և մե թոդ նե րին անդ րա դար ձավ Պ. 
Բլոնս կին: Որ պես ման կա վարժ՝ Պ.Բլոնս
կին առա ջար կում էր երե խա յի հա մա լիր 
հե տա զո տում, քննա դա տա բար էր վե
րա բեր վում ինք նա դիտ ման մե թոդ նե րին: 
Նա ու սում նա սի րում էր երե խա յի մտա
ծո ղու թյան հիմ նախն դիր նե րը, որոնք 
ծա գում էին «հի շո ղու թյուն – ըն կա լում – 
մտա ծո ղու թյուն – խոս ք» շղթա յում տար
բեր տա րի քի երե խա նե րի մոտ: Ուս ման 
մեջ վատ առա ջա դի մու թյան պատ ճա ռը 
հա մա րում էր ու սուց ման մեջ հա ջո ղու
թյան բա ցա կա յու թյու նը և դրա նով պայ
մա նա վոր ված չսո վո րե լու ցան կու թյու նը: 
Այս տե ղից էլ ու սուց չի առաջ խնդիր էր 
դնում. չշա հա գոր ծել գնա հա տա կան նե
րը, այլ օգ տա գոր ծել տար բեր մե թոդ ներ, 
որ պես զի դպրո ցա կա նը հաս նի հա ջո ղու
թյան: Պ.Բլոնս կին տվեց ու սում նա կան 
աշ խա տան քի գի տա կան կազ մա կերպ
ման հիմ քե րը: Նա դե ռա հաս նե րի հա

սա րա կա կան և սե ռա կան հա սու նաց ման 
առա ջին հե տա զո տողն էր (5,126):

1919թ. Բլոնս կին ղե կա վա րեց սո ցի ա
լա կան դաս տի ա րա կու թյան ակա դե մի ան, 
որի հիմ նա կան խնդի րը դար ձավ նոր ու
սու ցիչ – ման կա վար ժի ձև ա վո րու մը:

Մար դու ան ձի ձև ա վոր ման և զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում մի ջա վայ րի մեծ դե
րա կա տա րու թյու նը կա րև ո րել են նաև 19–
րդ դա րի հայ ան վա նի ման կա վարժ ներն 
իրենց աշ խա տու թյուն նե րում: Կա րև ո րե լով 
ըն տա նի քի, դպրո ցա կան կո լեկ տի վի և այլ 
միկ րո մի ջա վայ րե րի ան մի ջա կան ներ գոր
ծու թյու նը երե խա յի սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում, 19–րդ դա րի այն պի սի 
տա ղան դա վոր հայ ման կա վարժ ներ, ինչ
պի սիք են Խ. Աբո վյա նը, Ղ. Աղա յա նը, 
Ա. Բա հաթ րյա նը, Ն. զո րա յա նը, Գ. Էդի
լյա նը և ու րիշ ներ, գտնում էին, որ երե խան 
հա սա րա կա կան էակ է դառ նում մի այն իր 
նման նե րի հետ շփվե լով ու հա ղոր դակց
վե լով, որ այդ մի ջա վայրն էլ իր ան մի ջա
կան ներ գոր ծու թյունն է ու նե նում երե խա յի 
ան ձի ձև ա վոր ման գոր ծում (1, 73)։

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյունն իր 
զար գա ցու մը ստա ցավ նաև 20–րդ դա րի 
վեր ջե րին և 21–րդ դա րի սկզբին: Դրա
նում իրենց ներդ րու մը բե րե ցին և այ սօր էլ 
շա րու նա կում են բե րել Վ. Դ. Սե մյո նո վը, 
Ա. Վ. Մուդ րի կը, Վ. Ի. զագ վյա զինս կին, 
Յու. Վ. Վա սիլ կո վան, Տ. Ա. Վա սիլ կո վան, 
Մ. Ա. Գա լա գու զո վան, Յու. Ն. Գա լա
գու զո վան, Գ. Ն. Շտի նո վան, Ֆ.Ա.Մուս
տա և ան, Գ. Ն. Ֆի լո նո վը, Վ. Ա. Ֆո կի նը, 
Լ. Վ. Սար դա խա ևը, Ե. Ռ. Սմիր նո վը, 
Վ. Ն. Յարս կա յան և ու րիշ ներ:

Ներ կա յումս սո ցի ա լա կան ման կա վար
ժու թյու նը նոր որա կա կան չա փա նիշ նե րով 
է դի տար կում ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
հիմ նախն դի րը, որի հիմ քում վե րա փոխ
ված ար ժե քա յին հա մա կարգն է: Ան ձի 



14

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

զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում նրա սո
ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, հե
տև ա բար այդ գոր ծըն թա ցի վրա ազ դում 
են բո լոր սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րը 
և հա սա րա կա կան նոր մե րը: Սո ցի ա լա
կա նա ցու մը տե ղի է ու նե նում մար դու ողջ 
կյան քի ըն թաց քում և այդ ճա նա պար հին 
սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյու նը փոր
ձում է լու ծել բազ մա թիվ հրա տապ խնդիր
ներ, որոնք առնչ վում են անձ – ըն տա նիք, 
անձ – մի ջա վայր, անձ – կրթու թյուն, անձ 
– մշա կույթ, անձ – նա խա պատ րաս տում 
կյան քին և մաս նակ ցու թյուն հա սա րա կա
կան աշ խա տան քին:

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն գի
տա ճյուղն իր զար գա ցումն է ապ րում նաև 
այ սօր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում: Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
վե րա բե րյալ գրվել են բազ մա թիվ հոդ ված
ներ (Ն. Հա րու թյու նյան, Ա. Ղա զա րյան, 
Լ. Ղու կա սյան, Ա. Աշի կյան), պաշտ պան
վել է թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն 
(Լ. Ղու կա սյան), տպագ րու թյան է հանձն
ված «Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» 
բու հա կան ձեռ նար կը, Հա յաս տա նի տար
բեր բու հե րում պատ րաստ վում են սո ցի ա
լա կան ման կա վարժ ներ հան րակր թա կան 
դպրոց նե րի հա մար:
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Prerequisites for the Formation of Social Pedagogy and the 
 Perspectives of its Development 

N. Harutyunyan, A. Kazaryan
The article discusses the prerequisites for the formation of Social pedagogy in the Old 

World, Middle Ages, in Renaissance and in the 19th century. It also presents its development 
in the 20th century and at the beginning of the 21st century not only in West Europe and 
Russia, but also in Armenia. The two basic approaches (Mager’s and Disterveg’s) of Social 
pedagogy formation are deeply analyzed in the article. At the end of article the perspectives 
of development of Social pedagogy are presented. 

Предпосылки формирования социальной педагогики  
и перспективы его развития

Н. Арутюнян, А. Казарян 
В статье анализируются предпосылки формирования Социальной педагогики в 

Античном мире, в Средневековье, в эпохе Возрождения и в 19–ом веке. Представляется 
развитие Социальной педагогики в 20–ом веке и в начале 21–го века как в Европе, в 
России, а также в Армении.
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ԼՈւՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

 ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ 
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ  
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ինտ րնե տի օգ տա գոր ծու մը էա պես 
զար գաց ման մի տում ու նի: Դե ռա հաս նե րը 
հատ կա պես շատ են հրա պուր վում տեխ նո
լո գի ա յի այս ու րույն ձև ով, քա նի որ նրանց 
հա մար ին տեր նե տը գրա վիչ է մի քա նի 
պատ ճառ նե րով: Դե ռա հաս նե րի հա մար 
ին տեր նե տով չա փա զանց շատ տար վե լու 
պատ ճառ նե րից են սթրե սո գեն փո փո խա
կան նե րը: Ու նե նա լով պայ քա րի սահ մա
նա փակ հմտու թյուն ներ՝ դե ռա հաս նե րի 
հա մար ին տեր նե տը վե րած վում է լար վա
ծու թյան դեմ պայ քա րե լու հա մար հար
մա րա վետ ու հա սա նե լի մի ջո ցի: Մեկ այլ 
պատ ճառ է իրա կան եսը ար տա հայ տե լու 
կա րո ղու թյու նը, որը կա րող է հատ կա պես 
գրա վիչ լի նել ինք նու թյան զար գաց ման 
ու ինք նա ի մաս տա վոր ման հիմ նախն դիր
նե րով տար ված դե ռա հաս նե րի հա մար: 
Ին տեր նե տի թվա ցյալ անա նու նու թյու նը 
նույն պես հրա պու րիչ աս պեկտ է դե ռա
հաս նե րի հա մար, որը նրանց թույլ է տա
լիս ներգ րավ վել այն պի սի վար քագ ծե րում, 
որոնք այ լա պես ան հա սա նե լի են իրա կան 
կյան քում [4]:

Իրա վի ճա կա յին գոր ծոն նե րը ևս խթա
նում են դե ռա հա սի ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյան զար գաց մա նը, գեր ծան րա
բեռն ված, անձ նա կան խնդիր ներ ու նե ցող 

կամ բե կու մնա յին կեն սա կան իրա դար ձու
թյուն ներ են ապրում, կա րող են ընկղմ վել 
երև ա կա յու թյամբ ու խար դա վանք նե րով լի 
վիր տո ւալ աշ խարհ: Ին տեր նե տը դրա նից 
օգտ վո ղի հա մար կա րող է հան դի սա նալ 
իրա կան կյան քի որևէ խնդրից կամ բարդ 
իրա վի ճա կից հո գե բա նա կան խու սափ
ման մի ջոց:

Որոշ տե սա բան նե րի կար ծի քով ին
տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյան ու րույն 
հնա րա վո րու թյուն նե րը առ ցանց շփվող նե
րին թույլ են տա լիս սո ցի ա լա կան առու մով 
ավե լի հա ջո ղակ լի նել առ ցանց ռե ժի մում, 
քան առե րես շփման ժա մա նակ [5; 6]: 

Սոցիալական ինքնու թյան տե սու
թյան շրջա նակ նե րում ապա ան հա տա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցի մեկ նա բան ման հա
մա ձայն առ ցանց ռե ժի մում մար դիկ ոչ թե 
սահ մա նա փակ վում են ազ դակ նե րի սա
կա վու թյամբ, այլ առ ցանց հա ղոր դակ ցու
թյուն նե րի պա րա գա յում կենտ րո նա նում 
են զրու ցա կից նե րի սո ցի ա լա կան դե րե րի 
հետ կապ ված կոն տեքս տա յին ակ նարկ
նե րի և տե ղե կատ վու թյան վրա: Տե սու
թյու նը են թադ րում է, որ հա մա կարգ չա յին 
հա ղոր դակ ցու թյան անա նուն կամ ապա
ան հա տա կա նաց ված պայ ման նե րում 
զար գա նում է սո ցի ա լա կան ինք նու թյու նը, 
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և ամ րապնդ վում են խմբա հեն կա պե րը: 
Ին տեր նե տում ինք նու թյու նը բա ցա հայ տող 
տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյան պա
րա գա յում մար դիկ չեն կա րև ո րում իրենց 
անձ նա յին ինք նու թյուն նե րը և առա վել 
ընդգ ծում սո ցի ա լա կան ինք նու թյու նը, որը 
նրանք կի սում են իրենց առ ցանց զրու
ցա կից նե րի հետ: Հե տև ա բար, մար դիկ 
կա րող են շեշ տադ րել այն ինք նու թյուն նե
րը, որոնք կապ ված են խմբա յին պատ
կա նե լու թյան կամ տպագ րա կան ոճե րի 
հետ: Ին տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու
թյու նը որ պես մա կե րե սա յին տպա վո
րու թյուն նե րով լի անա նուն մի ջա վայր 
դի տար կե լու փո խա րեն՝ Սո ցի ա լա կան 
ինք նու թյան տե սու թյունն ապա ան հա
տա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի ներ քո ին
տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը սահ
մա նում է որ պես սո ցի ա լա պես հա րուստ 
մի ջա վայր, ուր ան հա տա կա նաց նող տե
ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյան պայ
ման նե րում ամ րապնդ վում են խմբա հեն 
ծա նու ցում նե րը [19]:

Ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան մե
խա նիզմ նե րը մեկ նա բան վում են նաև 
հիպերանձնային տեսու թյան մի ջո ցով` 
ել նե լով այն վար կա ծից, որ առ ցանց շփու
մը կա րող է գե րա կա յել առե րես հա ղոր
դակ ցու թյան նկատ մամբ: Հի պե րանձ
նա կան տե սու թյու նը են թադ րում է, որ ոչ 
բա նա վոր խոս քի հա րա բե րա կան բա ցա
կա յու թյունն առ ցանց ռե ժի մում այն պես է 
բա րե լա վում մի ջանձ նա յին հա ղոր դակ ցու
թյու նը, որ սո ցի ա լա կան նպա տակ նե րը 
կա րող են ավե լի ար դյու նա վետ իրա գործ
վել առ ցանց, քան առե րես զրույց նե րի 
ըն թաց քում: Ջ. Վոլ թե րի խոս քե րով հի
պե րանձ նա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը այն 
հա մա կարգ չա յին հա ղոր դակ ցու թյունն է, 
որը սո ցի ա լա պես ավե լի ցան կա լի է, քան 

առե րես հա ղոր դակ ցու թյու նը: Այս մո տեց
ման հա մա ձայն միջ նոր դա վոր ված շփու մը 
կող մե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ին
տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց
քում հար մար վելու և այն պի սի մի ջոց նե
րով օգ տա գոր ծելու թու լա ցած ոչ վեր բալ 
ազ դակ նե րը, որոնք թույլ են տա լիս բա
րե լա վել մի ջանձ նա յին նպա տակ նե րին 
հաս նե լու իրենց կա րո ղու թյու նը: Օրի նակ` 
ին տեր նե տա յին հա ղոր դակց ման նկատ
մամբ գե րա կա յու թյուն ու նե ցող վեր բալ բո
վան դա կու թյունն ավե լի հեշտ է վե րահս կել 
և ռազ մա վա րա կան մա նի պու լյա ցի ա յի են
թար կել, քան ոչ վեր բալ վար քագ ծե րը[19]:

Հի պե րանձ նա յին մո տե ցումն օգ տա
կար բա ցատ րու թյուն ներ է առա ջար կում 
այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ին չու են մար
դիկ նա խընտ րում առ ցանց սո ցի ա լա կան 
շփում նե րը: Այս մո տեց ման հա մա ձայն ին
տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը մարդ
կանց հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ին
քնու թյան հետ կապ ված կա րև ո րա գույն 
հատ կա նիշ ներ ար տա հայ տելու, որոնք 
նրանք ան կա րող են ար տա հայ տել առե
րես հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում: Առ
ցանց շփու մը թույլ է տա լիս սքո ղել կամ 
խմբագ րել ան ցան կա լի ազ դակ նե րը` փո
խա րենն ամ րապն դե լով ցան կա լի նե րը: 
Հի պե րանձ նա յին մո տեց ման հա մա ձայն 
հա մա կարգ չա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը 
հա ղոր դակց վող նե րին թույլ է տա լիս ներգ
րավ վել ընտ րո ղա կան ինք նա ներ կա յաց
ման և զու գըն կե րոջ իդե ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում` ավե լի մտե րիմ շփում ներ 
գոր ծադ րե լով, քան առե րես հա ղոր դակ
ցու թյան դեպ քում: Կրճա տե լով ոչ վեր բալ 
ազ դակ նե րը, որոնք եր բեմն հա կադր վում 
են վեր բալ հա ղոր դագ րու թյուն նե րին, ին
տեր նե տով հա ղոր դակց վող զրու ցա կից
նե րը, շատ հա վա նա կան է, որ մի մյանց 
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մա սին տպա վո րու թյուն ներ կազ մեն` որ
պես հիմք ըն դու նե լով առ ցանց ստաց ված 
տե ղե կատ վու թյու նը:

Փաս տո րեն, ըստ հի պե րանձ նա յին 
տե սու թյան, հա մա կարգ չա յին հա ղոր
դակ ցու թյան մի ջո ցով ընտ րո ղա բար 
ներ կա յաց վող սո ցի ա լա կան տե ղե կատ
վու թյու նը հա ճախ գե րագ նա հատ վում է 
այն ստա ցող նե րի կող մից: Նման գե րագ
նա հա տում նե րը հե տա գա յում հան գեց
նում են հա րա բեր վող գու գըն կեր նե րի 
իդե ա լա կա նաց ված ըն կա լում նե րի: Այս 
տե սան կյու նից սո ցի ա լա կան շփում նե
րում ներգ րավ ված մար դիկ հակ ված են 
իդե ա լա կա նաց ված տպա վո րու թյուն ներ 
ձև ա վո րե լուն, որոնք հիմն ված են սահ
մա նա փակ, սա կայն հստա կո րեն զտված 
անձ նա կան տե ղե կատ վու թյան վրա: Ջ. 
Վոլ թե րի կար ծի քով հի պե րանձ նա յին հա
ղոր դակ ցու թյու նը կա րող է ապա հո վել հա
րա բե րու թյուն նե րի մտեր մու թյան և կապ
վա ծու թյան ավե լի բարձր մա կար դակ, 
քան սո վո րա կան առե րես շփում նե րը:

Ինչ պես նշում է Ռ. Դե վի սը, «որոշ 
մարդ կանց հա մար ին տեր նե տը հան դես է 
գա լիս որ պես բու ֆեր սպառ նա լից սո ցի ա
լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա ր»[11]:

Ավե լին, հի պե րանձ նա կան մո տեց ման 
հա մա ձայն հա մա կարգ չա յին հա ղոր դակ
ցու թյան ժա մա նակ ոչ վեր բալ ազ դակ նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը հա ղոր դակց վող նե րին 
թույլ է տա լիս ավե լի շատ ճա նա չո ղա կան 
ռե սուրս ներ հատ կաց նել հա ղոր դագ րու
թյան ստեղծ ման, ըն դուն ման ու փո խա
նակ ման գոր ծըն թաց նե րին: Այլ կերպ 
ասած` այս տե սան կյու նից սո ցի ա լա կան 
տագ նապ նե րի կամ մի ջանձ նա յին բար
դույթ նե րի հետ կապ ված ճա նա չո ղա կան 
պա հանջ մունք նե րը կա րող են մեղմ վել 
առ ցանց հա մա տեքս տում, ուր մար դիկ 

սո ցի ա լա պես ավե լի ինք նավս տահ ու 
ար դյու նա վետ են զգում: Ուս տի հո գե բա
նա կան խնդիր ներ ու նե ցող մարդ կանց 
կող մից առ ցանց սո ցի ա լա կան շփման 
նա խընտ րու թյան մեկ այլ պատ ճառ է 
այն, որ հա մա կարգ չա յին հա ղոր դակ ցու
թյու նը նրանց թույլ է տա լիս մե ծա ծա վալ 
ճա նա չո ղա կան ռե սուրս ներ տրա մադ րել 
դրա կան ինք նա ներ կա յաց մանն ու մի
ջան ձա յին նպա տակ նե րի բա րե լավ մա նը: 
Ընդ հա նուր առ մամբ հի պե րանձ նա յին 
մո տեց ման շրջա նակ նե րում դի տարկ ված 
ին տեր նե տա յին հա ղոր դակ ցու թյան թվա
ցյալ հեշ տու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու
նը և անվ տան գու թյու նը հո գե բա նա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող ան հատ նե րին կա րող 
են դրդել դե պի միջ նոր դա վոր ված շփու մը, 
ըստ որի, հի պե րանձ նա յին հա ղոր դակ
ցու թյու նը բա վա կա նին տա րած ված է առ
ցանց հա ղոր դակ ցու թյան մեջ:

Ընդ հա նուր առ մամբ, Ս. Կապ լա նը 
առաջ է քա շում այն միտ քը, որ սո ցի ա
լա կան շփու մը նա խընտ րող ան հատ նե րը 
վեր ջի նիս նկատ մամբ վստա հու թյուն են 
ձեռք բե րում, ին չը կա րող է հան գեց նել 
ին տեր նետի խնդրա հա րույց օգ տա գործ
ման այլ ախ տան շան նե րի ի հայտ գա լուն, 
ինչ պի սիք են` ին տեր նետ մուտք գոր ծե լը 
տրա մադ րու թյու նը փո խե լու նպա տա կով, 
կոգ նի տիվ կախ վա ծու թյու նը, կոմ պուլ սիվ 
օգ տա գոր ծու մը և այլ բա ցա սա կան հե տև
անք նե ր: Ին տեր նե տի խնդրա հա րույց 
օգ տա գործ ման եր կու կա րև ո րա գույն 
ախ տան շան ներն են` ին տերնետը որ պես 
տրա մադ րու թյան կար գա վո րիչ օգ տա
գոր ծե լու շա հադր դու մը և ճա նա չո ղա կան 
կախ վա ծու թյունն առ ցանց աշ խար հից[8]:

Ս. Կապ լա նը նշում է, որ, երբ դե ռա
հաս նե րի մոտ առ կա է որո շա կի խնդրա
հա րույց առ ցանց սո ցի ա լա կան շփում, 
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նրանք հակ ված են որ պես տրա մադ րու
թյան կար գա վո րիչ օգ տա գոր ծելու հա մա
կարգ չա յին հա ղոր դակ ցու թյու նը, օրի նակ` 
խնդրա հա րույց առ ցանց սո ցի ա լա կան 
շփում ու նե ցող դե ռա հաս նե րը կա րող են 
առե րես հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում 
իրենց կող մից վե րապ րած սո ցի ա լա կան 
տագ նապ նե րը ձգտել մեղ մելու հա մա
կարգ չա յին հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով և 
դրա նով իսկ բա վա րա րել իրենց մի ջանձ
նա յին պա հանջ մունք նե րը: Ավե լին, այն 
ան հատ ները, որորնց մոտ խնդրա հա րույց 
առ ցանց սո ցի ա լա կան շփում է նկատ վում, 

իրենց զգա ցմուն քա յին կա րիք նե րը մեղ
մաց նե լու հա մար հատ կա պես հակ ված 
կլի նեն սո ցի ա լա կան աջակ ցու թյան հա
մա կարգ չա յին աղ բյուր նե րի օգ տա գործ
մա նը: Այլ կերպ ասած` խնդրա հա րույց 
առ ցանց սո ցի ա լա կան շփումն ան հատ
նե րին կա րող է ստի պել ին տեր նե տը նա
խընտ րել ավան դա կան առե րես հա ղոր
դակ ցու թյու նից, երբ նրանք մխի թա րանք 
ու ըն կե րակ ցու թյուն են ակն կա լում իրենց 
աջակ ցու թյան ցան ցի ան դամ նե րից[9; 10]: 
Նկար 1 Հայ դե ռա հաս նե րի՝ ին տե րնե տում 
ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը և 

ցու ցա նիշ նե րը
Կ. Յան գի կող մից առա ջարկ վել է ին

տեր նե տա յին կախ վա ծու թյան «Կանգ–
սկիզբ կրկնու թյան ցիկ լ» մո դե լը[21], ըստ 
որի ին տեր նե տա յին կախ վա ծու թյուն ու նե
ցող նե րից շա տե րը ռա ցի ո նա լա ցում նե րի 
ինք նա կոր ծան բա նա վե ճի մեջ են մտնում, 
որոնք էլ հենց հա րու ցում են կրկնու թյու նը: 
Ամեն ինչ սկսվում է վար քագ ծի ռա ցի ո
նա լա ցու մից, երբ այն դի տարկ վում է որ
պես նոր մալ, անվ տանգ, ին չին հե տև ում է 
զրկան քի շրջա նը: զղջմա նը հե տև ում են 
նման վար քը դա դա րեց նե լու խոս տում նե
րը, այ նու հե տև` ժա մա նա կա վոր զրկան քը: 
Վեր ջինս կա րող է օրեր, շա բաթ ներ կամ 
ամիս ներ տև ել: Հու զա կան ճնշում նե րը 
պահ պան վում են, մինչև որ այս ռա ցի ո նա
լա ցում նե րը վե րա դառ նում են կախ վա ծու
թյուն ու նե ցող ան ձի միտ քը և կրկնու թյուն 

առա ջաց նում:
Հա ղոր դակց ման տե սու թյու նը ին տեր

նե տա յին կախվա ծու թյան ձև ա վո րու մը 
դի տար կում է ին տեր նե տի սպառ ման և 
բա վա րար վա ծու թյան տե սան կյու նից, որը 
դե ռա հա սը ձգտում է ստա նալ առ ցանց ռե
ժի մում: Տե սու թյան շրջա նակ նե րում ներ
կա յաց վում է ին տեր նե տի օգ տա գործ ման 
մի մո դել, որը պա րու նա կում է և՛ գի տա կից, 
և՛ ան գի տա կից գոր ծըն թաց ներ, որոնք 
նկա րագ րում են ին տեր նե տի չա փա վոր օգ
տա գոր ծու մից դրա խնդրա հա րույց ձև ե րի 
վերած վե լու առաջ նա յին փու լը: 

Որ պես զի մաս նա գետ նե րը կա րո ղա նան 
գնա հա տել ին տեր նե տա յին կախ վա ծու
թյուն ու նե ցող դե ռա հա սին, նրանք պետք 
է պար զեն, թե ի՞նչն է ին տեր նետն այդ
քան գրա վիչ դարձ նում այն օգ տա գոր ծո
ղի հա մար: Ին տեր նե տից կախ վա ծու թյուն 
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ու նե ցող նե րի շրջա նում վեր ջինս չի դի
տարկ վում զուտ որ պես տեխ նո լո գիա կամ 
գոր ծառ նա կան տե ղե կատ վա կան գոր ծիք. 
նման մարդ կանց մոտ ին տեր նե տի ըն կա
լումն առա վել խոր ու բո վան դա կա լից է:

Ինչ պե՞ս է պա տա հում, որ սո վո րա կան 
ին տեր նե տա յին զբաղ մունք նե րը հան
կար ծա կի գրա վում են դրան ցից օգտ
վող նե րին, վե րա փոխ վում շե ղող, սի րե լի 
զբաղ մունք նե րի, ապա եր բեմն դառ նում 
բա վա րար վա ծու թյուն պատ ճա ռող ժա
մանց, իսկ այլ պա րա գա նե րում՝ վե րա ճում 
պո տեն ցի ալ վնա սա կար կամ նույ նիսկ 
պա թո լո գի ա կան սո վո րույթ նե րի, որոնք 
էլ կոր ծա նում են դրան ցից օգտ վող նե րի 
կյան քը: Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով, որ 
գո յու թյուն ու նեն գրե թե բո լոր պա հանջ
մունք նե րին հա մա պա տաս խա նող բազ
մա պի սի գրա վիչ առ ցանց զբաղ մունք ներ, 
որոնք հա սա նե լի են շա բա թա կան 7 օր 
և օրա կան 24 ժամ, ինչ պե՞ս բա ցատ րել, 
որ մի շարք ին տեր նետ օգ տա գոր ծող ներ 
զերծ են մնում սի րե լի զբաղ մուն քից կախ
վա ծու թյուն ձեռք բե րե լուց, ին տեր նե տը 
չա րա շա հե լուց, կեն սա գոր ծու նե ու թյու նից 
դուրս մնա լուց, աճող մե կու սա ցու մից և 
հու սալ քու թյու նից: Վե րոն շյալ հիմ նախ նիր
նե րը դի տարկ վում են հաղորդակցման 
տեսության ինտերնետի օգտագործման 
և բավարարվածության պարադիգմայի 
տե սան կյու նից, որը փոր ձում է բա ցատ
րել զԼՄ–ի կի րառ ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը[12]:

Օգտ վե լով Ա. Բան դու րա յի Սո ցի ա լա
կան ու սուց ման տե սու թյան հիմ նադ րույթ
նե րից, կա րե լի է բա ցատ րել ին տեր նե տի՝ 
որ պես տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա
յի օգ տա գործ ման և բա վա րար վա ծու
թյան պա րա դիգ ման[3]` մի ջանձ նա յին 
օգ տա կա րու թյան բա վա րար վա ծու թյուն, 
ժա ման ցա յին բա վա րար վա ծու թյուն, տե

ղե կատ վու թյուն ստա նա լու բա վա րար վա
ծու թյուն, հար մա րա վե տու թյան բա վա
րար վա ծու թյուն:

Սո ցի ա լա կան ու սուց ման տե սու թյունն 
առա ջար կում է ակն կալ վող ար դյունք նե րի 
և բա վա րար վա ծու թյան հա մար կի րա ռե լի 
կա տե գո րի ա ներ, այն է` նոր խթան, դրա
մա կան պար գև, հա ճե լի գոր ծո ղու թյուն, 
սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ և ինք նար ձա
գան քող ար դյունք ներ[1]:

Տվյալ հա մա տեքս տում օգ տա գործ ման 
և բա վա րար վա ծու թյան մո դե լի ամե նան
շա նա կա լի հա վե լու մը սո ցի ա լա կան ու
սուց ման տե սու թյան ինք նա կար գա վոր
ման մե խա նիզմն է: Վեր ջինս բա ցատ րում 
է, թե ինչ պե՞ս է ինք նա կար գա վոր ման թե
րա ցու մը հան գեց նում սո վո րու թա յին վար
քի, որը դուրս է ակ տիվ ինք նու սուց ման 
շրջա նակ նե րից:

Ինք նա կար գա վո րու մը բաղ կա
ցած է երեք են թա գոր ծըն թաց նե րից` 
ինք նա դի տարկ ման, դա տո ղու թյուն
ներ անե լու և ինք նար ձա գանք ման: 
Ինքնադիտարկումը են թադ րում է ու շադ
րու թյան կենտ րո նա ցում վար քագ ծի ու 
դրա հե տև անք նե րի և վար քագ ծի հա մար 
պար գև ատ րում նե րի մի ջև առ կա հա րա
բե րու թյուն նե րի վրա: Դատողություններ 
անե լու գոր ծըն թա ցում վար քագ ծի ինք նա
դի տար կու մը հա մե մատ վում է ան հա տա
կան, սո ցի ա լա կան և կո լեկ տիվ նոր մե րի 
հետ: Ինքնարձագանքումը կի րառ վում է, 
երբ դի տարկ վում են ըն դուն ված չա փա նիշ
նե րին կամ նոր մե րին չհա մա պա տաս խա
նող վար քագ ծե րը: Օրի նակ` դե ռա հաս նե
րը կա րող են նկա տել, որ ըստ ժա մա նա կի 
ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման սե փա կան 
չա փա նի շե րի՝ իրենք չա փա զանց շատ ժա
մա նակ են անց կաց նում ին տեր նե տում: 
Մեկ այլ դեպ քում նրանք կա րող են տես նել, 
որ առ ցանց գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա
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ռով չեն պահ պա նում ըն տա նե կան մի ջո
ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու նոր մե րը: Ըստ 
այդմ, սե փա կան վար քա գի ծը վե րաս կո ղու
թյան տակ պա հե լու հա մար դե ռա հաս նե րը 
կա րող են դի մել ինք նա վե րահս կո ղու թյան 
բազ մա զան մե թոդ նե րի: Օրի նակ` նրանք 
կա րող են իրենց պար գև ատ րել առ ցանց 
խա ղե րով զբաղ վե լու ժա մա նա կը կրճա
տե լու հա մար կա՛մ պատ ժել մեղ քի զգա
ցու մով, կա՛մ ինք նաքն նա դա տու թյամբ. «ես 
նման վում են «ին տեր նե տա մո լի» և տա նել 
չեմ կա րո ղա նում ին ձ»: 

Գործ նա կա նում թե րի ինք նա կար գա
վո րու մը բա ժան վում է եր կու մա սի` թե րի 
ինք նա դի տար կում և թե րի ինք նար ձա
գան քում[16]: Առա ջի նը մատ նան շում է 
թե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը (օր.` «այն իմ 
առօ րե ա յի մասն է»), իսկ երկ րոր դը վկա
յում է ինք նա վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա
յու թյան մա սին (օր.` «ես զգում եմ, որ իմ 
կող մից ին տեր նե տի օգ տա գոր ծումն ան
վե րահս կե լի է»):

Ակն կալ վող ար դյունք նե րի ձեռք բե րու
մը ամ րապն դում է ինք նավս տա հու թյու նը, 
քա նի որ օգտ վող նե րը աս տի ճա նա բար 
ավե լի բարդ առ ցանց գոր ծո ղու թյուն ներ 
են կա տա րում: Վար քագ ծի կրկնու թյու
նը սո վո րու թյուն է առա ջաց նում, սա կայն, 
մի և նույն ժա մա նակ, այն որո շա կի փոր
ձա ռու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում, ին չը մե ծաց նում է նաև ինք
նավս տա հու թյու նը: Վեր ջա պես, ին տեր
նե տի հետ կապ ված նախ կին փոր ձը և՛ 
ինք նավս տա հու թյան, և՛ ակն կալ վող ար
դյունք նե րի գրա վա կանն է: Այս վեր ջին 
փոխ կապ վա ծու թյունն ար տա ցո լում է սո
ցի ա լա կան ու սուց ման տե սու թյան պա սիվ 
ու սուց ման մե խա նիզ մը, որի պա րա գա յում 
ակն կալ վող ար դյունք նե րը ձև ա վոր վում 
են ան մի ջա կան փոր ձի ար դյուն քում: Այս 
պա րա գա յում ու րիշ նե րի փոր ձի դի տարկ

մամբ ու սու ցու մը հա զիվ թե կա րո ղա նա 
ազ դել ակն կալ վող ար դյունք նե րի վրա:

Ակն կալ վող ար դյունք նե րի, թե րի ինք
նա դի տարկ ման, թե րի ինք նար ձա գանք
ման և վար քագ ծի մի ջև հա րա բե րու թյուն
նե րը հանդիսա նում են այն բա նա լին, որի 
մի ջո ցով հնա րա վոր է հաս կա նալ, թե ինչ
պե՞ս է զԼՄ–նե րի չա փա վոր օգ տա գոր ծու
մը դառ նում սո վո րու թա յին: Կրկնու թյան 
շնոր հիվ զԼՄ–նե րի սպա ռու մը կա րող է 
մե խա նի կա կան բնույթ ձեռք բե րել և ան
մի ջա կան հե տև անք նե րի ակն կա լիք նե րի 
հար ցում այ լևս ան վե րահս կե լի դառ նալ 
գի տակ ցու թյան կող մից[15]:

Մի շարք խթան ներ դի տարկ վում են որ
պես սո վո րույթ նե րի ձև ա վոր ման հա մար 
անհ րա ժեշտ, կա յուն հան գա մանք նե րի 
բա ղադ րա տար րեր: Դրան ցից են` ժա մա
նա կը, վայ րը, այ լոց կամ որո շա կի օբյեկտ
նե րի առ կա յու թյու նը, նախ կին վար քագ ծե
րը, նպա տակ նե րը և տրա մադ րու թյու նը:

Ինչ պես նշվեց, թե րի ինք նար ձա գան
քու մը կոչ ված է բա ցատ րե լու, թե ինչ
պես են բա վա րար վա ծու թյուն պա ճա ռող 
ին տեր նե տա յին զբաղ մունք նե րը վե րա
փոխ վում սո վո րույթ նե րի և եր բեմն այն
պի սինե րի, որոնք պո տեն ցի ալ վնաս են 
պա րու նա կում և կոր ծա նում են դե ռա հա սի 
կյան քը[17; 13]:

Կոմ պուլ սիվ ին տեր նետ օգ տա գործ
ման չա փի և ին տեր նե տում ան ցկաց րած 
ժա մա նա կի մի ջև առ կա կո րե լա ցի ա նե րի 
ներ կա յա ցու մը, որ պես վե րոն շյա լի հաս
տա տում, բարձ րաց նում է այն հար ցը, թե 
որ քա նո՞վ է ին տեր նետ օգ տա գոր ծու մը 
խնդրա հա րույց, սա կայն, հա վա նա բար 
դրա նով առաջ նորդ վե լը սխալ մո տե ցում է:

Ին տեր նե տի օգ տա գոր ծու մը խնդրա
հա րույց է դառ նում օգ տա գործ ման գոր ծա
ռույ թի, այլ ոչ թե դրա քա նա կի պատ ճա
ռով: Ինք նար ձա գանք ման ար դյունք նե րի 
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ակն կա լիք նե րի և թե րի ինք նար ձա գանք
ման մի ջև պատ կեր ված կա պը կա րող 
է որո շա կի լույս սփռել խնդրի վրա: Այդ 
կա պը հա վա նա կան է հա մա րում, որ երբ 
ին տեր նետն օգ տա գործ վում է որ պես դիս
ֆո րիկ տրա մադ րու թյան հիմ նա կան կար
գա վո րիչ, այն ճնշում է ռա ցի ո նալ ինք նա
վե րահս կո ղու թյու նը[18]:

Ուս տի ի հայտ են գա լիս վար քա բա նա
կան կախ վա ծու թյուն ներ, այն է` նրանք, 
ով քեր ակն կա լում են, որ ին տեր նետն 
իրենց կզվար ճաց նի կամ կմեղ մի ձանձ
րույ թը, առա վել հակ ված են թե րի ինք նար
ձա գանք ման: Ավե լին, դեպ րե սի ան նաև 
ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է թե րի ինք նար ձա
գանք ման վրա, քան զի դեպ րե սի ա յի մեջ 
գտնվող դե ռա հաս նե րը միտ ված են ար
հա մար հե լու ար դյու նա վետ ինք նա կար գա
վոր ման վե րա կանգնմանն ուղղ ված սե
փա կան ջան քե րի հա ջո ղու թյու նը[2]:

Հե տև ա բար, որ պես զի գնա հա տեն, թե 
ար դյոք դե ռա հա սը խնդրա հա րույց ին տեր
նետ օգ տա գործ ման ձև ա վոր ման ան մի ջա
կան վտան գի առ ջև է կանգ նած, մաս նա
գետ նե րը կա րող են դի տար կել, թե ար դյոք 
քննարկ վող առ ցանց վար քը դար ձե՞լ է 
դիս ֆո րիկ տրա մադ րու թյու նը վե րաց նե լու 
գլխա վոր մի ջոց, ինչ պես նաև ստու գել չա
փա զանց հա ճա խա կի ու տևա կան օգ տա
գործ ման հետ կապ ված դեպ րե սի ա յի ախ
տան շան նե րի առ կա յու թյու նը: Այս ամե նը 
կա րե լի է պար զել` հարց նե լով, թե ի՞նչ է ար
վել ձանձ րույ թի, սթրե սի կամ դեպ րե սի ա յի 
էպի զոդ նե րը մեղ մե լու հա մար: Եթե պա
տաս խան նե րում հա ճախ են նշվում առ ցանց 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ապա դա վկա յում է պո
տեն ցի ալ խնդրի առ կա յու թյան մա սին[20]:

Ակա մա յից տրա մա բա նա կան հարց է 
ծա գում, թե ին չո՞ւ ին տեր նե տա յին կախ
վա ծու թյու նը հա մա տա րած չէ, և ին չո՞ւ ոչ 
բո լո րի մոտ են առ կա պա թո լո գի ա կան 

առ ցանց սո վո րույթ ներ: Վեր ջա պես, ին
տեր նե տը ազատ ժա ման ցի առա տու թյուն 
է` հար մա րեց ված յու րա քան չյու րի ճա շա
կին և հա սա նե լի շա բա թա կան 7 օր, 24 
ժամ սկզբուն քով: Հնա րա վոր է, որ որոշ 
առ ցանց զբաղ մունք ներ իրենց բնույ թով 
առա վել վնա սա կար լի նեն և նրանք, ով քեր 
ներգ րավ վում են դրան ցից առա վել կախ
վա ծու թյուն առա ջաց նող գոր ծո ղու թյուն նե
րում, խնդիր ներ են ձեռք բե րում: Օրի նակ` 
խնդրա հա րույց ին տեր նետ օգ տա գործ ման 
պա րա գա յում սո ցի ա լա կան հմտու թյուն
նե րի բա ցա կա յու թյան հան գա մանքն է, 
որ չա րա շահ ման շատ դեպ քեր կապ ված 
են ին տեր նե տի սո ցի ա լա կան օգ տա գործ
ման հետ: Ըստ այդմ՝ խնդրա հա րույց ին
տեր նետ օգ տա գոր ծու մը սո ցի ա լա կան 
հմտու թյուն նե րի պա կա սի հետևանք է, 
որը տա նում է առ ցանց շփու մը սո ցի ա լա
կա նից նա խընտ րե լուն, ապա՝ կոմ պուլ սիվ 
օգ տա գործ մա նը (ինչն այս պա րա գա յում 
կոչ վում է թե րի ինք նար ձա գան քում) և վեր
ջա պես հան գեց նում է մի շարք բա ցա սա
կան հե տև անք նե րի՝ սո ցի ա լա կան, հո գե
բա նա կան, ֆի զի կա կան և այլն: Հա մա ձայն 
այս փաս տար կի` սո ցի ա լա կան ցան ցե րը 
և ակն թար թա յին հա ղոր դագ րու թյուն նե րը 
առա վել խնդրա հա րույց են [7]:

ՀՀ–ում իրա կա նաց ված հե տա զո տու
թյան տվյալ նե րը փաս տում են այն մա սին, 
որ հայ իրա կա նու թյու նում և՛ հա ղոր դակ
ցա յին կախ վա ծու թյու նը (սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րից կախ վա ծու թյուն), և՛ խա ղա յին 
կախ վա ծու թյու նը դե ռա հաս նե րի շրջա նում 
ներ կա յաց վում է գրե թե հա վա սա րա չափ 
ցու ցա նիշ նե րով, մի այն այն տար բե րու
թյամբ, որ տղա նե րի ներ կա յա ցուց չու թյու
նը ավե լի մեծ է խա ղա յին կախ վա ծու թյան 
պա րա գա յում, իսկ աղ ջիկ ներն ավե լի 
ընգրկ ված են հա ղոր դակ ցա յին կախ վա
ծու թյուն նե րում:
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Հա վա նա բար` ին չո՞ւ պա թո լո գի ա կան 
ին տեր նետի օգ տա գոր ծու մը հա մա տա
րած չէ, հար ցի ամե նա լավ պա տաս խա նը 
կլի նի այն, որ բազ մա թիվ ան հատ ներ ու
նակ են ար դյու նա վետ ինք նա վե րահս կո
ղու թյան կամ խա թար ման դեպ քում դրա 
վե րա կանգն ման: Շա տերն իրենց ծնող նե
րի, ըն կեր նե րի, ման կա վարժ նե րի կող մից 
ար վող նա խազ գու շա ցում նե րին ար ձա
գան քում են խնդրա հա րույց վար քը դա դա
րեց նե լու վճռա կա նու թյամբ: Բայց, ին տեր
նե տա յին սո վո րույթ նե րը նույն պես, ինչ–որ 
չա փով ինք նա սահ մա նա փա կող են: Հա
ճե լի զբաղ մունք նե րը, որոնք ի սկզբա նե 
փա րա տում են դիս ֆո րիկ տրա մադ րու
թյու նը, հետզ հե տե հոգ նեց նում են, և դե

ռա հաս նե րը սկսում են նոր զբաղ մունք ներ 
որո նել` դրա նով իսկ չա փա վո րե լով կամ 
դա դա րեց նե լով հին սո վո րու թյուն նե րը: 
Բա ցի դրա նից, սո վո րու թյուն նե րի խո րաց
մա նը հե տև ող բա ցա սա կան հե տև անք նե
րը նույն պես կա րող են վե րա կանգ նել ար
դյու նա վետ ինք նա դի տար կու մը և խթա նել 
նոր ջան քե րի գոր ծադ րու մը՝ ավ տո մատ 
կեր պով դրսև որ վող առ ցանց վար քա գի ծը 
բա նա կան վե րահս կողու թյան տակ պա հե
լու հա մար[14; 16]:

Ինք նօգ նու թյան ծրագ րերն ու հան
րակր թա կան մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են 
ար դյու նա վետ լի նել սո վո րու թյուն նե րը՝ 
դրանց ձև ա վոր ման սկզբնա կան փու լե
րում վե րահս կե լու առու մով:
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The Mechanism of Adolescents Internet Addiction Development
L. Karapetyan

This article discusses the development of Internet habits from the perspective of com
munication research that focuses on the uses and gratifications that individuals seek online. It 
develops a model of Internet usage among normal populations that combines both conscious 
and nonconscious mental processes to account for the initial stages of the progression from 
normal Internet use to more problematic forms.

Механизм формирования Интернет–зависимости у подростков
Л. Карапетян

В статье рас смат ри ва ет ся раз ви тие ин тер нет–за ви си мо сти с точ ки зре ния ком му ни
ка ци он ных те о рии. Ана лиз ис сле до ва ний по это му воп ро су поз во ля ет вы де лить сле ду
ю щие при чи ны ин тер нет–за ви си мо сти: воз мож ность ано ним ных со ци аль ных ин те рак
ций, по иск но во го со бе сед ни ка, не ог ра ни чен ный до ступ к ин фор ма ции.

Пред став ля ет ся на обоз ре ние мо дель пот реб ле ния ин тер не та, в ко то рой со че та ет ся и 
соз на тель ные и бес соз на тель ные ме ха низ мы пси хи ки воз ни ка ю щие у "па то ло ги чес ких" 
поль зо ва те лей ин тер не та.

Ме ха низм фор ми ро ва ния ин тер нет–за ви си мо сти ос но вы ва ет ся на ис поль зо ва нии 
ин тер не та для по лу че ния со ци аль ной под держ ки, воз мож но сти «тво ре ния пер со ны», 
вы зы вая тем са мым оп ре де лен ную ре ак цию ок ру жа ю щих; по лу че ния приз на ния ок ру
жа ю щих и т. д.
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ԼԻԱՆԱ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ

ՆԵՐըՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՐԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆը ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Տա րի ներ շա րու նակ բարձր հե տաքրք

րու թյուն է ցու ցա բեր վում ըն տա նի քում  
երե խա յի սո ցի ա լա կա նաց ման, նրա ան ձի 
ձև ա վոր ման հիմ նախնդ րին, որի լուծ ման 
ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող ու սում նա սի
րու թյուն նե րի քա նա կը ոչ մի այն չի նվա զում, 
այլ նաև տա րեց տա րի աճում է՝ ել նե լով հիմ
նախնդ րի կա րև ո րու թյու նից: Ըն տա նի քի 
առաջ նա հեր թու թյու նը, որ պես երե խա յի 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի նախ
նա կան և մեկ նար կա յին ինս տի տու տի, մի
ան շա նակ ըն դուն վում է պե տու թյան կող
մից: Հատ կա պես ըն տա նի քի վե րա բե րյալ 
իրա կա նաց վող սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո
տու թյուն ներն են հիմք ծա ռա յում պե տու
թյան սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
իրա կա նաց ման հա մար: Ան ձի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում սո ցի ա լա կա նաց նող գոր ծա
ռույ թը հան դի սա նում է ըն տա նի քի գոր ծա
ռույթ նե րից կա րև ո րա գույ նը: 

Մարդ կա յին քա ղա քակր թու թյան զար
գաց ման տար բեր ժա մա նա կա հատ
ված նե րում ըն տա նի քի ու սում նա սիր ման 
հար ցե րին են անդ րա դար ձել Վ.Ն. Անդ
րի են կո վան, Ի. Ս. Կո նը, Ա. Վ. Մուդ րի
կը, Չ. Կու լին, Ջ. Գ. Մի դը, Ն. Սմել զե րը, 
Տ. Ս. Գո գու զև ան, Տ. Վ. Կու րա սա վան, 
Մ. Մ. Մա նու կյա նը, Ա. Ա. Նալ չա ջյա նը, 
Ա. Ս. Սեդ րա կյա նը և այլք: Ժա մա նա կա
կից  ման կա վար ժու թյան, հո գե բա նու թյան 
և սո ցի ո լո գի ա յի բնա գա վառ նե րում շրջա
նառ վում են ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
տար բեր ձև ա կեր պում ներ: Դրանց ման
րազ նին ու սում նա սի րու թյան և դաս տի ա
րակ չա կան աշ խա տան քի մեր փոր ձի ար

դյուն քով մենք եկանք այն հա մոզ ման, որ.
•	 սո ցի ա լա կա նա ցու մը երե խա յի զար

գաց ման գոր ծըն թացն է, որն իրա
կա նաց վում է նրան շրջա պա տող 
աշ խար հի հետ փոխ ներ գոր ծու թյան 
պայ ման նե րում: Սե փա կան ճա նա չո
ղա կան ակ տի վու թյան, շրջա պա տող 
աշ խար հի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն
նե րի մի ջո ցով, տվյալ հա սա րա կու թյան 
մեջ ըն դուն վող և փո խանց վող հա սա
րա կա կան դե րե րի և կա նոն նե րի յու
րաց ման շնոր հիվ։
Սա կայն գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ 

ձև ա կեր պում նե րից մեզ հա մար առա վել 
ըն դու նե լին սո ցի ա լա կա նաց ման այն սահ
մա նումն է, ըստ որի երե խա յի սո ցիա լա
կա նաց ման գոր ծըն թա ցը դի տարկ վում է 
որ պես նրա կող մից սո ցի ալ–մշա կու թա յին 
փոր ձի յու րաց ման և ակ տիվ վե րար տադր
ման գոր ծըն թաց: Սո ցի ալ–մշա կու թա յին 
փորձ ասե լով հաս կա նում ենք հա սա րա
կա կան կա նոն ներ, ար ժեք ներ, դիր քո րո
շում ներ, ավան դույթ ներ, հա վատ, դա վա
նանք և այլն։

Սո ցի ա լա կա նաց ման հիմ նա կան ինս
տի տուտ նե րից մե կը ըն տա նիքն է: Այն, 
ին չը երե խան յու րաց նում է ման կու թյան 
տա րի նե րին ըն տա նի քում, պահ պան վում 
է նրա մեջ իր ամ բողջ հե տա գա կյան քի 
ըն թաց քում: Քա նի որ ըն տա նի քը սո ցի
ա լա կան հո գե բա նու թյան և ման կա վար
ժու թյան ու սում նա սի րու թյան հիմ նա կան 
օբյեկտ նե րից է, ապա ըն տա նի քի գոր ծա
ռույթ նե րի պար զա բան ման նպա տա կով 
օգտ վենք այդ ոլորտ նե րում շրջա նառ վող  
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«սո ցի ա լա կան դե ր» հաս կա ցու թյու նից՝ 
բա ցա հայ տե լու հա մար նե րըն տա նե կան 
դե րե րի ազ դե ցու թյան ար դյու նա վե տու
թյան խնդի րը երե խա յի  սո ցի ա լա կանաց
ման և դաս տիա րա կու թյան վրա: Այս 
թե մա յով վա րած զրույց նե րից մե կում հո
գե բան Ա. Ա. Նալ չա ջյա նը. ման րա մաս նում 
է. «Եթե ու շադ րու թյամբ դի տենք մար դու 
վար քը հա սա րա կու թյան մեջ, կտես նենք, 
որ նա, իս կա պես, տար բեր իրադ րու
թյուն նե րում տար բեր դե րեր է կա տա րում՝ 
հան դես գա լով որ պես դե րա սան, բայց 
այն պի սի դե րա սան, որը խա ղում է հա սա
րա կա կան բե մե րի, իս կա կան կյան քի բե
մե րի վրա: Փո ղո ցում մենք ան ցորդ ենք, 
դպրո ցում աշա կերտ կամ ու սու ցիչ, քա ղա
քա յին եր թու ղա յին մի ջոց նե րում ու ղև որ, բա
նա կում զին վոր, տա րե կից նե րի շրջա նում 
ըն կեր և այլն: Սրանք մար դու սո ցի ա լա կան 
դե րերն են»: Կի սե լով հո գե բա նի կար ծի քը, 
հա վե լենք, որ երե խան, ակա նա տե սը լի նե
լով իր ծնող նե րի և մտե րիմ հա րա զատ նե րի 
կա տա րած դե րե րին, ըն դու նում է դրանք 
որ պես հա սա րա կա կան վար քի դրսև որ ման 
օրի նա կե լի ձև: Մի պա րա գա յում դա տե ղի է 
ու նե նում ուղ ղա կի, մյուս պա րա գա յում՝ միջ
նոր դա վոր ված: Հե տև ա բար հենց ըն տա նի
քում են դրվում երե խա յի ան ձի ձև ա վոր ման 
դրա կան կամ բա ցա սա կան հիմ քե րը և ար
դեն  դուրս գա լով լայն սո ցի ա լա կան մի ջա
վայր՝ երե խան կի սով չափ ձև ա վոր ված է լի
նում որ պես անձ։

Երե խան չի ծնվում որ պես սո ցի ա լա
կան հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դամ: 
Նա լույս աշ խարհ է գա լիս միտ ված դե
պի սո ցի ա լա կա նա ցում, իսկ սո ցի ա լա կան 
հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դամ կամ սու
բյեկտ դառ նում է կյան քի և զար գաց ման 
տար բեր փու լեր անց նե լու ար դյուն քում 
(8, 114): Առաջ նա յին սո ցի ա լա կա նա ցու մը 
կամ սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի 

մեկ նար կը, որի հետ երե խան բախ վում է 
ման կու թյան տա րի նե րին, են թադ րում է 
նրա մուտքն օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն ու
նե ցող աշ խարհ կամ նրա առան ձին մաս: 
Երկ րոր դա կան սո ցի ա լա կա նա ցումն ար
դեն են թադ րում է յու րա քան չյուր առաջ
նա յին գոր ծըն թաց նե րին հա ջոր դող գոր
ծու նե ու թյուն, որի ար դյուն քում երե խան 
հնա րա վո րու թյուն է ձեռք բե րում, լի նե լով 
ար դեն որոշ չա փով սո ցի ա լա կա նաց ված, 
մտնեու հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի և փոխ ներ գոր ծու թյուն նե րի նոր տի
րույթ: Անժխ տե լի փաստ է, որ սո ցի ա լա
կա նաց ման առաջ նա յին, մեկ նար կա յին 
փու լում է, որ երե խա յի մոտ ձև ա վոր վում 
են տա րաբ նույթ կա նոն ներ, ար ժեք ներ, 
հա մոզ մունք ներ,  վար քի դրսևորման տա
րա տե սակ ձև եր, որոնք նրա դրսև ո րում
նե րում ար տա ցո լում են նե րըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ըն տա նի քում ձև ա
վոր ված ար ժեք ներն ու կա նոն նե րը: Կա րե
լի է վստահ ասել, որ ըն տա նի քը երե խա յի 
դաս տի ա րա կու թյան և սո ցի ա լա կա նաց
ման հիմ նա կան և ան կյու նա քա րա յին աղ
բյու րը, մի ջա վայրն ու պայ մանն է, որ տեղ 
նե րըն տա նե կան դե րե րի ար դյու նա վետ 
իրա ցու մը հան գեց նում է դաս տիա րա կու
թյան, ձև ա վոր ման, զար գաց ման և սո ցի
ա լա կա նաց ման դրա կան ար դյունք նե րի:

Ըն տա նի քի, որ պես առաջ նա յին սո ցի
ա լա կան խմբի կամ մի ջա վայ րի, ինչ պես 
նաև նրա նում առ կա սո ցի ա լա կան դե րե
րի ներ գոր ծու թյան նշա նա կա լի ու թյան ու 
կա րև ո րու թյան մա սին բարձ րա ձայ նել են 
ման կա վար ժու թյան, հո գե բա նու թյան և 
սո ցի ո լո գի ա յի ոլորտ նե րում հե տա զո տու
թյուն ներ կա տա րած բազ մա թիվ տե սա
բան ներ: Այս պես, «փոքր խմբե րի տե սու
թյա ն» հիմ նա դիր նե րից մե կը՝ Ջ. Խ. Կու լին 
հա մա րում էր, որ հատ կա պես առաջ նա յին 
խմբե րը, որոնց շար քում նա դի տար կում 
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էր նաև ըն տա նի քը, ման կա կան խմբե րը,  
հա րև ա նու թյու նը, բա կա յին ըն կե րու թյու նը 
և այլն, հան դի սա նում են այն հիմ նա քա րա
յին մի ա վոր ներն ու հա սա րա կա կան մի ա
վո րում նե րն են, որոնք  բնու թագր վում են 
ին տիմ, անձ նա յին, ոչ ֆոր մալ (ձև ա պաշ
տա կան) կա պե րով, ան մի ջա կան հա ղոր
դակց մամբ և շփմամբ, կա յու նու թյամբ և 
փոք րա քա նա կու թյամբ: Այս խմբե րում տե
ղի է ու նե նում երե խա յի ար ժե հա մա կար գի 
ձև ա վո րու մը, ին չը հիմք է ծա ռա յում նրա 
հե տա գա կա յաց ման հա մար: Տ. Ա. Գո
գու զև ան «Երե խա յի ան ձը բնու թագ րել է 
որ պես նրա հո գե բա նա կան հա կազ դե ցու
թյուն նե րի հա մա լիր, շրջա պա տող մարդ
կանց վե րա բեր մուն քին, ար տա հայ տած 
մտքե րին,  փոխ ներ գոր ծու թյա նը, դիր
քո րո շում նե րին և դրսև ո րում նե րի ն»: Այս 
տե սու թյու նը ան վան վել է «Հա յե լա յին կամ 
«Ես–ի» ար տա ցոլ մա ն» տե սու թյուն (6, 91): 
Տ.Ա. Գո գու զև ա յին շա րու նա կել և լրաց րել 
է Վ.Ռ. Նա բու լի նան, ով այն հաս տատ հա
մոզ մանն է, որ «Երե խա յի «Ես»–ը սո ցիա
լա կան ար դյունք, է և բազ մա թիվ նման 
«Ես»–երի հան րա գու մարն ու փոխ ներ գոր
ծու թյու նը կան խո րո շում է սո ցի ա լա կան 
ամ բողջ հա սա րա կու թյան որա կա կան 
հատ կա նիշ ներն ու ար ժե քա յին հա մա կար
գը (9, 3): Գաղտ նիք չէ, որ բո լոր մար դիկ և 
գիտ նա կան նե րը այդ «Ես»–ի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում առանց քա յին դեր են հատ
կաց նում մո րը: Սու խոմ լինս կին, ընդգ ծե լով 
մոր տեղն ու դե րը իս կա կան մար դու դաս
տի ա րակ ման հար ցում, նշում էր, որ «մայ
րը ոչ մի այն ծնունդ է տա լիս, այ լև ծնում 
է... մեր կե ցու թյու նը, մայ րը  շնչա վո րում 
է կյան քի մի փոքր մաս նիկ քո ժո ղովր դի 
ոգով, հա րա զատ խոս քով, մտքով, սի րով 
ու ատե լու թյամբ, նվիր վա ծու թյամբ ու ան
հաշ տու թյամբ: Մայ րը ստեղ ծում է ան ձի 
անկրկ նե լի ու թյու նը» (3, 77): Ըն տա նե կան 

դաս տի ա րա կու թյան և երե խա յի սո ցի ա լա
կա նաց ման գոր ծում կա րև որ վում է տան 
տղա մար դու, հոր և ամուս նու դե րը: Փաստ 
է, որ տղա մարդն ու կի նը,  իրաց նե լով 
իրենց ստանձ նած հոր և մոր սո ցի ա լա կան 
դե րե րը, իրա կա նաց նում են հիմ նա կան և 
կա րև որ գոր ծա ռույ թը, որը կա յա նում է ըն
տա նի քում ապ րող և մե ծա ցող երե խա յին 
կամ երե խա նե րին ար ժեք նե րի ու կա նոն
նե րի հա մա կար գի գի տակց ված փո խանց
ման, նրանց սո ցի ա լա կան, տա րա ծա կան 
մի ջա վայր ընդգր կե լու, տա րաբ նույթ և 
բազ մա մա կար դակ սո ցի ա լա կան կա պե
րի մեջ ներգ րա վե լու գոր ծըն թա ցում: Ուս
տի իրաց նե լով դաս տի ա րա կող, կրթող և 
ձև ա վո րող գոր ծա ռույ թը՝ ըն տա նի քը երե
խա յի նե րաշ խար հում դնում է հո գև որ և 
աշ խար հա յաց քա յին ըն կա լում նե րի և դիր
քո րո շում նե րի հիմ քը: Հենց այս է պատ ճա
ռը, որ ոչ մի այլ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ 
ի զո րու չէ այս առու մով փո խա րի նելու ըն
տա նի քը։ 

Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա կան 
գի տու թյան մեջ առա ջա ցել է  աճող սերն
դի մոտ ծա գող բազ մա թիվ խնդիր ներ՝ 
կապ ված նրանց սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի հետ, նե րըն տա նե կան հա
րա բե րու թյուն նե րի, ըն տա նի քում իշ խող 
բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տի և սո
ցի ալ–տնտե սա կան պայ ման նե րի հետ: 
Այս պես, Ա. Գ. Խար չևը երե խա նե րի դաս
տի ա րա կու թյան գոր ծա ռույ թը հա մա րում 
է ըն տա նի քի առանձ նա հա տուկ և յու րօ
րի նակ գոր ծա ռույ թը, որի ար դյու նա վետ 
իրա ցու մը բխում է ըն տա նի քի էու թյու նից 
և բնույ թից և մնում է գրե թե ան փո փոխ 
հա սա րա կու թյան բազ մա պի սի փո խա կեր
պում նե րի ար դյուն քու մ» (7, 24):

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ ըն տա
նի քում նե րըն տա նե կան դե րե րի նպա տա
կա յին իրա կա նա ցու մը հան գեց նում է երե
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խա յի դաս տի ա րա կու թյան և առաջ նա յին 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի ար
դյու նա վե տու թյունն ապա հո վող այն պի սի 
որո շիչ պայ ման նե րի և գոր ծոն նե րի ձև ա
վոր մա նը, ինչ պի սիք են՝
•	 ըն տա նե կան ար ժեք նե րի հա մա լի րը 

(սեր, հա մե րաշ խու թյուն, հա մա կե ցու
թյուն, վստա հու թյուն),

•	 հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի հա մա լիր 
(երե խա նե րի հան դեպ հո գա տա րու
թյուն, խնամք, նրանց ֆի զի կա կան և 
հո գե կան առող ջու թյան պահ պա նում, 
հար գանք երե խա յի ան ձի հան դեպ),

•	 դե րե րի և կար գա վի ճակ նե րի, իրա
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
մի աս նա կան հա մա կե ցու թյուն (ամու
սին–հայր, կին–մայր, երե խա–անձ, 
եղ բայր, քույր–ըն կեր, ըն կե րու հի, տա
տիկ, պա պիկ – հե ղի նա կու թյուն ներ):
Ժա մա նա կա կից ման կա վարժ–հե տա

զո տող նե րից Ա. Ն. Ելի զո վը, ու սում նա սի
րե լով ժա մա նա կա կից ըն տա նիք նե րը և 
դի տար կե լով դրանք որ պես երե խա նե րի 
սո ցի ա լա կա նաց ման առաջ նա յին մի ջա
վայր, առա ջադ րում է ըն տա նի քի կող մից 
իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի պայ մա
նա կան հի ե րար խիկ կա ռուց վածք: Այն է՝
1. երե խա յի ծնունդն ու դաս տի ա րա կու

թյու նը:
2. Հա սա րա կա կան և բա ցար ձակ ար ժեք

նե րի և ազ գա յին ավան դույթ նե րի պահ
պա նումն ու հե տա գա փո խան ցու մը 
աճող սե րունդ նե րին, սո ցի ալ–դաս տի ա
րակ չա կան հզոր նե րու ժի իրա ցու մը:

3. Երե խա յի հո գե բա նա կան հար մա րա
վե տու թյան, հու զա կան աջակ ցու թյան, 
անվ տան գու թյան զգա ցո ղու թյան, սե
փա կան «Ես»–ի ար ժև որ վա ծու թյան և 
նշա նա կա լի ու թյան գի տակց ման,  սի րո 
և ջեր մու թյան պա հանջ մուն քի բա վա
րար ման ապա հո վու մը:

4. Ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րի ան հա տա
կան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ար դյու նա վետ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը:

5. Ըն տա նի քում աշ խա տան քի բա ժա նու
մը և փո խա ջակ ցու թյունն ու փո խօգ
նու թյու նը:

6. Ըն տա նի քի ներ սում հա ղոր դակց ման և 
շփման պա հանջ մուն քի բա վա րա րու մը:

7. Ըն տա նի քի տնտե սա կան և նյու թա կան 
ապա հով ման փոխ հա մա ձայ նեց ված 
գոր ծըն թաց նե րի իրա կա նա ցու մը։
Հո գե բան Ս. Սեդ րա կյա նը նույն պես 

սո ցի ա լա կան դե րը չի պատ կե րաց նում 
առանց որո շա կի կա ռուց ված քի և ամե
նայն ման րա մաս նու թյամբ այն ներ կա
յաց րել է իր «Ըն տա նի քի հո գե բա նու թյուն» 
ստվա րա ծա վալ մե նա գրու թյան մեջ:

Նա առանձ նաց նում է սո ցի ա լա կան դե
րի հե տև յալ բա ղադ րիչ նե րը.
•	 Սպա սում ներ, որոնք տվյալ հա սա րա

կու թյան մեջ կապ վում են տվյալ կար
գա վի ճա կի հետ: Այդ սպա սում նե րը 
(ակն կա լիք նե րը) ցույց են տա լիս, թե 
տվյալ դե րա կա տարն ինչ գոր ծո ղու
թյուն ներ կա րող է կա տա րել այլ դե
րա կա տար նե րի՝ ամու սի նը կնոջ, կի
նը՝ ամուս նու, նրանք երե խա նե րի հետ 
իրենց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
և ինչ չի կա րող կա տա րել, ինչ պի սի 
վարք է նրա նից սպաս վում: Գոր ծո
ղու թյուն նե րի նման հա մա կար գե րը ի 
դեպ, Տ. Վ. Կու րա սո վան և այլ սո ցի
ա լա կան հո գե բան ներ ան վա նում են 
վերագրվող կամ պահանջվող դեր։

•	 Ըստ նրա՝ դրանք այն պի սի սպա սում ներ 
են, որոնք տվյալ սո ցի ա լա կան դիրքն 
զբա ղեց նող դե րա կա տարն ինքն է իրեն 
ներ կա յաց նում: Այդ երև ույ թի իմաստն 
այն է, որ երբ ան ձը որո շա կի կար գա
վի ճա կի է հաս նում, ապա պատ կե րա
ցում է ձեռք բե րում այն մա սին, թե ինչ 
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ակն կա լիք նե րի նա պետք է ըն դա ռաջ 
գնա, ինչ պես պետք  է վար վի այլ դե
րա կա տար նե րի հետ առնչ վե լիս, որոնց 
հետ մի ա սին մաս նակ ցում է որո շա կի 
սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի: Երբ 
ան ձը դառ նում է որևէ խմբի ան դամ, 
ապա աս տի ճա նա բար գի տե լիք ներ է 
ձեռք բե րում իրե նից սպաս վող վար քի 
մա սին: Ահա դե րի այդ հո գե հատ վածն 
ան վա նում են սուբյեկտիվ դեր։

•	 Հաջորդը գործնական կողմն է, որը ըն
դուն ված է անվանել խաղարկվող  կամ 
իրա կանացվող դեր (7, 24)։
Այս պի սով՝ երե խա յի դաս տի ա րա կու

թյան և սո ցի ա լա կա նաց ման վրա ազդում 
է նե րըն տա նե կան դե րե րի իրաց ման պայ
ման նե րի և մի ջոց նե րի հե տև յալ մո դե լը՝
1. Ընտանիքի կառուցվածքը, որպես նրա 

ան դամ ների գործունեության միաս
նու թյուն։

2. Երեխային հատկացված տեղն ու դիրքը 
տվյալ ընտանիքում կամ այլ կերպ 
ասած, նրա դերը ներընտանեկան հա
րա բե րություններում։

3. Ընտանիքի հիմնական, գլխավոր և 
իրական դաստիարակներն ու սո ցիա
լա կա նացնողները (հայր, մայր)։

4. Դաստիարակության ընտրված և որդե
գրված ոճերը, սկզբունքները, մեթոդ
ներն ու միջոցները։

5. Ընտանիքի անձնային, բարոյական և 
ստեղծագործական ներուժը։

6. Ընտանիքի ավագ անդամների դրական 
կամ բացասական հատկանիշների 
համախումբը՝

•	 ըն տա նի քում գե րիշ խող բա րո յա կան 
հատ կա նիշ նե րը,

•	 ըն տա նի քում գե րա կա կա մա յին որակ
նե րը (առաջ նոր դի հատ կա նիշ նե րի 
առ կա յու թյուն կամ բա ցա կա յու թյուն, 
ըն տա նի քին պաշտ պա նե լու պատ րաս
տա կա մու թյուն կամ դրա բա ցա կա յու
թյուն),

•	 ըն տա նի քում տի րող հու զա կան հատ
կա նիշ նե րը (ջեր մու թյուն, սառ նու թյուն, 
օտա րա ցում),

•	 ըն տա նի քում տի րող սո ցի ալ–մշա կու
թա յին ար ժեք ներ (կրթու թյուն, քա ղա
քա վա րու թյուն, վար վե ցո ղու թյուն, ազ
գա յին ավան դույթ ներ և ծե սեր),

•	 ըն տա նի քում հիմ նա վոր ված իմա ցա
կան, ճա նա չո ղա կան և ստեղ ծա գոր ծա
կան մղում ներ։
Ել նե լով հոդ վա ծում ար ված վեր լու ծու

թյուն նե րից փաս տենք, որ ըն տա նի քում 
իրա կա նաց վող դաս տի ա րակ չա կան և 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծա ռույթ նե րը 
պետք է հիմն վեն նախ և առաջ զգաց
մունք նե րի վրա: Ըն տա նե կան դաս
տի ա րա կու թյունն իր բնույ թով առա վել 
հու զա կան է, քան դաս տի ա րա կու թյան 
կամ սո ցի ա լա կա նաց ման որևէ այլ մի
ջա վայր, քա նի որ այդ գոր ծըն թաց նե րի 
իրա կա նաց ման պատ կե րա վոր ասած 
«հա ղոր դիչ գե րա կա անոթը» ծնո ղա կան 
սերն է, որը փո խա դարձ վում է երե խա յի 
կող մից նախ  հենց իրենց՝ ծնող նե րին, 
հե տո հա սա րա կու թյանն ու շրջա պա
տող աշ խար հին։
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Внут ри се мей ные со ци аль ные роль и их влия ние на  
со ци а ли за цию и вос пи та ние ре бен ка

Л. Арутюнян
Семья–важ ней ший фак тор со ци а ли за ции и вос пи та ния ре бен ка, в си лу сло жив ших ся 

эф фек тив ных внут ри се мей ных ро ле вых вза и мо от но ше ний. Имен но семья есть пер вич
ный ин сти тут со ци а ли за ции ре бен ка, она есть пер вая сту пень, де ло вие и источ ник ее 
раз ви тия. В про цесс со ци аль но го раз ви тия семья иг ра ет боль шую роль в связи стем, 
что одоб ре ние, под рост ка, без раз ли чие или осиж де ние ска зы ваются на со ци аль ных 
при тя за ниях че ло ве ка, по ни мают ему или ме шают ис кать вы хо ды в слож ных слу чен ных 
си ту а ци ях.

Social roles  and their effect on children in Family socialization and upbringing
L. Harutyunyan

Family–the most important factor the socialization of the child. That family is the primary 
institution of socialization of the chilt, it is the first staqe ofsocialization, the confition ant the 
soure if its development in the process of social development of the family plays ar important 
role due ro the fact that its approval, support, indifference orcontemnation affecting the 
social pretensions of human help or hinter him seek outlets in difficult situations, to adapt to 
changing circumstances of his life, to stant in changing social confitions.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑը

Ու սուց ման որա կի և ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րաց ման գոր ծում առանձ նաց
վում է գի տա կա նու թյան սկզբուն քի դե
րը, իբ րև այդ գոր ծըն թա ցի առաջ նա հերթ 
նպա տակ նե րից մե կը(2):

Այդ խնդրի լուծ ման կա րև որ պայ ման
նե րից է կեն սա բա նա կան հաս կա ցու թյուն
նե րի մա տուց ման գի տա մե թո դա կան հա
մա կարգ ված սկզբուն քի ապա հո վու մը: 
Այն է.
•	 հա	մա	պա	տաս	խան	 մե	թո	դա	բա	նու

թյուն
•	 հա	մա	կարգ	վա	ծու	թյուն
•	 հա	ջոր	դե	լի	ու	թյուն
•	 գի	տա	կան	 տե	ղե	կատ	վու	թյան	 ըն	կա

լում, վե րամ շա կում, ար դի ա կան խնդիր
նե րի հա մա գոր ծակց ված քննար կում

•	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի	 հիմ	նա	վո	րում	
փոր ձով

•	 Հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի	ըն	կալ	ման	ստու
գում։
Կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի 

հա մա կար գում առա վել կա րև որ, ճա նա
չո ղա կան և աշ խար հա յաց քա յին նշա նա
կու թյուն ու նե ցող հիմ նա կան հաս կա ցու
թյուն ներն են.
•	 հար	մար	վա	ծու	թյուն
•	 դի	մաց	կու	նու	թյուն
•	 ամ	բող	ջա	կա	նու	թյուն
•	 գո	յու	թյան	պայ	քար
•	 ժա	ռան	գա	կա	նու	թյուն
•	 փո	փո	խա	կա	նու	թյուն
•	 օր	գան	և	օր	գա	նիզմ
•	 հա	մա	կե	ցու	թյուն

•	 էվո	լյու	ցիա
•	 կյանք	 հաս	կա	ցու	թյան	 բնո	րո	շում	 և	

բնու թագ րում
•	 կեն	սու	նա	կու	թյուն
•	 նյու	թա	փո	խա	նա	կու	թյուն
•	 բա	ցաս	ման	բա	ցա	սում

Վե րը նշված հաս կա ցու թյուն նե րի ու
սուց ման և հիմ նա վոր ման գոր ծըն թա ցում, 
նկա տի ու նե նա լով կոնկ րետ հաս կա ցու
թյան առանձ նա հա տու թյուն նե րը, նպա
տա կա հար մար է առաջ նորդ վել հա մար 1 
աղյու սա կում բեր ված մո դե լով։

Քննար կենք օր գա նիզ մը, իբ րև ձև ա
վոր վող, փո փոխ վող և զար գա ցող ֆունկ
ցի ո նալ կա պե րի դի նա միկ ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ:

Հա մա կար գը մի մյանց հետ հա րա բե
րու թյուն նե րի և փո խա դարձ կապ րե րի 
մեջ գտնվող տար րե րի բազ մու թյուն է, որը 
կազ մում է ամ բող ջու թյուն (1,3): Հաս կա
ցու թյան ու սուց ման հիմ քում անհ րա ժեշտ 
է դնել ամ բող ջա կա նու թյան սկզբուն քը:

Հար մար վա ծու թյու նը հա մա կար գում 
նոր կա պե րի ստեղ ծումն է և հնե րի վե րա
ցու մը՝ հա մա կար գի աս տի ճա նա կան կա
տա րե լա գոր ծու մով:

Բո լոր հա մա կար գե րի հա մար խնդիր նե
րը քննար կենք գծա պատ կեր նե րով (գծ.1–3): 
Գծա պատ կեր նե րը, որ պես հա մա կար գեր, 
կա րե լի է մեկ նա բա նել օր գանիզ մի կամ 
առա վել ընդ հա նուր հա մա կար գե րի ամ բող
ջա կա նու թյան օրի նակ նե րով: Հա մա կար
գե րի ձև ա վո րու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը 
դի տար կենք օր գա նիզ մա յին մա կար դա կում 
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օր գան նե րի մի ջև առա վել կա յուն կա պե րի 
ստեղծ ման և, որ պես այդ պի սին, հա մա
կար գի կա տա րե լա գործ ման ու ղի ով:

Գծա պատ կե րում (գծ.1) A– օր գան է, որ
պես օր գա նիզ մում ճկուն ձև ով փոխ վող 
տարր, իսկ a–f պատ կեր ված են օր գա
նիզ մի այլ օր գան նե րը, որոնք ի րենց կա
ռուց ված քով և ֆունկ ցի ա յով կապ ված են 
ինչ պես ճկուն օր գա նի (A), այն պես էլ այդ 
օր գան նե րից մի քա նի սը նույն պես կապ
ված են մի մյանց (գծ.1)։ 

 
f e 

A a d 

b d 

A – ճկուն օրգան
Գծ. 1

Գիտական հասկացությունների 
ձևավորում

Սովորողների գործոն

Խնդիր նե րի հա մա կարգ ված մո տե ցում

Üå³ï³Ï ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñ

•

àõÕÇÝ»ñ ¨ ÙÇçáóÝ»ñ

•

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñ

•

ì³ñå»ïáõÃÛáõÝ

úñ·³ÝÇ½ÙÁ, áñå»ë 

³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

Üáñ Ï³å»ñÇ Í³·áõÙ

Ü³ËÏÇÝ Ï³å»ñÇ í»ñ³óáõÙ

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç 

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ñÙ³ñáõÙ 

ÙÇç³í³ÛñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ

úñ·³ÝÇ½ÙÇ ·áÛ³ï¨Ù³Ý 

Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ

²ÏïÇíáõÃÛáõÝ

•

Ð³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ

•

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, 

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ

•

¸³ïáÕáõÃÛáõÝ, 

ïñ³Ù³µ³ÝáõÙ, 

·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó ·Çï³Ïó³Ï³Ý 

Ó¨³íáñáõÙ

Մեթոդաբանություն
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A A D 

B C 

F e 

A՛ – հարմարողական ձևափոխություն
FD–eD– մորֆոգենետիկ կոռելյացիա

Գծ. 2

 

A A D 

B C 

F E 

A՛ – հարմարողական ձևափոխություն
A՛E–ED– մորֆոգենետիկ կոռելյացիա

Գծ. 2

Ար տա քին պայ ման նե րի փո փո խու
թյամբ սկսվում է ին տեն սիվ ընտ րու թյուն: 
Առա ջա նում է հար մա րո ղա կան ձև ա փո
խու թյուն (A), որի հետ փոխ վում են ոչ 
ճկուն օր գան նե րը, այն պես էլ նրանց մի
ջև եղած կա պե րը (գծ.2), ստեղծ վում են 
նոր (Fd–ed) հա մա կար գի առա վել կա յուն 
ֆունկ ցի ո նալ կա պեր: Այդ մա կար դա կով 
հա մա կար գը կա րող է գո յա տև ել։ 

a–b և c–d կո ռե լյա ցի ոն կա պե րը մինչ 
մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փոխ վե լը պայ
մա նա վո րում էին ճկուն օր գա նի (A) նոր
մալ կա ռուց ված քը: Հին, ար դեն ավե լորդ 
և, ու րեմն վնա սա կար դար ձած կա պե րի 
քայ քայ մամբ առա ջա նում է նոր կապ՝ BF` 
ու ղեկց վող և օր գան նե րի կա ռուց ված քի 

փո փո խու թյամբ, այն պես էլ նոր մոր ֆո գե
նե տիկ կո ռե լյա ցի ա յի՝ A՛E– ED առա ջաց
մամբ (գծ.3):

Հին կա պե րի բա ցա սու մը, իբ րև զար
գաց ման պայ ման, «դրա կան բա ցա սում 
է, քա նի որ առանց նա խորդ զար գաց ման 
հիմք չէր լի նի նոր կա պե րի զար գաց ման 
հա մար: զար գա ցու մը վե րըն թաց է, առա
ջըն թաց, ին չը շա րու նա կա կան է և անընդ
հատ: Հար մար վա ծու թյու նը նպաս տեց կա
րև որ անհ րա ժեշտ կա պե րի առա ջաց մա նը, 
ինք նա կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցին:

Հա մա կար գայ նու թյան մո տեց մամբ վեր
լու ծե լով փոխ կա պակց ված տար րե րի ամ
բող ջու թյու նը՝ օր գա նի կեն սու նա կու թյուն, 
կա յու նու թյուն, կո ռե լյա ցի ոն կա պեր, ար
տա քին մի ջա վայ րի պայ ման ներ, առանձ
նաց վեց նոր մոր ֆո գե նե տիկ կոռե լյա ցի
ան: Հան դի սա նա լով հա մա կար գայ նաց նող 
գլխա վոր բա ղադ րա մաս` այն մի աց րեց հա
մա կար գի բո լոր այլ տար րե րը և ապա հո վեց 
հար մա րո ղա կան ձև ա փո խու թյան առա վել 
կա տա րյալ գոր ծու նե ու թյու նը:

Օր գա նիզ մում կա տար ված փո փո խու
թյուն նե րի հի ման վրա կա տա րե լա գործ
վում են օր գա նիզ մում գոր ծող հա մա կար գի 
առան ձին օղակ նե րը, ին չը ար տա հայտ
վում է հա մա կար գում կա տար վող փո փո
խու թյուն նե րով, նոր կա պե րի առա ջաց
մամբ, քիչ ճկուն օր գան նե րի էվո լյու ցի ոն 
փո փո խու թյուն նե րով: Հնա րա վոր է, որ 
այդ վեր ջին հան գա մանքն է հան գեց նում 
խո շոր ադապ տա ցի ա նե րի և, ի վեր ջո, 
ադապ տիվ գո տու փո փո խու թյան: Օրի
նակ, փո խադ րող հյուս վածք նե րի, էպի դեր
մի սի, հեր ձանցք նե րի, փո շե խո ղո վակ նե
րի առա ջա ցու մը կա րև որ նշա նա կու թյուն 
ու նե ցավ բարձ րա կարգ բույ սե րի կող մից 
ցա մա քը նվա ճե լու գոր ծում:

Ինչ ուղղ վա ծու թյուն ու նի ձևա վոր վող 
գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րի, դրույթ
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նե րի գոր ծըն թա ցը: Եթե հա մա կար գա յին 
մո տեց մամբ ադապ տա ցի ա նե րը դի տարկ
վում են իբ րև փոխ կա պակց ված տար
րե րի ամ բող ջու թյան ար դյուն քը, ապա 
իրա վի ճա կա յին մո տեց մամբ՝ փո փոխ վող 
մի ջա վայ րի պայ ման նե րում, բա ցա հայտ
վեց գի տա կան օրի նա չա փու թյուն նե րի 
ճշմար տու թյու նը: Այն է՝ հա մա կար գի կա
յու նու թյու նը և կա տա րե լու թյու նը բնա կան 
ընտ րու թյան դրսև ո րում են. ինչը որ պես 
այդ պի սին, անընդ հատ պրո ցես է:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ձև ա վոր ված 
գի տա կան հաս կա ցու թյուն նե րը, օրի նա
չա փու թյուն նե րը անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել, 
ամ րապն դել, կի րա ռել նոր կա պե րի և հա
րա բե րու թյուն նե րի մեջ, զու գակ ցել նոր 

մո տե ցում նե րի հետ: Ար դյուն քում պարզ 
է դառ նում կա ռուց ված քի, ֆունկ ցի ա
յի, երև ույ թի էա կան հատ կա նիշ նե րի և 
կա պե րի իմաս տը, վեր լու ծու թյան և հա
մադր ման մի ջո ցով նրանց տա րան ջա
տու մը ոչ իրա կա նից, պա տա հա կա նից: 
Նման մո տեց մամբ սո վո րո ղը եզ րա հան
գում է ու սում նա սիր վող նյու թի կա րև որ 
իմաս տին՝ հար մա րո ղա կան ձև ա փո
խու թյուն նե րի դրա կան նշա նա կու թյա
նը: Բնա կան ընտ րու թյամբ ձև ա վոր ված 
հար մա րո ղա կան ձև ա փո խու թյուն նե
րը առա ջաց նում են բարդ և կա տա րյալ 
հար մար վա ծու թյուն ներ՝ կտրուկ չազ դե
լով ընդ հա նուր կեն սու նա կու թյան և պո
պու լ յա ցի ա յի վրա։ 
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Методологический процесс обучениябиологических понятий
М. Агаджанян

Прин цип на уч но сти, как од на из пер во о че ред ных це лей обу че ния, пре дус мат ри ва ет 
на уч но–ме то ди чес кий, си стем ный прин цип фор ми ро ва ния би о ло ги чес ких по ня тий. Си
стем ный под ход–это це лост ность ме то до ло гии фор ми ро ва ния на уч ных по ня тий и фак
то ра уча щих ся.

Рас смат ри вая ор га низм, как ди на мич ную це лост ную си сте му, вы яв ля ет ся исти на на
уч ных за ко но мер но стей–устой чи вость и со вер шенст во си сте мы–ре зуль тат естест вен но
го от бо ра, ко то рый, как та ко вой, про цесс неп ре рыв ный. 

Biological concepts training methodogical process
M. Aghajanyan 

Scientificruleas one of the main training goal, pravided biological concepts creating 
methodological systematic rule. Systematic approach is methodological scientific concept 
creating and learners facter integrity. Viewing organizm as dynamic complete system, realing 
scientific regularity truth–stability of system and accomplishment os natural chaice result,it 
is continually process. 
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ԻՆՆԵՍԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐը 

Այս հոդ վա ծում մենք անդ րա դար ձել 
ենք ժա մա նա կա կից դա սա խո սու թյան 
առա վե լու թյուն նե րին և թե րու թյուն նե րին, 
ար դյու նա վետ կի րառ ման պայ ման նե րին 
և ժա մա նա կա կից տե սակ նե րին:

Բնույ թով լի նե լով մե նա խո սու թյուն, բո
վան դա կու թյամբ և կա ռուց ված քով այն 
կարծ րա ցած գո յա ցու թյուն չէ, քա նի որ 
դա սա խոսն արագ ար ձա գան քում է սո ցի
ա լա կան փո փո խու թյուն նե րին, կու տա կում 
և ար տա ցո լում է դա րաշր ջա նի յու րօ րի նա
կու թյու նը, վե րա փոխ վում նրա հետ:

«Այ սօր դա սա խո սու թյու նը դա սագր քի 
բո վան դա կու թյան շա րադ րու մը չէ. այն յու
րօ րի նակ հե տա զո տու թյուն, ինք նու րույն 
վեր լու ծու թյուն, սե փա կան աչ քե րով տե
սա ծի և ըն կա լա ծի իմաս տա վո րում է»1:

Մե նա խո սու թյու նից այն աս տի ճա նա
բար վե րած վում է դա սա խո սի և ու սա նո
ղի հա մա տեղ բարձ րա ձայն երկ խո սու
թյան: Դա սա խո սու թյու նը պետք է առաջ 
քա շի հար ցեր և ցան կու թյուն առա ջաց նի 
որո նել դրանց պա տաս խան նե րը գրքե
րում և ին ֆոր մա ցի ա յի այլ աղ բյուր նե
րում, գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում, 
փոր ձե րում և վեր ջա պես` այն պետք է 
զար գաց նի հար ցա սի րու թյուն, սո վո րեց
նի հայ թայ թել անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն
ներ, հաղթահարել դժվարություններ և կի
րա ռել դրանք կյան քում:

Դա սա գիր քը չի փո խա րի նում դա սա
խո սու թյա նը, այլ լրաց նում և հա գեց նում է 
դա սա վանդ վող նյու թը լրա ցու ցիչ տվյալ
նե րով: Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով` դա

1 Ножин Е. А., Диалогизация монолога//слово лек то
ра, М., Прогресс, 1988, с. 42.

սա խո սու թյան ըն թաց քում ողջ նյու թը, որն 
անհ րա ժեշտ է յու րաց նել, ամ բող ջու թյամբ 
չպետք է շա րադր վի: Դա դա սագր քի գոր
ծա ռույթն է: Դա սա խո սու թյան ժա մա նակ 
պետք է ներ կա յաց վեն որո շա կի գլուխ
ներ, թե մա ներ, որոնք առանձ նաց նում է 
դա սա խո սը: Այդ նյու թը պետք է մա տու ցել 
այն պես, որ ու սա նող նե րը կա րո ղա նան 
եզ րա կա ցու թյուն ներ անել նաև ան ծա նոթ 
տվյալ նե րի վե րա բե րյալ: «Դա սա խո սու
թյու նը պետք է ու սա նող նե րին հա ղոր
դա կից դարձ նի գի տա կան աշ խա տան քի 
գոր ծըն թա ցին. այն պետք է սո վո րեց նի 
սո վո րել: Դա սա խո սու թյու նը ոչ թե այս 
կամ այն փաս տե րի, տե սու թյուն նե րի շա
րադ րանքն է, այլ մտա վոր գոր ծու նե ու
թյան ճա շակ ձև ա վո րե լու մի ջոց, խթան»2: 
•	 Դա	սա	խո	սու	թյան	 մի	ջո	ցով	 կա	րե	լի	 է	

հա ղոր դել ու սում նա սիր վող թե մա յին 
հա տուկ հե տաքրք րու թյուն: Դա սա
խոսը կա րող է ներ կա յաց նել նյու թը 
այն պի սի խան դա վա ռու թյամբ, որը 
չի կա րող ոչ մի գիրք կամ այլ մի ջոց: 
Խան դա վա ռու թյու նը հե տաքրք րու
թյուն է առա ջաց նում, իսկ հե տաքրքր
ված և ոգև որ ված մար դը ավե լի լավ է 
սո վո րում:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյան	 օգ	նու	թյամբ	 կա	րե
լի է հա ղոր դել նոր, ոչ մատ չե լի տե ղե
կու թյուն, որը այլ կերպ հնա րա վոր չէ 
հա ղոր դել` նե րա ռյալ դա սա վան դո ղի 
սե փա կան հե տա զո տություն ներն ու 
նվա ճում նե րը, որոնք դեռ հրա տա րակ
ված նյու թե րում չեն ար տա ցոլ վել:

2 Басова Н. В., Педагогика и практическая психоло
гия. Ростов –на– Дону, Феникс, с. 209.
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•	 Դա	սա	խո	սու	թյու	նը	հնա	րա	վո	րու	թյուն	է	
տա լիս փաս տա կան նյու թի մեծ ծա վալ 
փո խան ցել ու սա նող նե րին: 

•	 Դասախոսը	 միաժամանակ	 կարող	 է	
աշխատել մեծ լսարանների հետ: 

•	 Դա	սա	խո	սու	թյու	նը	 ապա	հո	վում	 է	 դա
սա խո սի կող մից վե րահսկ ման առա
վե լա գույն կենտ րո նա ցում: Դա սա խոսն 
ինքն է ընտ րում ներ կա յաց վե լիք նյու թը, 
հարց ու պա տաս խա նի հնա րա վո րու
թյուն ըն ձեռում կամ մեր ժում, ուղ ղոր դում 
գոր ծո ղու թյան ցան կա ցած ըն թացք:

•	 Ինչ	պես	նշել	է	Էլբը,	դա	սա	խո	սու	թյունն	
իր ազ դե ցի կու թյամբ նսե մաց նում է թե՛ 
դա սա գիր քը և թե՛ տե սա ժա պա վեն նե րը` 
ստեղ ծե լով «դեմ առ դեմ հա կա մար տու
թյուն ներ, առե րե սում ներ` առանց այ լոց 
լրա ցու ցիչ խոս քի, շար ժում նե րի, դա տո
ղու թյուն նե րի և զգաց մունք նե րի»3:
Դասախոսությունն ունի նաև իր թե րու

թյունները`
•	 Դա	սա	խո	սու	թյան	 ժա	մա	նակ	 ու	սա	նո

ղին պա սիվ դեր է հատ կաց վում, ին չը 
ար գե լա կում է ակ տիվ ու սում նա ռու
թյան գոր ծըն թա ցը:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյուն	վա	րե	լու	հա	մար	ազ
դե ցիկ, ճար տար լե զու, սա հուն խոսք 
ու նե ցող դա սա խոս է պա հանջ վում:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյու	նը	նյու	թը	հա	կադ	րե	լու	
և հա մա կար գե լու ողջ բե ռը բար դում է 
դա սա խո սի ու սե րին: Այս մե թո դը չի հա
մա պա տաս խա նում ու սում նա ռու թյան 
առավել բարձր մակարդակներին, 
օրինակ` կիրառման, վերլուծության, 
համադրման պահանջներին:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյու	նը	 հար	մար	 չէ	 բարդ,	
ման րա մաս նե րով հա գե ցած կամ վե

3 Վարդումյան Ս., Ժամանակակից ման կա վար ժա
կան մոտեցումներ, տեսություններ, մեթոդներ, գնա
հա տում, Երևան, Նոյան Տապան, 2003, էջ 256:

րա ցա կան բնույ թի նյութ մա տու ցե լու 
հա մար:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյու	նը	 են	թադ	րում	 է,	 որ	
գի տե լի քի մա տու ցու մը և ըն կա լու մը 
տե ղի է ու նե նում հա մընթաց, մինչ դեռ 
իրա կա նու թյունն այլ բան է փաս տում:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյան	 ժա	մա	նակ	 դժվար	 է	
սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը եր կար ժա
մա նակ կենտ րո նաց ված պա հել:

•	 Դա	սա	խո	սու	թյան	 եղա	նա	կով	 ներ	կա
յաց ված նյու թը արագ է մո ռաց վում4:

Որ պես ման կա վար ժա կան ռազ մա վա
րու թյուն այս մե թո դի առա վե լու թյուն նե րի 
և թե րու թյուն նե րի գի տակ ցու մը կրթու
թյան ոլոր տի առա ջա դեմ աշ խա տակ ցին 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում առա վել 
ար դյու նա վետ դա սա խո սու թյու նը պլա
նա վո րելու, պատ րաս տելու և մա տու ցելու: 
Շատ կա րև որ է, որ դա սա խո սը դա սա խո
սու թյան մե թո դի կի րառ ման հիմ նա վոր 
պատ ճառ ու նե նա:

Դա սա վան դո ղը պետք է հի շի, որ 
ներ կա ժա մա նակ նե րում, երբ ին ֆոր մա
ցի ան զանգ վա ծա յին լրատ վամիջոց նե
րի շնոր հիվ հեշտ հա սա նե լի է, և սո վո
րող նե րի միտ քը պար զա պես դա տարկ 
տախ տակ չէ, դա սա խո սու թյուն պատ
րաս տե լիս նա պետք է հաշ վի առ նի 
աշա կերտ նե րի գի տե լիք նե րի պա շա րը, 
նրանց ակն կա լիք նե րը, ու սում նա սիր
վող թե մա յի կա ռուց ված քը:

Մեր օրե րում ման կա վար ժա կան վար
պե տու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում դա
սա խո սու թյան հա մար անհ րա ժեշտ նյու թի 
հա վա քագր մամբ և մշակ մամբ: Այժմ ցան
կա ցած դա սա խո սից սպաս վում է ավե լին: 
Սո վո րող նե րը ցան կա նում են տես նել ոչ 

4 Басова Н. В., Педагогика и практическая психоло
гия. Ростов –на –Дону, Феникс, 2000, с. 214.
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թե մի մար դու, ով պար զա պես ին ֆոր մա
ցիա է մա տու ցում իրենց, այլ հե տաքր քիր 
ու հա ճե լի զրու ցակ ցի, որը ու նակ է մատ
չե լի ձև ով ներ կա յաց նելու հայտ նի ճշմար
տու թյուն նե րը, գտնելու նոր լու ծում ներ հին 
խնդիր նե րին, կան խա տե սելու գի տու թյան 
զար գա ցու մը: Սրան զու գա հեռ փոխ վում 
են նաև դա սա խո սու թյան վե րա բե րյալ մեր 
պատ կե րա ցում նե րը: Ավան դա կան մե նա
խո սու թյու նից դա սա խո սու թյունն ավե լի 
շատ վերած վում է երկ խո սու թյան:

Դա սա խո սու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս դա սա խո սին ին ֆոր մա ցի ան հա
ղոր դել մեծ թվով սո վո րող նե րի,նրանց 
մոտ զար գաց նում է լսե լու մի ջո ցով նյութն 
ըն կա լե լու կա րո ղու թյու նը, ստեղ ծում դրա
կան էմո ցի ո նալ դաշտ:

Դժվար է անընդ հատ ու սա նող նե րի 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նա ցած պա հել 
դա սա խո սու թյան ժա մա նակ, և հա ճախ 
նրանք հայտն վում են պա սիվ ունկնդ րո
ղի դե րում:

Այս տեղ էլ դա սա վան դո ղի մոտ ծա
գում է ար դյու նա վետ դա սա խո սու թյուն 
կազ մա կեր պե լու հիմ նա հար ցը, ին չին 
հաս նե լու հա մար պետք է հե տև ել այն
պի սի կա նոն նե րի, ինչ պի սիք են` թե
մա յի և ու սում նա սիր վող նյու թի ճիշտ 
ընտ րու թյու նը, լսա րա նի և իրա վի ճա կի 
գնա հա տու մը, սե փա կան հմտու թյուն նե
րի կա տա րե լա գոր ծու մը: Սրանք թվում 
են պար զա գույն հար ցեր, մինչ դեռ նշված 
ար դյու նա վե տու թյան պայ ման նե րի պահ
պա նու մը դարձ նում է դա սա խո սու թյու նը 
սո վո րող նե րի հա մար գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման հզոր մի ջոց:

Ու սա նող նե րի ակ տի վու թյու նը խթա նե
լու նպա տա կով ժա մա նա կա կից բու հե րում 
կի րառ վում են դա սա խո սու թյան հե տև յալ 
ժա մա նա կա կից տե սակ նե րը:

Պրոբ լե մա յին դա սա խո սու թյուն, որն 
են թադ րում է նյու թի շա րադ րանք խնդրա
հա րույց հար ցե րի, առա ջադ րանք նե րի և 
իրա վի ճակ նե րի մի ջո ցով: Ընդ որում ճա
նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե
նում գի տա կան որոն ման, երկ խո սու թյան 
և դա սա խո սի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջո ցով` տե սա կետ նե րի վեր լու ծու թյան և 
հա մե մա տու թյան գոր ծըն թա ցում:

Պատ կե րա վոր դա սա խո սու թյան մի
ջո ցով դա սա խո սու թյան հիմ նա կան բո
վան դա կու թյու նը ներ կա յաց վում է նկար
նե րի, գծա պատ կեր նե րի, ՏՀՏ–նե րի և 
ձայ նա–տե սագ րիչ սար քե րի կի րառ մամբ, 
որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ակ տի
վաց նելու ու սա նող նե րի մտա ծո ղու թյու նը 
և ապա հո վում են նրանց ներգ րավ վա ծու
թյու նը դա սին:

Դա սա խո սու թյուն–երկխո սությունը 
նա խա տե սում է եր կու մաս նա գետ նե րի երկ
խո սու թյամբ նյու թի ներ կա յա ցում: Նրան
ցից մե կը կա րող է լի նել տե սա բան, մյու սը` 
գործ նա կան աշ խա տանք ներ անց կաց նող 
դա սա խոս, կա րող են լի նել նաև գի տա կան 
եր կու ճյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Վեր ջին 
տար բե րա կը հատ կա պես կի րա ռե լի է հա
րա կից առար կա նե րը դա սա վան դե լիս, ինչ
պես օրի նակ` ման կա վար ժու թյուն առար
կա յից դա սա խո սու թյան ժա մա նակ կա րե լի 
է հա մա գոր ծակ ցել հո գե բա նու թյան և փի լի
սո փա յու թյան դա սա խոս նե րի հետ:

Դա սա խո սու թյուն սադ րան քը (նա խա
պես ծրագ րա վոր ված սխալ նե րով դա սա
խո սու թյուն) նպա տակ ու նի խթա նե լու ու սա
նող նե րի քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը:

Դա սա խո սու թյուն–կոն ֆե րանսն անց
կաց վում է որ պես գի տա–գործ նա կան պա
րապ մունք, որի ըն թաց քում ու սա նող ներն 
իրենց զե կույց ներն ու ելույթ ներն են ներ
կա յաց նում ու սում նա կան ծրագ րի շրջա
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նակ նե րում նա խա պես առա ջադր ված 
խնդրի վե րա բե րյալ: Վեր ջում դա սա խոսն 
ամ փո փում է ար դյունք նե րը, լրաց նում և 
ճշգրտում է տե ղե կու թյու նը, ձև ա կեր պում 
է հիմ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը:

Դա սա խո սու թյուն–խորհր դատ վու
թյու նը ծա վալ վում է «հարց ու պա տաս
խան» կամ «հարց–պա տաս խան–քննար
կում» ձև ով:

Ամ փո փե լով` կա րող ենք նշել, որ լավ, 
հա գեց ված և մի և նույն ժա մա նակ մատ չե
լի դա սա խո սու թյան հա մար անհ րաժեշտ է 
հե տև ել մի շարք գրված և չգրված կա նոն
նե րի: Հե տև ե լով դրանց և անընդ հատ կա
տա րե լա գործ վե լով՝ դա սա խո սը կա րող է 
մեր օրե րում մշտա պես հե տաքրք րու թյան 
մեջ պա հել լսա րա նը և լի նել սպաս ված ու 
պա հանջ ված:
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Виды современной лекции 
И. Геворгян

В статье представлены возможности лекции как метода обучения в вузе. Отмечаются 
также ее некоторые отрицательные стороны. 

Подчеркивается, что дальнейшее улучшение системы вузовского образования пред
по ла гает разработку и применение новых типов лекций, которые стимулипуют твор чес
кую активность студентов. 

The types of modern lecture
I. Gevorgyan

The possibilities of a lecture as a method of teaching in institutes of higher education, 
colleges are represented in this article. Some negative features are pointed too.

It is emphasized that the further improvement of the system of higher education pre
sumes the development and the practice of the new types of lectures which stimulate stu
dents’ creative activity.
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ՀՐԱՅՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՎԱՐԺԱՆՔԻ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆը

Մար զի կի պատ րաս տու թյու նը մեկ նար
կի՝ ֆի զի կա կան բեռն վա ծու թյան կար ճա
տև ժա մա նա կա հատ վա ծում հան գիստ 
վի ճա կից ան ցումն է ֆի զի կա կան մեկ այլ 
աշ խա տան քի՝ մի ա ժա մա նակ ցու ցա բե րե
լով առա վե լա գույն աշ խա տու նա կու թյուն, 
աշ խա տան քի մի լար ված վի ճա կից կամ 
աս տի ճա նից ան ցու մը մեկ այլ վիճակի 
կամ աստիճանի՝ ապա հո վե լով պա հանջ
վող ֆի զի կա կան բեռն վա ծու թյուն: Պատ
րաս տա կա նու թյու նը աշ խա տու նա կու թյու
նը բնո րո շող հատ կու թյուն նե րից մեկն է, 
քա նի որ մի շարք դեպ քե րում կա րև որ է ոչ 
մի այն աշ խա տան քը կա տա րել որո շա կի 
բեռն վա ծու թյամբ կամ տև ո ղու թյամբ, այ լև 
ժա մա նա կին կամ դրա նից էլ շուտ: Ան ցու
մը պա հանջ վող մա կար դա կի, այ սինքն՝ 
աշ խա տան քի մեջ հա մա կար գե րի ներգ
րա վու մը, արա գաց վում է նախ նա կան 
նա խա վար ժան քի, տար բեր քսուք նե րի, 
մեր սում նե րի, արյան շրջա նա ռու թյան տե
ղա յին ակ տի վաց ման մի ջոց նե րով և այլն: 
Պատ րաս տա կա նու թյունն արա գաց նում և 
ակ տի վաց նում է աշ խա տան քի մեջ մար
զի կի ներգ րա վու մը և ապա հո վում է նա
խա մեկ նար կա յին վի ճա կի առա վե լա գույն 
աս տի ճան:

Ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ կա
տա րե լուց առաջ ջեր մա յին գո մե ոս տա զի 
կար գա վոր ման հա մար (մար զում ներ կամ 
հատ կա պես մրցում ներ) ան չափ կա րև որ է 
նա խա վար ժան քը, այ սինքն՝ հե նա շար ժո
ղա կան ապա րա տի մկան նե րը և կար դի ո
ո ես պի րա տիվ հա մա կար գի նա խա պատ
րաս տու մը սպաս վե լիք աշ խա տան քին:

Հայտ նի է, որ հան գիստ վի ճա կում 
մար զի կի մկանախմ բերն արյան սնու ցում 
են ստա նում 15–20%, իսկ ֆի զի կա կան 
մկա նա յին աշ խա տան քի ժա մա նակ 20–30 
ան գա մով ավե լա նում է արյան սնու ցու մը 
մկա նախմ բե րում՝ հաս նե լով 80–100%–ի, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է սրտամ կա նի 
դանդաղ և արագ աշ խա տան քով, որը ըն
դուն ված է տվյալ գոր ծըն թա ցը ան վա նել 
րո պե ա կան սիս տո լիկ ծա վալ:

Հան գիստ ժա մա նակ մկա նի ջեր մաս
տի ճա նը (տա քու թյու նը) հա վա սար վում է 
33–34°, իսկ նա խա վար ժան քից հե տո այն 
բարձ րա նում է մին չև 38,5° և մկան նե րում 
կա տար վող թթվա յին գոր ծըն թաց նե րի 
հա մար դառ նում է օպ տի մալ մի ջա վայր:

Նյու թա փո խա նա կու թյան և խմոր վող 
գոր ծըն թաց նե րի կա տա լի զի առա վե լա
գույն արա գու թյու նը օր գա նիզ մում նկատ
վում է 37–38°–ի դեպ քում: Ջեր մաս տի ճա նի 
անկ ման ժա մա նակ այն կտրուկ դան դա
ղում է: Ըստ տե սա բան նե րի՝ մկա նում 10%–
ով ջեր մաս տի ճա նի ան կու մը պատ ճառ է 
դառ նում նաև նրա նում կա տար վող գոր
ծըն թաց նե րի անկ մա նը 50%–ով:

Նախավարժանքը ընդգր կում է ընդ հա
նուր զար գաց ման վար ժու թյուն ներ՝ վազք, 
ցատկ, ծալ ման և տա րած ման վար ժու
թյուն ներ և այլն: Նա խա վար ժան քի ընդ
հա նուր մա սը կա րող է մի և նույն լի նել բո լոր 
մար զա ձև ե րի հա մար, այս պես՝ ֆուտ բո
լիստ նե րը վար ժու թյուն ներ են կա տա րում 
տե ղում՝ գնդա կով շարժ ման ժա մա նակ, 
կա տա րում են գնդա կի փո խան ցում ներ, 
հար ված ներ, գնդա կով արա գա ցում ներ, 
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հո կե իս տը տե ղում և շարժ ման ժա մա
նակ կա տա րում է փո խան ցում ներ, հար
ված ներ տա փօ ղա կի հետ տե ղա շար ժեր, 
հար ված ներ և այլն: Նա խա վար ժան քի և 
ընդ միջ ման առա վե լա գույն տև ո ղու թյու նը 
որոշ վում է մի շարք գոր ծոն նե րով՝ աշ խա
տան քի բնույ թով (մար զա ձևը), մար զի կի 
ֆունկ ցի ո նալ վի ճա կով, մարզ վա ծու թյամբ, 
ար տա քին գոր ծոն նե րով՝ օդի ջեր մաս
տի ճան, խո նա վու թյուն, նաև տա րի քով, 
սե ռով և մրցման մասշ տաբ նե րով՝ աշ
խար հի, Եվ րո պա յի, և հան րա պե տու թյան 
առաջ նու թյուն ներ և այլն: Նա խա վար ժան
քի տև ո ղու թյու նը խիստ ան հա տա կան է, 
ուս տի տար բեր մար զա ձև ե րի մար զիչ նե րի 
մոտ նա խա վար ժան քի բո վան դա կու թյան, 
տև ո ղու թյան և ձևի մա սին գո յու թյուն ու
նեն տա րա կար ծիք ներ՝ (Լ. Ա. Իո ֆե, 1988; 
Վ. Ի. Դրես տյան կին, 1989; Ի. Ա. Տեր–Հով
հան նի սյան 1996; Պ. Ն. Լև ա շով, 1998; 
Հա մեդ Ժո մաա, 2001 և այլն):

Այդ հիմ նա հար ցում որոշ պար զա բա
նում ներ մտցնե լու նպա տա կով Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան տար բեր մար
զա ձև ե րի մար զիչ նե րի և մար զիկ նե րի 
շրջա նում մար զու մա յին և մրցակ ցա կան 
նա խա վար ժան քի բնույ թի, տև ո ղու թյան, 
լար վա ծու թյան և բո վան դա կու թյան վե րա
բե րյալ իրա կա նաց վել են սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում ներ:

Հե տև ա բար, մշակ վել է 21 հար ցից և 
նույն քան են թա հար ցից բաղ կա ցած հա
տուկ հար ցա թեր թիկ՝ ալ տեր նա տիվ պա
տաս խաննե րով:

Սո ցի ո լո գի ա կան հարց մա նը մաս նակ
ցել են տար բեր մար զա ձև ե րի 294 մար
զիչ ներ, այդ թվում՝ Հան րա պե տու թյան 
վաս տա կա վոր մար զիչ ներ, որոնց մի ջին 
տա րի քը կազ մում է 38–40 տա րի, իսկ 
մարզ չա կան ստա ժը` 15–ից ոչ պա կաս: 

Հարց մա նը մաս նակ ցել են նաև 468 կար
գա յին մար զիկ ներ, որոնք ու նե ին 8–12 
տար վա մար զա կան ստաժ: Հարց վող նե
րի շար քում եղել են Եվ րո պա յի, աշ խար հի, 
Հան րա պե տու թյան չեմ պի ոն ներ և մրցա
նա կա կիր ներ, մի ջազ գա յին և հան րա պե
տա կան կար գի սպոր տի վար պետ ներ:

Սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյունք
նե րի վեր լու ծու թյու նից պարզ դար ձավ, որ 
առանց բա ցա ռու թյան, 762 հարց վող նե
րը սպոր տում մար զու մից և մրցու թյու նից 
առաջ մար զիկ նե րը լի ար ժեք նա խա վար
ժան քի անց կաց ման անհ րա ժեշ տու թյան 
կողմ են ար տա հայտ վել: Ընդ որում՝ յու րա
քան չյուր տաս նե րորդ հարց վող մար զիչ և 
մար զիկ ընդգ ծել է, որ մար զում նե րից և 
մրցում նե րից առաջ կա տար վող նա խա
վար ժանք նե րը սկզբուն քո րեն իրա րից չեն 
տար բեր վում:

Մի և նույն ժա մա նակ մար զիչ նե րի 
38.4%–ը և մար զիկ նե րի 25%–ը, մար զա
ձևի առանձ նա հատ կու թյան հետ կապ
ված, որո շա կի տար բե րու թյուն են տա լիս 
նա խա վար ժան քին:

Իրա վա ցի է և այն, որ նա խա վար ժան
քի հիմ նա կան խնդի րը բո լոր մար զա ձև ե րի 
մաս նա գետ նե րը հա մա րում են մկա նա յին 
հա մա կար գի և օր գան նե րի նա խա պատ
րաս տու մը առա ջի կա ֆի զի կա կան աշ խա
տան քին (76–85%) և, հատ կա պես, այն 
մկա նախմ բե րին, որոնք կրում են հիմ նա
կան բեռն վա ծու թյու նը (14.9–23.9%):

Հարց վող նե րը հա մա կար ծիք են և 
նրա նում, որ յու րա քան չյուր նա խա վար
ժանք պետք է բաղ կա ցած լի նի 2 մա սից՝ 
ընդ հա նուր և հա տուկ: Նա խա վար ժան քի 
ըն թաց քում պետք է կա տար վեն ընդ հա
նուր զար գաց նող (26.2–28.8%) և հա տուկ 
(մո տա վո րա պես 18%) վար ժու թյուն ներ, 
որ տեղ մեծ տեղ են տրվում վազ քե րին 
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(11.7–14.3%), մարմ նա մար զա կան վար ժու
թյուն նե րին (20–22%), տար բեր խա ղե րին 
(10–14%) և այլն: Այլ կերպ ասած՝ կոնկ րետ 
վար ժու թյուն նե րի ընտ րու թյունն ըստ մար
զիչ նե րի (68.4%) և մար զիկ նե րի (60.2%), 
ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է ընտ րած 
մար զա ձևի առանձ նա հատ կու թյու նից 
և տար բեր վող կոնկ րետ վար ժու թյան 
կրկնու թյուն նե րի քա նա կից: Հա մա ձայն 
ստաց ված տվյալ նե րի՝ մաս նա գետ ներն 
առա վել օպ տի մալ են հա մար ում վար ժու
թյան 10–ը կրկնու թյու նը (37.4–48.0%):

Մաս նա գետ նե րը հա մա կար ծիք են նաև 
նրա նում, որ նա խա վար ժան քի իրա կա
նաց ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի առն
վի մար զա ձևի առանձ նա հատ կու թյու նը: 
Ընդ որում՝ դրա բո վան դա կու թյու նը՝ ըստ 
նրանց, պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր
ծոն նե րով՝ մար զիկ նե րի պատ րաստ վա ծու
թյան աս տի ճա նով (13–17 %), կլի մա յա կան 
պայ ման նե րով (8.510.2%), մար զա կան 
շրջա նով (10.8–18.7%) և մարզ ման ըն թաց
քում լուծ վող խնդիր նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով (42.5–44.8%): Ստաց ված 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է 
այն մա սին, որ այն կա րող է շա րու նակ վել 
10–ից մին չև 40 րո պե, առա վե լա գույնը՝ 
մին չև 50 րո պե: Այդ պի սի կար ծի քի են 
մար զիչ նե րի 32%–ը և մար զիկ նե րի 25%–ը:

Ակն հայտ է և այն, որ եր կու խմբի փոր
ձարկ վող նե րը 100%–ով նա խա վար ժան
քի հիմ նա կան մի ջոց նե րը հա մա րում են 
ֆի զի կա կան տար բեր վար ժու թյուն նե րը, 
որոնք չի կա րե լի փո խա րի նել ոչ օր գա
նիզ մի պարզ տա քաց մամբ, և ոչ էլ հո գե
բա նա կան ներշնչ մամբ: Ուս տի, թե րի և 

ոչ հստակ անց կաց ված նա խա վար ժան քը 
բա ցա սա բար է ազ դում մար զի կի աշ խա
տու նա կու թյան որա կի (84.4–90.1%), հո
գե բա նա կան տրա մադր վա ծու թյան վրա 
(82.2–83.3%), որոնք 90–100% –ով պատ
ճառ են դառ նում տար բեր վնաս վածք նե
րի:

Հե տաքր քիր է նաև, որ նա խա վար ժան
քի կա յաց ման կա րև որ նշան է հա մար վում 
պա րապ մուն քի հիմ նա կան մա սին անց նե
լու մար զի կի պատ րաս տա կա նու թյան ցու
ցա նի շը (32.0–42.5%), սրտի կծկում նե րի 
օպ տի մալ հա ճա խա կա նու թյան առ կա յու
թյու նը (19–30%), քրտնար տադ րու թյու նը 
(3.8–18.7%), հոգ նա ծու թյան ոչ մեծ աս տի
ճա նը (8.5%): Ըստ այդմ էլ՝ մար զիչ նե րի 
91.8%–ը և մար զիկ նե րի 55.5%–ը կողմ է 
ար տա հայտ վել նա խա վար ժան քի ան հա
տա կա նաց ման և պա րապ մուն քի հիմ նա
կան մա սի սկսման հա մար 10–15 րո պե 
առա վե լա գույն պատ րաստ վա ծու թյա նը 
(18.8–24.1%): 

Եզրակացություն: Մաս նա գետ նե րի 
կար ծի քով նա խա վար ժան քը նաև հո գե
կան վի ճակ նե րի կա նո նա վոր ման և ինք
նա կա նո նա վոր ման լա վա գույն մե թոդ է: 
Մար զիչ նե րը և մար զիկ նե րը հա մա միտ են 
այն փաս տին, որ մրցույթ նե րի ժա մա նակ 
կա տար վող նա խա վար ժան քը, մրցակ ցա
յին գոր ծու նե ու թյան ամե նա ար դյու նա վետ 
մի ջոցն է: Ուս տի նա խա վար ժան քի բո
վան դա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ 
մի այն կոնկ րետ առանձ նա հատ կու թյամբ, 
այլ նաև մար զի կի՝ ան ձի ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով և մրցակ
ցա յին ոճով:
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Значение спортивной разминки
Г. Карапетян

Разминка является одним из основных частей учебно–тренировочного урока и 
соревнований, от чего, во многом, зависит успех как на тренировке, так и на со рев но
вании. Существует много точек зрений относительно разминки. Для внесения допол
ни тельного корректива в проблему нами проведено исследование методики, сроков 
и средств разминки борцов на учебно–тренировочных и соревновательных схватках. 
Результаты в сокращенном виде приводятся в статье.

The significance of sport training
H. Karapetyan

Warm–up is one of the main parts of the training lessons competitions, from which 
depends laegely on the success of the training and in competition. There are many points 
of regarding workouts. To make an additional adjustment to problem we have carried out 
a stady on the method, timing means of warming up to the fighters of training and compet 
bouts. The results are given in abbreviated form in the article.
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Вя ЧЕС ЛАВ ЕДИ ГА РяН

ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИЙ АНА ЛИЗ КАК МЕ ТОД  
ПОД ГО ТОВ КИ ПЕ ДА ГО ГА К ПРО ВЕ ДЕ НИЮ 

фОР ТЕ ПИ АН НО ГО УРО КА

«Та лант ис пол ни те ля – ред кий та лант, но та лант 
пе да го га – еще бо лее ред ко встре ча ю щий ся та лант».

За хар Брон

Пе да го ги, ко то рые про во дят за ня тия в 
клас сах об ще об ра зо ва тель ных школ или в 
ау ди то ри ях ин сти ту тов, как пра ви ло, го то
вят ся к каж до му уро ку, к каж дой лек ции. 
Эта под го тов ка обыч но фик си ру ет ся или 
в по у роч ных пла нах (в шко лах), или в кур
со вых те ма ти чес ких пла нах (в ин сти ту тах). 
Та кая прак ти ка под го тов ки об ще из вест на 
и об щеп ри ня та.

Иная кар ти на в му зы каль ных шко
лах и в му зы каль ных ву зах, где боль шая 
часть за ня тий про во дит ся в ин ди ви ду аль
ной фор ме. Здесь пе да го ги спе ци аль ных 
клас сов по че му–то весь ма ред ко го то вят ся 
к конк рет но му уро ку с конк рет ным уче
ни ком. Обыч но это объ яс ня ют осо бен но
стя ми ин ди ви ду аль ной фор мы обу че ния в 
фор те пи ан ном (скри пич ном, во каль ном и 
др.) клас сах, на ли чи ем в уро ке пре ва ли ру
ю щей до ли имп ро ви за ци и.

Имп ро ви за ция в пе да го ги чес кой де
я тель но сти му зы кан та по мне нию не
ко то рых пе да го гов–прак ти ков с од ной 
сто ро ны объ яс ня ет ся тем, что мно гое в 
пред сто я щем уро ке пе да го гу за ра нее не
из вест но: вы пол нил ли уче ник за да ние, 
нас коль ко ка чест вен но он под го то вил ся 
к уро ку, ка кие но вые от ри ца тель ные (или 
по ло жи тель ные) яв ле ния по я ви лись в иг ре 
уче ни ка. С дру гой сто ро ны по доб ная имп
ро ви за ци он ность, ког да дви га тель но–тех

ни чес кие и ху до жест вен но–ис пол ни тельс
кие ре ше ния воз ни ка ют не пос редст вен но 
в про цес се ра бо ты над про из ве де ни ем, 
соз да ет на уро ке осо бую твор чес кую ат
мос фе ру, ко то рой долж на быть про ни за на 
ра бо та пе да го га–Ху дож ни ка1. Здесь, по
пут но, ви ди мо сто ит на пом нить, что да
же му зы кан ты–имп ро ви за то ры, осо бен но 
иг ра ю щие в ан самб лях (в на ше вре мя это 
джа зо вые ис пол ни те ли), пе ред вы хо дом на 
сце ну хо ро шо пред став ля ют се бе бо лее или 
ме нее под роб ный ком по зи ци он ный план 
пост ро е ния сво бод ной имп ро ви за ции.

Но оп ре де лен ное пла ни ро ва ние учеб
но го про цес са в фор те пи ан ных (и дру гих) 
клас сах все же ве дет ся.

Так, важ ное ме сто в ра бо те пе да го га 
шко лы и ву за за ни ма ет со став ле ние ин ди
ви ду аль но го пла на на по лу го дие. В не го 
вклю ча ют ся про из ве де ния, ко то рые сле ду ет 
прой ти в по лу го дии: этю ды, по ли фо ни чес
кие про из ве де ния, про из ве де ния круп ной 
фор мы, пье сы. А так же гам мы, уп раж не ния. 
Ука зы ва ет ся уро вень слож но сти про из ве де
ний для чте ния с ли ста. В от чет ной ча сти 
фик си ру ет ся сте пень вы пол не ния пла на, 
про став ля ют ся оцен ки, да ет ся ха рак те ри

1 О по доб ных имп ро ви за ци ях на уро ках зна ме ни тых 
пе да го гов мож но чи тать в вос по ми на ни ях их уче ни
ков, ко то рые за ча стую, по мо ло до сти лет, не по ни
ма ли ка кой мно го лет ний опыт сто ял за эти ми имп
ро ви за ци я ми.
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сти ка уча ще го ся. По доб ное пла ни ро ва ние 
учеб но го про цес са в му зы каль ных за ве де
ни ях об щеп ри ня то. Как пра ви ло, име ют ся 
или спе ци аль ные блан ки ин ди ви ду аль ных 
пла нов, или со от ветст ву ю щие жур на лы.

У опыт ных пе да го гов ра бо та над ин ди
ви ду аль ны ми пла на ми идет по сто ян но, а 
не толь ко от по лу го дия к по лу го дию. Хо
ро шо изу чив му зы каль но–ис пол ни тельс
кие и лич ност но–пси хо ло ги чес кие ка
чест ва сво е го уче ни ка (сту ден та), пе да гог 
выст ра и ва ет стра те гию его му зы каль но го 
ро ста и в со от ветст вие с ней в сво их лич
ных за пи сях (учеб ных тет ра дях) го то вит 
перс пек тив ные пла ны, по рой на год–два 
впе ред. В эти лич ные, офи ци аль но ниг де 
не фик си ру е мые, пла ны в про цес се раз
мыш ле ний по сто ян но вно сят ся (или вы но
сят ся) со чи не ния, ко то рые по мне нию пе
да го га бу дут (или не бу дут) спо собст во вать 
му зы каль но–ис пол ни тельс ко му ро сту уче
ни ка, по мо гут (или не по мо гут) пе да го гу 
осу щест вить его стра те ги чес кий за мы сел.

В тех слу ча ях, ког да пе да гог го то вит 
ка чест вен ный ска чок в раз ви тии уче ни ка, 
со би ра ет ся прой ти с ним но вое, осо бен но 
слож ное для уче ни ка со чи не ние, он мо жет 
за ра нее вме сте с уче ни ком прос мот реть, 
до ве сти до оп ре де лен ной сте пе ни го тов но
сти от дель ные, на и бо лее слож ные, вы зы
ва ю щие у не го пе да го ги чес кие опа се ния 
фраг мен ты.

И все же нас ин те ре су ет воп рос: дол
жен ли пе да гог–пи а нист го то вить ся к 
уро ку, го то вить ся к каж до му от дель но му 
уро ку каж до го от дель но го уче ни ка? Ес ли 
дол жен, то тог да ра бо та пе да го га–пи а ни
ста, и без то го до ста точ но труд ная, ста но
вит ся не о бы чай но объ ем ной и слож ной.

В свя зи с этим сле ду ет вна ча ле по го во
рить об осо бом ка чест ве пред ва ри тель но

го изу че ния фор те пи ан но го со чи не ния. О 
том про цес се, ко то рый мы наз ва ли "пе да
го ги чес ким ана ли зом".

Каж дое зна комст во с но вым со чи не ни
ем, ко то рое пе да гог со би ра ет ся вклю чать 
в свой пе да го ги чес кий ре пер ту ар, на чи на
ет ся со зри тель но го прос мот ра. Пос ле то го 
как зри тель ный об зор дал по ло жи тель ный 
ре зуль тат ("это ин те рес ное и по лез ное со
чи не ние", – раз мыш ля ет пе да гог), сле ду ет 
зна комст во с со чи не ни ем за инст ру мен том.

На чи на ет ся кро пот ли вое изу че ние тек
ста. Все ис пол ни тельс кие ука за ния ком по
зи то ра, в осо бен но сти тем по вые и ха рак
те ри сти чес кие, на ка ком бы язы ке они не 
име лись, долж ны быть точ но пе ре ве де ны. К 
воп ро сам ти па – "А что оз на ча ет это сло во?" 
– пе да гог дол жен быть по сто ян но го тов.

В про цес се бу ду щей ра бо ты с уче ни
ком пе да гог дол жен бу дет уметь по ка зы
вать про из ве де ние как фраг мен та ми, так 
и цель но. С этой целью он учит но вое для 
се бя про из ве де ние, го то вит ся к его ис пол
не нию в клас се2. Од нов ре мен но в про цес
се изу че ния осу ществ ля ет ся ре дак ти ро ва
ние тек ста. Преж де все го прос мат ри ва ет ся 
апп ли ка ту ра, ко то рую, как пра ви ло, при
дет ся до пол нять, а по рой и из ме нять3. 

2 "Для пе да го га ве ли кой и от ветст вен ной "эст ра дой" 
яв ля ет ся класс. Нель зя за б ы вать пра ви ло, по ко то ро
му вся кий мо жет учить дру гих толь ко то му, что он сам 
зна ет и уме ет. По э то му истин ный пе да гог дол жен хо ро
шо иг рать на ро я ле. Он мо жет не вы сту пать на эст ра де 
вследст вии бо лез ни рук, сла б ых нер вов, на ко нец, ес ли 
он от стал, прек ра тив ре гу ляр ные за нят ия, но ес ли ему 
ме ша ет не до ста точ ное вла де ние фор те пи а но — это не
поп ра ви мо. Расс ка зы о за ме ча тель ных пе да го гах, ма ло 
та лант ли вых как ис пол ни те ли, – то же сказ ки!" – го во
рил ве ли кий пе да гог–пи а нист Л.Ни ко ла ев (1: 119).
3 Очень вни ма тель но на до от но сить ся к ав торс кой 
апп ли ка ту ре. Осо бен но, ког да апп ли ка ту ра при над
ле жит ве ли ким ком по зи то рам–пи а ни стам. Иног да 
апп ли ка ту ру ком по зи то ров, об ла дав ших не о бы чай но 
боль ши ми ру ка ми (А.Ба бад жа нян, С.Рах ма ни нов) для 
обыч ных уче ни чес ких рук при хо дить ся (с со жа ле ни
ем) ре дак ти ро вать.,



44

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

Про став ля ет ся и подп рав ля ет ся ука зан ная 
в тек сте пе даль.

По сте пен но со чи не ние «соз ре ва ет»: 
на чи на ет ис пол нять ся в нуж ном тем пе, 
при об ре та ет ин то на ци он ную вы ра зи тель
ность. На сту па ет са мый важ ный этап: 
фор ми ру ет ся ин терп ре та ци он ный за мы
сел про из ве де ния. Опи ра ясь на ком по зи
ци он ную идею про из ве де ния, ин терп ре та
ци он ный за мы сел при об ре та ет все бо лее 
объ ек тив ный ха рак тер. Объ ек тив ный ха
рак тер ин терп ре та ции дол жен ос но вы
вать ся на ком по зи торс ких средст вах вы ра
зи тель но сти. Те перь не об хо ди мо вы яс нить 
ка кие ис пол ни тельс кие средст ва на и луч
шим об ра зом бу дут вы яв лять объ ек тив ное 
со дер жа ние му зы ки. Эта ана ли ти чес кая 
ра бо та поз во лит пе да го гу убе ди тель но до
не сти до уче ни ка со дер жа ние со чи не ния и 
та ким об ра зом ак ти ви зи ро вать его эмо ци
о наль ное от но ше ние. А это важ но: чем ак
тив нее от но ше ние уче ни ка к со дер жа нию 
му зы ки (вы яв лен но му имен но объ ек тив
ны ми средст ва ми), тем боль ше в его иг ре 
по я вит ся яр ких са мо сто я тель но най ден
ных ин ди ви ду аль ных кра сок. И на о бо рот, 
при от сутст вии объ ек тив но го со дер жа ния 
– стерж ня ин терп ре та ции – иг ра уче ни
ка бу дет не у ве рен ной, блед ной, в луч шем 
слу чае под ра жа тель ной.

Пе да гог на чи на ет об ду мы вать: кто из 
его уче ни ков и ког да смо жет вы у чить со
чи не ние. Ко му оно при не сет поль зу, а кто 
смо жет это со чи не ние вы не сти на эст ра
ду. Ес ли в пер вом слу чае (ме то ди чес кой 
це ле со об раз но сти вы бо ра) для вер но го 
вы бо ра пе да гог нес коль ко боль ше вни
ма ния уде ля ет дви га тель но–тех ни чес ким 
проб ле мам, ко то рые долж ны быть ре ше
ны ка чест вен но, то во–вто ром слу чае (для 
кон церт но го ис пол не ния) пе да гог дол жен 
выб рать уча ще го ся, ко то рый не толь ко 

лег ко спра вит ся с тех ни чес ки ми проб ле
ма ми, но и пол ностью «вы не сет» со дер жа
ние про из ве де ния, му зы ка бу дет зву чать в 
уни сон с ду шев ны ми ка чест ва ми уче ни ка.

Пос ле то го как конк ре ти зи ро ван уче
ник, ко то рый бу дет ис пол нять дан ное про
из ве де ние, на чи на ет ся вто рой этап ре дак
ти ро ва ния. На этом эта пе пе да гог де ла ет 
не боль шие ре ту ши, ис хо дя из удобст ва 
ис пол не ния для дан но го конк рет но го уче
ни ка. Где–то уби ра ют ся ши ро кие ра стя
же ния, ес ли у уче ни ка ма лень кие ру ки, 
что–то пе ре расп ре де ля ет ся из од ной ру ки 
в дру гую, учи ты вая дви га тель ные спо соб
но сти уче ни ка де ла ют ся ре ту ши в апп ли
ка ту ре. Так, нап ри мер, для гиб ких и лов
ких рук апп ли ка ту ра с подк ла ды ва ни я ми 
бу дет впол не при ем ле мой, а для ме нее 
лов ких рук с устой чи вой мы шеч но раз ви
той пястью луч ше при ме нять по зи ци он
ную апп ли ка ту ру, раз лич ные сколь же ния 
паль цев, свя зу ю щие пе да ли в legat–ных 
мо мен тах вме сто паль це во го legato.

Пе да го ги чес кий ана лиз, нап рав лен ный 
на конк рет но го уче ни ка, мы бы наз ва ли 
«пер со ни фи ци ро ван ным», а ана лиз, не 
име ю щий конк рет но лич ност ной нап рав
лен но сти, – «об щим». «Пер со ни фи ци ро
ван ный» ана лиз не об хо дим в каж дод нев
ной ра бо те пе да го га–прак ти ка, «об щим» 
ана ли зом поль зу ют ся ре дак то ры пе да го
ги чес ких из да ний.

Та ким об ра зом, выб ра но со чи не ние, оп
ре де лен уче ник, ко то рый бу дет его учить. 
Пе да гог сам иг ра ет со чи не ние на до ста точ
но вы со ком уров не, ко то рый дол жен быть 
по сто ян ным об раз цом для уче ни ка.

Уче ник на чи на ет ра бо ту над про из ве де
ни ем. Пе да гог ви дит но вые, не уч тен ные в 
про цес се до маш не го ана ли за, не до стат ки. 
В ра бо ту вклю ча ет ся про фес си о наль ный 
твор чес кий по тен ци ал пе да го га. Ес ли он 
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мо жет сра зу (имп ро ви за ци он но) пред ло
жить вер ное ре ше ние проб ле мы – это за
ме ча тель но. Как пра ви ло, в ра бо те с хо
ро шо зна ко мым уче ни ком это из вест ные 
проб ле мы дви га тель но го ха рак те ра. Од
на ко, ес ли проб ле ма свя за на с тек стом – 
вы яв ле на опе чат ка, или не о жи дан ная апп
ли ка ту ра, пе даль, – то пе да го гу ко неч но 
луч ше эту ра бо ту про дол жить до ма: прос
мот реть дру гие из да ния, дру гие ре дак ции, 
прос лу шать за пи си, по иг рать са мо му и 
про ду мать ре ше ние проб ле мы. По рой об
ра тить ся за по мощью к кол ле гам.

Бы ва ют слу чаи, ког да не ко то рые проб
ле мы дви га тель но го ха рак те ра при хо дит ся 
об ду мы вать в спо кой ной до маш ней об ста
нов ке. Так, пе да гог об ду мы ва ет пас саж, 
ко то рый не ук ла ды ва ет ся в ру ке уче ни ка. 
Это пси хо ло ги чес ки слож ный для пе да го га 
про цесс. Он ис пол ня ет пас саж и у не го все 
по лу ча ет ся. Но на до най ти при чи ну не у да
чи уче ни ка. Пе да гог иг ра ет и… на чи на ет 
по па мя ти реп ро ду ци ро вать иг ру (иг ро вые 
дви же ния) уче ни ка, пы та ясь (в срав не нии 
со сво ей иг рой) об на ру жить в ней дви га
тель ный де фект. Опыт ные пе да го ги зна
ют, что дви га тель ные де фек ты ча сто воз
ни ка ют в ре зуль та те не вер ных смыс ло вых 
пред став ле ний. В свою оче редь не вер ные 
смыс ло вые пред став ле ния – ре зуль тат де
фек тов пер во на чаль но го про цес са ра зу
чи ва ния, ког да у уче ни ка толь ко на чи на ет 
скла ды вать ся зву кос мыс ло вая кар ти на. 
На до со всей оп ре де лен ностью ска зать, 
что по доб ные де фек ты при су щи уче ни
кам, ко то рые обу ча ют ся в клас сах не иг
ра ю щих пе да го гов4. За ме тим, что не иг
ра ю ще му пе да го гу по доб ный до маш ний 
ана лиз не до сту пен.

4 Этот нон сенс (не иг ра ю щие пе да го ги–пи а ни сты), 
к со жа ле нию, по раз ным при чи нам все бо лее расп
рост ра ня ет ся в на шей дейст ви тель но сти.

Что про ис хо дит в клас се пе да го га, 
пло хо вла де ю ще го инст ру мен том? Ког да 
он про хо дит с уче ни ком про из ве де ние, 
ко то рое по сво им тех ни чес ким па ра мет
рам вы ше его ис пол ни тельс ких воз мож
но стей, то воз ни ка ет си ту а ция, ког да он 
не фор ми ру ет дви га тель но–тех ни чес кие 
средст ва вы ра зи тель но сти уче ни ка, а пас
сив но ожи да ет их соз ре ва ния. Уче ник са
мо сто я тель но ищет пра виль ные фор мы 
дви же ний. Иног да на хо дит вер ные, ес ли 
дви га тель но ода рен. Иног да, что слу ча ет
ся не ред ко, идет по лож но му пу ти: пло хое 
вла де ние тек стом ме ша ет фор ми ро ва нию 
слу хо вых пред став ле ний. Пе да гог, об на ру
жи вая не у да чи уче ни ка, фор си ру ет ко ли
чест во за ня тий. Да ет ся уста нов ка: "на до 
про сто боль ше за ни мать ся". В ре зуль та те 
не вер ные дви же ния зак реп ля ют ся, изу че
ние про из ве де ния все боль ше дви жет ся к 
ту пи ко вой си ту а ции.

Пе да гог хо ро шо вла де ю щий инст ру
мен том и гра мот но ис пол ня ю щий изу ча
е мое про из ве де ние, сра зу оп ре де ля ет не
вер ные, ту пи ко вые дви га тель ные фор мы 
уче ни ка. Этот пе да гог по ни ма ет их пер во
сте пен ное зна че ние и по рой остав ляя «на 
по том» важ ные на пер вый взгляд воп ро
сы точ но го ис пол не ния тек ста, на чи на ет 
пря мо в клас се до би вать ся по ло жи тель но
го ре зуль та та в ор га ни за ции конк рет но го 
пра виль но го дви же ния. Сле ду ет по каз за 
инст ру мен том, по рой в за мед лен ном тем
пе для луч ше го восп ри я тия уче ни ком фор
мы дви же ния5. Ес ли же не уда ет ся до стичь 
же ла е мо го ре зуль та та на дан ном уро ке, то 
в от ли чие от вы ше у ка зан но го пе да го га, 
про сит уче ни ка… это ме сто до ма не иг
рать: "сле ду ю щий раз мы сно ва зай мем ся 
этим эпи зо дом". В до маш нем ана ли зе пе
да гог мыс лен но восп ро из во дит клас сную 
си ту а цию, ищет на и бо лее ра ци о наль ный 
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под ход к ре ше нию проб ле мы. Это мо жет 
быть и бо лее удоб ная апп ли ка ту ра, иная 
тех ни чес кая груп пи ров ка (в бу зо ни евс ком 
смыс ле), при ду ма но хо ро шее уп раж не ние.

И это то же один из фраг мен тов под
го тов ки пе да го га к конк рет но му уро ку с 
конк рет ным уче ни ком.

Но ты про из ве де ний, ко то рые в дан
ный мо мент на хо дят ся в ра бо те с уче
ни ка ми, у твор чес ки ак тив но го пе да го га 
всег да ле жат "под ру кой" – на инст ру
мен те, а не на пол ке в шка фу. Он по сто
ян но их иг ра ет до ма, на хо дит каж дый 
раз что–то но вое для се бя и для сво е го 
уче ни ка.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что вы ше о пи сан
ная ме то ди ка под го тов ки к уро ку по мо га ет 
пе да го гу по сто ян но на хо ро шем твор чес ком 
уров не под дер жи вать свое ис пол ни тельс
кое ма стерст во. До маш ний ана лиз воз ни
ка ю щих в клас се проб лем со вер шенст ву ет 
ана ли ти чес кий ап па рат, рас ши ря ет и уг луб
ля ет поз на ние мно гог ран ной проб ле ма ти ки 
пи а ни сти чес ко го ис кусст ва. По иск от ве тов 
на воз ни ка ю щие воп ро сы не пос редст вен
но при во дит пе да го га к по сто ян но му чте
нию ме то ди чес кой ли те ра ту ры. Пе да гог 
вклю ча ет ся в про цесс неп ре рыв но го об ра
зо ва ния, в ко то ром и рож да ет ся пе да го ги
чес кое ма стерст во.
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Ման կա վար ժա կան վեր լու ծու թյու նը որ պես ման կա վար ժի  
դաշ նա մու րա յին դա սի նա խա պատ րաստ ման մե թո դ5

Վ. Եդի գա րյան
Հոդ վա ծում քննարկ վում են այն պի սի խնդիր ներ, որոնք ման կա վարժ–դաշ նա կա հա

րը պետք է լու ծի դա սին նա խա պատ րաստ վե լու ըն թաց քում: Մատ նանշ ված են չնվա գող 
ման կա վար ժի դա սա րա նում առ կա բա ցա սա կան երև ույթ նե րը:

Pedagogical analysis as a method of preparation  
of the teacher to conduct a piano lesson

V. Edigaryan 
The article deals with the problems that a piano teacher has to solve while preparing for a les

son. Showing the negative phenomena taking place in the class of a non–playing piano teacher.

5 "Глав ный, са мый спа си тель ный путь – это по каз, конк ре ти за ция тре бо ва ний к ис пол не нию в ре аль ном 
зву ча нии. Толь ко восп ри я тие "жи во го" зву ча ния мо жет по мочь уче ни ку по нять, че го от не го ждут – че го он 
дол жен до бить ся и как это го до бить ся" – пи шет Б.Кре менш тейн (2, 89).
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ԱՆԻ ՄԱՆՈւԿՅԱՆ

ԵՎՐԱԴԻԴԱԿՏԻԿԱՆ ԵՎ  
ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆը

Եվ րա ին տեգր ման ճա նա պար հին Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյո ւնում անց
կաց վող կրթա կան բա րե փո խում նե րի, 
Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վե լու 
պատ ճառ ներն ու հե տև անք նե րը հաս կա
նա լու հա մար կցան կա նա յինք պատ մա
կան էքս կուրս կա տա րել դե պի եվ րո պա
կան բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գի 
զար գաց ման ակուն քներ:

1088 թվականին մի խումբ փի լի սո փա
ներ, հռե տոր ներ և քե րա կա նա գետ ներ 
որո շե ցին Իտա լի ա յի Բո լո նիա քա ղա քում 
հիմ նել արևմ տյան աշ խար հի ամե նա հին 
հա մալ սա րա նը, որը դար ձավ Փա րի զի 
(Ֆրան սիա, 1150 թ.), Օքս ֆոր դի (Մի ա
ցյալ Թա գա վո րու թյո ւն, 1201 թ.), Քեմբ րի
ջի (Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյո ւն, 1209 թ.), 
Հեյ դել բեր գի (Գեր մա նիա, 1386 թ.) հա
մալ սա րան նե րի նա խա տի պը: Այս իրա
դար ձու թյամբ նա խանշ վեց Եվ րո պա կան 
հա սա րա կու թյան ին տե լեկ տո ւալ հե ղաշր
ջու մը, և ազ դա րար վեց հա ջորդ հա զա
րա մյա կի կրթա կան բա րե փո խում նե րի 
սկիզ բը, իսկ այդ առա ջա դեմ հա մալ սա
րան նե րում սո վո րող օտա րեր կրա ցի ու սա
նո ղնե րը դար ձան եվ րո պա կան հա յացք
նե րի կրող ներ և փո խան ցո ղներ (1, 12–15):

Վեր ջին 50 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ամե րի կյան հա մալ սա րան նե րը սկսե
ցին ավե լի մեծ համ բավ վա յե լել, և այդ 
էր պատ ճա ռը, որ եվ րո պա կան կրթա
կան բա րե փո խում նե րի հանձ նա ժո ղո վը 
սկսեց այս պես կոչ ված Բո լո նի ա յի գոր
ծըն թա ցը, որը նպա տակ էր հե տապն դում 

ապա հո վելու Եվ րո պա յի տա րած քում ու
սա նո ղնե րի ազատ շար ժու մը և հե տա
գա մաս նա գի տա կան աճը` կրե դի տա
յին հա մա կար գի` որ պես մի ակ կրթա կան 
«ար ժեթղ թի», մի ջո ցով: Մաս նա վո րա պես, 
կրթու թյան եռաս տի ճան հա մա կար գի ներ
մու ծմամբ (բա կա լավ րի ատ, մա գիստ րա
տու րա, դոկ տո րան տու րա) սկսվեց փո խել 
եվ րո պա կան հա մալ սա րա նա կան կրթա
կան մթնո լոր տը: Ին չպես նշում է Բոս տո
նի Մի ջազ գա յին բարձ րա գույն կրթու թյան 
կենտր ոնի տնօ րե նը. «Բո լո նի ա յի գոր ծըն
թա ցը շատ բախ տո րո շիչ է եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան նե րի մի ջազ գայ նո րեն ավե լի 
մրցո ւնակ դառ նա լու հա մա ր» (6, 32):

Եվ րո պա կան բարձ րա գույն կրթու թյան 
հա մա կար գի բա րե փո խում նե րը մեկ նար
կել էին դե ռևս 1988–ին, երբ Բո լո նյա յի 
հա մալ սա րա նի 900 ամյա կի տո նա կա տա
րու թյուն նե րի ժա մա նակ հա մալ սա րան նե
րի՝ ռեկ տոր նե րը ստո րագ րե ցին «Magna 
Charta Universitatum» փաստաթուղթը, 
ըստ որի հա մալ սա րան նե րը շա րու նա կում 
էին մնալ առա ջա վոր մտքի և հե տա զո
տու թյուն նե րի կենտ րոն ներ, եվ րո պա կան 
հա սա րա կու թյան մշա կու թա յին ժա ռան
գու թյան ջա տա գով ներ և տա րա ծող ներ 
(7, 1988, 7–11): Իրա կա նում, Բո լո նի ա յի 
գոր ծըն թա ցը մեկ նար կել է 1999–ին, երբ 
29 եվ րո պա կան երկր նե րի կրթու թյան նա
խա րար ներ հան դի պե ցին Բո լո նի ա յում` 
քննար կե լու կրթա կան բա րե փո խում նե րի 
վե րա բե րյալ հիմ նա հար ցե րը և մի ջազ
գա յին աշ խա տա շու կա յում աճող մար
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տահ րա վեր նե րի լուծ ման ճա նա պարհ ներ 
առա ջար կե լու հա մար: Դրան հե տև ող 
վե հա ժո ղով նե րը, նա խա րա րա կան հան
դի պում նե րը հաս տա տե ցին մի շարք չա
փո րո շիչ ներ, ըստ որի` բա րե փո խում նե րի 
վերջ նար դյուն քը պետք է լի ներ ու սա նող
նե րի շար ժու նու թյան ապա հո վու մը և աշ
խա տա շու կա յում նրանց լի ար ժեք ռե ա լի
զաց ման երաշ խի քը (1, 34): 

Այս նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման 
հա մար խնդիր նե րը պետք է դի տարկ վեն 
մի ջազ գա յին, ազ գա յին և հա մալ սա րա
նա կան մա կար դակ նե րում: Մի ջազ գա յին 
մա կար դա կում Բո լո նի ա յի հա ջո ղու թյուն
նե րը կա րել է ասել մեծ են, որով հե տև այս 
գոր ծըն թա ցին է մի ա ցել Եվ րա խոր հուր դը, 
Եվ րո պա յի ու սա նող նե րի մի ու թյու նը և Եվ
րո պա կան հա մալ սա րա նա կան ըն կե րու
թյու նը: Ընդ հա նուր առ մամբ, 46 եր կիր, 
այդ թվում նաև Հա յաս տա նը հա մա ձայ
նա գիր են ստո րագ րել` հե տև ե լու Բո լո նի
ա յի բա րե փո խում նե րին:

Քա նի որ կրթու թյու նը և՛ քա ղա քա
կան, և՛ մշա կու թա յին աս պա րեզ նե րում 
գո յա տև ման հիմ նա կան գոր ծոն է եղել 
հա յե րի հա մար, 21–րդ դա րում, առա վել 
ևս, այս տա րաբ նույթ փո փո խու թյուն նե
րի դա րաշր ջա նում, երբ քա ղա քակր թու
թյուն նե րի շփու մը տա րեց տա րի էլ ավե լի է 
սեր տա նում, հույժ կա րև որ է դառ նում մի
ջազ գա յին կյան քին ին տեգր վե լը, հա մաշ
խար հա յին մշա կույ թին, պատ մու թյանն ու 
ան ցու դար ձին իրա զեկ քա ղա քա ցի լի նե լը: 
Հաշ վի առ նե լով մեր աշ խար հա քա ղա քա
կան դիրքն ու դե րը և նախ կին Սո վե տա
կան Մի ու թյան եր կիր լի նե լը` կրթա կան 
բա րե փո խում նե րը սեր տո րեն առնչ վում 
են երկ րի տնտե սա քա ղա քա կան իրա վի
ճա կին, դրա հե տա գա զար գա ցում նե րին: 

Օրախն դիր հարց է դառ նում կրթա կան 
հա մա կար գում այն պի սի շրջա դար ձա
յին փո փո խու թյուն ներ կա տա րել, որոնք 
կնպաս տեն ու սա նող նե րի միջմ շա կու թա
յին փո խըմբռն մա նը, հան դուր ժո ղա կա
նու թյա նը, հա սա րա կա կան ներգ րավ ման 
բարձ րաց մա նը:

Ու ղեղ նե րի լայ նա մասշ տաբ ար տա հոս
քը կան խե լու և ավե լի հա մակց ված հա սա
րա կու թյուն կա ռու ցե լու հա մար ՀՀ ստրա
տե գի ա կան նպա տա կը դար ձավ ստեղ ծել 
գի տա կան ամուր և դի նա միկ հիմք ու նե
ցող կրթա կան հա մա կարգ, որը հնա րա
վո րու թյուն կտա սո վո րող նե րին մրցու նակ 
լի նելու թե՛ տե ղա կան, թե՛ ար տա սահ մա
նյան աշ խա տա շու կա յում: 

Ան դա մակ ցե լով Եվ րա խորհր դին և գի
տակ ցե լով փո փո խու թյուն նե րի հույժ անհ
րա ժեշ տու թյու նը` ՀՀ կրթու թյան և գի տու
թյան նա խա րա րը 2005թ–ի մա յի սի 19–ին 
Բո լո նի ա յի ան դամ երկր նե րի կրթու թյան 
նա խա րար նե րի վե հա ժո ղո վում ստո րոգ րեց 
հռչա կա գիր, ըստ որի Հա յաս տա նը պար
տա վոր վում էր կրթու թյան ոլոր տում կա տա
րել հա մա կար գա յին զգա լի փո փո խու թյուն
ներ` հե տև ե լով Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցին, 
դառ նա լով Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կրթու թյան նո րաս տեղծ տա րածք` Հա յաս
տա նը թև ա կո խեց բա րե փո խում նե րի փու
լը: Բա րե փո խում նե րը հիմ նա կա նում պետք 
է կա տար վե րին հե տև յալ առանց քա յին աս
պա րեզ նե րում.
•	 բարձ	րա	գույն	 կրթու	թյան	 որա	կա	վո

րում նե րի եռաս տի ճան հա մա կարգ,
•	 ծրագ	րա	յին	ռե	ֆորմ,
•	 կրե	դի	տա	յին	 եվ	րո	պա	կան	 ECTS	 հա

մա կարգ,
•	 որա	կի	ներ	քին	ապա	հո	վում,
•	 ակա	դե	մի	ա	կան	 շար	ժու	նու	թյուն	 և	

փոխ ճա նա չում։
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Սկսե ցին վե րա նայ վել կրթու թյան նպա
տակ նե րը, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի, 
ծրագ րե րի թար մաց ման, դա սագր քա
ստեղծ ման, կրթա կան հաս տա տու թյուն
նե րի շեն քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ
ման և շատ այլ կա րև որ հիմ նա հար ցեր, 
որոնք կոչ ված են հա մա կար գի հա մա կող
մա նի ին տեգր մա նը: Բու հերն ու դպրոց
նե րը վե րա զին վե ցին նո րա գույն տեխ
նո լո գի ա նե րով: Բու հե րը դար ձան ավե լի 
ան կախ` տնօ րի նե լու իրենց ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րը, նոր մաս նա գի տա ցում
ներ առա ջար կե լու և շատ այլ ինք նու րույն 
որո շում ներ կա յաց նե լու մեջ: Մեկ այլ դրա
կան առա ջըն թաց է նաև աշա կերտ նե րի, 
ու սա նող նե րի, ու սու ցիչ նե րի և դա սա խոս
նե րի ու սուց ման և վե րա պատ րաստ ման 
կազ մա կեր պումն ար տերկ րում, որոնք 
էլ հե տա գա յում կիս վում են առա ջա տար 
փոր ձով իրենց գոր ծըն կեր նե րի հետ: Սա 
տա նում է դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի, 
կրթա կան ծրագ րե րի բա րե լավ մա նը, ինչ
պես նաև ավան դա կան կարծ րա տի պե րի 
թո թափ մա նը: Բա րե փոխ ման մեկ այլ ցայ
տուն ապա ցույց է մի ջազ գա յին դպրոց նե
րի և հա մալ սա րան նե րի հիմ նու մը Հան րա
պե տու թյու նում:

Ինչ պես նշվում է 2012 թվականի «Հա
յաս տա նի բարձ րա գույն կրթու թյան բա
րե փո խում նե րի առ կա վի ճա կը և հե
ռան կար նե րը Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա ցի 
հա մա տեքս տու մ» բարձ րա գույն կրթու
թյան ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի ազ գա յին կենտ րո նի զե կույ ցում` 
«Կրթա կան ծրագ րե րի նա խագծ ման աս
պա րե զում գե րիշ խող է դառ նում «Թյու
նին գ» մե թո դա բա նու թյու նը, որի հա մար 
մեկ նա կետ են հան դի սա նում շրջա նա
վարտ նե րի ակն կալ վող կոմ պե տեն ցի ա նե

րի տեր մին նե րով ձև ա կերպ ված ծրագ րի 
և նրա առան ձին մի ա վոր նե րի կրթա կան 
վերջ նար դյունք նե րը: «Թյու նին գ» մո դե
լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նա խագծ
վող ծրագ րե րի կա ռուց վածքն ու բո վան
դա կու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
աշ խա տա շու կա յի կա րիք նե րին ու պա
հանջ մունք նե րին, ին չը կա րև ո րա գույն 
նա խադ րյալ է շրջա նա վարտ նե րի ծա
ռա յու նա կու թյան բարձ րաց ման հա մա ր» 
(1, 29–30):

Իսկ Հա յաս տան–Եվ րա խոր հուրդ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րի շրջա
նակ նե րում տպագր ված «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան լեզ վակր թա կան քա
ղա քա կա նու թյան ուրվա գի ծ» զե կույ ցում 
ար ձա նագր վում են հե տև յալ դրա կան մի
տում նե րը. «Այ սօր լեզ վակր թու թյան քա
ղա քա կա նու թյու նը հնա րա վոր չէ ճիշտ 
կազ մա կեր պել առանց Եվ րա խորհր դի 
լեզ վա քա ղա քա կա նու թյան հա յե ցա կար գի 
ներդր ման: Հա յաս տա նում լեզ վակր թու
թյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ նկատ վող 
դրա կան մի տում ներն ու տե ղա շար ժե րը 
պայ մա նա վոր ված են Եվ րա խորհր դի լեզ
վա քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք նե րի ըն
դուն մամբ ու ներդր մամբ, որոնք կոչ ված 
են զար գաց նելու բազ մա լեզ վու թյու նը (plu
rilingualism), լեզ վա կան բազ մա զա նու թյու
նը՝ փո խըմբռ նու մը.

ժողովրդավարական հասարակության 
անդամ դառնալը (democratic citizenship), 
սոցիալական ներդաշնակությունը (social 
cohesion)։

Նոր առար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րում 
և ծրագ րե րում առա ջին ան գամ օտար լե
զու նե րի ու սուց ման նպա տակ նե րը սահ
ման վել են Եվ րա խորհր դի պա հանջ նե րին 
և լեզ վա քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք
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նե րին հա մա հունչ: Օտար լե զու նե րի նոր 
չա փո րո շիչ ներն ար դեն հիմ նա կա նում 
մշակ վել են լե զու նե րի իմա ցու թյան հա
մա եվ րո պա կան հա մա կար գի պա հանջ
նե րի ու սկզբունք նե րի հի ման վրա: Նոր 
ու սում նա կան չա փո րո շիչ ներն ու ծրագ
րե րը նպա տա կա ուղղ ված են օտար լե զու
նե րի ու սուց ման՝ ան ձա կենտ րոն, հա ղոր
դակ ցա կան, հան րամ շա կու թա բա նա կան 
և գոր ծու նե ու թյան վրա հիմն ված մո տե
ցում նե րի իրա կա նաց մա նը (2, 121–124): 
2008 թվականի զե կույ ցում զե տեղ ված 
առա ջար կու թյուն նե րի մեծ մա սը 2013–
2014 թվականի ու սում նա կան տար վա 
դրու թյամբ կյան քի են կոչ վել, սա կայն դեռ 
կան բա րե փո խում նե րի իրենց հեր թին 
սպա սող մի շարք կե տեր։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած որո շա կի 
ձեռք բե րում նե րին, իրա կա նաց ված բա րե
փո խում նե րը հիմ նա կա նում վե րա բեր վում 
են բարձ րա գույն կրթու թյան կա ռուց ված
քա յին բնու թագ րե րին և, ընդ հա նուր առ
մամբ, դե ռևս չեն անդ րա դար ձել կրթա
կան ծրագ րե րի բո վան դա կու թյա նը և 
որա կին: Ինչ պես ցույց են տա լիս ու սում
նա սի րու թյուն նե րը, առ կա են մի շարք 
հիմ նախն դիր ներ, որոնք խո չըն դո տում 
են Բո լո նի ա յի բա րե փո խում նե րի ար դյու
նա վետ իրա կա նաց մա նը մեր բու հա կան 
հա մա կար գում: Իրենց նշա նա կու թյամբ 
առանձ նա նում են, մաս նա վո րա պես, բու
հա կան բա րե փո խում նե րին պե տա կան 
ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան փաս տա
ցի բա ցա կա յու թյու նը, բա րե փո խում նե րի 
մա կե րե սա յին իրա կա նա ցու մը և ձև ա կան 
բնույ թը, ու սա նող նե րի և դա սա խոս նե րի 
իներ տու թյու նը, գոր ծող օրենսդ րու թյան 
ոչ լի ար ժեք հա մա պա տաս խա նու թյու նը, 
բուհ–աշ խա տա շու կա թույլ կա պը:

Իսկ ո՞րն է մեր` ման կա վարժ նե րս դե
րը բա րե փո խում նե րի այս պա տաս խա
նա տու փու լում: Պետք է հնա րա վո րինս 
իրա զեկ լի նել Եվ րա խորհր դի և Բո լո նի
ա յի գոր ծըն թա ցի լեզ վա քա ղա քա կա նու
թյան և լեզ վակր թու թյան ժա մա նա կա կից 
մո տե ցում նե րին ու սկզբունք նե րին, բազ
մա լեզ վու թյան պայ ման նե րում լե զու նե րի 
ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան նոր փի լի
սո փա յու թյա նը, մե թոդ նե րին ու տեխ նո լո
գի ա նե րին, սո վո րող նե րի մեջ սեր մա նել 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ու 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք ներ: Լե զու
նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ներ մու
ծե լով նոր մե թո դա բա նու թյուն` կա րե լի է 
ամ րապն դել սո վո րող նե րի լեզ վա կան գի
տե լիք նե րը, նրանց մտա ծո ղու թյան, դա
տո ղու թյան և գոր ծու նե ու թյան ան կա խու
թյու նը: Անձ նա կենտ րոն, գոր ծու նե ու թյան 
վրա հիմն ված, հա ղոր դակ ցա կան–ճա նա
չո ղա կան մո տե ցում նե րի իրա գործ մամբ 
ու սուց ման կազ մա կերպ մամբ հնա րա վոր 
է դառ նում ապա հո վել սո վո րող նե րի զար
գա ցումն ու դաս տի ա րա կու թյու նը:

Ժա մա նա կին հա մըն թաց քայ լե լու 
հրա մա յա կա նը ման կա վարժ նե րին ստի
պում է անընդ հատ զբաղ վել ինք նակր
թու թյամբ, մաս նակ ցել որա կա վոր ման, 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե
րին, մաս նա գի տա կան թե մա նե րի շուրջ 
կազ մա կերպ վող բա նա վե ճե րին, կոն ֆե
րանս նե րին, հա մա գոր ծակ ցել այլ մաս
նա գետ նե րի, ար տա սահ մա նյան ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ և 
ամե նև ին էլ իներտ չլի նել երկ րում կա
տար վող կրթա կան բա րե փոխում նե րի 
վե րա բե րյալ: Հար կա վոր է կրթա կան 
հա մա կար գում այն պի սի շրջա դար ձա
յին փո փո խու թյուն ներ կա տա րել, որոնք 
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Еврадидактика и армянская образовательная реальность
А. Манукян

Ре фор ми ро ва ние си сте мы и по ли ти ки в об ла сти об ра зо ва ния в Ар ме нии име ет важ
ное зна че ние, ибо фор ми ро ва ние и сох ра не ние че ло ве чес ко го ка пи та ла слу жит важ
ным инст ру мен том для улуч ше ния ус ло вий жиз ни. Из ме не ния, свя зан ные с пе ре хо дом, 
столк ну ли си сте му об ра зо ва ния с мно ги ми проб ле ма ми.

Бо лонс кая дек ла ра ция (1999 г.) и иные до ку мен ты об об ра зо ва нии, при ня тые в 
пос лед ние го ды в Ев ро пе, пре дус мат ри ва ют соз да ние еди но го ев ро пейс ко го об ра зо ва
тель но го прост ранст ва, не отъ ем ле мой частью ко то ро го яв ля ет ся выс шее про фес си о
наль ное об ра зо ва ние. Ре зуль та ты обу че ния пред по ла га ет ся опи сы вать с по мощью ком

կնպաս տեն ու սա նող նե րի միջմ շա կու թա
յին փո խըմբռն մա նը, հան դուր ժո ղա կա
նու թյա նը, հա սա րա կա կան ներգ րավ ման 
բարձ րաց մա նը: Ու սու ցի չը, մաս նա վո րա
պես օտար լեզ վի մաս նա գե տը, պետք 
է դառ նա այլ մշա կույ թի կրողն ու միջ
նոր դը, իր բարձր մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րով և ար հես տա վար ժու թյամբ 

պետք է աջակ ցի, ար գա սա բեր մի ջա
վայր ձև ա վո րի միջմ շա կու թա յին հմտու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար, որը 
թույլ կտա սո վո րող նե րին բա ցա հայ տել 
իր և ու սում նա սիր վող երկ րի մշա կույթ
նե րի ընդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու
թյուն նե րը, կսո վո րեց նի հար գել և ար ժև
ո րել դրանք:



52

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

пе тен ций, пред став ля ю щих со бой ди на мич ную со во куп ность зна ний, уме ний, на вы ков, 
спо соб но стей и лич ност ных ка честв, ко то рую сту дент мо жет про де монст ри ро вать пос ле 
за вер ше ния об ра зо ва тель ной прог рам мы.

Eurodidactics and armenian educational reality
A. Manukyan

The world is changing fast, and the nature of higher education provision and learning is 
also going to change much more radically. Over the last years language learning has become 
widespread in compulsory mainstream education in Europe, and particularly in Europe. It is 
no longer reserved for pupils going on to university. It is clear that, if European citizens are 
to reap the benefits of an integrated Europe and be more competitive in the global arena, 
the ability to converse in two foreign languages is a necessity. Current international devel
opments, the perspectives of Euro–integration demand new approaches in the sphere of 
education, which changes instantly.

The importance of a strong education system for a country’s economic growth and suc
cess is no longer a matter of debate in policy circles. Virtually all governments around the 
world have been re–examining their education systems in an effort to better position their 
countries in the changing global marketplace. Armenia stands out as a country that has 
achieved impressive changes in a short time. The article describes the educational reforms 
that Armenia undertook and presents all the pros and cons concerning European didactics 
and Bologna Process. 
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ՄԱՐՏԻԿ ԽՈւԴՈՅԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐը ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ (ՎԱՅՈՑ ձՈՐԻ ՄԱՐԶԻ 

ԵԼփԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ օՐԻՆԱԿՈՎ)
Երկ րագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն

նե րը հան րակր թա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյո ւննե րի սո վո րող նե րի ու
սում նա ռու թյան բա ղադ րիչ նե րից են, և 
դրանք իրա կա նաց վում են բնա գի տա կան 
և հա սա րա կա գի տա կան ու սում նա կան 
բնա գա վառ նե րի ու սում նա կան տար բեր 
առար կա նե րի չա փո րո շի չնե րի ու ծրագ
րե րի շրջա նա կում: Որ պես կա նոն, որևէ 
ու սում նա կան առար կա յի ծրագ րով հա
մա կարգ ված երկ րագ րա կան հա մա լիր 
ու սում նա սի րու թյո ւն չի նա խա տես վում. 
Ծրագ րա յին նյու թի (թե մա յի) բո վան դա
կու թյո ւնը կա ռուց վում է ու սում նա սիր վող 
օբյեկ տի բո վան դա կա յին բա ղադ րիչ նե րից 
մի քա նի սի (օր ինակ՝ բնու թյո ւնը, պատ մու
թյո ւնը, մշա կույ թը և այլն) ընդգրկ մամբ՝ 
հիմ նա կան ու տա րա ծա ժա մա նա կա յին 
զար գաց ման հա մա տեքս տում:

Մի ա ժա մա նակ, կա րև որ է երկ րա գի
տու թյո ւնը չշփո թել երկ րագ րու թյան հետ: 
Երկ րագ րու թյո ւնը զբաղ վում է տար բեր 
մե ծու թյամբ տա րածք նե րի ու սում նա սի
րու թյամբ, որի ըն թաց քում գի տա կան (աշ
խար հագ րա կան) սին թե զի հի ման վրա 
ընդ հան րաց վում են տա րած քի, տվյալ 
դեպ քում՝ Վա յոց Ձո րի՝ բնու թյան, բնակ
չու թյան, տնտե սու թյան, մշա կույ թի և 
առ կա հիմ նախն դիր նե րի (Խ.Մ.) մա սին 
տվյալ նե րը[1]:

Երկ րագ րա կան բո վան դա կա յին բա
ղադ րիչ նե րը հիմ նա կա նում ներ կա յաց վում 

են ու սում նա սիր վող օբյեկ տի (տա րած քի) 
եռաս տի ճան տա րած քա յին են թա դա սա
կան կա ռուց ված քա յին կա ռու ցա կար գով 
(տա րա ծաշր ջան–շրջան–բնա կա վայր): 
Պատ մա երկ րագ րա կան մո տեց ման տե
սան կյո ւն ից վե րոն շալ են թա դա սու թյո ւնը 
կա րող է կա ռուց վել, օր ինակ, հե տև յալ 
կերպ՝ տա րա ծաշր ջա նին հա մա պա տաս
խան՝ պատ մա կան աշ խար հը (ըստ՝ Խո
րե նա ցու աշ խար հա ցո ւյ ցի), շրջա նին՝ 
գա վա ռը և բնա կա վայր ին՝ տվյալ բնա կա
վայ րի տե ղում եղած և պատ մա կա նո րեն 
մին չև մեր օրե րը հա սած բնա կա տե ղի նե րը 
և բնա կա վայ րե րը:

Երկ րագ րա կան ու սում նա սի րու
թյուն ները ոչ մի այն նպաս տում են սո
վո րո ղի գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու թյո
ւննե րի հարս տաց մա նը, այ լև նրանց 
շրջա պա տում գտնվող պատ մամ շա կու
թա յին և բնա կան օբյեկտ նե րի նկատ
մամբ ար ժե քա յին հա մա կարգ ված 
մո տե ցու մնե րի զար գաց մա նը[2]: Սո
վո րող նե րի կող մից շրջա կա տա րած քի 
բնա կան և հա սա րա կա կան օբյեկտ նե
րի ու սում նա սի րու թյո ւնը նպաս տում 
է նրանց՝ ոչ մի այն աշ խար հա յաց քի 
ընդ լայն մա նը, այ լև առ հա սա րակ այդ 
օբյեկտ նե րի նկատ մամբ արժ ևոր ված 
վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր մա նը, որն էլ 
պետք է հիմն վի ակ տիվ վար քագ ծի 
դրսև որ մամբ այդ օբյեկտ նե րի պահ պա
նու թյանն ու պաշտ պա նու թյա նը:
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Հա մա լիր երկ րագ րա կան ու սում նա սի
րու թյո ւննե րը նաև նպաս տում են սո վո
րո ղի աշ խար հա ճա նա չո ղու թյան գե ղա
գի տա կան ձև ե րի զար գաց մա նը և նրա 
կող մից շրջա կա տա րած քի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցում այդ ձև ե րի հաշ վառ մա
նը: Մար դու գոր ծու նե ու թյո ւնը ըն թա նում 
է որո շա կի գե ղա գի տա կան գա ղա փար նե
րի, պատ կե րա ցու մնե րի և նպա տա կադ
րում նե րի հի ման վրա: Այն սո վո րո ղի մեջ 
ձև ա վո րում է գե ղե ցի կի ըն կալ ման որո շա
կի ըն դու նա կու թյո ւն և ստեղ ծա գործ մո
տեց ման ելա կե տեր[3]:

Ելփին համայնքի ընդհանուր բնու
թագիրը: Ել փին հա մայն քը գտնվում է 
Ար փա գե տի հով տի աջ մա սում` տա րած
վե լով նրա Ել փին վտա կի և վեր ջի նիս 
բազ մա թիվ վտակ նե րի ավա զա նում: Ել
փին գյու ղը հան դի սա նում է մար զի դար
պա սը հյուս–արև մուտ քից: Այն հա րա վից 
սահ մա նա կից է Նա խի ջև ա նի Ինք նա վար 
Հան րա պե տու թյա նը, արև մուտ քից` Արա
րա տի մար զի զան գա կա տուն հա մայն քին, 
արև ել քից` Չի վա հա մայն քին: Ել փի նից 
մին չև Վա յոց Ձո րի մարզ կենտ րոն (Եղեգ
նա ձոր) եղած հե ռա վո րու թյու նը կազ մում է 
27 կմ, իսկ մին չև Երև ան` 96 կմ: Հա մայն քի 
մի ջին բարձ րու թյու նը ծո վի մա կար դա կից 
կազ մում է 1550 մ, ամե նա ցածր կե տը՝ 1200 
մ, իսկ ամե նա բարձր կե տը` Գնդա սար 
լեռ նա գա գաթն է՝ 2946 մ բարձ րու թյամբ: 
Հա մայն քը գտնվում է Գնի շիկ–Հոր թու նի 
գրա բե նի հա տա կի հյու սիս–արևմ տյան 
հատ վա ծում և ար մուտ քից շրջա պատ ված 
է Գնդա սա րի Հո նուտ լեռ նա բա զու կով, 
հյու սի սից և արև ել քից` Վար դե նի սի լեռ նե
րի հա րա վա յին Մկնա սար և այլ բա զուկ
նե րի շղթա նե րով, իսկ հա րա վից բաց վում 
է դե պի Ար փա գե տի հո վիտ:

Հա մայն քի վար չա կան տա րած քը կազ
մում է 4640 հա, բնակ չու թյու նը, 2011 թ. 
հուն վա րի 1–ի դ րու թյամբ, կազ մել է 1389 

մարդ, որից տղա մար դիկ՝ 704, կա նայք` 
685, տնտե սու թյուն նե րի թի վը` 259[1]: Հա
մայն քում գոր ծում է միջ նա կարգ դպրոց, 
որ տեղ դպրո ցա կան նե րի թվա քա նա կը 
ներ կա յումս կազ մում է շուրջ 200` նախ
կի նում եղած 450 աշա կեր տի դի մաց: 
Դպրո ցի դա սա վան դող և օժան դակ աշ
խա տա կազ մը շուրջ 30 է: Հա մայնքն ու նի 
մշա կույ թի տուն, գրա դա րան, բուժ կետ` 2 
աշ խա տա կից նե րով:

2008 թվա կա նին գյու ղում հան դի սա
վոր բաց վեց Ել փին հա մայն քից Հայ րե նա
կան մեծ պա տե րազ մում մաս նակ ցած և 
զոհ ված մար տիկ նե րի փառ քը հա վեր ժաց
նող հու շար ձան: Նույն տա րում գյու ղում 
բաց վեց նաև եկե ղե ցի` նախ կի նում երկ
րա շար ժից ավեր ված սրբա վայ րի տե ղում:

Ել փին ան վան առա ջա ցու մը: Ներ
կա ան վա նու մը առա ջա ցել է գյու ղի տա
րած քում գտնվող պատ մա կան Նրբույն–
Նրբին–Էր փին–Ել փին ձև ա փո խու թյու նից: 
Նրբույն գյու ղի մա սին կա հի շա տա կու
թյուն Ստե փա նոս Օր բե լյա նի «Պատ մու
թյուն նա հան գին Սի սա կա ն» [5] գրքում: 
Ել փին գյու ղից մի փոքր հյու սիս գտնվել է 
պատ մա կան Նո րո գյու ղը, իսկ այդ գյու
ղից վե րև՝ Շրես տի սա րի գլխին գտնվել է 
Նո րո բեր դը, որի մնա ցորդ նե րը դե ռևս 
առ կա են: Ըստ նույն աղ բյու րի՝ Ել փին 
գյու ղի ներ կա յիս վար չա կան տա րած քում 
են գտնվում պատ մա կան Աղո պեն, Խնձո
րուտ, Կե չուտ, Ճո ճա նակ, Ճա վա ձոր, Մոխ
րոտ և այլ բնա կա վայ րե րը:

Հա կիրճ պատ մա կան ակ նարկ: Ել փի
նը Մեծ Հայ քի Սյու նիք աշ խար հի բնա կա
վայ րե րից մեկն էր: Ք.ա. VIII դա րում այն 
մտնում էր Ու րար տո ւի տի րույթ նե րի մեջ: 
Այս վայ րի առա ջին բնա կիչ նե րը թվագր
վում են էնե լո ի թով (պղնձե–քա րե դա րյան 
ժա մա նա կաշր ջան): Հա մայն քի տա րած
քում կան բազ մա թիվ բնա պատ մա կան 
հու շար ձան ներ. հին քա րայր ներ, որոնք 
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բնա կա տե ղի են հան դի սա ցել առա ջին 
բնա կիչ նե րի հա մար, քա րա յին կա ռույց
նե րի և միջ նա դա րյան ամ րո ցի մնա ցորդ
ներ, խո րը կիր ճեր, գե ղա տե սիլ ժայ ռա յին 
մեր կա ցում ներ, բրա ծո ֆլո րա յի մնա ցորդ
ներ և այլն: Քա րի դա րի գոր ծիք նե րը և 
կեն ցա ղի շատ առար կա ներ այժմ կա րե լի 
է տես նել մարզ կենտ րոն Եղեգ նա ձո րում 
գտնվող երկ րա գի տա կան թան գա րա նում: 
Հա մայն քի հա րավ–արև մուտքում գտնվող 
200 մեր կա րու թյամբ շղթան ավարտ վում է 
Վան–Տոս պի ժա մա նա կաշր ջա նի (VIII–VII 
դա րեր Ք.ա.) քա րայ րով, որը, ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ, հե թա նո սա կան ծե
սե րի իրա կա նաց ման վայր է հան դի սա ցել: 
Այս տեղ բա վա կա նին լավ պահ պան վել են 
Վաղ Բրոն զի ժա մա նա կաշր ջա նի Կուր–
Արաք սյան մշա կույ թի ար տե ֆակտ ներ: 
Շատ են բնա կան աղ բյուր նե րը: Հա մայն քի 
հա րա կից տա րածք նե րում պահ պան վել 
են շատ խաչ քա րեր: Բա ցի դա, հա րա կից 
տա րածք նե րում կա րե լի է հան դի պել կեն
սակ լի մա յա կան ճա րա տա րա պե տու թյան 
ժո ղովր դա կան տի պը: Այս պի սի ճար տա
րա պե տա կան նմուշ նե րը տա րած ված են 
նաև Կով կա սի այլ տա րա ծաշր ջան նե րում:

Հա մայն քի ներ կա բնակ չու թյու նը ձև
ա վոր վել է 1828 թ. Ռուս–պարս կա կան 
պա տե րազ մից հե տո, պատ մա կան Հա
յաս տա նի Սալ մաստ գա վա ռի Բրա դես 
գյու ղից տե ղա փոխ ված հա յե րով: Բնակ
չու թյունն ամ բող ջու թյամբ հա յե ր են՝ Հայ 
առա քե լա կան եկե ղե ցու հե տև որդ ներ[5]:

Բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը և 
տնտե սու թյու նը: Ել փին հա մայն քը տա
րած վում է չոր տա փաս տան նե րի, մար գա
գետ նա տա փաս տան նե րի և մեր ձալ պյան 
լանդ շաֆ տա յին գո տի նե րի սահ ման նե րում:

Մթնո լոր տա յին տե ղում նե րի տա րե
կան մի ջին քա նա կը տա տան վում է 280–
350 մմ սահ ման նե րում, կլի ման մեղմ է: 
Ամե նա բարձր դրա կան ջեր մաս տի ճա

նը ար ձա նագր վել է հու լիս ամ սին+43˚C, 
ամե նա ցած րը` –30˚C հուն վար ամ սին: 
Հա մայն քի բնակ չու թյու նը հիմ նա կա նում 
զբաղ վում է անաս նա պա հու թյամբ և հո
ղա գոր ծու թյամբ: Գյու ղի հյու սի սում՝ «Կե
չուտ» հան դա մա սի ճա նա պար հին, Ել փին 
գե տի աջա կող մյան մա սում կա հանգս
տյան գո տի` փոք րիկ լճա կով ու գե ղե ցիկ 
տա ղա վար նե րով[5]:

Համայնքի ժամանակակից 
հիմնախնդիրները:

•	 Աշ	խա	տու	ժի	ար	տա	հոս	քը	Ռու	սաս	տա
նի Դաշ նու թյուն (հիմ նա կա նում սե զո
նա յին աշ խա տան քի հա մար),

•	 Ոռոգ	ման	 հա	մա	կար	գի	 ոչ	 բա	վա	րար	
հզո րու թյուն նե րը, որն ակն հայտ է դառ
նում հատ կա պես գյու ղատն տե սա կան 
մշա կա բույ սե րի հա սու նաց ման շրջա նում,

•	 Խմե	լու	 ջրի	 մա	տա	կա	րար	ման	 ան	բա
վա րար հա մա կար գը,

•	 Գյու	ղատն	տե	սա	կան	 հում	քի	 տե	ղում	
մշակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ամ
բող ջա կան բա ցա կա յու թյու նը,

•	 Հնա	մաշ	գյու	ղատն	տե	սա	կան	տեխ	նի
կան,

•	 Ճա	նա	պարհ	նե	րի	վատ	վի	ճա	կը,
•	 Սո	ցի	ա	լա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	և	հա

ղոր դակ ցու թյան վատ վի ճա կը[5]:
Սո ցի ալ–տնտե սա կան զար գաց ման 

նա խադ րյալ նե րը: Հա մայն քի սո ցի ալ–
տնտե սա կան զար գա ցու մը հնա րա վոր 
է հե տև յալ եր կու ուղ ղու թյուն նե րով՝ գյու
ղատն տե սու թյուն և տու րիզմ: Տու րիզ մը 
կա րող է զար գա նալ հա մայն քի տա րած
քում և հա րա կից շրջան նե րում գտնվող 
բազ մա թիվ հնա գի տա կան, ճար տա րա պե
տա կան և պատ մա կան հու շար ձան նե րի 
առ կա յու թյան հի ման վրա: Բա ցի այդ, այս
տեղ կա րե լի է զար գաց նել ագ րո տու րիզ մը, 
գաստ րո նո մի ա կան և ազ գագ րա կան տու
րիզ մը: Գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցու մը 
կապ վում է առա ջին հեր թին օր գա նա կան 
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Роль краеведческих исследований местных общин в процессе 
всестороннеговоспитания учащихся на примере общины 

 Елпин Вайоц Дзорского региона (марза)
М. Худоян

Краеведческие исследования учащихся своего места жительства (общины) имеют 
важное значение в формировании знаний и развитии умений и ценностей в учебном 
процессе.

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с формированием знаний 
и всесторонним воспитанием учащихся на основе краеведческих учебных материалов 
общины Елпин Вайоц Дзорского региона (марза). 

The Role of the Local Communities in the Process of the Comprehensive Education 
of the Students (on the sample of Vayots Dzor Yelpin community)

M. Khudoyan
The areal studies according to the local settlement (community) have great importance in 

the learning process of systematic formation of the students’ knowledge, abilities and values. 
In the article, on the basis of Vayots Dzor Yelpin community areal educational materials, 
some problems dealing with the students’ knowledge formation are represented.

հո ղա գոր ծու թյան և անաս նա պա հու թյան 
զար գաց ման հետ: Առաջ նա յին կա րող են 
դառ նալ անաս նա պա հա կան` կա թի, միս, 
բրդի և հո ղա գոր ծա կան` մրգեր, բան ջա րե
ղեն և խա ղող մթերք նե րի վե րամ շա կու մը: 
«Արե նի» սոր տի խա ղո ղը, որը մշակ վում 
է հա մայն քի հա րա վում` հա րա վա հա յաց 
թեք լան ջերն ի վրա, մեծ պա հան ջարկ ու

նի Երև ա նի կո նյա կի գոր ծա րա նի կող մից: 
Մեղ վա բու ծու թյու նը, որը նախ կի նում հա
մայն քի տնտե սու թյան կա րև որ ճյու ղե րից 
մեկն էր, այժմ պահ պան վում և զար գա նում 
է նա խա ձեռ նող ան հատ նե րի շնոր հիվ: 
Որո շա կի նե րուժ կա վե րա կանգ նե լու նաև 
նախ կի նում տա րած ված թթե նու մշա կու
թյու նը և շե րա մա պա հու թյու նը[7]: 
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ԼԻԼԻԱ ՎԵՐԴՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ – ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐը ԲՈՒՀՈՒՄ

Բու հը սո ցի ալ – ման կա վար ժա կան յու
րա հա տուկ հա մա կարգ է, որում իրա կա
նա նում է ու սա նող նե րի սո ցի ալ – հո գե
բա նա կան և ու սում նա մաս նա գի տա կան 
հար մա րու մը: Դա նշա նա կում է ու սա նող
նե րի` կրթա կան նոր մի ջա վայ րում ակ տիվ 
և ստեղ ծա գոր ծա բար ներգ րա վում, որի 
գոր ծըն թա ցում ձև ա վոր վում են ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վետ 
կազ մա կերպ ման նոր կա րո ղու թյուն ներն 
ու հմտու թյուն նե րը, հե տաքրք րու թյունն 
ընտ րած մաս նա գի տու թյան նկատ մամբ, 
կո լեկ տիվ և ան հա տա կան աշ խա տան քի 
հա մա կար գին ըն տե լա ցու մը, ինք նագ նա
հատ ման կա րո ղու թյուն նե րը:

Բու հում առա ջին կուր սի ու սա նո ղի 
հար մա րումն իրա կա նա նում է բարդ կեն
սա փու լում, որը բնու թագր վում է մի շարք 
հա կա սու թյուն նե րով:

Ուշ պա տա նե կան հա սա կը` պա տա
նե կու թյան երկ րորդ շրջա նը, հա մընկ
նում է մար դու ֆի զի ո լո գի ա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի, ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան, իմա ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րի առա վե լա գույն զար գաց ման, 
աշ խար հա ճա նա չո ղու թյան և ինք նա ճա
նաչ ման, աշ խար հա յաց քի ձև ա վոր ման 
կա րև որ շրջան է: Հատ կա պես այս տա
րի քում է ձև ա վոր վում հո գև որ – բա րո յա
կան, գա ղա փա րա կան և սո ցի ա լա կան 
հա սու նու թյան այն մա կար դա կը, որը 
երի տա սար դին դարձ նում է հա սա րա
կայ նո րեն ակ տիվ, սո ցի ա լա կա նաց ված 

անձ` նոր հե տաքրք րու թյուն նե րով ու 
ձգտում նե րով (4):

Նոր մի ջա վայ րում կո լեկ տի վի ձև ա վո
րումն ըն թա նում է ու սա նո ղի կող մից իր 
ան հա տա կա նու թյան դրսև որ ման ներ քին 
մղմամբ. փորձ է ար վում դիրք ձեռք բե
րե լու մի ջա վայ րում, ցան կու թյուն է առա
ջա նում տար բեր վե լու մյուս նե րից, ի հայտ 
են գա լիս, հե ղի նա կու թյան ձեռք բեր ման 
կողմ նո րո շում ներ: Վառ ար տա հայտ վում 
են անձ նա յին որակ նե րը, իրենց կող մից 
ձև ա վոր ված պա հան ջա յին հա մա կար գը, 
վար քագ ծա յին դրսև ո րում նե րը: Ան հա
տա կա նաց ման փու լում մեծ ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում ար տա քին տես քին, խո սե լու 
ոճին, կեց ված քին, հա ղոր դակց ման տե
սակ նե րին և ոճե րին (1):

Բուհ ըն դու նե լու թյու նը և ու սում նա ռու
թյու նը կապ ված են կյան քի, գոր ծու նե ու
թյան և կեն ցա ղի էա կան փո փո խու թյուն
նե րի հետ: Առա ջին կուր սի ու սա նող նե րի 
հար մա րումն ըն թա նում է ըստ հե տև յալ 
մա կար դակ նե րի`
•	 հար	մա	րում	 ու	սուց	ման	 նոր	 հա	մա

կար գին,
•	 հար	մա	րում	ու	սում	նա	կան	ռե	ժի	մի	փո

փո խու թյա նը,
•	 ներգ	րա	վում	նոր	կո	լեկ	տի	վում:

Բու հա կան մի ջա վայ րին հար մար ման 
գոր ծըն թա ցում առ կա են հե տև յալ դժվա
րու թյուն նե րը`
•	 կյան	քի	սո	վո	րա	կան	ռիթ	մի	փո	փո	խու

թյու նը,
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•	 հու	զա	կան	 ապ	րում	նե	րը`	 կապ	ված	
դպրո ցա կան կո լեկ տի վից և հա մա դա
սա րան ցի նե րից հե ռա նա լու հետ,

•	 ապա	գա	 մաս	նա	գի	տու	թյան	 վե	րա	բե
րյալ ոչ բա վա կա նա չափ ձև ա վոր ված 
պատ կե րա ցում նե րը,

•	 կեն	սա	կան	նոր	պայ	ման	նե	րում	աշ	խա
տան քի և հանգս տի օպ տի մալ ռե ժի մի 
պահ պան ման ան կա րո ղու թյու նը,

•	 ինք	նա	կա	ռա	վար	ման	 ցածր	 մա	կար
դա կը (ինք նու րույն աշ խա տանք իրա
կա նաց նե լու, հանձ նա րար ված նյու թը 
մշա կե լու, տե ղե կատ վու թյուն որո նե լու, 
հա մա կար գե լու, սկզբնաղ բյուր նե րով 
աշ խա տե լու, տպա գիր և էլեկտ րո նա յին 
գրա կա նու թյուն ձեռք բե րե լու, դա սա
խո սու թյուն ներ գրա ռե լու հմտու թյուն
նե րի ոչ բա վա կա նա չափ ձև ա վոր վա
ծու թյու նը),

•	 ու	սում	նա	կան	 գոր	ծու	նե	ու	թյամբ	 ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, որը նյար դա հո
գե կան լար վա ծու թյուն է առա ջաց նում,

•	 ակա	դե	մի	ա	կան	 բարձր	պա	հանջ	նե	րը,	
ու սում նա կան նյու թի դժվա րու թյու նը, 
հան րակր թա կան ցածր պատ րաս տու
թյու նը, նոր առար կա նե րի և գոր ծու
նե ու թյան նոր ձև ե րի յու րաց ման հետ 
կապ ված դժվա րու թյու նը,

•	 հա	մա	կուր	սե	ցի	նե	րի	 և	 դա	սա	խոս	նե	րի	
ներ կա յու թյամբ հրա պա րա կավ ելույթ 
ու նե նա լու վա խը, կաշ կանդ վա ծու թյու
նը, հա ղոր դակց ման և բա նա վի ճե լու 
հմտու թյուն նե րի պա կա սը, հա մա
կուր սե ցի նե րի և դա սա վան դող նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն ներ ձև ա վո րե լու 
անվճ ռա կա նու թյու նը,

•	 նոր	 մի	ջա	վայ	րում	 հո	գե	բա	նա	կան	ան
հար մա րա վե տու թյու նը, հա ճա խում նե
րի ամե նօ րյա վե րահս կո ղու թյան գոր
ծըն թա ցից ան բա վա կա նու թյու նը,

•	 հե	ռա	վոր	 մար	զե	րից,	 ար	տերկ	րից	
եկած ու սա նող նե րի հա մար սո ցի ալ – 
տնտե սա կան բնույ թի հիմ նախն դիր
նե րը` կապ ված բնա կա րա նի և ֆի
նան սա կան մի ջոց նե րի ապա հով ման, 
քա ղա քի մի ջա վայ րին և կեն սա ձև ին 
հար մար ման, մեր ձա վոր նե րից հե ռու 
գտնվե լու և հու զա կան աջակ ցու թյան 
բա ցա կա յու թյան հետ,

•	 բարձ	րա	գույն	 կրթու	թյան	 հա	մա	կար
գում ու սուց ման կազ մա կերպ ման նոր 
ձև ե րին ան ցու մը, ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի վե րահս կո
ղու թյան և գնա հատ ման ձև ե րի փո փո
խու թյու նը:
Բնա կա նա բար, նշված դժվա րու թյուն

նե րը ձև ա վո րում են ֆի զի ո լո գի ա կան, 
կեն սա բա նա կան, սո ցի ա լա կան և հո գե
բա նա կան բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, որոնք 
էա կան փո փո խու թյուն ներ են առաջ բե
րում ու սա նող նե րի վար քի և գոր ծու նե ու
թյան, տա րի նե րի ըն թաց քում ձև ա վոր ված 
կարծ րա տի պե րի մեջ:

Տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թա ցի և տե
ղե կատ վու թյան առա տու թյան պայ ման նե
րում հա ճախ առա ջա նում են գեր հոգ նա
ծու թյուն, ընկ ճախտ, մտա գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան նվա զում, հու զա կան 
գեր լար վա ծու թյուն, սթրես, մե կու սա ցում, 
որից հնա րա վոր է խու սա փել մի այն հո գե
բա նա կան հա մա պա տաս խան աջակ ցու
թյան մի ջո ցով:

Ու սա նող նե րի հար մար ման հիմ նախնդ
րի լուծ ման գոր ծում կա րև որ է խո րու թյամբ 
հե տա զո տել հատ կա պես սո ցի ա լա կան և 
ու սում նա կան դժվա րու թյուն նե րը: Դրանց 
մի մա սը կապ ված է դպրո ցի շրջա նա
վարտ նե րի` բու հում ու սում նա կան և 
կազ մա կեր պա կան – հա ղոր դակ ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան տե սակ նե
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րի իրա կա նաց ման ոչ բա վա րար չա փով 
պատ րաստ վա ծու թյան հետ:

Բնա կա նա բար, բու հի կրթա կան մի
ջա վայ րին արա գո րեն և առանց բար
դույթ նե րի են հար մար վում այն ու սա նող
նե րը, ով քեր ավար տել են նախ նա կան 
և մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն ներ, տվյալ բու հի 
հե նա կե տա յին վար ժա րա նը: Դա պայ
մա նա վոր ված է կազ մա կեր պա ման
կա վար ժա կան այն սերտ կա պե րով և 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րով, որոնք ձև
ա վոր վում են բու հե րի և այդ ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րի մի ջև: Ավագ 
դպրո ցա կան նե րի հան րակր թա կան 
պատ րաս տու թյունն ան հա մե մատ բարձր 
է, և եթե բու հի ու ավագ դպրո ցի մի ջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյունն ար դյու նա վետ է 
իրա կա կա նում, բու հի տե ղե կատ վա կան, 
քա րոզ չա կան, գո վազ դա յին գոր ծու նե
ու թյու նը նպա տա կա յին է անց կաց վում, 
բու հում հե տա գա ու սում նա ռու թյա նը սո
ցի ալ–հո գե բա նա կան հար մար ման մե
խա նիզմ ներ են մշակ վում, ապա ու սա
նող ներն առա վել լավ են հար մար վում 
բու հի կրթամ շա կու թա յին մի ջա վայ րին:

Բա վա կա նա չափ ար դյու նա վետ են 
նաև բու հի նա խա պատ րաս տա կան բաժ
նի հա մա կարգ ված գոր ծու նե ու թյու նը, 
դպրո ցա կան նե րի ներգ րա վու մը բու հի ու
սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
տար բեր ոլորտ նե րում, առար կա յա կան 
օլիմ պի ա դա նե րի հա մա տեղ անց կա ցու մը, 
ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան պրակ
տի կա յի հա մա կարգ ված կազ մա կեր պու մը 
հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րում, ու սա
նող նե րից և դա սա խոս նե րից կազմ ված 
մաս նա գի տա կան խմբե րի աշ խա տան քը 
տվյալ բու հի գոր ծու նե ու թյան լու սա բան
ման ուղ ղու թյամբ և այլն:

Լ. Վ. Կո մա րովս կա յան գրում է, որ բու
հի կրթամ շա կու թա յին մի ջա վայ րի պա
հանջ նե րին ու սա նող նե րի հար մար ման 
առա ջին փու լում պետք է աս տի ճա նա բար 
ան ցում կա տար վի դպրո ցում կի րառ ված 
ավան դա կան մե թոդ նե րից դե պի բու հա
կան ու սուց ման նոր ձև եր ու մե թոդ ներ(3):

Լ. Ա. Ան տո նո վան նշում է, որ ու սում
նա ռու թյան առա ջին շրջա նում առա վել 
մեծ ու շադ րու թյուն պետք է հատ կաց վի 
ու սա նող նե րի հու զա կա մա յին հո գևի ճա
կի ախ տո րոշ մա նը, տրա մադր վա ծու
թյա նը, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի բնույ թին, ու սա նո ղա կան խմբի 
կո լեկ տի վի ձև ա վոր մա նը` խու սա փե լու 
հա մար ներխմ բա յին հա կա մար տու թյուն
նե րից, բա խում նե րից և ան ցան կա լի մի
ջա դե պե րից, որոնք կա րող են առա ջա նալ 
տար բեր վայ րե րից եկած և սո ցի ալ – մշա
կու թա յին զար գաց վա ծու թյան տար բեր 
մա կար դակ ու նե ցող ու սա նող նե րի մի ջև 
(2): Սկզբնա կան շրջա նում բա վա րար ված 
լի նե լով սոսկ բուհ ըն դուն վե լու փաս տից, 
իրենց կյան քում տե ղի ու նե ցած ոգև ո րիչ 
իրա դար ձու թյու նից` ու սում նա ռու թյան 
առա ջին շրջա նում, սա կայն, այդ ոգև ո
րու թյու նը տե ղի է տա լիս շփոթ վա ծու թյան, 
քա նի որ ու սա նո ղը կանգ նում է նոր պա
հանջ նե րի և ու սում նա կան մեծ ծան րա
բեռն վա ծու թյան առ ջև: Նախ կին դպրո ցա
կանն ար դեն կա տա րել է իր ընտ րու թյու նը` 
հայտն վե լով սո ցի ալ – մշա կու թա յին նոր 
իրա վի ճա կում, որում նա պետք է հար մար
վի, դրսև ո րի ինք նա կա ռա վար ման որակ
ներ և գի տե լիք նե րի ամե նօ րյա ստուգ ման 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա րո ղա
նա հա մա կարգ ված յու րաց նել ու սում նա
կան ծա վա լուն նյու թը:

Ու սա նո ղի սո ցի ալ – հո գե բա նա կան 
հար մար մա նը խո չըն դո տում են ոչ մի այն 
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ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ
ման նոր պայ ման ներն ու պա հանջ նե
րը, այ լև ու սուց ման բո վան դա կու թյու նը: 
Բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գում 
ու սում նա կան դա սըն թա ցի բո վան դա կու
թյու նը յու րաց նե լու հա մար բա վա կան չէ 
մի այն գրա ռել դա սա խո սու թյու նը. հան
րակր թա կան դպրո ցում ու սում նա կան նյու
թը դա սագր քե րով յու րաց րած աշա կերտ
նե րը դժվա րու թյամբ են հա մա կերպ վում 
այն մտքին, որ բու հա կան ու սում նա կան 
ծրա գի րը խո րու թյամբ յու րաց նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է աշ խա տել մե ծա ծա վալ տե
ղե կատ վու թյամբ, ու սում նա հե տա զո տա
կան ինք նու րույն աշ խա տանք կա տա րել, 
ստեղ ծել թղթա պա նակ ներ, գրել ռե ֆե
րատ ներ և այլն: Հատ կա պես մեծ դժվա
րու թյուն ներ են զգում հե ռա վոր մար զե րից 
եկած ու սա նող նե րը, որոնք դժվա րա նում 
են տե ղե կատ վու թյուն ձեռք բե րե լու, գրա
դա րա նից, հա մա կարգ չից և հա մա ցան ցից 
օգտ վե լու հար ցում: Այս դեպ քում նրանք 
զգում են դա սա վան դող նե րի ու հա մա կուր
սե ցի նե րի աջակ ցու թյան կա րի քը և հա մա
պա տաս խան վե րա բեր մունք չստա նա լով` 
դառ նում ինք նամ փոփ, մե կու սաց ված, 
չհա ղոր դակց վող: Դա կա րող է նաև բու
հից հե ռա նա լու պատ ճառ դառ նալ: Սո ցի
ալ – մշա կու թա յին նոր իրա վի ճա կում նոր 
խնդիր ներ են առա ջադր վում` կապ ված 
հա ղոր դակց ման և ու սում նա կան ակ տի
վու թյան հետ: Ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում ստեղծ ված տար բեր իրա վի ճակ նե րը, 
հա րա բե րու թյուն նե րը, փոխշ փում նե րը 
տար բեր ձև ով են ազ դում առա ջին կուր սի 
ու սա նո ղի վար քի և հո գե բա նու թյան վրա: 
Ու սա նող նե րի մի մա սը բու հի կրթա մշա
կու թա յին նոր պայ ման նե րին հար մար վում 
է առանց ցնցում նե րի, բնա կա նոն հու նով, 
մի մա սը` հու զա կան լար վա ծու թյամբ, որն 

ու ղեկց վում է ընկճ վա ծու թյամբ, հի աս թա
փու թյամբ, օտար մամբ: Եթե հար մար ման 
գոր ծըն թա ցը սա հուն և արագ չի ըն թա
նում, ապա ար դյու նա վե տո րեն չեն ըն
թա նում նաև հո գե կան մի շարք գոր ծըն
թաց ներ` ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, 
ըն կա լու մը: Դա իր հեր թին ու ղեկց վում է 
իր ան ձի նկատ մամբ ոչ հա մար ժեք պատ
կե րա ցում նե րով, թե րար ժե քու թյան բար
դույ թով, բա խում նա յին իրա վի ճակ նե րով, 
իր սո ցի ա լա կան դե րի ոչ ճիշտ ըն կալ մամբ 
ու գնա հատ մամբ, աշ խա տու նա կու թյան 
անկ մամբ, հոգ նա ծու թյամբ, ան տար բե
րու թյամբ, նույ նիսկ հա կա հա սա րա կա կան 
արարք նե րով:

Առա ջին կուր սի ու սա նող նե րի հար մար
ման գոր ծըն թա ցում կա րև որ նշա նա կու
թյուն ու նեն նրա հո գե բա նա կան ակ տի վու
թյան խթա նու մը, նոր տե ղե կատ վու թյան 
յու րաց ման ներ քին պա հանջ մունքն ու 
հե տաքրք րու թյու նը, ու սում նա կան տե
ղե կատ վու թյան մշակ ման նկատ մամբ 
հա մա կարգ ված մո տե ցու մը: Նշված գոր
ծոն նե րը պայ մա նա վո րում են հա մար ժեք 
հար մա րո ղա կան վար քի ձև ա վո րու մը:

Մեր դի տար կում նե րը ցույց են տա լիս, 
որ հու զա կան անդ րա դար ձը ևս ձև ա վո
րում է հա մար ժեք հար մա րո ղա կան վարք: 
Հա ճախ է պա տա հում, որ դա սա վան դո
ղի և հա մա կուր սե ցի նե րի կող մից ու սա
նո ղի ձգտում նե րին, պատ կե րա ցում նե
րին, գոր ծո ղու թյուն նե րին հա կադր վե լը, 
նրա արարք նե րի ոչ ճիշտ ըն կա լումն ու 
գնա հա տու մը հան գեց նում են հու զա կան 
ցնցում նե րի, որի ար դյուն քում ի հայտ են 
գա լիս հի աս թա փու թյուն, վախ, տրա մադ
րու թյան ան կում, ընկ ճախտ (դեպ րե սիա):

Ու սա նող նե րի հար մար ման գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր
ված է նաև նրանց անձ նա յին կողմ նո րո
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շիչ նե րի ակ տի վաց մամբ: Առա վել լավ են 
հար մար վում այն ու սա նող նե րը, ով քեր ու
նեն կա յուն հա մոզ մունք ներ, դիր քո րո շում, 
նպա տա կամղ ված են, հստակ պատ կե
րաց նում են իրենց նպա տակ նե րը:

Քա նի որ առա ջին կուր սի ու սա նո ղի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գում 
առաջ նա յին տեղ է գրա վում ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը, պետք է հաշ վի առ նել 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի սո ցի ալ – հա
ղոր դակ ցա կան առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: Առա ջին կուր սի ու սա նողն իր գոր
ծու նե ու թյու նը սկսում է նոր հա մա կար գում, 
որը հան րակր թու թյան հա մա կար գից էա
պես տար բեր վում է իր նպա տակ նե րով, 
խնդիր նե րով, պա հանջ նե րով, ու սուց ման 
մե թոդ նե րով, ու սում նա կան աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման ձև ե րով, սո ցի ա լա կան 
հա ղոր դակց ման ոճե րով:

Ու սա նո ղի` սո ցի ա լա կան այդ մի ջա
վայ րում հեշ տո րեն ին տեգր վե լու հա մար 
դա սա վան դո ղից և ու սա նող նե րի հար
մար ման գոր ծըն թա ցում շա հագր գիռ այլ 
սու բյեկտ նե րից պա հանջ վում է ու սում
նա սի րել այն դժվա րու թյուն նե րը, որոնք 
ի հայտ են գա լիս, որո նել դրանց հաղ
թա հար ման ու ղի նե րը: Ակն հայտ է, որ 
նոր մի ջա վայ րում ու սա նող նե րին դրա
կան լից քեր է հա ղոր դում դա սա վան դող 
– ու սա նող, ու սա նո ղա կան խումբ – ու սա

նող, ու սա նող – ու սա նող, բու հի կրթա կան 
մի ջա վայր – ու սա նող փո խազ դե ցու թյուն
նե րի բնույ թը: Հար մա րո ղա կան մե խա
նիզմ ներ ու նե ցող փո խազ դե ցու թյու նը 
խթա նում է ու սա նո ղի ինք նո րո շումն ու 
ինք նի րա ցու մը, թույլ է տա լիս նպա տակ
ներ առա ջադ րել և իրա կա նաց նել դրանք: 
Ընդս մին հարկ է հաշ վի առ նել այն հան
գա ման քը, որ յու րա քան չյուր մար դու 
հար մա րո ղա կան հնա րա վո րու թյուն ներն 
ան հա տա կան են` կախ ված ժա ռան գա
կան գոր ծոն նե րից, տա րի քից, հո գե բա
նա կան – ան հա տա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րից, խմբա յին գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձև ե րում նախ կի նում ընդգրկ
վա ծու թյու նից, օրի նակ` ավե լի հեշտ են 
հար մար վում այն ու սա նող նե րը, ով քեր 
հա ճա խել են մար զա կան և մշա կու թա յին 
տար բեր հաս տա տու թյուն ներ, հա սա րա
կա կան գոր ծու նե ու թյան լայն փորձ ու նեն:

Հար մար ման գոր ծըն թա ցում ու սա նողն 
իրաց նում է իր ներ քին հնա րա վո րու թյուն
նե րը, կա տա րե լա գոր ծում է ու սում նա կան 
կա րո ղու թյուն ներն ու հմտու թյուն նե րը, 
հա ղոր դակ ցու մը, հե տև ա բար հար մա րու
մը դի տարկ վում է որ պես անձ նա յին ինք
նի րաց ման փուլ: Ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյու նը, հար մա րու մը և ինք նի րա ցու մը 
մի մյանց հետ փոխ կապ ված և փոխ պայ
մա նա վոր ված են:
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Проблема социально–психологической и учебно–профессиональной  
адаптации студентов в вузе

Л. Вердян
В статье рас смат ри ва ют ся проб ле мы со ци аль но–пси хо ло ги чес кой и учеб но–про фес

си о наль ной адап та ции в ву зе. Вы яв ле ны труд но сти адап та ции в об ра зо ва тель ной сре
де ву за. Обос но вы ва ет ся, что сти му ли ро ва ние пси хо ло ги чес кой ак тив но сти в про цес се 
адап та ции пер во курс ни ков име ет важ ное зна че ние.

The problem of social–psychological and educational–professional  
adaptation of students in the educational institutions

L. Verdyan

The problem of social–psychological and educational–professional adaptation in the edu
cational institutions are considered in the article.Experimental observations enabled to pres
ent first year students’ adaptation levels. The difficulties of adaptation in educational sphere 
of the educational institutions are revealed. In the result of the mentioned work, it becomes 
obvious that stimulation of psychological activities in the process of first year students’ adap
tation is very important. 
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ԱՐՏԱԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Այ սօր ժա մա նա կա կից կրթու թյան շատ 
հիմ նախն դիր ներ ուղ ղա կիո րեն կապ ված 
են տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հետ: Գործ նա կան աշ
խա տան քը վկա   յում է (Ստե փա նյան Ա. Գ., 
Գաբ րի ե լյան Հ. Հ., 2011, Лилия Г., 2013 և 
այլք), որ կրթա կան հա մա կար գի ու սում
նա մե թո դա կան, գի տա ման կա վար ժա
կան, գի տա հե տա զո տա կան, ինչ պես նաև 
ծրագ րա յին ապա հով ման և կրթա կան այլ 
ռե սուրս նե րը բա վա կա նին արագ են հնա
նում: Ուս տի ման կա վար ժը, այդ թվում 
նաև ֆի զի կա  կան կուլ տու րա յի ու սու ցի չը, 
իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում պետք է կա րո ղա նա ճիշտ ժա մա
նա կին կի րա  ռել ոչ մի այն տե ղե կատ վա
կան կրթա կան ժա մա նա կա կից նյու թեր, 
այ լև տեխ նո լո գիա ներ, որոնք արագ 
կար ձա գան քեն նոր ձև ա վոր վող մաս նա
գի տու թյո ւն նե րի շու կա յի պա հանջ նե րին: 
Այս հա մա տեքս տում պետք է առանձ նա կի 
նշել, որ ժա մա նա կա կից կրթա կան խնդիր
նե րի լուծ ման հա մար իրենց յու րա  հա տուկ 
տեղն ու նեն հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո
գի ա նե րը, որոնց բուռն զար գա ցու մը լայն 
հնա րա վո րու թյո ւն է ըն ձե ռում ֆի  զի կա կան 
կուլ տու րա յի ու սուց չի մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյո ւնը բարձ րաց նելու որա 
կա կան նոր մա կար դա կի: Այդ պատ ճա
ռով հա մա կարգ չի հետ աշ խա տե լու և այն 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր ոլորտ նե րում 
կի րա ռե լու կա րո ղու թյո ւնը յու րա քան չյուր 
մաս նա գե տի հա մար դառ նում է կա ր ևո
րա գույն բա ղադ րիչ:

Նման պա րա գա յում պետք է նշել, որ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սու ցի չը դառ
նում է ֆիզ   կուլ տու րա յին կրթու թյան վե
րա կա ռուց ված բո վան դա կու թյան կրո ղը, 
մաս նա գի տա կան գոր  ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյո ւնն ապա հո վող ման կա
վար ժա կան պայ ման նե րի կազ մա  կեր  պո
ղը: Ըստ այդմ` ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ու սու ցի չն իր մաս նա գի տա  կան գոր ծու նե
ու թյո ւնը պետք է կա ռու ցի ժա մա նա կա
կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան` 
տի րա պե տե լով մաս նա գի տա կան կոմ պե
տեն տու թյան բո վան դա կու թյա նը:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սուց չի 
մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան բո
վան դա կու     թյո ւնում իր առանց քա յին տեղն 
ու նի տե ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա
կան կոմ պե տեն ցի ան, որի տի րա պե տու մը 
դառ նում է ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ժա
մա նա կա կից դա սի արդ յու  նա վետ անց
կաց ման պար տա դիր պայ ման:

Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սու ցիչ նե
րի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
և մո դե  լի ձև ա վոր ման, նրանց մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյու նում անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վու  թյան պա հան ջար կի պար
զա բան ման, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի տի րա  պետ  ման մա կար դա կի և 
առար կա յի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա
ցում տե ղե կատ վա կան տեխ  նո  լո գիա նե րի 
կի րառ ման վե րա բե րյալ նրանց կար ծի քի 
բա ցա հայտ ման նպա տա կով մեր կող  մից 
կա տար վել է սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան 
ու սում նա սի րու թյուն, որի հա մար կազմ
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վել է հա տուկ հար ցա թեր թիկ` բաղ կա ցած 
16 հար ցից: Հար ցերն ու նեն պա տաս խա
նի այ լընտ րան քա յին տար բե րակ ներ, ընդ 
որում հարց վող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու
նե ին ընտ րե լու մե կից ավե լի պա տաս խան
ներ և պար զա  բա նե լու իրենց տե սա կե տը: 
Սո ցիո լո գի ա կան հար ցումն իրա կա նաց
վել է ՀՀ բո լոր մար  զե րում և ԼՂՀ–ում: 
Հարց մա նը ըն դհա նուր առ մամբ մաս
նակ ցել է ֆի զի կա կան կուլ  տու րա յի 620 
ու սու ցիչ, որոն ցից 45,0 տո կոսն արա կան 
սե ռի, 55,0 տո կո սը` իգա կան: Նրան ցից 
84,7 տո կոսն ու ներ բարձ րա գույն մաս նա
գի տա կան կրթու թյուն, իսկ մի ջին ման
կա վար ժա կան ստա ժը կազ մում էր 14,7 
տա րի: Պարզ վեց, որ նրանց 73,2 տո կո
սը հիմ նա կա նում դա սա վան դում է մի ջին 
դա սա րան նե րում, 25,3 տո կոսը` կրտսեր 
և 42,6 տո կո սը` բարձր դա սա րան նե րում:

Հարց մա նը մաս նակ ցած ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա յի ու սու ցիչ նե րի ըն դա մե նը 24 
տո կոսն է վեր ջին հինգ տա րի նե րին ան
ցել վե րա պատ րաս տում: Սա այն դեպ քում, 
երբ հենց նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
դպրո ցա կան նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան գոր ծըն    թա ցում տե ղի են ու նե
նում առանց քա յին փո փո խու թյուն ներ:

Այն հար ցին, թե զբաղ վում ե՞ն գի տա
մե թո դա կան գոր ծու նե ու թյամբ, հարց վող
նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը` 95,2 
տո կո սը, տվել է բա ցա սա կան պա տաս
խան, և ըն դա մե նը 4,8 տո կոսն է դրա կան 
պա տաս խա նել: Ար դյունք նե րը վկա յում 
են, որ ներ կա ժա մա նա  կաշր ջա  նում անհ
րա ժեշտ է ոչ մի այն ուղ ղա կի ակ տի վաց նել 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սուց չի գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում գի տա մե թո դա կան 
ուղղ վա ծու թյու նը, այ լև պետք է ամե նից 
առաջ նրա աշ խա տան քը բե րել հա մա
պա տաս խան պատ շաճ պայ ման նե րի: Նա 
պետք է առաջ  նա հերթ կա տա րի այն գոր
ծա ռույթ նե րը, որոնք նրա մաս նա գի տու
թյան հան դեպ ու նեն առաջ նա յին պա հանջ
ներ: Չնա յած ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ու սու ցիչ նե րը չեն զբաղ  վում գի տա մե թո դա
կան գոր ծու նե ու թյամբ, սա կայն կա տա րում 
են մի շարք գոր ծա ռույթ ներ, որոնք պատ
կեր ված են գծա պատ կեր 1–ում:

Գծա պատ կե րից պարզ է դառ նում, որ ֆի
զի կա կան կուլ տու րա յի ու սու ցիչ ներն առա վե
լա պես կազ մա կեր պում են ֆիզ կուլտ–առող
ջա րա րա կան մի ջո ցա ռում ներ (58,0 տո կոս), 
իսկ գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու
նը գտնվում է հե տին պլա նում (3,7 տո կոս):

Գծապատկեր 1 

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների զբաղվածության ձևերը

Իսկ թե ինչպե՞ս են ուսուցիչները գնահատում ֆիզիկական կուլտուրայի կրթական ոլոր
տի տեղեկատվական և մեթոդական ապահովվածության մակարդակը, պատկերված է 
գծապատկեր 2–ում։
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Գծապատկեր 2

Ֆիզիկական կուլտուրայի կրթական ոլորտի տեղեկատվական և մեթոդական 
ապահովվածության մակարդակն ըստ ուսուցիչների, տոկոսներով

Գծա պատ կե րից պարզ է դառ նում, որ 
դպրո ցա կան ֆի զի կա կան կուլ տու րա
յի կրթա կան ոլոր տի տե ղե կատ վա կան 
և մե թո դա կան ապա հով վա ծու թյան մա
կար դա կը բարձր են գնա հա տում ու սու
ցիչ նե րի ըն դա մե նը 13 տո կո սը, որը վկա
յում է դպրո ցա կան նե րի ֆիզ կուլ տու րա յին 
կրթու թյան ոչ բա վա րար ապա հով վա ծու

թյան մա սին:
Հա ջորդ հարցն ուղղ ված էր բա ցա հայ

տե լու, թե ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սու
ցիչ նե րը «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» առար
կա յի կրթա կան ոլոր տից առա վե լա պես 
ինչ պի սի՞ տե ղե կատ վու թյան պա հան ջարկ 
ու նեն: Ար դյունք նե րը պատ կեր ված են 
գծա պատ կեր 3–ում:

Գծապատկեր 3 
«Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի կրթական ոլորտից ֆիզիկական կուլտուրայի 
ուսուցիչների տեղեկատվության պահանջարկը ըստ ուղղությունների, տոկոսներով

Ակն հայտ է` «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
առար կա յի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա
ցում ու սուց    ման նոր մե թոդ նե րի և մի ջոց
նե րի ուղ ղու թյամբ պա կա սուր դի առ կա
յու թյու նը, որը նշել են հարց վող նե րի 62,6 
տո կո սը, ինչ պես նաև մեծ է ու սու ցիչ նե րի 
պա հան ջար կը դպրո ցա կան նե րի գոր ծու
նե ու թյան գնա հատ ման նոր ձև ե րի վե րա
բե րյալ (46,8 տո կոս):

Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սու ցիչ նե րի 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը (98,7 տո
կոս) ցան կու թյուն է հայտ նել, որ լի նի ու
սու ցիչ նե րի հան րա պե տա կան խոր հուրդ, 
որ տեղ կքննարկ վեն իրենց հե տաքրք րող 
մաս նա գի տա կան հար ցե րը:

Ու սու ցիչ նե րի պա տաս խան նե րը «Կա
րո ղա նո՞ւմ եք աշ խա տել հա մա կարգ
չով» հար ցին ցույց տվե ցին, որ հարց ված 
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ման կա վարժ նե րի 49,7 տո կո սը ընդ հան
րա պես չի կա րո ղա նում աշ խա տել: Այս 
առու մով պետք է նշել, որ հա մա կարգ չին 
տի րա պե տող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը մա
կե րե սո րեն էր կա րո ղա նում աշ խա տել: 
Ըստ այդմ` անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել` հա մա
կարգ չին տի րա պետ ման մա կար դա կը դե
ռևս չի երաշ խա վո րում նրա գործ նա կան 

կի րա ռու մը, որը հիմ նա վոր վում է հա ջորդ 
հար ցի մեկ նա բան ման ժա մա նակ: Այս
պես, պարզ վեց, որ ու սու ցիչ նե րի 49 տո կո
սը ընդ հան րա պես չի օգտ վում ին տեր նետ 
ցան ցից, և ըն դա մե նը 38,9 տո կոսն է, որ 
հա ճա խա կի օգտ վում է ին տեր նե տից, իսկ 
թե ի՞նչ նպա տա կով, պատ կեր ված է գծա
պատ կեր 4–ում:

Գծապատկեր 4 
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների կողմից ինտերնետի օգտագործման նպատակները

Գծա պատ կեր 4–ից երև ում է, որ ու սու
ցիչ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյունն 
ին տեր նե  տն օգ տա գոր ծում է որ պես հա
ղոր դակց ման, ազատ ժա ման ցը նոր ձև ով 
կազ մա կեր պե լու մի ջոց:

Հա ջորդ հար ցի պա տաս խան նե
րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ է 
դառ նում, որ ֆի զի կա կան կուլ տու   րա յի 
ու սու ցիչ նե րը դրա կան են վե րա բե րում 

հա մա կարգ չի կի րառ մա նը «Ֆի զի կա
կան կուլ տու րա» առար կա յի դա սա վանդ
ման ըն թաց քում: Այս հար ցի վեր լու ծու
թյան արդ յունք նե րը պատ կեր ված են 
գծա պատ կեր 5–ում: Հե տաքր քիր է, որ 
ու սուց իչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը (63,2 
տո կոս) նպա տա կա հար մար է գտնում 
հա մա կար գի չը կի րա ռել տար րա կան 
դա սա րան նե րում։

Գծապատկեր 5
Համակարգչի կիրառման նպատակահարմարությունն ըստ դասարանների

Հա ջորդ հարցն ուղղ ված էր բա ցա հայ տե լու, թե հա մա կար գի չը ծրագ րա յին ո՞ր բաժ
նում է առա վե լա պես նպա տա կա հար մար կի րա ռել: Ար դյունք նե րը պատ կեր ված են 
գծա պատ կեր 6–ում:
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Գծա պատ կե րից երև ում է, որ ու սու ցիչ
ներն առա վե լա պես նպա տա կա հար մար 
են գտնում հա մա կար գի չը կի րա ռել տե
սա կան գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման (89,8 
տո կոս) և մար զա խա ղե րի դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում (72,9 տո կոս):

Եվ վեր ջում ու սու ցիչ ներն ամ րագ րում 
են, որ «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» առար
կա յի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում հա
մա կարգ չի կի րա ռու մը թույլ կտա լու ծել 
առող ջա րա րա կան (20,6 տո կոս), դաս տի
ա րակ չա կան (39,8 տո կոս) և կրթա կան 
(63,5 տո կոս) խնդիր նե րը:

Կա տար ված սո ցի ալ–ման կա վար ժա
կան ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ 
այ սօր վա դրու թյամբ չի կա րե լի խո սել ֆի
զի կա կան կուլ տու րա յի ու սուց չի գի տա մե
թո դա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյան մա սին: Միև նույն 
ժա մա նակ ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու
սուց չի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում տե ղե կատ վ ական տեխ նո լո
գի ա նե րի առա վել լայն կի րառ  ման հա
մար կան մի շարք հնա րա վո րու թյուն ներ՝ 

էլեկտ րո նա յին դա սագր քե րի և թես տա յին 
առա ջադ րանք նե րի, սո վո րող նե րի ֆունկ
ցի ո նալ վի ճա կի ցու ցա նիշ նե րի և շար   ժո
ղա կան ըն դու նա  կու թյուն նե րի թես տա վոր
ման ար դյունք նե րի մա թե մա տի կա կան 
վի ճա  կագ րա կան մշակ ման ծրագ րե րի 
օրի նա կով (А. А. Та ран, 2009, Ա.Գ. Ստե
փա նյան, 2012 և այլք):

Այս պի սով, ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
ու սուց չի տե ղե կատ վա կան հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն ցի ան ժա մա նա կա կից 
ֆիզ կուլ տու րա յին կրթու թյան որա կի հիմ
նա կան չա փա նիշ նե րից է: Կրթու թյան հու
մա նի զաց ման պայ ման նե րում նո րաց վում 
է «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» առար կա յի 
բո վան դա կու թյու նը և կա ռուց ված քը, փո
փոխ վում են ֆի զի կա կան կուլ   տու րա յի ու
սուց չի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
որա կի չա փա նիշ նե րը, որոնց պատ   րաստ 
չէ դպրո ցա կան պրակ տի կան: Անհ րա
ժեշտ են ման կա վար ժա կան–կազ մա կերպ 
չա կան և գի տա մե  թո դա կան պայ ման ներ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի ու սուց չի մաս
նա գի տա կան կոմ պե տեն տու  թյան կա տա
րե լա գործ ման հա մար։

Գծապատկեր 6

Համակարգչի կիրառման նպատակահարմարությունն ըստ ծրագրային նյութի
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Ниформационно–коммуникационные компетенции в профессиональной 
деятельности учителя физической культуры

А. Степанян
В этой статье сде ла ет ся по пыт ка оп ре де лить со дер жа ние про фес си о наль ной ком

пе тент но сти учи те лей физ куль ту ры по воп ро сам про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной 
ком пе тент но сти. Бы лы про ве де ны со ци аль но–пе да го ги чес кое ис сле до ва ние в ко то ром 
при ня ли уча стие 620 пре по да ва те лей с раз ных ре ги о нов Рес пуб ли ки Ар ме ния и На
гор но го Ка ра ба ха. Ре зуль та ты со ци аль но–пе да го ги чес ко го ис сле до ва ния по ка за ли, что 
ин фор ма ци он ные тех но ло гии в про фес си о наль ной де я тель но сти учи те ля физ куль ту ры 
поч ти не при ме ня ют ся. 

Information Communication Competence in Physical Education  
Teacher’s Professional activity 

A. Stepanyan
In this article we attempt to determine the content of physical education teachers profes

sional competence on information competence issues designing. Was held a social pedagogi
cal research which was attended by 620 teachers from different regions of the Republic of 
Armenia and Nagorno–Karabakh. The results of the social pedagogical research have shown 
that information technologes are not implemented in a professional activities of physical 
education teacher.
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ПЛАЧИНДА ТАТЬяНА

ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
АВИАЦИОННЫх СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИфИКИ ПРОфЕССИИ

В от ли чие от мно гих дру гих про фес сий 
де я тель ность ави ас пе ци а ли стов про хо дит 
в ус ло ви ях до ста точ но вы со кой сте пе ни 
рис ка по гиб нуть в ре зуль та те нес част но го 
слу чая, ава рии или ка таст ро фы. На се год
ня, нес мот ря на зна чи тель ный прог ресс в 
об ла сти со вер шенст во ва ния ави а ци он ной 
тех ни ки с точ ки зре ния по вы ше ния на
деж но сти ее эксп лу а та ции, наб лю да ет ся 
рост че ло ве чес ких жертв и ма те ри аль но
го ущер ба из–за ава рий или ка таст ро фы. 
Имен но по э то му спе ци а ли сты все ча ще ак
цен ти ру ют вни ма ние не на проб ле ме тех
ни чес кой на деж но сти воз душ но го суд на, а 
на че ло ве чес ком фак то ре в бе зо пас но сти 
лет но го тру да.

Оп ре де ля ю щим по ня ти ем де я тель но
сти че ло ве ка в эр га ти чес кой си сте ме яв
ля ет ся опе ра торс кая ра бо та. Сущ ность 
его зак лю ча ет ся в при е ме, пе ре ра бот ке 
ин фор ма ции, по сту па ю щей от тех ни чес
ких средств, при ня тии не об хо ди мых ре
ше ний и вы пол не нии не об хо ди мых уп
рав ля ю щих воз дейст вий. Та ким об ра зом, 
опе ра тор – это че ло век, ко то рый ру ко во
дит по за дан ной прог рам ме слож ной тех
ни чес кой си сте мой, в ко то рой уп рав ле
ние осу ществ ля ет ся ди стан ци он но, т.е. 
от сутст ву ет жест кая связь меж ду вход ной 
и вы ход ной ин фор ма ци ей. Это важ но от
ме тить, пос коль ку ка жу ща я ся на пер вый 
взгляд ши ро кая ав то ма ти за ция про цес сов 
об ра бот ки ин фор ма ции и уп рав ле ния ка
са ет ся на са мом де ле толь ко де тер ми ни

ро ван ных ком по нен тов. Но не де тер ми ни
ро ван ный ха рак тер тех ни чес кой си сте мы 
в це лом оп ре де ля ет не об хо ди мость при
сутст вия че ло ве ка – опе ра то ра. При этом 
он вы сту па ет в ка чест ве ос нов но го зве на 
эр га ти чес кой си сте мы. Про дол жа ю ще е
ся ус лож не ние тех ни ки толь ко уси ли ва ет 
зна чи мость че ло ве ка – опе ра то ра и, вме
сте с тем, предъ яв ля ет по вы шен ные тре
бо ва ния к уров ню его ин тел лек ту аль ной, 
эмо ци о наль ной и пси хо фи зи о ло ги чес кой 
под го тов лен но сти [1,с.15].

Б.Ф. Ло мов, ха рак те ри зуя де я тель но
сти че ло ве ка – опе ра то ра, от ме чал важ
ней шую его осо бен ность, ко то рая зак лю
ча ет ся в том, что она осу ществ ля ет ся не с 
ре аль ным объ ек том, а с его ин фор ма ци
он ной мо делью, под ко то рой по ни ма ет ся 
«ор га ни зо ван ное изоб ра же ние ре аль ной 
си ту а ции в со от ветст вии с оп ре де лен ной 
си сте мой пра вил, пе ре да ю ща я ся на уст
ройст во ин ди ка ции»[4]. Ав тор раз ли ча ет 
че ты ре эта па де я тель но сти че ло ве ка – 
опе ра то ра: на пер вом эта пе ин фор ма ция 
об на ру жи ва ет ся и де ко ди ру ет ся, на вто ром 
– об ра ба ты ва ет ся, на треть ем эта пе ре ша
ет ся воп рос о вы пол не нии не об хо ди мых 
опе ра ций, об ра ба ты ва ют ся дан ные, по
лу чен ные при ана ли зе ин фор ма ци он ной 
мо де ли и со по став ля ют ся с за ра нее из
вест ной ин фор ма ци ей, на чет вер том эта
пе ре а ли зу ет ся при ня то ре ше ние. Для ус
пеш ной про фес си о наль ной де я тель но сти 
опе ра то ру не об хо ди мо про фес си о наль ное 
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здо ровье, за пас пси хо фи зи о ло ги чес ких 
ре зер вов и вы со кий уро вень про фес си о
на лиз ма[2, 7, 8].

Ис сле до ва ния де я тель но сти лет но го 
со ста ва в це лом поз во ли ло сде лать вы во
ды, что спе ци фи чес кие прик лад ные тре
бо ва ния про фес сии оп ре де ля ют сле ду ю
щие фак то ры: дли тель ное пре бы ва ние 
в ус ло ви ях ог ра ни чен но го дви га тель но го 
ре жи ма, мо но тон но сти, со зна чи тель ной 
про дол жи тель ностью ра бо че го дня и не
до стат ком пе ре ры вов для от ды ха;вы со кая 
сте пень нерв но–пси хи чес кой нап ря жен но
сти опе ра то ра осо бен но слож ных си стем 
уп рав ле ния при дли тель ном ста ти чес ком 
нап ря же нии мышц спи ны и ног;дли тель
ное воз дейст вие шу ма, виб ра ции и пе рег
ру зок;ды ха ние под из бы точ ным дав ле ни
ем;боль шая ин фор ма ци он ная пе рег руз ка 
и сте пень от ветст вен но сти за вы пол не ние 
по став лен ной за да чи.

В про фес си о наль ной де я тель но сти 
ави а ци он ных спе ци а ли стов ос нов ную 
роль иг ра ют на деж ност ные ка чест ва в 
обес пе че нии бе зо пас но сти по ле тов. На
деж ность яв ля ет ся со во куп ным ка чест
вом, свойст ва че ло ве ка, что обус лов ле но 
его нап рав лен ностью на про фес си о наль
ную де я тель ность, про фес си о наль ной 
под го тов лен ностью и опы том. На уро
вень про фес си о наль ной на деж но сти спе
ци а ли ста вли я ют и сте пень раз ви тия его 
про фес си о наль но важ ных ка честв, и со
сто я ние функ ци о наль ных си стем ор га низ
ма. Фор ми ро ва ние про фес си о наль ной на
деж но сти спе ци а ли ста пред став ля ет со бой 
эво лю ци он ный про цесс, сов па да ю щий с 
про цес сом про фес си о на ли за ции субъ ек та 
тру да. Мож но го во рить о пос ле до ва тель
ном «на ра щи ва нии» на деж но сти спе ци а

ли ста, ко то рые сме ня ют друг дру га на эта
пах его про фес си о наль но го ста нов ле ния: 
про фес си о наль ной ори ен та ции; про фес
си о наль но го вы бо ра; про фес си о наль ной 
под го тов ки; про фес си о наль ной адап та ции 
и т.п. В про цес се про фес си о на ли за ции 
осо бо от ветст вен ная роль при над ле жит 
эта пу про фес си о наль ной под го тов ки спе
ци а ли ста, осу ществ ля е мой в учеб ных за
ве де ни ях[6].

На и бо лее су щест вен ным ком по нен том, 
оп ре де ля ю щим ка чест во про фес си о наль
ной де я тель но сти опе ра то ра слож ных си
стем уп рав ле ния (ОС СУ), яв ля ет ся со сто
я ние го тов но сти к экст рен ным дейст ви ям 
– сво ев ре мен ность и точ ность вы пол не
ния пред пи сан ных ему дейст вий при вне
зап ном воз ник но ве нии со от ветст ву ю ще го 
сиг на ла (ко ман ды). По э то му на деж ность и 
эф фек тив ность тес но свя за ны с тем, нас
коль ко быст ро и бе зо ши боч но вклю ча ет ся 
опе ра тор (груп па опе ра то ров) в уп рав ле
ние тех ни чес ки ми средст ва ми. К ос нов
ным про фес си о наль но важ ным ка чест вам 
мож но от не сти сле ду ю щее: спо соб ность к 
эмо ци о наль ной устой чи во сти (сох ра нять 
устой чи вость пси хи чес ких про цес сов и 
дви га тель ных дейст вий в ус ло ви ях эмо ци
о наль но го воз дейст вия); со вер шенст во ва
ние функ ций вни ма ния (расп ре де ле ния, 
пе рек лю че ния, сос ре до то че ния, объ е ма), 
крат ков ре мен ной и опе ра тив ной па мя ти; 
со вер шенст во ва ние тон ко го дви га тель
но го чувст ва, ко ор ди на ции дви же ний, 
спо соб но сти из ме нить их струк ту ру в за
ви си мо сти от по сту пив шей ин фор ма ции; 
со вер шенст во ва ния ве сти бу ляр ной устой
чи во сти, прост ранст вен ной ори ен ти ров
ки, спо соб ность прог но зи ро вать раз ви
тие си ту а ции (экст ра по ля ция дейст вий), 
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оце ни вать рас сто я ние и ско рость; со вер
шенст во ва ния устой чи во сти ор га низ ма к 
пе рег руз кам; под дер жа ние и со вер шенст
во ва ние пси хо фи зи о ло ги чес ких ка честв, 
пре дус мот рен ных для лет но го со ста ва 
фор ми ро ва ние устой чи во сти ор га низ ма 
к ги пок сии и ды ха нию под из бы точ ным 
дав ле ни ем; со вер шенст во ва ния устой чи
во сти к неб ла гоп ри ят но му воз дейст вию 
ог ра ни чен ной дви га тель ной ак тив но сти 
и мо но тон но сти, раз ви тие и со вер шенст
во ва ние си ло вой и ста ти чес кой вы нос ли
во сти фор ми ро ва ние и со вер шенст во ва
ние прик лад ных дви га тель ных на вы ков, 
на вы ков вы жи ва ния в слож ных ус ло ви ях 
сре ды; фор ми ро ва ние и со вер шенст во
ва ние ка честв пси хо ло ги чес кой сов ме
сти мо сти чле нов эки па жа фор ми ро ва ние 
на вы ков и ме то дов ак тив но го от ды ха и 
ау то ген ной тре ни ров ки лет но го со ста ва 
пос ле дли тель но го по ле та, под дер жа ния 
про фес си о наль ной ра бо тос по соб но сти 
с ис поль зо ва ни ем средств фи зи чес кой 
под го тов ки, ау то ген ной тре ни ров ки в 
дли тель ных по ле тах.[3, 5]

Учи ты вая спе ци фи ку лет но го тру да 
и осо бен но сти про фес си о наль ной де я
тель но сти ави ас пе ци а ли стов, под го тов ка 
бу ду щих лет чи ков и ави а дис пет че ров в 
лет ном учеб ном за ве де нии долж на быть 
нап рав лен на на фор ми ро ва ние не об хо ди
мых фи зи чес ких и пси хо фи зи о ло ги чес ких 
ка честв. Ве ду щи ми фи зи чес ки ми ка чест
ва ми для ави ас пе ци а ли стов есть вы нос ли
вость и ско рость дви же ний. Спе ци аль ные 
за да ния фи зи чес кой под го тов ки лет но го 
со ста ва оп ре де ля ют ся спе ци фи кой про
фес си о наль ной де я тель но сти и пе ри о дом 
про фес си о наль но го со вер шенст во ва ния. 
Для пол ной объ ек тив но сти не об хо ди мо 
ис поль зо вать как пря мые, так и кос вен

ные по ка за те ли ра бо тос по соб но сти, ха
рак те ри зу ю щие раз ные сто ро ны лет но го 
тру да. Для оп ре де ле ния це ле со об раз но сти 
той или иной нап рав лен но сти фи зи чес кой 
под го тов ки ави а ци он ных спе ци а ли стов в 
ос нов ном оп ре де ля ет ся сте пенью «заг ру
жен но сти» тех или иных конк рет ных ком
по нен тов тру да опе ра то ров ОС СУ в про
фес си о наль ной де я тель но сти, в том чис ле 
при дейст ви ях в экст ре маль ных ус ло ви ях. 
На уч но–ме то ди чес кий под ход к оцен ке 
вли я ния средств фи зи чес кой под го тов ки 
на про фес си о наль ную ра бо тос по соб ность 
опе ра то ров в экст ре маль ных ус ло ви ях 
мо жет дать комп лекс ное ис поль зо ва ние 
дви га тель ных ка честв, ави ас пе ци а ли ста и 
функ ци о наль ных воз мож но стей, ко то рые 
в той или иной ме ре при сутст ву ют во всех 
ви дах про фес си о наль ной де я тель но сти 
опе ра то ров ОС СУ.

Та ким об ра зом,не смот ря на на уч
ный прог ресс, че ло век оста ет ся глав ным 
зве ном в уп рав ле нии осо бо слож ных си
стем. От сво ев ре мен но сти, точ но сти и 
на деж но сти де я тель но сти ави ас пе ци а
ли ста за ви сит бе зо пас ность дви же ния 
на воз душ ном прост ранст ве. Оп ти маль
ный уро вень сво ев ре мен но сти и точ но
сти де я тель но сти опе ра то ра сла га ют ся в 
на деж ность его ра бо ты, ко то рая за ви сит 
от со ци аль ных, пси хо ло ги чес ких, пси хо
фи зи о ло ги чес ких и про фес си о наль ных 
ка честв че ло ве ка.

В ре зуль та те изу че ния пси хо фи зи о ло
ги чес ких осо бен но стей лет но го и дис пет
черс ко го тру да мож но сде лать вы вод о 
не об хо ди мо сти ор га ни за ции и про ве де ния 
спе ци аль ной пси хо фи зи о ло ги чес кой под
го тов ки в пла не по вы ше ния на деж но сти 
ави а ци он ных спе ци а ли стов и по вы ше ние 
на этой ос но ве бе зо пас но сти по ле тов.
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В статье говорится о том, что, не смотря на автоматизацию воздушных судов,все 
чаще акцентируют внимание не на проблеме технической надежности, а на человеческом 
факторе в безопасности летного труда, т.к. человек является основным звеномэргатической 
системы. Продолжающееся усложнение техники только усиливает значимость человека 
– оператора и, вместе с тем, предъявляет повышенные требования к уровню его 
интеллектуальной, эмоциональной и психофизиологической подготовленности. 
Приведены факторы,которыеопределяют специфические прикладные требования 
профессиональной деятельности авиационных специалистов. Акцентируется внимание 
на том, что в профессиональной деятельности авиационных специалистов основную 
роль в обеспечении безопасности полетовиграют надежностные качества, которые 
формируются в процессе профессиональной подготовки курсантов летных учебных 
заведений.Учитывая специфику летного труда и особенности профессиональной 
деятельности авиаспециалистов, подготовка будущих летчиков и авиадиспетчеров в 
летном учебном заведении должна быть направленна на формирование необходимых 
физических и психофизиологических качеств.



73

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

The article says that, despite the automation of aircraft, the attention is focused not on the 
issue of technical reliability but on the human factor in the issue of safety of the flight work, 
since the human person remains the central link of the ergatic system. Ongoing increasing 
complexity of the equipment only reinforces the importance of the human operator and, 
however, makes increased demands of his intellectual, emotional and psycho–physiological 
preparedness. It was given the examples of factors that determine specific application re
quirements for the professional activities of the aviation specialists. The article focuses on the 
fact that the major role in ensuring the flight safety in professional activities of the aviation 
specialists play the reliable qualities which are formed in the process of professional training 
of students in flight acedemies. Taking into consideration the specificity of the flight labour 
and peculiarities of professional activities of aviation specialists training of future pilots and 
air traffic controllers in the flight educational institution should be mainsreamed in the for
mation of necessary physical and psycho–physiological qualities. 
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ՍՏԵՓԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
ՆԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ԳՈՀԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան–
հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րառ ման ար դի պայ ման նե րում կրթա կան 
հաս տա տու թյո ւննե րի գոր ծու նե ու թյան 
ան բա ժա նե լի մասն են գի տա կան և մե թո
դա կան հե տա զո տու թյո ւննե րը, որոնց մեջ 
ներգ րավ ված են ու սու ցի չնե րը: Որ պես 
կա նոն, այդ պի սի հե տա զո տու թյո ւններն 
ուղղ ված են դպր ոցա կան նե րի ու սուց ման 
նոր մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը:

Մե թո դա կան աշ խա տան քը ու սու ցիչ
նե րի ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 
բարձ րաց ման կա րև ո րա գույն գոր ծոնն է:

Նախ կի նում, երբ խո սում էին ու սու ցիչ
նե րի գի տա մե թո դա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին, նկա տի ու նե ին մի այն նրանց կող
մից գրվող ռե ֆե րատ նե րը, հաշ վետ վու
թյո ւննե րը և մշա կում նե րը: Ու սո ւցի չնե րի 
պար տա կա նու թյո ւննե րի շրջա նակ նե րում 
էր մի այն պե տա կան կրթա կան չա փո
րոշ չի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
կրթա կան ծրագ րե րի բո վան դա կու թյան 
պար տա դիր նվա զա գույ նի յու րա ցու մն 
ապա հո վե լը, ին չպես նաև ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ դա սա վանդ վող առար կա նե րի 
գծով մրցո ւյթ ներ, օլի մպի ա դա ներ, նպա
տա կա յին էքս կուր սի ա ներ կազ մա կեր պե լը:

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան հե
ղա փո խու թյան պայ ման նե րում, այդ ամե
նից բա ցի, անհ րա ժեշտ է ռա ցի ոնալ կի
րա ռել կրթու թյան ու դաս տի ա րա կու թյան 
նոր մե թոդ նե րը, եղա նակ նե րը, ժա մա նա

կա կից հնար ներն ու ձև ե րը, նպաս տել տե
ղե կատ վա կան–հա ղոր դակ ցա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ ժա մա նա կա կից 
ու սում նա կան նյու թե րի ձև ա վոր ման և 
ստեղծ ման աշ խա տանք նե րին: Ու սո ւցի չնե
րը, հաս կա նա լով, որ ներ կա յումս ար դեն 
անհ նար է գի տա մե թո դա կան գոր ծու նե
ու թյո ւն իրա կա նաց նել առանց տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման, 
կրթու թյան ոլոր տի ինո վա ցի ոն տեխ նո լո
գի ա նե րը պետք է ակ տի վո րեն կի րա ռեն 
իրենց աշ խա տան քում, քա նի որ ու սուց
ման տեխ նո լո գի ա նե րի հիմ նա կան հաս
կա ցու թյո ւննե րի հիմ քում այ սօր ըն կած է 
տե ղե կու թա վո րում եզ րույ թը: Այն մեծ նշա
նա կու թյո ւն ու նի ժա մա նա կա կից կրթու
թյան բնա գա վա ռում, քա նի որ ստեղ ծում 
է տե ղե կու թա վոր ման նա խադ րյալ ներ հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան մշա կում նե րը 
գործ նա կա նում ներդ նե լու, սո վո րող նե րի 
կող մից ին քնու րո ւյնա բար նոր գի տե լիք ներ 
և կա րո ղու թյո ւններ ձեռք բե րե լու հա մար:

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը հնա րա վո րու թյո ւն են 
տա լիս ման կա վարժ նե րին նյու թեր հա վա
քե լու, դրանք մշա կե լու, ժա մա նա կա կից 
գի տա կան գրա կա նու թյա նը և նո րա մու
ծու թյո ւննե րին հե տև ե լու, ին չպես նաև նո
րա գույն հե ռա հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց նե
րով հե ռա վար ու սու ցում կազ մա կեր պե լու: 
Էլեկտ րո նա յին փոս տը, գի տա կան հե
ռուս տա– և տե սա կոն ֆե րանս նե րը, online 



75

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

գի տա ժո ղո վնե րը պետք է դառ նան ման
կա վարժ նե րի գի տա հե տա զո տա կան գոր
ծու նե ու թյան ան բա ժա նե լի գոր ծիք նե րը: 

Ու սու ցիչ նե րը գի տա մե թո դա կան հե
տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լիս բախ վում 
են բազ մա զան տվյալ ներ ու սում նա սի
րե լու անհ րա ժեշ տու թյա նը: Տե ղե կույ թի 
տա րած ման նո րա գույն այն պի սի մի ջո ցի 
առա ջաց ման շնոր հիվ, ինչ պի սին է հա
մա ցան ցը, այդ պի սի տե ղե կույթ ստա նա
լը զգա լի ո րեն հեշ տա ցել է: Սա կայն հա
մա ցանցն օգ տա գոր ծե լիս պետք է հաշ վի 
առ նել այն, որ գի տա կան և մե թո դա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի մշակ ման ճա նա պար
հին ու սու ցիչ նե րը կա րող են հան դի պել հե
տև յալ խնդիր նե րին.
•	 չստուգ	ված	 մա	թե	մա	տի	կա	կան	 բա	նա

ձև եր,
•	 հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րի՝	 իրար	 հա	կա	սող	

սահ մա նում ներ,
•	 ոչ	ճիշտ	մեջ	բե	րում	ներ,
•	 հղում	նե	րի	բա	ցա	կա	յու	թյուն	և	այլն:

Սա կայն, չնա յած այս ամե նին, հան
րակր թա կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի գի
տա հե տա զո տա կան և գի տա մե թո դա կան 
աշ խա տան քում ՏՀՏ մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծումն անհ րա ժեշտ է, քա նի որ տե ղե
կու թա վոր ման պայ ման նե րում այն հնա
րա վո րու թյուն կտա.
•	 զար	գաց	նելու	ման	կա	վարժ	նե	րի	գի	տա

կան աշ խա տու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին 
հրա տա րա կու թյուն նե րի հա մա կար գը,

•	 ստեղ	ծելու	 գի	տա	կան	 նվա	ճում	նե	րի	
վիր տո ւալ ցու ցա հան դես ներ, անց կաց
նելու սե մի նար ներ և գի տա ժո ղով ներ 
գի տու թյան տար բեր բնա գա վառ նե
րում,

•	 օգտ	վելու	հան	րակր	թա	կան	այլ	ու	սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի գի տա
կան գրա դա րան նե րից,

•	 ստեղ	ծելու	 հե	ռա	հա	ղոր	դակ	ցա	կան	 լա
բո րա տո րի ա ներ, որոնք գի տա կան 
և մե թո դա կան հե տա զո տու թյուն նե
րի մաս նա կից նե րի հա մար հա սա նե լի 
են դարձ նում այն սար քա վո րում նե րը, 
որոնք անհ րա ժեշտ են հե տա զո տա
կան գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման 
հա մար:
Ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 

ներ կա յումս ձև ա վոր վել են նոր առաջ
նայ նու թյուն ներ. ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի և կա րո ղու
թյուն նե րի սո վո րա կան փո խան ցու մից 
պետք է վե րած վի ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծըն թա ցի: Դրան կա րե լի է հաս նել` կի
րա ռե լով ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման տար բեր մե թո դի կա ներ և 
սկզբունք ներ (ու սուց ման խա ղա յին մե թոդ, 
տար բե րակ ված ու սու ցում, ծրագ րա վոր
ված ու սու ցում, ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման կո լեկ տիվ սկզբունք, 
գի տե լիք նե րի ան հա պաղ և անընդ հատ 
փո խանց ման սկզբունքն իրա գոր ծող մե
թո դի կա, էլեկտ րո նա յին պա շար նե րի կի
րառ մամբ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման սկզբունք, հե ռա վար 
կրթու թյուն և այլն):

Տե ղե կատ վա կան ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րի վրա հիմն ված կրթու
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը հա ճախ 
կախ ված է ոչ այն քան օգ տա գործ վող 
տեխ նո լո գի ա նե րի տե սակ նե րից, որ
քան կրթա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
նպա տա կով այդ տեխ նո լո գի ա նե րի կի
րառ ման որա կից: Ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քի որա կի բարձ րաց ման հա
մար անհ րա ժեշտ է կրթա կան հա մա
կար գում կա տար վող գի տա մե թո դա կան 
աշ խա տան քի շա րու նա կա կան տե ղե կու
թա վո րում:
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Ու սու ցիչն իր մե թո դա կան աշ խա տան
քում առա ջի նը պետք է որո շի` ինչ պի սի ու
սու ցում է պատ րաստ վում իրա կա նաց նել` 
ավան դա կա՞ն, որի դեպ քում օգ տա գործ
վում են հա մա կար գիչ ներ (եր բեմն դա 
ան վա նում են հա մա կարգ չա յին աջակ ցու
թյուն ավան դա կան ու սուց մա նը), թե՞ ու սու
ցում, որն իրա կա նաց վում է հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով:

Առա ջին դեպ քում հա մա պա տաս խան 
ձև ով ծրագ րա վոր ված հա մա կար գի չը կի
րառ վում է տար բեր դի դակ տիկ խնդիր նե
րի լուծ ման հա մար. 1) տե ղե կու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցում տար բեր ձև ե րով (խոս քա
յին, ակ նա ռու, փոր ձա րա րա կան), 2) սո վո
րող նե րի մեջ տար բեր առար կա նե րից հա
մա ու սում նա կան և հա տուկ գի տե լիք նե րի 
ու հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րում, 3) ու սուց
ման ար դյունք նե րի վե րահս կո ղու թյուն, 
գնա հա տում և ուղ ղում, 4) ան հա տա կան 
և խմբա յին ու սուց ման կազ մա կեր պում, 5) 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում:

Երկ րորդ դեպ քում հա մա կար գի չը ման
կա վար ժա կան տե ղե կու թյուն նե րի բան կի 
գոր ծա ռույթ է կա տա րում. իր հի շո ղու թյան 
մեջ այն հա վա քում, պահ պա նում և ու սուց
չի տրա մադ րու թյան տակ է դնում սո վո
րող նե րի մա սին տա րա տե սակ տվյալ ներ 
(նրանց ու սում նա կան հա ջո ղու թյուն նե րի, 
հե տաքրք րու թյուն նե րի, բնա վո րու թյան 
գծե րի, առող ջու թյան վի ճա կի, սո ցի ա լա
կան կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ և այլն): 
Ու սուց չի հա մար կա րև որ են նաև այն 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնք ըն ձե ռում 
է տվյալ նե րի բա զա նե րի կա ռա վար ման 
էլեկտ րո նա յին մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծումն 
ու սուց ման գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու թյան 
և մո դե լա վոր ման, ման կա վար ժա կան 
վար կած նե րի եր կա րա ժամ կետ դի տարկ
ման և ստուգ ման հա մար: Ու սուց չի աշ

խա տան քում հա մա կարգ չի կի րա ռու թյան 
ընդ հա նուր նպա տա կը ալ գո րիթ մա կան 
նոր տի պի մտա ծո ղու թյամբ սո վո րող նե րի 
ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյան կտրուկ 
բարձ րա ցումն է:

Այ սօր ար դեն կան հա մա կարգ չա յին 
բա վա կան շատ ծրագ րեր, որոնք մշակ
վել են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կա տա
րե լա գործ ման հա մար: Հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րը դա սա կարգ վում են ըստ իրենց 
նշա նա կու թյան:

1. Ու սուց ման ավ տո մա տաց ված հա
մա կար գեր, որոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ինք նու րույն յու րաց նե լու ու սում նա
կան դա սըն թա ցը կամ նրա մեծ մա սը: Այն 
սո վո րա կան դա սագր քի, տե ղե կա տո ւի, 
խնդրագր քի, լա բո րա տոր պրակ տի կու
մի և յու րաց ված տե ղե կու թյան փոր ձա
գե տի հատ կա նիշ նե րի հա մակ ցու թյուն 
է: Այս ծրագ րերն օգ տա գոր ծո ղի հա մար 
ապա հո վում են առա ջարկ ված նյու թի յու
րաց ման հա ջոր դա կա նու թյու նը, արա գու
թյու նը, տե սու թյան ու սում նա սիր ման հա
ջոր դա կա նու թյունն ինք նու րույն ընտ րե լու, 
տի պա յին խնդիր նե րի լուծ ման մե թոդ նե րը 
հաս կա նա լու, տի պա յին խնդիր նե րի լուծ
ման հմտու թյուն ներ ձեռք բե րե լու, ինչ պես 
նաև ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի և հմտու
թյուն նե րի որա կի ինք նա վե րահսկ ման 
հնա րա վո րու թյու նը տնտե սում են սո վո րո
ղի ժա մա նա կը:

2. Առար կա յին վե րա բե րող մի ջա վայ
րե րը հա տուկ ծրագ րեր են, որոնք թույլ են 
տա լիս գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել որո
շա կի դա սի պատ կա նող օբյեկտ նե րի հետ: 
Առա ջադր ված դի դակ տիկ խնդի րը լու ծե
լու հա մար աշա կեր տը գոր ծո ղու թյուն ներ 
է կա տա րում մի ջա վայ րի օբյեկտ նե րով` 
ղե կա վար վե լով մե թո դա կան ցու ցում նե
րով կամ էլ իրա կա նաց նում է հե տա զո տու
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թյուն, որի նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը 
որոշ վել են հենց իր` աշա կեր տի կող մից:

3. Վե րահս կող ծրագ րե րը ծրագ րա յին 
մի ջոց ներ են` նա խա տես ված գի տե լիք նե րի 
որա կի ստուգ ման (գնա հատ ման) հա մար: 
Վե րահս կող ծրա գի րը սո վո րո ղին պետք 
է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի պա տաս խա
նե լու ըն դուն վա ծին առա վե լա գույնս մոտ 
ձև ով, ապա հո վի ստուգ ման ար դյունք նե
րի ար ձա նագ րու մը, հա վա քու մը, տպու մը 
և վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյու նը: Վե
րահս կող ծրա գի րը պետք է քննի պա տաս
խա նը` որո շե լու հա մար` ճի՞շտ է այն, թե՞ ոչ, 
և տա հա մա պա տաս խան գնա հա տա կա
նը` ան կախ պա տաս խա նի ձև ից և շա րա
հյու սա կան գրա գի տու թյու նից:

4. Հա մա կարգ չա յին խա ղեր, որոնք 
կա րե լի է ներ կա յաց նել եր կու ըն դար ձակ 
բաժ նով կամ դա սով: Առա ջինն այն խա
ղերն են, որոնց շար ժիչ ու ժը կեն սա կան 
որևէ իրադ րու թյա նը նմա նա կե լու ցան կու
թյունն է (այս պի սի խա ղե րը սո վո րո ղին 
նա խա պատ րաս տում են իմի տա ցի ոն մո
դե լա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հեշտ ըն կալ մա նը): Երկ րորդ դա սին են 
պատ կա նում այն խա ղե րը, որոնց առանց
քը առաջ նու թյուն շա հե լու ցան կու թյունն է: 
Վեր լու ծե լով ու սուց ման գոր ծըն թա ցը հա
մա կարգ չա յին խա ղե րի հա մա տեքս տում` 
կա րե լի է առանձ նաց նել կողմ նո րո շիչ և 
կա տա րո ղա կան փու լե րը: Հա մա կարգ չա
յին խա ղերն էա պես հարս տաց նում են ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցը և թույլ են տա լիս 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում նոր մո տե ցում
ներ իրա կա նաց նել, ընդ որում գոր ծըն թա
ցը դառ նում է շատ ավե լի ար դյու նա վետ և 
քիչ տաղտ կա լի:

Հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի կոնկ րետ 
օգ տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր ված է ու
սուց ման առար կա յով, նրա յու րաց ման 

խո րու թյամբ և գործ նա կան կի րա ռու թյան 
ոլոր տով: Ու սում նա կան առար կա նե րի ու
սում նա սի րու թյան գոր ծում հա մա կարգ չի 
կի րա ռու թյան ոլոր տը չի սահ մա նա փակ
վում ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան և բնա գի
տա կան առար կա նե րով: Հա մա կար գի չը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում որա կա պես 
նոր մա կար դա կով ու սում նա սի րե լու նաև 
հու մա նի տար առար կա նե րը, օրի նակ` 
պատ մու թյուն և գրա կա նու թյուն, լե զու ներ:

Այս պի սով, տե ղե կույ թի ու սում նա սի
րու մը, մշա կու մը և վեր լու ծու թյու նը ման
կա վար ժի գի տա մե թո դա կան գոր ծու նե ու
թյան ան բա ժա նե լի մա սը պետք է կազ մեն, 
քա նի որ գի տա կան և մե թո դա կան հե
տա զո տու թյուն նե րի մեծ մա սը չի կա րող 
իրա կա նաց վել առանց տե ղե կու թյուն նե
րի մշակ ման և ներ կա յաց ման մաս նա գի
տաց ված մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման:

Որ պես զի առա վե լա գույնս իրա կա նա
նան վե րը նշված դրույթ նե րը, պետք է 
մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել ու սու ցիչ նե
րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու
թյան խնդիր նե րին դե ռևս ու սա նո ղա կան 
տա րի նե րի ըն թաց քում: Խնդիր նե րից 
մե կը կապ ված է ապա գա ման կա վարժ
նե րի տե սա կան գի տե լիք նե րի և փորձ
նա կան հմտու թյուն նե րի մի ջև եղած հա
կա սու թյուն նե րի հետ: Մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ վա ծու թյան որա կա կան վեր
լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ ավար
տած ան ձինք ոչ միշտ են ի վի ճա կի 
անց նելու փոր ձա րա րա կան գոր ծու նե ու
թյա նը և հա մա տե ղելու տե սա կան և գործ
նա կան գի տե լիք նե րը: Մաս նա գի տա կան 
փոր ձա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան օպ տի
մա լա ցու մը են թադ րում է գոր ծըն թա ցի լրի
վու թյան ապա հո վում` սկզբնա կան էտա
պից մին չև ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն: 
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Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է իրա կա նաց
նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյան մո դե լա վո րում, 
այ սինքն իրա կան ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան և ու սուց ման բո վան դա կու թյան 
այն պի սի ար տա պատ կե րում, որն ապա
գա ման կա վարժ նե րին կտա մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյան ամ բող ջա կա նու
թյան ճիշտ ըն կա լում: Նշված դրույթ նե րը 
թույլ կտան ապա գա ման կա վարժ նե րին 
հե տա գա յում հեշ տու թյամբ իրա կա նաց նել 
իրենց աշ խա տան քա յին պար տա կա նու
թյուն նե րը:

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի մո դե լա վո
րու մը պա հան ջում է հա մա կար գա յին մո
տե ցում և՛ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու
թյա նը (գոր ծու նե ու թյան մո դե լա վո րում), 
և՛ ու սուց ման ու կրթու թյան բո վան դա կու
թյա նը (մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
մո դել): Փորձ նա կա նո րեն այդ պի սի մո դել
նե րը բաղ կա ցած են որա կա կան բնու թագ
րե րից (մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ներ, 
գի տե լիք ներ և ան հա տա կան հատ կա նիշ
ներ) և ու սում նա կան պլան նե րից ու ծրագ
րե րից (ու սում նա կան տե ղե կատ վու թյան 
բո վան դա կու թյուն և ու սում նա կան խնդիր
նե րի հա մա լիր, որոնք ապա հո վում են գի
տե լիք նե րի և հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րում՝ 
նպաս տե լով մաս նա գի տա կան ան հա տա
կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց մա նը): 

Մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման մո
դե լի ար դյու նա վետ կա ռա վա րումն իրա
կա նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նկա տի 
ու նե նալ տվյալ ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում ստեղծ ված հա տուկ պայ ման նե րը: 
Ըստ Վեր բից կու՝ ապա գա մաս նա գե տը 
պետք է կա րո ղա նա կա տա րել սե փա կան 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նմա
նա կում (իմի տա ցիա)՝ կախ ված ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցում ստեղծ ված հա տուկ 

պայ ման նե րից, ընդ որում այդ պի սի գոր
ծու նե ու թյունն ան վա նում են «քվա զի մաս
նա գի տա կա ն»:

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մո դել նե րի 
մշակ ման մե թո դի կան են թադ րում է հե
տև յա լը.
•	 Ապա	գա	 ման	կա	վար	ժի	 մաս	նա	գի	տա

կան գոր ծու նե ու թյան մո դե լի մշա կում: 
Մաս նա գի տա կան գոր ծա ռույթ նե րին 
հա մա պա տաս խան սահ ման վում են 
տի պա յին մաս նա գի տա կան խնդիր
ներ, որոնք պետք է լուծ վեն նրա կող
մից՝ հաշ վի առ նե լով ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում ստեղծ ված հա տուկ 
պայ ման նե րը:

•	 Տի	պա	յին	 խնդիր	նե	րի	 նշա	նա	կու	թյան	
և բար դու թյան գնա հա տում: Կախ ված 
այն հան գա ման քից, որ ու սուց ման 
ժա մա նա կը սահ մա նա փակ է, նա խա
պատ վու թյու նը տրվում է այն խնդիր նե
րին, որոնք հա ճախ են հան դի պում ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում և հա մար վում 
են առա վել բարդ՝ պա հան ջե լով մաս
նա գի տա կան հա տուկ պատ րաստ վա
ծու թյուն:

•	 Տի	պա	յին	 մաս	նա	գի	տա	կան	 խնդիր	նե
րի հի ման վրա ու սում նա–ստեղ ծա գոր
ծա կան խնդիր նե րի մշա կում: Տի պա յին 
մաս նա գի տա կան խնդիր նե րը առա վել 
բնու թագ րա կան են ստեղ ծա գոր ծա
կան բնույ թի խնդիր նե րի հա մար՝ լի
նե լով բա վա րար չա փով ընդ հան րաց
ված: Ու սում նա–ստեղ ծա գոր ծա կան 
խնդիր նե րը, ի տար բե րու թյուն տի
պա յին մաս նա գի տա կան խնդիր նե րի, 
հան դի սա նում են սահ ման ված չա փով 
ընդ հան րաց ված, մի ա ժա մա նակ կոնկ
րետ, իրենց մեջ նե րա ռե լով քա նա կա
կան և որա կա կան հատ կա նիշ ներ: Այս 
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դեպ քում խնդի րը լու ծե լով՝ ապա գա 
մաս նա գե տը նմա նա կում է մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյու նը, վեր լու ծում 
է ստեղծ ված իրա վի ճա կը, փնտրում է 
նոր ու ղի ներ և մե թոդ ներ:

•	 Ու	սում	նա	կան	 գոր	ծըն	թա	ցում	 կոնկ
րետ մշակ ված ու սում նա–ստեղ ծա գոր
ծա կան խնդիր նե րի տե ղի որո շում: 
Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ու սում
նա–ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր նե րը 
առա ջարկ վում են այն ժա մա նակ, երբ 
նրանց լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
տե սա կան գի տե լիք նե րը լրիվ ու սում
նա սիր ված են:

•	 Ու	սում	նա–ստեղ	ծա	գոր	ծա	կան	 խնդիր
նե րի լուծ ման հա մար տվյալ նե րի տար
բե րակ նե րի մշա կում: Կախ ված ու
սուց ման պայ ման նե րից կա տար վում 
է տվյալ նե րի թար մա ցում: Ստաց ված 
դի դակ տիկ նյու թերն ար տա ցոլ վում են 
խնդրագր քե րում:
Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում մաս նա

գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մո դե լա վոր ման 
հիմ նա կան սկզբունք նե րը հե տև յալն են.
•	 Մշակ	ված	մո	դե	լի	լրի	վու	թյուն:
•	 Կապ	 տե	սա	կան	 ու	սում	նա	կան	 նյու

թի հետ:

•	 Խնդիր	նե	րի	ընդ	հան	րա	ցում:
•	 Խնդիր	նե	րի	տի	պայ	նա	ցում`	հաշ	վի	առ

նե լով գի տե լիք նե րի փո խան ցե լի ու թյու
նը մի գոր ծու նե ու թյու նից մյու սին:

•	 Մաս	նա	գի	տա	կան	 գոր	ծու	նե	ու	թյան	
գոր ծըն թա ցում ապա գա մաս նա գետ
նե րի տի պա յին սխալ նե րի և դժվա րու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն:

•	 Ու	սուց	ման	 հա	մա	պա	տաս	խան	 ձև	ե	րի,	
մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն 
ու սում նա–ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր
նե րի լուծ ման հա մար:
Հե տև ա բար, որ պես զի ձև ա վոր վեն 

կա յուն գի տե լիք ներ, անհ րա ժեշտ է տե
սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րի 
փո խա դարձ կապ, կա րև որ թե մա նե րի 
բազ մա թիվ կրկնում ներ, ստա ցած գի տե
լիք նե րի և հմտու թյուն նե րի փո խան ցե լի ու
թյան դրսև ո րում:

Գա լիս ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ու սու ցիչ նե րի գի տա մե թո դա կան գոր
ծու նե ու թյան տե ղե կու թա վոր ման և 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մար անհ
րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պելու ըստ հե
տև յալ աղյու սա կի.
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Ուսուցիչների գիտամեթոդական 
գործունեության տեղեկութավորման 
և մասնագիտական գործունեության 
մոդելավորման բնութագրիչ գծերը 

Նախկինում Այժմ

Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման 
նախաձեռնող և մասնագիտական 
փորձարարական գործունեության 
մոդելներ մշակող

Առանձին 
դասավանդող

Կրթական հաստատությունը 
կամ ստորաբաժանումը

Նախաձեռնությունների հիմնական 
ուղղվածություն և մասնագիտական 
կարևոր հատկանիշների 
զարգացում

Ներքևից վերև Վերևից ներքև

Նոր տեխնոլոգիաների և մաս
նա գիտական փորձարարական 
գոր ծու նեության ու տեսական 
գիտելիքների հա մատեղման 
մոդելների ընտրություն

Առանձին 
դասավանդողի 
տեսանկյունից

Դիդակտիկ վերլուծության 
հիման վրա

Նոր տեխնոլոգիաների կիրառման 
և ուսուցման համապատասխան 
ձևերի, միջոցների ու մեթոդների 
տիրույթի ընտրություն

Ուսումնական 
դասընթացի հատված

Դասընթացը որպես ուսում
նական պլաններում նոր 
տեխնոլոգիաների և 
մասնագիտական փոր
ձարարական հմտու թյունների 
ու կա րողությունների ինտե
գրման ամբողջություն

Կրթական նյութերի հիման վրա նոր 
տեխնոլոգիաների զարգացում և 
տրամադրում, հիմնական մաս
նա գիտական ֆունկցիաների 
իրա կա նացման փորձարարական 
պատրաստվածության ապահովում

Առանձին 
դասավանդող

Տարբեր մասնագետների 
թիմ, խումբ, նրանց կողմից 
մշակված տարբեր մոդելների 
կիրառություն

Նոր տեխնոլոգիաների և ապագա 
մանկավարժների մասնագիտական 
փորձարարական գործունեության 
կիրառման արդյունավետություն

Ցածր է Բարձրանում է

Ուսուցման գործընթացում 
նոր տեխնոլոգիաների ոլորտի 
մասնագիտական փորձարարական 
մոդելների կիրառման հատուկ 
քաղաքականություն

Բացակայություն Անցկացում

Կազմակերպչական կառուցվածք Ավանդական Հատուկ կառուցվածքի 
ձևավորում
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В статье обос но ва на не об хо ди мость про дол же ния про цес са ин фор ма ти за ции де я тель

но сти учи те лей. Ос нов ной ак цент по став лен на не об хо ди мо сти про ве де ния на уч но–ме
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ти по вая таб ли ца раз ра бот ки учеб но го про цес са. 

About Informatization Scientific and Methodological Activities and  
Modelling Specialized Activities of Teachers

S. Poghosyan, N.Grigoryan, G.Petrosyan
In the article it is justified the necessity of continuation of the informatization process 

of the educators` activities. The main emphasis is based on the necessity of scientific and 
methodological researches realized by the educators in educational institutions by using ICT 
in this sector.

There are illustrated the method of model development of professional activities and the 
basic principles of modeling in the learning process, it is also offered the typical table of the 
learning process development.
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ԳԱՐՈւՆ ԲԱԲԱՅԱՆ

ՍՊԱՅԻ ԴԵՐը ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ

Ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից հե տո 
Հա յաս տա նի եր րորդ Հա նրա պե տու թյան 
բա նա կը, իբ րև յու րա հա տուկ սո ցի ա լա
կան երև ույթ, զին վո րա կան գոր ծու նե ու
թյան կա րև ո րա գույն բա ղադ րա մասն է և 
լի նե լով զին վո րա կան անձ նա կազ մի ու
սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան կա ռույց` 
պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր 
անձ նա կազ մի հա մար, որի գոր ծու նե ու
թյան իրա կա նաց նողն առա ջին հեր թին 
զին վո րա կան սպան է՝ զոր քի բա րո յա
կան ոգու կրո ղը:

Կա րև ո րե լով բա նա կում գո յու թյուն ու
նե ցող այ սօր վա խնդիր նե րը, իրա կան 
կյան քի պա հանջ նե րը և բա րո յա հո գե բա
նա կան վի ճա կը՝ սպա յին ներ կա յաց վող 
ման կա վար ժա կան պա հանջ նե րը պի տի 
իրա գործ վեն հե տև ո ղա կա նո րեն` հաշ
վի առ նե լով առ կա և ծա գող խնդիր նե րը, 
որոնց շար քում կա րև որ է նաև սպա յի ղե
կա վար ման նե րու ժը՝ նպա տակ ու նե նա լով 
մշա կելու և իրա կա նաց նելու ման կա վար
ժա կան առա ջադ րանք ներ, որո շում ներ, 
կո լեկ տի վում առողջ մթնո լորտ ստեղ ծե լու 
հա մար ծա ռա յող նե րի մի ջև ձև ա վո րել սեր 
և հար գանք, որը բա նա կի հա ջո ղու թյան 
գրա վա կանն է: Այդ նպա տա կին հաս նե
լու հա մար հրա մա նա տա րնե րը, զին վո րա
կան մա սի ու սում նա–դաս տի ա րակ չա կան 
հար ցե րով զբաղ վող նե րը և պա տաս խա
նա տու այլ ան ձինք պետք է գոր ծեն հա
մա տեղ: Այդ խնդիր նե րի լու ծումն իրա կա
նաց նել՝
1. ըստ ան հա տա կան գոր ծո նի, ամե նօ

րյա պա հանջ նե րի ազ դե ցու թյուն նե րի 

(տնտե սա կան, վար չա կան, սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան մե թոդ ներ և այլն):

2. ըստ նպատակային հատկանիշների 
(ղեկա վար ման գործունեության նպա
տակային բնույթի, գործնական և այլն):

3. ըստ շփման բնույթի (ձևական և ոչ 
ձևական միջոցների օգտագործում` որ
պես խմբի կամ անհատի վրա ազ դե
ցության միջոց):

4. ըստ կառավարման վարչահրա մա
յական և ժողովրդավարական ոճերի1: 
Եղած կառավարման ոճերն այս կամ 

այն ձևով կարող են հանդես գալ սպայի 
գործունեության ընթացքում ման կա վար
ժական կոլեկտիվի ղեկավարման ժա
մանակ:

Կան նաև կա ռա վար ման այլ ոճեր, 
որոնք կա րող են իրա կա նաց վել և ու նե
նալ տար բեր մո տե ցում ներ, նպա տակ ներ, 
ազ դե ցու թյուն ներ: Դրան ցից տա րած ված 
են` ղե կա վար ման ոճեր և մե թոդ ներ ըստ 
նպա տա կա յին հատ կա նիշ նե րի, ժո ղովր
դա վա րա կան ոճ, գոր ծու նե ու թյան օպե
րա տիվ որոշ ման ոճ, են թա կա նե րի մոտ 
հե ղի նա կու թյան և կողմ նո րոշ վե լու ու 
որո շում ներ կա յաց նե լու ոճ: Ավե լի շատ 
տա րած ված են ժո ղովր դա վա րա կան (կո
լե գի ալ) ոճը, դի րեկ տի վա յին (մի անձ նյա, 
ավ տո րի տար–հե ղի նա կու թյուն, անա ռար
կե լի ո րեն են թար կե լու վրա հիմն ված) ոճը: 

Կո լեկ տի վի ար դյու նա վետ կա ռա վար
ման հա մար ղե կա վար նե րի պատ րաստ
ման գոր ծում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ

1 А. Карелин, Воспитательная деятельность педаго
га, Москва, 2006.
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նել, որ այս տեղ ոճը որոշ վում է նախ և 
առաջ այն պի սի գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք 
են ղե կա վա րի ան հա տա կան գոր ծու նե ու
թյու նը, նրա կրթվա ծու թյան աս տի ճա նը, 
կու տա կած փոր ձը, կո լեկ տի վի աշ խա
տան քա յին պայ ման նե րը, զար գաց ման 
մա կար դա կը և այլն:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ ղե կա վար ման ոճե րը կախ ված են 
նաև տար բեր իրա վի ճա կա յին գոր ծոն
նե րից: Ամե նից առաջ դա նո րա կո չի կի 
մուտքն է ծա ռա յու թյուն: Նա չհաս կա նա
լով ակ տի վո րեն ար ձա գան քում է ամեն 
ին չին, և եթե այդ ըն կա լու մը դրա կան է, 
նա իրեն զգում է անվ տանգ վայ րում, եթե 
հան դի պում է կոնֆ լիկտ նե րի, որոնք չեն 
լուծ վում կամ վնա սում են իրեն, ապա ինք
նա պաշտ պա նու թյան բնազ դը նրա մոտ 
արթ նաց նում է ներ քին ագ րե սի վու թյուն, 
որը կա րող է դրսև որ վել ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում: Հաս կա նա լի է, որ հրա մա
նա տա րը պի տի ան հա տա կան մո տե ցում 
դրսև ո րի յու րա քան չյու րի նկատ մամբ, 
ին չը հա ջող ծա ռա յու թյան և կո լեկ տի
վի հե ղի նա կու թյան գրա վա կանն է: Այն 
պայ մա նա վոր ված է նաև են թա կա նե րի 
պատ րաստ վա ծու թյամբ, նրանց առ ջև 
դրված խնդիր նե րի կա տար ման ըն դու
նա կու թյուն նե րով, սե փա կան վար մուն քի 
պա տաս խա նատ վու թյան կրու մով:

Կա րև որ է այն հան գա ման քը, որ զին
ծա ռա յո ղի բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճա
կը կախ ված է ղե կա վա րի ան հա տա կան 
գոր ծու նե ու թյան ոճե րից, որակ նե րից, որ
պես զին վո րա կան սպա, ինչն էլ պայ մա
նա վոր ված է հե տև յալ հան գա մանք նե րով.
1. Հրա մա նա տարն իրա կա նաց նում է 

վար չահ րա մա յա կան գոր ծա ռույթ ներ` 
կադ րե րի ընտ րու թյուն, կո լեկ տի վի ան
դա մի խրա խու սում, պա տիժ, ծա ռա յո
ղա կան նոր հա ջո ղու թյուն ներ, որոնք 

ազ դում են ինչ պես են թա կա յի ինք նա
գի տակ ցու թյան այն պես էլ ողջ կո լեկ
տի վի վրա ընդ հան րա պես:

2. Հրա մա նա տա րի պար տա կա նու թյուն
նե րի մեջ է մտնում ծա ռա յու թյան կազ
մա կեր պու մը, ծա ռա յո ղի ու սու ցու մը, 
որն անդ րա դառ նում է զին վո րի բա րո
յա հո գե բա նա կան վի ճա կի վրա:

3. Հրա մա նա տա րը հան դես է գա լիս որ
պես ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի 
դաս տի ա րակ. նա պար տա վոր է իր են
թա կա նե րի շրջա նում իրա կա նաց նել 
որակ ներ ձև ա վո րող գոր ծու նե ու թյուն, 
որը կնպաս տի ակ տիվ բա րե կա մա
կան, ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան, 
առողջ մթնո լոր տի ստեղծ մա նը: Գործ
նա կան շփու մը կախ ված է նաև ղե կա
վա րի ար տա քին նկա րագ րից, նրա ան
հա տա կան հմայ քից, հա յաց քից, ձայ նի 
տեմբ րից, ինչ պես նաև, թե դրանք ինչ 
իրա վի ճակ նե րում է օգ տա գոր ծում:

4. Հրա մա նա տա րի հե ղի նա կու թյու նը` որ
պես սո ցի ալ–հո գե բա նա կան երև ույթ, 
ար տա հայ տում է մար դու հնա րա վո
րու թյուն ներն ու րիշ նե րի վրա ազ դե ցու
թյուն գոր ծե լու հար ցում:
Մի շարք մասնագետներ գտնում են, 

որ «հեղինակության հիմքում ընկած է 
ղեկավարի անհատական, սոցիալական 
ամբողջությունը, որը համարվում է 
կոլեկտիվի կողմից որպես հեղինակության 
ճանաչում»: Նման ամբողջության հիմքում 
ընկած են ղեկավարման ոճերը2:

Հրա մա նա տա րի հե ղի նա կու թյու նը 
ձեռք է բեր վում աշ խա տան քի ար դյուն
քում, տքնա ջան ու ամե նօ րյա գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում: «Հրա մա նա տա րի 
գոր ծու նե ու թյու նում կա րև որ վում են նաև 
նրա ան հա տա կան առանձ նա հատ կու

2 Реан А. А., Копоминский А. Л., Социальная педаго
гическая психология, СПБ, 2000.
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թյուն նե րը, դրա կան որակ նե րը, որը սպա
յին առանձ նաց նում է մի շարք ու րիշ այլ 
մաս նա գի տու թյուն նե րի ներ կայացու ցիչ
նե րից, նրա ինք նա գի տակ ցու մը, ինք
նահս կու մը, ներ քին հա մոզ վա ծու թյու նը, 
սե փա կան փոր ձը և իրեն հաս նող տե
ղե կատ վու թյու նը, որոնք օգ նում են հե
տև ու թյուն անե լու և պահ պա նե լու դրանք 
ներ քին ծրագ րե րի ձև ով, որ պես զի ապա
գա յում ու նե նան դրա կան հե տև անք ներ»3: 
Ահա թե ին չու կո լեկ տի վի ղե կա վա րի դե
րը, որ պես ման կա վար ժի, դժվար ու պա
տաս խա նա տու է, հաս կա նա լով, որ միշտ 
պի տի լի նի աչա լուրջ, զգոն՝ գի տակ ցե լով, 
որ զո րա մա սում պար բե րա բար տե ղի են 
ու նե նում նո րա կո չիկ նե րի շրջա նում անզ
գույշ, չար դա րաց ված վե ճեր, խոս քակ ռիվ
ներ, հայ հո յանք ներ, ծե ծեր, բամ բա սանք
ներ, գո ղու թյուն նե րի, ինք նա հաս տատ ման 
դրսև ո րում ներ, ան գամ սպա նու թյուն ներ: 
Նման իրա վի ճակ նե րում հայտն ված զին
ծա ռա յո ղը են թարկ վում է բա ցա սա կան 
ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րի, ուս տի չա
փա զանց կա րև որ վում է նրա դաս տի ա րա
կու թյու նը: Ման կա վարժ–հրա մա նա տա րը 
պի տի ստեղծ ված իրա վի ճակ նե րում չգոր
ծի կոպ տո րեն, այլ կի րա ռի հո գե բա նա կան 
գի տե լիք ներ` խու սա փե լով կո լեկ տի վում 
ծա գող տա րաբ նույթ կոնֆ լիկտ նե րից, լի նի 
հե տև ո ղա կան, ընդգր կի հմուտ, փոր ձա
ռու, հե ղի նա կու թյուն վա յե լող մարդ կանց, 
օգ տա գոր ծի տեխ մի ջոց ներ, տա րաբ նույթ 
ֆիլ մեր, դի դակ տիկ պա րա գա ներ՝ կարճ 
ժա մա նա կում հա ջո ղու թյամբ լու ծե լու և հե
տա գա յում բա ցա ռե լու այդ կոնֆ լիկտ նե րի 
պատ ճառ նե րը: Նման խնդիր նե րը լու ծե լու 
հա մար կա րև որ է նաև սպա յի ման կա վար
ժա կան կուլ տու րան:

«Սպա յի ան հա տա կան կուլ տու րան 
հիմն ված է ընդ հա նուր կուլ տու րա յի վրա, 

3 Военная педагогика под редакции, О. Ю. Ефремо
ва, Москва, 2008.

ին չի շնոր հիվ է, որ ան հատն աշ խար հում 
ու նի որո շա կի կողմ նո րո շում և կա րող 
է զար գաց նել, բա ցա հայ տել սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն ներն ան հա տա կան և 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան շրջա
նակ նե րում»4: Սպա յի ման կա վար ժա կան 
կուլ տու րան բարդ կա ռուց վածք ու նի: Նա 
նե րա ռում է հո գե բանաման կա վար ժա կան 
գի տե լիք ներ, ման կա վար ժա կան ուղղ վա
ծու թյուն ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան, 
մտա ծո ղու թյան, խո սակ ցա կան, գե ղա
գի տա կան ճա շա կի, ար տա քին կեց ված
քի, ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան և 
տակ տի դրսև ո րում ներ: Նշված բո լոր կող
մերն էլ մի մյանց հետ փոխ կա պակց ված են 
և օգ նում են սպա յին հաս կա նա լու, կողմ
նո րոշ վե լու, գի տե լիք ներն ու փոր ձը փո
խան ցե լու զին ծա ռա յող նե րին: Այն սպա յի 
ար վես տի ար դյունքն է, որն ընդ հա նուր 
կուլ տու րա յի յու րա հատ կու թյունն է գո յու
թյուն ու նե ցող ռազ մա–քա ղա քա կան գոր
ծըն թա ցում: Ինչ պես նշում է գե նե րալ Շառլ 
դ'Գո լը իր «Հա նուն պրո ֆե սի ո նալ բա նա
կի» գրքում, «չի եղել ոչ մի ան վա նի զո րա
վոր, որն իր ար վես տը չի վերց րել մարդ
կա յին բա նա կա նու թյան գան ձա րա նից: 
Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցու հաղ թա նակ նե
րի հիմ քում մենք վեր ջիվեր ջո գտնում ենք 
Արիս տո տե լին»5:

Ման կա վար ժա կան կուլ տու րա յում հա
տուկ դեր ու նի նաև ռազ մա–ման կա վար
ժա կան ուղղ վա ծու թյու նը, որի կոնկ րետ 
ար տա հայ տու թյու նը զին վո րա կան մաս
նա գի տու թյան նկատ մամբ պա տաս խա
նատ վու թյան զգա ցու մը, հա մոզ մունքն ու 
վստա հու թյունն են, որոնք նրան բե րում 
են հե ղի նա կու թյան նվաճ ման: Այն կապ
ված է ման կա վար ժա կան մտա ծո ղու թյան 
կուլ տու րա յի հետ, նրա մոտ ձև ա վո րում է 

4 Տե՛ս А. Свияш «Разумный мир как жить без лишних 
переживаний», Москва, 2005, стр. 34.
5 Տե՛ս «Военная педагогика», Москва, 2008, стр. 418.
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ինք նու րույ նու թյան ակ տի վու թյուն, արագ 
կողմ նո րո շում, դի տո ղա կա նու թյուն, 
ման  կա վար ժա կան հի շո ղու թյուն և այլն: 
Սպան տի րա պե տում է նաև իր ան հա
տա կան որակ նե րին, որոնք կազմ ված են 
ման կա վար ժա կան տակ տի իմա ցու թյան 
ու պահ պան ման հետ: Դրան ցից են` չա
փի զգա ցու մը, ինք նա տի րա պե տումն ու 
ինք նահս կու մը, ընդ հա նուր կուլ տու րան, 
կամ քը, քա ղա քա ցի ա կան դիր քո րո շու մը, 
արհեստավարժությունը, տո կու նու թյու
նը, համ բե րու թյու նը, կեց ված քը, դի նա
միկ շար ժում նե րի կա ռա վա րու մը, հի գի
ե նան և այլն:

Այս ամե նը վկա յում է սպա յի ման կա
վար ժա կան կուլ տու րա յի, նրա ան հա տա
կա նու թյան անկրկ նե լի ու թյան մա սին: Ահա 
թե ին չու այ սօր մեր բա նա կին անհ րա ժեշտ 
են նման որակ նե րով օժտ ված ման կա
վարժ–հրա մա նա տար ներ, որոնք կհան դի
սա նան հա յոց պե տա կա նու թյան, ժո ղովր
դի անվ տան գու թյան ու խա ղա ղու թյան 
երաշ խի քը:

Գի տակ ցե լով և կա րև ո րե լով սե փա կան 
երկ րի հան դեպ ու նե ցած իր պա տաս խա
նատ վու թյու նը՝ զին վո րա կան հրա մա նա
տարն ու սուց ման ըն թաց քում կի րա ռում է, 
ու սուց ման տարբեր ձև եր, ու սում նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ՝ տար բեր 
մե թոդ ներ՝ դրանց մեջ ընդգր կե լով պատ
մե լը, երկ խո սու թյու նը, դա սա խո սու թյու նը, 
էվ րիս տիկ զրույ ցը: Հե տա զոտ ման նպա
տա կով կազ մա կեր պում և իրա կա նաց նում 
է ու սում նա–ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց, 
կի րա ռում սե մի նար ներ, խմբա յին պա
րապ մունք ներ, զննա կան մե թոդ ներ:

21–րդ դար մուտք գոր ծած նո րան կախ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա հա
պանն ու անվ տան գու թյան երաշ խա վո րը 
հա յոց բա նակն է, որի նկատ մամբ սեր ու 
հար գանք է տա ծում ողջ ժո ղո վուր դը՝ էլ 
ավե լի խո րաց նե լով զին վո րա կան ծա ռա
յու թյան նկատ մամբ ճիշտ վե րա բեր մուն
քի դաս տի ա րա կու թյունն ըն տա նի քում՝ 
որ պես նա խա պայ ման ապա գա զին վո րի 
կա յաց ման գոր ծում:
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Роль офицера в процессе обучения и воспитание военнослужащиь
Г. Бабаян

В статье излогаются значение авторитета в деятельности офицера, как руководителя 
педо гогического колектива основные критерии уровня развития педагогической куль
туры офицера.

The role of the military officer in the learning and upbringing processes of soldiers
G. Babayan

In the article are analysed the importance of the army officer’s authority, as a leader of 
pedagogical collective in the process of soldie’s education (upbringing).
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ԱՐՄԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄը 
օՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ԵՎ ԴԻԶօՆՏՈԳԵՆԵԶԻ 

ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Օն տո գե նե զում երե խա յի խոս քի ձև

ա վո րու մը և զար գա ցու մը մշտա պես եղել 
է բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի ու շադ րու
թյան կենտր ոնում (А. Н. Гвоздев 1961; 
Логинова В. И. (1984); Т. Н. Ушакова 
(2004) и др.)։

Ինչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշում են Ռ. Ի. 
Լա լա և ան և Ն. Վ. Սե րեբ րյա կո վան՝ (1999) 
երե խա յի բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է մի կող մից մտա ծո ղու
թյան և մյուս հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց մամբ, մյուս կող մից՝ խոս քի մյուս 
բա ղադ րիչ նե րի՝ հնչյու նահն չու թա յին և քե
րա կա նա կան զար գաց մամբ:

Վեր լու ծե լով օն տո գե նե զում բա ռա պա
շա րի զար գա ցու մը՝ հե ղի նակ նե րը նշում 
են, որ առա ջին իմաս տա վոր ված բա ռե րը 
երե խա յի խոս քում հայտն վում են սո վո րա
բար առա ջին տար վա վեր ջում: Սա կայն 
դրանց քա նա կը քիչ է և բա ցի այդ, երե
խան հազ վա դեպ է դրանք գործածում իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ: Տ. Ն. Ու շա կո վան 
(2004) նշում է, որ առա ջին ման կա կան 
բա ռերն իրենց ակուս տի կա կան ձև ով սո
վո րա բար մոտ են թո թո վան քա յին դրսև
ո րում նե րին (մա–մա, պա–պա, բո–բո) 
և ստա ցել են «դա յա կա յին բա ռե ր» ան
վա նու մը: Առա ջին բա ռե րը թո թո վան քից 
սկզբուն քո րեն տար բեր վում են շրջա պա
տող նե րի կող մից նկատ վող իրենց «իմաս
տա վոր վա ծու թյամ բ»: Առա ջին ման կա կան 
բա ռե րը սո վո րա բար չեն ան վա նում կոնկ
րետ առար կա ներ և երև ույթ ներ՝ երե խան 
մի բա ռով ան վա նում է ամ բող ջա կան 

իրադ րու թյուն, ընդ որում մի և նույն բա ռը 
կա րող է վե րա բե րել շատ իրադ րու թյուն
նե րի։ 

Ա. Ռ. Լու րի ան (1979), անդ րա դառ նա
լով երե խա յի առա ջին բա ռե րին, ընդգ ծում 
է, որ դրանք 85չեն ար տա հայ տում նրա 
վի ճա կը, այլ ուղղ ված են առար կա յին և 
նշում են առար կան: Սա կայն այս բա ռերն 
սկզբում կրում են սիմպ րակ տիկ բնույթ, 
սեր տո րեն ներ հյուս ված են պրակ տի կա
յի մեջ: Բա ռի նշա նա կու թյու նը երե խա յի 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց
ման ըն թաց քում կա տա րե լա գործ վում է: 
Մտա ծո ղու թյան առար կա յա գործ նա կան 
և առար կա յա պատ կե րա յին բնույ թի շնոր
հիվ երե խան ամե նից առաջ տի րա պե տում 
է զննա կա նո րեն ներ կա յաց ված կամ իր 
գոր ծու նե ու թյան հա մար մատ չե լի առար
կա նե րի, երև ույթ նե րի, որակ նե րի, հա րա
բե րու թյուն նե րի ան վա նում նե րին։ 

Վ. Ի. Լո գի նո վան (1984) ևս ընդգ ծել 
է մտա ծո ղու թյան զար գաց ման փոխ կա
պակց վա ծու թյու նը բա ռի նշա նա կու թյան 
զար գաց ման հետ՝ նշե լով, որ մի այն աս
տի ճա նա բար, մտա ծո ղու թյան զար գաց
մա նը զու գա հեռ նա խադպ րո ցա կան նե րը 
տի րա պե տում են բա ռի օբյեկ տիվ, հաս
կա ցա կան բո վան դա կու թյա նը: Հե ղի նա
կը նշում է նաև, որ բա ռի նշա նա կու թյու նը 
երե խա նե րի ճա նա չո ղա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ 
փո փոխ վում է ողջ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում: Բա ռա պա շա րի ակ տի վաց
ման և կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րու
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թյու նը սեր տո րեն կապ ված է բա ռի նշա
նա կու թյան ըն կալ ման հետ, որի հի ման 
վրա տե ղի է ու նե նում բա ռե րի որո նու մը, 
դրանց ընտ րու թյու նը, խոս քում իմաս տով 
մի ա վոր ված այլ բա ռե րի զու գակ ցու թյամբ 
դրանց կի րառ ման ակ տի վու թյու նը։

Օ. Վ Տրո շի նը և Ե. Վ. Ժու լի նան (2005) 
օն տո գե նե զում երե խա յի առա ջին բա ռե
րի բնույ թը որո շե լու նպա տա կով վեր լու
ծել են դրանց հիմ քում ըն կած ընդ հան րա
ցում նե րը։

Հե ղի նակ նե րը նշում են, որ ընդ հան
րա ցում նե րի առա ջին տե սա կը կազ մում 
են զննա կան ընդ հան րա ցում նե րը, որոնք 
պայ մա նա վոր ված են առար կա նե րի խիստ 
ան հա տա կան–էա կան հատ կա նիշ նե րով: 
Այս տի պի առա ջին բա ռերն ու նեն վառ 
հու զա կան երան գա վո րում, դի տարկ
վում են տար բեր ան վա նում ներ մի և նույն 
առար կա յի հա մար տար բեր իրադ րու
թյուն նե րում և մի և նույն ժա մա նակ բա ռի 
բազ մի մաս տու թյուն: Այս առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը բա ցատր վում են առա ջին 
բա ռե րի իրադ րու թյու նա յին լի նե լով՝ բա ռե
րը վե րա բե րում են ողջ իրադ րու թյա նը և 
նշում են ոչ մի այն առար կան, այլ նաև դրա 
հետ կապ ված իրադ րու թյու նը։

Առա ջին բա ռե րի հիմ քում ըն կած ընդ
հան րա ցում նե րի երկ րորդ տե սա կը տվյալ 
եզա կի առար կա յի պատ կե րա ցումն է՝ 
հիմն ված նրա ընդ հա նուր և տար բե րա կիչ 
ան հա տա կան–ընդ հան րաց ված հատ կա
նիշ նե րի առանձ նաց ման հի ման վրա: Այս 
շրջա նին բնո րոշ է բա ռա պա շա րի աճը: 
Բառն օգ տա գործ վում է ան վա նո ղա կան 
ֆունկ ցի ա յով՝ ան վա նե լով առար կան՝ սո
վո րա բար ան վա նու մը զու գակ ցե լով մատ
նան շող ժես տով: Այդ պատ ճա ռով այս 
շրջա նին բնո րոշ չեն առար կա յի ան վա
նու մը դրա բա ցա կա յու թյան կամ դրա ար

տա քին տես քի տար բեր փո փո խու թյուն
նե րի դեպ քում՝ լու սան կար նե րում, գրքե րի 
նկար նե րում և այլն։

Ընդ հան րա ցում նե րի եր րորդ տե սակն 
առար կա յի ընդ հան րա ցումն է ըստ էա
կան հատ կա նի շի: Այդ պի սի ընդ հան րա
ցում նե րը հա մար վում են «առաջ նա յին 
հաս կա ցու թյու ն»: Այս ընդ հան րա ցում նե րի 
դեպ քում բառն օգ տա գործ վում է առար
կա յի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: 
Առար կան մի և նույն բա ռով ան վան վում է 
դրա տար բեր վե րա փո խում նե րի դեպ քում, 
սկսվում են օգ տա գործ վել եր կու բա ռից 
կազմ ված նա խա դա սու թյուն ներ։

Մո տա վո րա պես կյան քի երկ րորդ տար
վա կե սե րին երե խա յի խոս քում առա ջա
նում են առա ջին նա խա դա սու թյուն նե
րը: Այս նա խա դա սու թյուն նե րի բնո րոշ 
առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ դրան
ցում բա ռերն օգ տա գործ վում են ան փո
փոխ ձև ով: Սա կայն նույ նիսկ քե րա կա
նա կան առու մով այս պի սի ան լի ար ժեք 
խոս քը նշա նա կա լի ո րեն ընդ լայ նում է մե
ծա հա սա կի ու երե խա յի խոս քա յին հա ղոր
դակց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ երե
խան հաս կա նում է խոս քը և կա րո ղա նում 
է դի մել մե ծա հա սա կին, ար տա հայ տել իր 
մտքե րը, ցան կու թյուն նե րը, խնդրանք
նե րը, կա րո ղա նում է նա խա դա սու թյան 
մեջ նոր յու րաց ված բա ռերն օգ տա գոր ծել 
նախ կի նում յու րաց րած բա ռե րի հետ։

Տ. Բ. Ֆի լի չև ան (2008) ևս, վեր լու ծե լով 
օն տո գե նե զում երե խա նե րի բա ռա պա շա
րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման օրի նա չա
փու թյուն նե րը, նշում է, որ խոս քի նոր մալ 
զար գաց ման և դաս տի ա րա կու թյան բա
րեն պաստ պայ ման նե րի դեպ քում երե
խա յի ակ տիվ բա ռա պա շա րը շատ արագ 
հարստանում է՝ 3–4 տա րե կան երե խա նե
րի մոտ տե ղի է ու նե նում պա սիվ և ակ տիվ 
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բա ռա պա շա րի անընդ հատ աճ՝ նե րա ռե
լով գո յա կան ներ, բա յեր, ածա կան ներ, 
մակ բա յեր, թվա կան ներ, կա պեր։

Երե խա յի խոս քի զար գա ցու մը մշտա
պես գրա վել է մի շարք հե ղի նակ նե րի ու
շադ րու թյու նը նաև դի զօն տո գե նե զի տե
սան կյու նից: Մաս նա վո րա պես մի շարք 
հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րում նկա
րագր վում են բա ռա պա շա րի ձև ա վոր ման 
և զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գաց ման 
դեպ քում (Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова 
(1999); С. Н. Коновалова (2004); 
И. Ю, Кондратенко (2005); Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина (2008) и др.)։ Խոս քի ընդ
հա նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի 
բա ռա պա շա րը հե տա զո տող հե ղի նակ նե
րը նշում են, որ այս երե խա նե րի մոտ առա
ջին բա ռերն ի հայտ են գա լիս բա վա կան 
ուշ: Այս պես, բնու թագ րե լով խոս քի ընդ
հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող երե խա
նե րին՝ Տ. Բ. Ֆի լի չև ան (1985; 2008), Ն. Ս. 
Ժու կո վան, Ե. Մ. Մաս տյու կո վան (1990), 
Ռ. Ի. Լա լա և ան, Ն. Ի. Սե րեբ րյա կո վան 
(1999) և այ լոք նշում են, որ այս երե խա
նե րի առա ջին բա ռե րը ձև ա վոր վում են 
հա ճախ 3–4, իսկ ավե լի հազ վա դեպ՝ 5–6 
տա րե կա նում: Բնու թագ րե լով խոս քի ընդ
հա նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի 
խոս քի ձև ա վոր ման և զար գաց ման հե տա
գա ըն թաց քը՝ հե ղի նակ նե րը նշում են, որ 
այն ըն թա նում է խա թար ված ձև ով՝ նրանց 
բա ռա պա շարն աղ քա տիկ է, բնու թագր
վում է բա ռե րի նպա տա կա յին կի րառ ման 
դժվա րու թյուն նե րով, երե խա նե րի առա
ջին նա խա դա սու թյուն ներն առա ջա նում 
են բա վա կան ուշ, իսկ հե տա գա յում խոս
քի զար գաց ման ըն թաց քը ևս բնո րոշ վում 
է խոս քի քե րա կա նա կան կող մի, բա ռի 
հնչյու նա վան կա յին կա ռույ ցի, բա ռի իմաս

տա յին օգ տա գործ ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով:

Այս առու մով մեզ հե տաքրք րում էր 
խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցում ու
նե ցող երե խա նե րի առա ջին բա ռե րի ձև
ա վոր ման բնույ թը: Խոս քի ընդ հա նուր 
թեր զար գա ցու մով երե խա նե րի բա ռա պա
շա րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման օրի նա
չա փու թյուն նե րին վե րա բե րող հե ղի նակ
նե րի (Л. Ф. Спирова 1980; Кондратенко 
И. Ю. 2005, Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В, 
2008 и др.) հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու
ծու թյու նը փաս տեց, որ Օ. Վ Տրո շի նի և Ե. 
Վ. Ժու լի նա յի (2005) կող մից առանձ նաց
ված բա ռե րի հիմ քում ըն կած ընդ հան րա
ցում նե րի երկ րորդ և եր րորդ տե սակ ներն 
այս երե խա նե րի մոտ չեն ձև ա վոր վում։

Տ. Բ. Ֆի լի չև ան, վեր լու ծե լով օն տո
գե նե զում երե խա նե րի բա ռա պա շա րի 
ձև ա վոր ման և հարս տաց ման օրի նա չա
փու թյուն նե րը, ընդգ ծում է նաև, որ բա
ռա պա շա րի քա նա կա կան և որա կա կան 
զար գաց մա նը զու գա հեռ երե խա նե րի մոտ 
աս տի ճա նա բար ձև ա վոր վում է բա ռա ձև
ա վոր ման հմտու թյու նը: Այս պես, 5–6 տա
րե կան երե խա ներն ար դեն հեշ տու թյամբ 
կա տա րում են բա ռա ձև ա վոր ման վար ժու
թյուն ներ: Նրանք կա րո ղա նում են մեկ ար
մա տից ձև ա վո րել տար բեր խոս քի մա սեր՝ 
գո յա կան ներ, բա յեր, ածա կան ներ և այլն:

Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում մեզ 
հա մար հե տաքր քիր էր նաև, թե խոս քի 
ընդ հա նուր թեր զար գա ցու մով երե խա նե
րի մոտ ինչ պես են ձև ա վոր վում բա ռա
կազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Տ. Վ. Տու
մա նո վա յի (2002), Տ. Բ. Ֆի լի չև ա յի (2008) 
և այ լոց հե տա զո տու թյուն նե րը փաս տում 
են, որ խոս քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցու
մով երե խա նե րի մոտ ինչ պես նա խադպ
րո ցա կան, այն պես էլ դպրո ցա կան տա
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րի քում ակն հայ տո րեն դրսև որ վում են 
բա ռա ձև ա վոր ման դժվա րու թյուն ներ, ին չը 
չի դի տարկ վում խոս քի նոր մալ զար գա ցու
մով երե խա նե րի մոտ։

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում 
հատ կա պես ար ժև որ վում է Ե. Մ. Ստրու
նի նա յի (1990) այն միտ քը, որ ավագ նա
խադպ րո ցա կան տա րի քում «պետք է 
հիմ նա կա նում ավարտ վի բա ռա պա շա րի 
մի ջու կի ձև ա վո րու մը՝ պետք է ձև ա վոր
վեն որոշ կա րև որ իմաս տա յին կո որ դի
նատ ներ, որոնք բնո րո շում են տվյալ լեզ
վի իմաս տա յին տա րած քը: Այդ մի ջու կը 
հե տա գա զար գաց ման ըն թաց քում էա
կա նո րեն չի փո փոխ վում: Չնա յած բա
ռա պա շա րի քա նա կա կան կու տա կու մը, 
հատ կա պես ու սուց ման տա րի նե րին, ըն
թա նում է բա վա կան ին տեն սի վո րեն, սա
կայն իմաս տա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
«կմախ քը հիմ նա կա նում չի փո փոխ վում»: 
Այս դրույթն էլ ավե լի է ընդգ ծում նա
խադպ րո ցա կան տա րի քում բա ռա պա շա
րի զար գաց ման կա րև ո րու թյու նը։

Մինչ դեռ խոս քի ընդ հա նուր թեր զար
գա ցու մով երե խա նե րի բա ռա պա շա րին 
վե րա բե րող հե տա զո տու թյուն նե րը փաս
տում են, որ այս երե խա նե րի մոտ հստակ 
և ստույգ չեն ձև ա վոր վում այն իմաս տա յին 
կո որ դի նատ նե րը, որոնք անհ րա ժեշտ են 
բա ռի իմաս տի հստա կեց ման հա մար։

Ե. Մ. Ստրու նի նան(1990) նշում է նաև, 
որ նա խադպ րո ցա կան տա րի քում բա
ռա պա շա րի հարս տա ցու մը, նոր բա ռե րի 
յու րա ցու մը տե ղի է ու նե նում գործ նա կան 

պլա նում: Բայց ար դյու նա վետ դպրո ցա
կան ու սուց ման հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի երե խան ժա մա նա կին անց նի 
խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան «տե սա կան» 
պլա նին, որ պես զի մայ րե նի լեզ վի հա մա
կար գը, դրա տար րե րը հան դի սա նան նրա 
գի տակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան օբյեկ տը: 
Լեզ վա կան երև ույթ նե րի գի տակ ցումն 
ապա հո վում է խոս քա յին կա րո ղու թյուն
նե րի և հմտու թյուն նե րի տե ղա փո խու մը 
կա մա ծին պլան, որի շնոր հիվ պայ ման ներ 
են ստեղծ վում խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
և լեզ վի հե տա գա տի րա պետ ման, խոս քի 
զար գաց ման հա մար:

Այս պի սով, պետք է նշել, որ բա ռա
պա շա րի զար գա ցու մը դի տարկ վում է որ
պես պատ մու թյան ըն թաց քում ժո ղովր դի 
կող մից կու տա կած բա ռա պա շա րի տի
րա պետ ման եր կա րա տև գոր ծըն թաց: 
Բա ռա պա շա րի ակ տի վաց ման և կա տա
րե լա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը սեր
տո րեն կապ ված է բա ռի նշա նա կու թյան 
զար գաց ման հետ, որի հի ման վրա տե ղի 
է ու նե նում բա ռե րի որո նու մը, դրանց ընտ
րու թյու նը, խոս քում իմաս տով մի ա վոր
ված այլ բա ռե րի զու գակ ցու թյամբ դրանց 
կի րա ռու մը: Սա կայն բա ռա պա շա րի ձև
ա վո րու մը և զար գա ցու մը դի տար կե լով 
դի զօն տո գե նե զի տե սան կյու նից՝ մաս նա
վո րա պես խոս քի ընդ հա նուր թեր զար
գաց ման հա մա տեքս տում, պետք է նշել, 
որ այս երե խա նե րի բա ռա պա շա րի ձև ա
վո րումն ու զար գա ցումն ի սկզբա նե ըն
թա նում է խա թար ված ու ղի ով։ 
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Развитие словаря ребенка с точки зрения онтогенеза и дизонтогенеза 
 А. Киракосян

В статье описывается развитие словаря детей в онтогенезе и рассмотривается 
проблема развития словаря с точки зрения ее нарушений. Раскрываются основные 
закономерности становления словаря в норме, а также особенности развития словаря у 
детей с общим недоразвитием речи.

Development of child’s vocabulary from the perspectives of  
ontogenesis and disontogenesis

A. Kirakosyan
In the article the development of child’s vocabulary in ontogenesis is described, the issue 

of vocabulary development is presented from the perspectives of its disorders. The main 
regularities of its normal development and the peculiarities of development of vocabulary of 
children with total speech maldevelopment are disclosed.
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СВЕТЛАНА МКРТ ЧяН 
РУЗАН ПО ГО СяН

Э ВО ЛЮ ЦИЯ ТЕ ЛА РАС ТИ ТЕЛЬ НО ГО ОР ГА НИЗ
МА, КАК ПРИ МЕР ВЫ ЯВ ЛЕ НИЯ ПРИ ЧИН НО–

С ЛЕДСТ ВЕН НЫх СВЯ ЗЕЙ

Ос нов ная за да ча обу че ния би о ло гии 
зак лю ча ет ся не толь ко в опи са нии об ъек
тов и яв ле ний, зна чи тель но важ нее здесь 
их об ъяс не ни е. Осо бое вни ма ние долж но 
уде лять ся вы яв ле нию при чин но–с ледст
вен ных свя зей, так как имен но при чин но–
с ледст вен ные свя зи вы ра жа ют ис тин ные 
от но ше ния меж ду об ъек та ми, яв ле ни я ми, 
про цес са ми. Фак ти чес ки об ъяс не ние – это 
и есть ус та нов ле ние при чин но–с ледст вен
ных свя зей меж ду изу ча е мы ми по ня ти я ми. 
Толь ко в этом слу чае дос ти га ет ся осоз на
ние зна ний и зак ла ды ва ют ся ос но вы ми
ро воз ре ни я.

 Как из вест но, для фор ми ро ва ния ми ро
возз ре ния школь ни ка не об хо ди мо: убеж
ден ность в поз на ва е мос ти жиз нен ных яв
ле ний, от ри ца ние бесп ри чин ных яв ле ний, 
уме ние ус та нав ли вать при чи ны изу ча е мых 
яв ле ний и про цес сов, ус та нав ли вать связь 
меж ду по бу див шей при чи ной и вы те ка ю
щим следст ви ем.

П ри ме ром вы яв ле ния и ана ли за при
чин но–с ледст вен ных свя зей мо жет слу
жить фор ми ро ва ние предс тав ле ния об 
эво лю ции те ла рас ти тель но го ор га низ ма.

У же в са мой пос та нов ке воп ро са "по че
му?" зак ла ды ва ет ся ус та нов ле ние при чин
но–с ледст вен ных свя зей.
1. По че му у низ ших ор га низ мов, жи ву щих 

в вод ной сре де, те ло не расч ле не но на 
от дель ные ор га ны?

2. По че му с вы хо дом на су шу ор га низм 
под вер га ет ся внут рен не му и внеш не му 
расч ле не ни ю?

3. По че му воз ни ка ют кор ни, лист ья?
4. По че му в про цес се эво лю ции по яв ля

ют ся се мя, цве ток, плод.
5. По че му цвет ко вые рас те ния по бе ди ли 

в борь бе за су щест во ва ние и ста ли гос
подст ву ю щей рас ти тель ной груп пой?
Кс та ти, эти воп ро сы мож но ис поль зо

вать и для соз да ния проб лем ной си ту а ции 
на уро ках.

Од ни ми из древ ней ших ор га низ мов, 
на се ля ю щих на шу пла не ту, яв ля ют ся во
до рос ли.

Отк ры тое мо ре, приб реж ная зо на и су
ша – три жиз нен ные зо ны, об ра зу ю щие 
на шу би ос фе ру. В пер вых двух – древ ней
ших об лас тях во до рос ли иг ра ют важ ней
шую роль. Во до рос ли час то пре об ла да ют 
и в прес но вод ных во до е мах – лу жах, ре ках 
и озе рах. Зе ле ные во до рос ли вк лю ча ют и 
од нок ле точ ные фор мы, и фор мы бо лее 
слож ной ст рук ту ры. Этот иск лю чи тель но 
раз но об раз ный от дел предс тав ля ет осо
бый ин те рес по то му, что поч ти на вер ня ка 
имен но его ви ды око ло 430 млн. лет на
зад да ли на ча ло рас те ни ям. Хо тя сей час, 
воз мож но, и не су щест ву ет зе ле ных во до
рос лей, сход ных с пред ка ми рас те ний, хо
тя мно гие фор мы сох ра ня ют их от дель ные 
пред по ла га е мые чер ты.
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Д ля во до рос лей ха рак тер ны раз ные 
ти пы ст рук ту ры те ла – мо над на я, кок ко
ид на я, паль мел ло ид на я, си фо наль на я, 
нит ча та я, плас тин ча та я. 
1. Мо над ная ор га ни за ция ха рак те ри зу ет

ся ак тив ной под виж ност ью с по мощ ью 
жгу ти ков. При су ща в ос нов ном од нок
ле точ ным – хла ми до мо на да.

2. Кок ко ид ная ор га ни за ция ха рак те ри зу
ет ся не под виж ны ми, оде ты ми обо лоч
ка ми клет ка ми, оди ноч ны ми или со е
ди нен ны ми в ко ло нии – хло рел ла.

3. Паль мел ло ид ная ор га ни за ция предс тав
ле на не под виж ны ми клет ка ми, пог ру
жен ны ми в об щую слизь – тет рас по ра. 

4. Си фо наль ная ст рук ту ра от ли ча ет ся от
сутст ви ем кле точ ных пе ре го ро док, т.е. 
тал лом предс тав ля ет со бой од ну клет ку 
с боль шим ко ли чест вом ядер (нек ле
точ ная ст рук ту ра) – бот ри ди ум.

5. Нит ча тая ор га ни за ция предс тав ле на 
клет ка ми, со е ди нен ны ми в ни ти, прос
тые или раз ветв лен ны ми – улот рикс.

6. Плас тин ча тая ст рук ту ра воз ни ка ет в ре
зуль та те де ле ний кле ток ни ти не толь ко 
в по пе реч ном, но и в про доль ном нап
рав ле нии – уль ва–“ морс кой са лат”.
На и бо лее при ми тив ной для ти па зе

ле ных во до рос лей яв ля ет ся мо над ная ст
рук ту ра, так как она бли же все го сто ит 
к ис ход ным для это го ти па прос тей шим. 
При чи ной даль ней шей эво лю ции те ла 
во до рос лей яв ля ет ся уве ли че ние по верх
нос ти те ла, что в свою оче редь яв ля ет ся 
важ ным прис по соб ле ни ем к ак тив но му ав
тот роф но му пи та ни ю, ха рак тер но му для 
во до рос лей. Следст ви ем яви лось воз ник
но ве ние из мо над ной ст рук ту ры кок ко ид
ной. Один из даль ней ших эво лю ци он ных 
ря дов ви до из ме не ния кок ко ид ной ст рук
ту ры при во дит к воз ник но ве нию бо лее 

сов ре мен ной фор мы – си фо наль ной ст
рук ту ры, т.е. нек ле точ ной ст рук ту ры с 
мно го я дер ным те лом.

Д ру гая эво лю ци он ная ли ния ве дет к 
по яв ле нию мно гок ле точ ных нит ча тых во
до рос лей, а от них – плас тин ча тых и бо лее 
слож ных ст рук тур.

 Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние и эво
лю цию ст рук ту ры те ла зе ле ных во до рос
лей мож но вы ра зить клас си чес кой схе мой 
А.В.То па чевс ко го.

В то же вре мя эво лю ция зе ле ных во
до рос лей в вод ной сре де не при ве ла к 
по яв ле нию слож но уст ро ен ных и круп
ных сло е вищ тка не во го ст ро е ни я–при чи
на боль шое од но об ра зие вод ной сре ды 
по срав нен ию с ме сто о би тан ия ми су ши. 
Следст вие–бо лее одо тип ный ход эво лю
ции у во до рос лей по срав нен ию с хо дом 
эво лю ции ор га низ мов, по ки нув ших вод
ную сре ду.

П ро дол же ни ем эво лю ции зе ле ных во до
рос лей яви лось воз ник но ве ние фо то син те
зи ру ю щих выс ших на зем ных рас те ний.

В во де, как уже от ме ча лось, все те ло 
рас те ния на хо дит ся в оди на ко вых ус ло
ви ях ос ве ще ния и ув лаж не ни я. На зем ные 
ус ло вия су щест во ва ния рас ти тель но го 
ор га низ ма рез ко от ли ча ют ся от ус ло вий 
жиз ни в во де. На зем ле выс шее рас те ние 
жи вет од нов ре мен но в двух су щест вен но 
раз ных сре дах – на зем ные час ти в ат мос
фе ре, под зем ные в поч ве. Имен но в поч ве 
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со дер жат ся эле мен ты вод но–ми не раль
но го пи та ния и для их пог ла ще ния рас
те нию тре бу ют ся ри зо и ды, а за тем кор
ни. Фо то син тез же обес пе чи ва ют лист ья, 
при под ня тые над зем лей стеб ля ми. Та ким 
об ра зом мы ви дим при чи на – из ме не ние 
ус ло вий жиз ни рас те ний на су ше вле чет 
за со бой следст вие – в про цес се эво лю ци
он ной спе ци а ли за ции воз ни ка ют мор фо
ло ги чес кие и фи зи о ло ги чес кие раз ли чия 
меж ду час тя ми рас те ни я, т.е. идет расч
ле не ние тал ло ма – те ла низ ше го рас те ния 
– фор ми ру ют ся ко рень и по бег (с те бель 
с лист ья ми). Су щест во ва ние рас те ний в 
но вой сре де од на из при чин расч ле не ния 
тал ло ма, но есть и дру гая при чи на.

Из вест но, что у всех выс ших на зем ных 
рас те ний (иск лю че ние сос тав ля ют мо хо
вид ны е) са мос то я тель ной фа зой жиз нен
но го цик ла яв ля ет ся спо ро фит. В ус ло ви
ях на зем ной жиз ни разм но же ние спо ра ми 
при об ре та ет осо бое зна че ни е. На су ше 
ог ром ное ко ли чест во спор гиб нет. Воз ни
ка ет не об хо ди мость их мас со во го про из
водст ва, для че го не об хо ди мо дос та точ
ное ко ли чест во ор га ни чес ко го ве щест ва 
– при чи на. Следст ви ем яв ля ет ся не об хо
ди мость уве ли че ние раз ме ров спо ро фи та 
и рас ши ре ние его фо то син те зи ру ю щей 
по верх нос ти. При уве ли че нии ор га низ ма 
по верх ность его по от но ше нию к ли ней
ным раз ме рам уве ли чи ва ет ся в квад ра те, 
об ъем же – в ку бе. Фак ти чес ки в раз ме рах 
меж ду по верх ност ью ор га низ ма и об ъе
мом пос те пен но по лу ча ет ся неб ла гоп ри ят
ное для нор маль но го те че ния жиз нен ных 
функ ций со от но ше ни е. Для под дер жа ния 
би о ло ги чес ки це ле со об раз но го со от но ше
ния меж ду об ъе мом и по верх ност ью рас те
ние долж но расч ле нить ся го раз до силь нее 
и та ким об ра зом обес пе чить уве ли че ние 

сво ей по верх нос ти. Та ким об ра зом, при
чи на – уве ли че ние раз ме ров спо ро фи та 
соп ро вож да ет ся, не из беж но, его внеш ним 
и внут рен ним расч ле не ни ем – следст ви е.

Воз рас та ю щее расч ле не ние спо ро фи
та – при чи на – соп ро вож да ет ся по яв ле
ни ем тка ней и ус лож не ни ем внут рен не го 
ст ро е ния – следст ви е. Ре зуль та том со вер
шенст во ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние 
спе ци а ли зи ро ван ных тка ней: пок ров ные 
(за щи ща ю щие рас те ние от по те ри во ды, 
ко ле ба ний тем пе ра ту ры, пов реж де ний), 
про во дя щие (д ля быст ро го пе ред ви же ния 
раст во ров ми не раль ных и ор га ни чес ких 
ве ществ меж ду раз де лен ны ми в прост
ранст ве ор га на ми – кор ня ми и лист ья ми), 
ме ха ни чес кие (о бес пе чи ва ю щие под дер
жа ние те ла рас те ния в неп лот ной воз душ
ной сре де), фор ми ру ют ся мно гок ле точ ные 
ор га ны разм но же ни я.

Ор га низ мам, пе ре се лив шим ся из во ды 
на су шу, не об хо ди мы осо бые за щит ные 
ст рук ту ры. При чи на – пре дох ра не ние от 
вы сы ха ния ан те ри ди ев и ар хе го ни ев, где 
со от ветст вен но фор ми ру ют ся спер мии и 
яй цек лет ка и спо ран ги ев, где фор ми ру
ют ся спо ры. Следст вие – воз ник но ве ние 
сте риль но го пок ров но го слоя вок руг га ме
тан ги ев и спо ран ги ев. Та кие за щи щен ные 
мно гок ле точ ные ор га ны разм но же ния бо
лее прис по соб ле ны к на зем ной сре де.

С уве ли че ни ем раз ме ров рас те ний раз
ви лись ст рук ту ры, спо собст ву ю щие бо лее 
эф фек тив но му выс во бож де нию и рас се и
ва нию спор. Уве ли че ние раз ме ров те ла – 
при чи на при во дит как следст вие к по яв
ле нию ку ти на, вос ко по доб но го ве щест ва, 
пре дох ра ня ю щее те ло от вы сы ха ни я. Од
нов ре мен но с по яв ле ни ем ку ти ку лы – при
чи на, как следст вие по яв ля ют ся уст ьи ца, 
обес пе чи ва ю щие га зо об мен.



94

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

М но гок ле точ ные стен ки на деж нее за
щи ща ют га ме ты (в ар хе го ни ях и ан те ри
ди ях) или спо ры (в спо ран ги ях).

 Воз рас та ю щее расч ле не ние спо ро фи та 
ве дет к по вы ше нию уров ня ор га ни за ции 
рас те ни я, его плас тич нос ти, воз мож нос ти 
даль ней шей эво лю ци и.

С по ро фи ты древ ней ших со су дис тых 
рас те ний предс тав ля ли со бой ди хо то ми
чес ки вет вя щи е ся оси без лист ьев и кор
ней. Каж дое прос тое от ветв ле ние те лом, а 
свя зы ва ю щие их участ ки ме зом.

Ус лож не ние внеш не го расч ле не ния те
ла пси ло фи тов – пер вых выс ших рас те ний 
– шло раз ны ми пу тя ми в свя зи с прис по
соб ле ни ем к раз ным ус ло ви ям жиз ни.

В хо де эво лю ци он ной спе ца ли за ции воз
ник ли мор фо ло ги чес кие и фи зи о ло ги чес кие 
раз ли чия меж ду от дель ны ми час тя ми те ла, 
при вед шие к обо соб ле нию ор га нов – кор
ней, стеб лей, лист ьев. Та ким об ра зом, при
чи на – ус лож не ние внеш не го расч ле не ния 
спо ро фи та пов лек ла за со бой следст вие – 
по яв ле ние лис тос те бель ных по бе гов.

К по яв ле нию лис тос те бель ных по бе гов 
при ве ла та кая пе рест рой ка те ла, при ко то
рой од ни те ло мы ин тен сив но рос ли вверх, 
а дру гие сд ви га лись в сто ро ну ста но вясь 
бо ко вы ми. Бо ко вые те ло мы срас та лись 
меж ду со бой, об ра зуя комп лек сы и од нов
ре мен но уп ло ща лись. Следст ви ем яви лось 
об ра зо ва ние плас тин ча то го ор га на, вы
пол ня ю ще го пре и му щест вен но функ цию 
фо то син те за. Та ким об ра зом, воз ни ка ет 
круп ный те лом ный лист, ха рак тер ный для 
боль шинст ва выс ших рас те ний. Сле ду
ет от ме тить, что у при ми тив ных рас те ний 
(п ла ун) лист ья сфор ми ро ва лись как вы
рос ты (э на ци и) на осе вых ор га нах.

Вер ши ной эво лю ции те ла рас ти тель
но го ор га низ ма яв ля ет ся по яв ле ние цвет

ка. Имен но с по яв ле ни ем цвет ка свя за ны 
прог рес сив ные из ме не ния ст рук ту ры рас
ти тель но го ор га низ ма, отк рыв шие ог ром
ные по тен ци аль ные воз мож нос ти пок ры
то се мен ных.

Ц ве ток – это слож ный реп ро дук тив ный 
ор ган пок ры то се мен ных, предс тав ля ет 
из се бя ви до из ме нен ный, уко ро чен ный, 
не раз ветв лен ный спо ро нос ный по бег, 
пред наз на чен ный для об ра зо ва ния спор и 
га мет и по ло во го про цес са, за вер ша ю ще
го ся об ра зо ва ни ем се мян и пло да.

Су щест вен ная часть цвет ка пес тик, в 
ниж ней час ти ко то ро го об ра зу ет ся замк ну тое 
по лое вмес ти ли ще – за вязь, в ко то рой на хо
дят ся на деж но за щи щен ные се мя за чат ки.

Пос ле оп ло дот во ре ния за вязь прев
ра ща ет ся в плод, внут ри ко то ро го на хо
дят ся на деж но за щи щен ные се ме на. Ни
ка кие дру гие груп пы рас те ний не име ют 
по доб но го ор га на, за щи ща ю ще го се ме
на. Для пок ры то се мен ных ха рак тер но 
двой ное оп ло дот во ре ни е. Би о ло ги чес кий 
смысл его зак лю ча ет ся в том, что толь ко 
од нов ре мен но с за ро ды шем очень быст
ро фор ми ру ет ся трип ло ид ный эн дос перм. 
Зна чи тель ные из ме не ния про ис хо дят и у 
ве ге та тив ных ор га нов (со су ды вмес то тра
хе ид, жил ко ва ние лист ьев и т.д.).

В се эти из ме не ния яви лись при чи ной, 
при вед шей к следст вию – пок ры то се мен
ные по лу чи ли до пол ни тель ные воз мож нос
ти в кон ку рент ной борь бе и в ито ге ста ли 
по бе ди те ля ми в борь бе за су щест во ва ни е.

Та ким об ра зом, раск ры тие при чин но–
с ледст вен ных свя зей при во дит к по ни ма
нию глав но го, су щест вен но го в би о ло ги
чес ких об ъек тах и яв ле ни ях. В про цес се 
поз на ния би о ло ги чес ких за ко но мер нос тей 
при чин но–с ледст вен ным свя зям при над
ле жит ве ду щая роль.
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Բու սա կան օր գա նիզ մի մարմ նի էվո լյու ցի ան՝ 
որ պես պատ ճա ռա–հե տև ան քա յին կա պե րի դուրս բեր ման օրի նակ

Ս. Մկրտչյան, Ռ. Պո ղո սյան
Հոդ վա ծում բու սա կան օր գա նիզ մի մարմ նի էվո լյու ցի ա յի օրի նա կի վրա ցույց է 

տրված պատ ճա ռա–հե տև ան քա յին կա պե րի դուրս բե րու մը կեն սա բա նա կան օրի նա չա
փու թյուն նե րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում:

Օբյեկտ նե րի, երև ույթ նե րի, գոր ծըն թաց նե րի մի ջև պատ ճա ռա–հե տև ան քա յին կա
պե րի դուրս բե րումն ու բա ցատ րու թյունը նշա նա վո րում է ու սուց ման մեջ գլխա վոր դե րը:

The evolution of the vegetable body as an example of  
derivation of cause–and–effect relations

S. Mkrtchyan, R. Poghosyan
In this article the derivation of cause–and–effect relations in the process of learning the 

regularities of biology is shown by the example of evolution of the vegetable body. In the 
process of cognition the main role belongs to the derivation of cause–and–effect relations 
between objects, phenomena and processes.
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ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱՐ ԳԱ ՐՅԱՆ

ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐ ԳԱԽ ՆԱ ՅՈ ՂՈՒ
ԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ Մը ԴՊՐՈ ՑՈՒՄ

Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում ամ բողջ 
աշ խար հով մեկ սրվում է էկո լո գի ա կան 
ճգնա ժա մը, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
էներ գա օգ տա գործ ման սրըն թաց ավե
լա ցու մով, չվե րա կանգն վող բնա կան ռե
սուրս նե րի նվա զու մով, էներ գե տիկ ձեռ
նար կու թյուն նե րի թա փոն նե րով շրջա կա 
մի ջա վայ րի աղ տո տու մով:

1996թ. «Նոր վե գա կան բնու թյան պահ
պա նու թյան» կազ մա կեր պու թյու նը հիմ նել 
է «Էներ գի ա յի և ռե սուրս նե րի օգ տա գործ
ման դպրո ցա կան ծրա գի րը» (ԷՌՕԴԾ): 
Մինչ այ սօր նա խա գի ծը ներդր վել և իրա
գործ վել է բազ մա թիվ երկր նե րում, այդ 
թվում ՀՀ–ում:

Դա սըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հատ ման նպա տա կով սահ ման վում են 
չա փա նիշ ներ, որի հա մա ձայն աշա կեր տը 
պետք է գի տե նա` էներ գախ նա յո ղու թյան 
եղա նակ նե րը, էներ գի ա յի վե րա կանգն վող 
և չվե րա կանգն վող աղ բյուր նե րը, էներ գի
ա յի տար բեր աղ բյուր նե րի (Ա րե գակ, քա
մի, ջուր, նավթ, քա րա ծուխ, բնա կան գազ, 
կեն սա զանգ վա ծ) օգ տա գործ ման առա վե
լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը:

Այս նա խագ ծի նպա տակն է երե խա նե
րի էկո լո գի ա կան գի տակ ցու թյան դաս տի
րա կումն ու հա սա րա կու թյան ու շադ րու
թյան սևե ռու մը` էներ գա ար տադ րու թյան, 
էներ գի ա յի և ռե սուրս նե րի խնա յո ղու թյան 
և շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման 
խնդիր նե րի վրա: Ել նե լով վե րո հի շյա լից` 
ու սու ցու մը կազ մա կեր պում ե նք բա ցա
ռա պես ու սուց ման ակ տիվ հա մա գոր
ծակ ցա յին (ին տե րակ տի վ) մե թոդ նե րով: 
Առանձ նա կի ու շադ րու թյուն ե նք դարձ նում 

թի մա յին աշ խա տան քին: Անհ րա ժեշտ ե նք 
գտ նում կի րա ռել ու սուց ման տար բեր ձև
եր` ար տա դա սա րա նա կան աշ խա տանք, 
մի ջո ցա ռում ներ, մրցույթ ներ, հան դի պում
ներ մաս նա գետ նե րի հետ:

Այս նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում աշ
խա տե լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
խթա նե լու երե խա նե րի երև ա կա յու թյա նը, 
նպաս տում է ինք նու րույն մտա ծե լու կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

Աշա կերտ նե րը հան դի սա նում են նա
խագ ծի հիմ նա կան մաս նա կից նե րը, և քա
նի որ դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը և 
մե թո դա կան ապա րա տը լայն հնա րա վո
րու թյուն են ըն ձե ռում, ա պա ըն տա նի քի 
ան դամ նե րը, մե ծա հա սակ բա րե կամ ներն 
ու հա րև ա ննե րը անուղ ղա կի ո րեն այս գոր
ծու նե ու թյան մաս նա կիցն են դառ նում: 
Նրանք ներգ րավ վում են տա նը վատն ված 
էլեկտ րա է ներ գի ա յի չա փում նե րի, ստաց
ված ար դյունք նե րի քննարկ ման, ջեր
մու թյան և էլեկտ րա է ներ գի ա յի տնտես
ման ու ղի նե րի որո նում նե րի ո ւղ ղու թյամբ 
տար վող աշ խա տանք նե րի մեջ: Երե խա
նե րը մե ծա հա սակ նե րի հետ կի սում են 
նա խագ ծի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ 
ձեռք բե րած իրենց գի տե լիք նե րը` ինչ պե՞ս 
պահ պա նել ջեր մու թյու նը բնա կա րա նում, 
ինչ պե՞ս լա վա գույնս ջեր մա մե կու սաց
նել պա տու հան ներն ու դռնե րը, ինչ պե՞ս 
տնտե սել էլեկտ րա է ներ գի ան:

Աշա կերտ նե րը սո վո րում են հաշ վար
կել կեն ցա ղա յին տար բեր սար քե րի ծախ
սած էներ գի ան` ել նե լով դրանց տեխ նի
կա կան բնու թագ րե րից: Կա րո ղա նում են 
պար զել էներ գի ա յի կո րուստ նե րի պատ
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ճառ նե րը տա նը, դպրո ցում, շրջա պա տում: 
Ա ստիճա նա բար կա րո ղա նում են գործ նա
կան առա ջարկ ներ անել և իրա կա նաց նել 
էներ գի ա յի խնա յո ղու թյանն ուղղ ված մի
ջո ցա ռում ներ:

Ու սուց չի օգ նու թյամբ սո վո րում են կազ
մել ի րենց բնա կա րա նի էներ գե տիկ անձ
նա գի րը, էներ գախ նա յո ղու թյա նը նպա
տա կա ուղղ ված ծրագ րե րը իրա կա նաց նել՝ 
հա մա գոր ծակ ցե լով համադա սա րան ցի նե
րի, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ:

Կա րև որ է ոչ մի այն գի տե լիք ներ տալ 
երե խա նե րին էներ գի ա յի և շրջա կա մի ջա
վայ րի հետ էներ գի ա յի փոխ կա պակց ման 
մա սին, այ լև հա մո զիչ հիմ նա վո րել էներ
գի ա յի և ռե սուրս նե րի խնա յո ղու թյան անհ
րա ժեշ տու թյու նը:

Սրա նով հան դերձ` հնա րա վո րու թյուն 
են ըն ձե ռում կրթելու ու դաս տի ա րա կելու 
աշա կերտ նե րի բնա պահ պա նո րեն կա յուն 
և անվ նաս ապ րե լա կեր պի սո վո րու թյուն
ներն, նրանց ներգ րա վել էներ գի ա յի և ռե
սուրս նե րի խնա յո ղու թյան օգ տա կար գոր
ծու նե ու թյան մեջ:

Կրտսեր տա րի քի դպրո ցա կան նե րի 
հա մար դժվար է ըն կա լել էներ գի ա յի ֆի
զի կա կան իմաս տը: Ուս տի, էներ գի ա յի և 
էներ գախ նա յո ղու թյան հար ցերն ավե լի 
լավ է փոք րիկ նե րի հետ դի տար կել զուտ 
գործ նա կան տե սան կյու նից` ել նե լով ան
ձամբ երե խա յի և նրան շրջա պա տող աշ
խար հի դիր քե րից: Այդ տա րի քի երե խա նե
րին սո վո րեց նե լու հա մար ամե նագ րա վիչ 
ու ար դյու նա վետ ձևն, իհար կե, խաղն է:

Ավագ դա սա րան ցի նե րը, ով քեր հա
կում ու նեն հե տա զո տա կան գոր ծի հան
դեպ, կա րող են լի ար ժեք հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք կա տա րել էներ գի ա յի և էներ
գախ նա յո ղու թյան թե մա նե րով` սահ մա նե
լով հե տա զո տու թյան խնդի րը, որո շե լով 

մե թո դա բա նու թյու նը, քննար կե լով ստաց
ված ար դյուն քը:

Աշա կերտ նե րի հա մար կա րև որ է 
իրենց կա տա րած գոր ծի ար ժևո րումն ու 
գնա հա տու մը. նրանց կող մից հայտ նա
բեր ված էներ գա կո րուստ նե րի մա սին տե
ղե կու թյուն նե րի հայտ նու մը դպրո ցա կա նի 
կա տա րած գոր ծի կա րև որ ար դյ ունքն է:

Եր բեք չպետք է մո ռա նանք, որ մեր այ
սօր վա դպրո ցա կան նե րը վա ղը դառ նա լու 
են մաս նա գետ ներ ու որո շում ներ կա յա
ցնող ներ մեր հայ րե նի քի բախ տի ու ճա կա
տագ րի ապա գա պա տաս խա նա տու ներ:

Կրթա կան գոր ծու նե ու թյու նը ողջ աշ
խար հում հենց այ սօր պետք է կազ մա
կերպ վի այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս 
շատ մար դիկ գի տակ ցեն կա յուն զար գաց
ման գա ղա փար նե րը:

Կա րև ո րե լով այս ամե նը ըն դուն վել 
է «Կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը», որի 
որո շում նե րի զգա լի մա սը նվիր ված է 
երե խա նե րի և երի տա սարդ նե րի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյա նը: Ծրա գի րը ժա մա նա
կա կից հա սա րա կու թյան բո լոր մա կար
դակ նե րում հրա տապ խնդիր է հա մա րում 
հա մաշ խար հա յին էկո լո գի ա կան աղե տի 
կան խու մը: Յու րա քան չյուր մարդ պետք 
է գի տակ ցի իր պա տաս խա նատ վու թյու նը 
մո լո րա կի ապա գա յի հան դեպ:

Էկո լո գի ա կան աղե տը կան խե լու ամե
նա հա սա րակ մի ջո ցը էներ գի ան խնա յելն 
է, այլ կերպ ասած` էներ գի ան ավե լի խե
լա ցի ծախ սե լը, մեկ բա ռով` «էներ գախ նա
յո ղու թյուն»:

Գործ նա կան հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
և օրի նակ նե րի մի ջո ցով, մենք սո վո րում 
ենք էներ գի ան խնա յո ղա բար, խե լա ցի 
օգ տա գոր ծե լու ար վես տը և աս տի ճա նա
բար ավե լի շատ էներ գիա ենք խնա յում: 
Եվ ամե նա կա րև ո րը, որ յու րա քան չյու րը 
պետք է սկսի իրե նից և հենց հի մա:
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«ԷՌՕԴԾ» նա խագ ծի դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում էներ գախ նա յո ղու թյան և շրջա
կա մի ջա վայ րի պահ պան ման թե մա նե րով 
սե մի նար ներ ու քննար կում ներ ենք անց
կաց նում, որից հե տո նա խագ ծի ու սում նա
սիր ման ժա մա նակ ձեռք բե րած գի տե լիք
նե րը քննար կում ենք մե ծա հա սակ նե րի ու 
ըն կեր նե րի հետ` ինչ պես պահ պա նել ջեր
մու թյու նը սե նյա կում, ինչ պես լա վա գույնս 
մե կու սաց նել պա տու հան ներն ու դռնե րը, 
ինչ պես տնտե սել էլեկտ րա է ներ գի ան:

Սև ա նի Խ. Աբո վյա նի ան վան ավագ 
դպրո ցում ար դեն հին գե րորդ տա րին է, որ 
դա սա վանդ վում է էներ գախ նա յո ղու թյան 
ծրա գի րը: Աշ խար հի շատ երկր նե րի ու սու
ցիչ նե րի ու աշա կերտ նե րի հետ մի ա սին 
մենք նույն պես ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
ենք էներ գի ա յի խնա յո ղու թյա նը դպրո
ցում, տա նը և ամե նուր:

Ո ղջ ընթացքում և՛ դա սա սե նյակ նե
րում, և՛ մի ջանցք նե րում պա տու հան նե րը 
կրկնա կի ապա կի նե րով են:

Այս պա րա գա յում առա վել հեշտ է մե
ծաց նել սե նյակ նե րի ջեր մախ նա յո ղու թյու
նը` վե րաց նե լով սա ռը օդի ներ թա փան ցու
մը դռնե րի և պա տու հան նե րի ճեղ քե րից:

Լավ սո վո րույթ է դպրո ցը, բնա կա րա
նը ձմռա նը նա խա պատ րաս տե լը, ին չի 
ըն թաց քում հայտ նա բեր վում և հնա րավո
րինս փակ վում են սա ռը օդի ներ թա փանց
ման բո լոր տե ղե րը: Ավե լի ճիշտ է սկսել 
պա տու հան նե րից. ճա քած ապա կի նե րը 
պետք է փո խել, պա տու հան նե րի արանք
նե րը փա կել մե կու սաց նող ներ դիր նե րով 
կամ էլ պա տել հա տուկ ժա պա վեն նե րով:

Ար դեն պատ րաստ կա ռույ ցի ջեր մա մե
կու սա ցու մը ծանր և, որ պես կա նոն, շատ 
թանկ ար ժե ցող աշ խա տանք է: Բայց հրա
շա լի միտք է հիմ նո վին վե րա նո րոգ ման 
ժա մա նակ լրա ցու ցիչ ջեր մա մե կու սաց ման 
աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը:

Մե զա նում, հատ կա պես, կա րև որ է 
բնա կա րան նե րում ու աշ խա տա վայ րե
րում ջեր մու թյան պահ պան մանն ուղղ ված 
պարզ և հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րի քա
րո զումն ու իրա կա նա ցու մը:

Մեր հա սա րա կու թյու նը մեծ նե րուժ ու
նի էներ գի ա յի սպա ռու մը ճիշտ և ար դյու
նա վետ կազ մա կեր պե լու հար ցում: Անհ րա
ժեշտ է հա սա րա կու թյան շրջա նակ նե րում 
լայ նո րեն ու ակ տի վո րեն քա րո զել զար գա
ցած երկր նե րի առ կա փոր ձը` հնա րա վո
րինս հաշ վեն կատ լի նե լու, էներ գաա ր դյու
նա վետ սար քա վո րում ներ օգ տա գոր ծե լու, 
կեն ցա ղը ճիշտ կազ մա կեր պե լու և էներ գի
ա յի վատ նու մը կրճա տե լու հար ցե րում:

Առաջ նորդ վե լով «Ջեր մա մե կու սա ցու մը 
էներ գախ նա յո ղու թյան լա վա գույն ձև ե րից 
մեկն է» կար գա խո սով՝ դպրո ցում կազ մա
կեր պում ենք նպա տա կա յին տար բեր մի
ջո ցա ռում ներ:

Էներ գի ա յի մեկ մի ա վոր խնա յելն ավե լի 
լավ է և ձեռն տու, քան նորն ար տադ րե լը: 
Էներ գախ նա յո ղու թյան խնդի րը բա վա րար 
ջեր մու թյուն ստա նա լը չէ: Մեր խնդիրն է` 
պահ պա նել այդ ջեր մու թյու նը:

Էներ գախ նա յո ղու թյան նպա տա կով 
էներ գա ար դյու նա վետ էլեկտ րա սար քա
վո րում ներ ու լամ պեր օգ տա գոր ծե լով, 
կեն ցա ղը ճիշտ կազ մա կեր պե լով՝ էներ
գի ա յի վատ նու մը հասց վում է նվա զա գույ
նի: Կազ մե լով դպրո ցի կամ բնա կա րա նի 
«էներ գե տիկ» անձ նա գի րը` կա րե լի է զգա
լի խնա յո ղու թյուն կա տա րել:

Այն պի սի աշ խա տանք ներ ենք տա նում, 
որ յու րա քան չյուր սո վո րող գի տե նա, որ 
էներ գի ա յի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու
մը էկո լո գի ա կան հիմ նախնդ րի լա վա գույն 
լու ծում նե րից է:

Որ պես զի էներ գախ նա յո ղու թյան հար
ցում հա ջո ղու թյուն ներն ակն հայտ լի
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նեն, նո յեմ բե րի 11–ը ընտր վել է որ պես 
«էներ գախ նա յո ղու թյան մի ջազ գա յին 
օր» (Меж ду на род ный день энер гос бе ре
жен ия SPARE): Այդ օր վան մաս նակ ցում 
են դպրոց ներ և աշա կերտ ներ տար բեր 
երկր նե րից:

Էներ գախ նա յո ղու թյան նպա տա կով բո
լոր աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ձգտում 
ենք ամ րա կա յելու այն պի սի կեն ցա ղա յին 
վար վե լա կեր պի կա նոն ներ ու սո վո րու
թյուն ներ, որ ոչ մի այն մեր աշա կերտ նե րը 
կա տա րեն դրանք, այ լև պա հան ջեն իրենց 
շրջա պա տի մարդ կան ցից օգ տա գոր ծել 
տնտե սող էլեկտ րա լամ պեր, սե նյա կից 
դուրս գա լիս պար տա դիր կեր պով ան ջա
տել լու սա վո րող և տա քաց նող սար քե րը:

Սո վո րեց նում ենք աշա կերտ նե րին 
հստակ տար բե րել «տնտե սու մը» «խնա յո
ղու թյու նից»:

Երկ րագն դի վրա օգ տա գործ վում է 
չա փա զանց շատ էներ գիա: Էներ գի ա յի 
այն աղ բյուր նե րը, որոնք մենք օգ տա գոր
ծում ենք` նավթ, ածուխ, գազ, ատո մա յին 
էներ գիա, այն քան են աղ տո տում շրջա կա 
մի ջա վայ րը, որ առա ջա ցած խնդիր նե րը 
լրջո րեն ան հանգս տաց նում են գիտ նա
կան նե րին: Անհ րա ժեշտ է փո խել ստեղծ
ված իրա վի ճա կը, և այդ անե լու լա վա գույն 
մի ջո ցը էներ գա օգ տա գործ ման չա փե րի 
քչա ցումն է: Քիչ էներ գիա օգ տա գոր ծե լով` 
մենք նվա զեց նում ենք շրջա կա մի ջա վայ
րի աղ տո տու մը: Ավե լի ստույգ, մենք պետք 
է ավե լի քիչ օգ տա գոր ծենք էներ գի ա յի չվե
րա կանգն վող և ավե լի շատ` վե րա կանգն
վող աղ բյուր ներ:

Այս առու մով մեր հան րա պե տու թյու նը 
նախ կին, խորհր դա յին իշ խա նու թյուն նե րի 
օրոք մեծ ձեռք բե րում ներ ու նե ցավ ՀԷԿ–
երի շի նա րա րու թյան` վե րա կանգն վող 
ջրա յին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման բնա

գա վա ռում: Երև ա նում հիմն վել և գոր ծում 
են արե գակ նա յին էներ գի ա յի օգ տա գործ
ման խնդիր ներն ու սում նա սի րող գի տա հե
տա զո տա կան կենտ րոն ներ:

Ներ կա հա սա րա կու թյան հույ սը երե
խա ներն են` ապա գա որո շում ներ կա յաց
նող նե րը: Ահա, թե ին չու ողջ աշ խար հում 
այդ քան մեծ դեր է հատ կաց վում բնակ
չու թյան էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու
թյա նը, դպրո ցա կան նե րի էկո լո գի ա կան 
կրթու թյա նը:

Էկո լո գի ա կան կրթու թյունն այս բնա
գա վա ռում կա րող է էա պես փո խել մարդ
կանց մտա ծե լա կերպն ու գոր ծե լա կեր պը 
և նպաս տել իրա վի ճա կի բա րե լավ մա նը: 
Հատ կա պես կա րև որ է բա ցա հայ տել և 
ցույց տալ յու րա քան չյուր մար դու անձ նա
կան կա րո ղու թյուն ներն ու հնա րա վո րու
թյուն նե րը, որոնց օգ տա գոր ծու մը կա րող 
է բե րել էներ գի ա յի և ռե սուրս նե րի խնա յո
ղու թյա նը, ցած րաց նել ազ դե ցու թյու նը մեր 
կեն սո լոր տի վրա և պահ պա նել բնու թյունն 
իրենց և ապա գա սե րունդ նե րի հա մար:

Գրե թե մեկ մար դու կյանք է հար կա
վոր, որ մեր բնակ լի մա յա կան պայ ման նե
րում տնկին ծառ դառ նա և քիչ թե շատ 
պի տա նի լի նի կտրվե լու հա մար: Ան ցած 
տաս նա մյա կի ըն թաց քում գրե թե ան բու
ժե լի վնաս հասց րե ցինք մեր լեռ նա յին 
երկ րի ան տառ նե րին և մեծ պարտք ու
նենք մեր բնու թյանը` որ քան հնա րա վոր 
է շուտ վե րա կանգ նել մաս սա յա բար հատ
ված ան տա ռա տա րածք նե րը: Բայց ար
դյո՞ք այ սօր մենք այդ պես ենք վար վում 
Հա յաս տա նում` կտրված ծա ռի փո խա րեն 
նորն ենք տնկում:

Էներ գե տի կան մար դու գոր ծու նե ու թյան 
այն բնա գա վառն է, որն ամե նա կոր ծա նա
րար ազ դե ցու թյունն է ու նե նում բնու թյան 
վրա: Այդ ազ դե ցու թյու նը մա սամբ պայ մա
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նա վոր ված է հենց բնու թյան օրենք նե րով, 
օրի նակ` ցած րո րակ էներ գի ա յի փո խա
կեր պու մը ավե լի բարձ րո րակ էներ գի ա
յի: Սա կայն շատ դեպ քե րում շրջա կա մի
ջա վայ րի աղ տո տումն ան խու սա փե լի չէ 
և պայ մա նա վոր ված է էներ գի ա յի ոչ ար
դյու նա վետ սպառ մամբ, չվե րա կանգն վող 
էներ գի ա յի աղ բյուր նե րի օգ տա գործ մամբ, 
ար տադ րու թյան թա փոն նե րը վե րամ շա կե
լու ցան կու թյան բա ցա կա յու թյամբ և այլն:

Էներ գաս պառ ման այս բա ցա սա կան 
հե տև անք նե րը լի ո վին հաղ թա հա րե լի են, 
չնա յած որ դրանք հա ճախ զգա լի մի ջոց
ներ են պա հան ջում և սո վո րա բար իրա կա
նաց վում են մեծ դժվա րու թյամբ: Սա կայն 
մարդ կու թյունն այ լընտ րանք չու նի: Հա զա

րա վոր տա րի ներ պա հանջ վե ցին, որ մար
դը հաս նի քա ղա քակր թու թյան ներ կա մա
կար դա կին: Եվ եթե մենք ցան կա նում ենք, 
որ մարդ կու թյունն ու ողջ կեն դա նա կան 
աշ խար հը շա րու նակի ապ րել երկ րի վրա 
և ան հա շիվ սե րունդ ներ շա րու նա կեն վա
յե լել կյան քը, ապա այդ նպա տա կին հաս
նե լու մի ակ մի ջո ցը անվ տանգ ու վե րա
կանգն վող էներ գի ա յի օգ տա գոր ծումն է:

Մեզ վրա մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն 
է դրված` եր կի րը պահ պա նել մարդ կանց, 
կեն դա նի նե րի, բու սա կա նու թյան և բո լոր 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի բնա կու թյան 
հա մար պի տա նի վի ճա կում:

Թող սա դառ նա բո լո րիս և յու րա քան
չյու րիս նպա տա կը:

Գրա կա նու թյուն:
1. Հրանտ Սարգ սյան «Էներ գի ա յի և ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման դպրո ցա կան ծրա գիր»:

Energy saving and envirnmental problems learning in school
K. Margaryan

In the prevention of environmental disasters plays an important role of energy saving. Through 
practical assignments and examplsteach the pupilstause the energy efficiently, intelligenly. 

In this field environmental education can change people’s way of thinking and acting and 
improve the situation. Particularly it is important to reveal and to show each person'sabilities 
and possibilities which use can bring the economy of energy and resources, to diminish the 
influence upon biosphere and preserve nature for the future generation. 

Энергосбережение и охрана природы, задачи их изучения в школе
К. Маргарян

В де ле пре дотв ра ще ния эко ло ги чес кой ка таст ро фы, глав ную роль иг ра ет энер гос
бе ре же ние. Прак ти чес кие за да ния пос редст вом при ме ров на у чить уче ни ков бе реж но 
и ра зум но ис поль зо вать энер гию. Эко ло ги чес кое об ра зо ва ние в этой об ла сти мо жет 
су щест вен но из ме нить мыш ле ние и де я тель ность лю дей, со путст ву ет нор ма ли за ции си
ту а ции. Край не важ но вы я вить и по ка зать лич ный по тен ци ал и воз мож но сти каж до го 
че ло ве ка, ис поль зо ва ние че го мо жет при ве сти к сбе ре же нию ре сур сов энер гии сни зить 
воз дейст вие на на шу би ос фе ру и сох ра нить при ро ду для бу ду ще го по ко ле ния.
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ԳԱՅԱՆԵ ԵԳԱՆՅԱՆ

 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱՅԻ 
ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ փՈՒԼԵՐը

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա
յի գո յու թյու նը կապ ված է ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան սկզբնա վոր ման 
հետ: Ցան կա ցած ման կա վարժ, պլա նա
վոր ված և նպա տա կա ուղղ ված ձև ով կա
ռու ցե լով իր ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյու նը, միշտ փոր ձել է հստա կեց նել 
իր աշ խա տան քի դրդա պատ ճառ նե րը, 
նպա տա կը, խնդիր նե րը: Եթե ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կան սո վո րող նե րի 
դաս տի ա րակ վա ծու թյան և կրթվա ծու թյան 
մա կար դա կի փո փո խու թյուն նե րի և ման
կա վար ժա կան վար պե տու թյան բարձ րաց
ման հի ման վրա ու սում նա դաս տիա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
ու սում նա սիր ման գոր ծըն թաց է ու դրա 
ար դյուն քը, ապա այն ու նի դա րե րի պատ
մու թյուն: Այն կապ ված է սո վո րող նե րի ըն
դու նա կու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմտու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման, գնա
հատ ման հետ:

Տար բեր հե ղի նակ–ման կա վարժ ներ 
տար բեր ժա մա նա կա շրջան նե րում փոր
ձել են բա ժա նել ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կա յի զար գաց ման տար բեր փու լեր, 
ընդ հան րաց նել դրանք: Բա վա կա նին հա
ջող ված է Ե. Ա. Մի խա իլ չևի դա սա կար գու
մը, որն ընդգր կում է չորս փուլ: Սա կայն, 
իմ կար ծի քով, չոր րորդ փու լը պետք է փո
փո խել՝ բա ժա նե լով եր կու փու լե րի, ինչի 
ար դյուն քում Մի խա իլ չևի կող մից առանձ
նաց ված չորս փու լե րին կա վե լա նա նաև 
հին գե րոր դը: Մինչ այդ ներ կա յաց նենք 
հե ղի նա կի առանձ նաց րած ման կա վար

ժա կան դի ագ նոս տի կա յի զար գաց ման 
չորս փու լե րը.
1. առա ջին փու լը հա մընկ նում է վաղ դա

սա կար գա յին հա սա րա կու թյուն նե րից 
մին չև վե րածնն դի դա րաշր ջանն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ. այն հիմ
նախնդ րի առան ձին կող մե րի ավան դա
կան–կի րա ռա կան մշակ ման փուլն է,

2. ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա
յի հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սիր
ման նա խա փոր ձա րա րա կան փուլ, որն 
ընդգր կում է վե րածնն դի դա րաշր ջա
նից մին չև 19–րդ դա րի 70–ական թվա
կան ներն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը,

3. փոր ձա րա րա կան փուլ` 19–րդ դա րի 
վերջ և 20–րդ դա րի սկիզբ, երբ արա
գո րեն զար գա նում են հո գե բա նու թյան, 
հո գե թե րա պի ա յի, սո ցի ո լո գի ա յի, ման
կա վար ժու թյան փոր ձա րա րա կան գի
տա ճյու ղե րը,

4. հա մա կար գա յին–փոր ձա րա րա կան 
փուլ, որն ընդգր կում է 20–րդ դա րի 30–
ական թվա կան նե րից մին չև մեր օրերն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը [6, էջ 10]:
Մեր կար ծի քով անհ րա ժեշտ է չոր րորդ 

փու լը սահ մա նա փա կել 20–րդ դա րի 30–
ական թվա կան նե րից մին չև 20–րդ դա րի 
վեր ջին տաս նա մյակն ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծով, իսկ մին չև մեր օրերն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վածն առանձ նաց նել իբ
րև հին գե րորդ փուլ: Այս առանձ նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ 20–րդ դա րի վեր ջին տա րի նե րին, 21–րդ 
դա րասկզ բին ու մին չև մեր օրերն ըն կած 
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ժա մա նա կա հատ վա ծում ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցին, նրա կազ մա կերպ մա
նը, իրա կա նաց մա նը, բո վան դա կու թյա նը 
ներ կայցվում են նոր պա հանջ ներ, որոնց 
իրա կա նա ցու մը գնա հատ վում է նոր մո տե
ցում նե րով, և այդ գոր ծըն թաց նե րում, մաս
նա վո րա պես ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կա իրա կա նաց նե լիս, գնա լով ավե լի 
շատ են օգ տա գործ վում ժա մա նա կա կից 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը:

Այժմ առան ձին–առան ձին ներ կա յաց
նենք այդ փու լե րը։

Առաջին փու լում կա րև որ տեղ էր 
հատ կաց վում քա ղա քա ցի նե րի մաս նա
գի տա կան ընտ րու թյա նը, ու սուց մանն ու 
դաս տի ա րա կու թյա նը: Այդ ուղ ղու թյամբ 
իրա կա նաց վում էին դի ագ նոս տիկ բազ
մաբ նույթ աշ խա տանք ներ. անձ նա յին 
որակ նե րի, աշ խա տան քա յին հե տաքրք
րու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու սում
նա սի րում, որի նպա տա կը երի տա սարդ
նե րի շրջա նում առա վել ըն դու նակ նե րի, 
կա րո ղու նակ նե րի ընտ րու թյունն էր ման
կա վարժ նե րի, կյան քի փորձ ու նե ցող ավագ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Հին 
Բա բե լո նում, Եգիպ տո սում, Չի նաս տա
նում, Հնդկաս տա նում փի լի սո փա նե րը, 
զին վո րա կան և հո գև որ առաջ նորդ ներն 
օգտ վում էին ան ձի բազ մա կող մա նի ու
սում նա սիր ման հա մար ինք նու րույն մշակ
ված և ոչ գի տա կան մե թոդ նե րից: Այդ 
ինք նա տիպ դի ագ նոս տի կա յի ար դյուն քում 
մշա կում էին կոնկ րետ մե թո դի կա ներ, ու
ղի ներ, որոն ցով կա տա րե լա գոր ծում էին 
նրանց բա րո յա կան, մտա վոր, ֆի զի կա
կան որակ նե րը և պատ րաս տում կոնկ րետ 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան: Այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում էլ, ըստ տար բեր 
աղ բյուր նե րի, առա ջա ցել է «դի ագ նոս
տի կա» հաս կա ցու թյու նը («da» և «gnoss»` 
ճանաչելու կարողություն)։ Հին հու նա

կան որոշ մտա ծող նե րի աշ խա տանք նե
րում կան սո վո րող նե րի ան հա տա կան և 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սիր ման մե թոդ նե րի մա սին վեր
լու ծու թյուն ներ, որոնք կա րե լի է հա մա
րել ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
սկզբնա տար րեր [7, էջ 19]: Հին մտա ծող
նե րի նմա նա տիպ աշ խա տու թյուն նե րում 
խնդրո առար կա յին վե րա բե րող նյու  թե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս հա մա կար գելու դրանք որ պես տե
սա կան և մե թո դա բա նա կան դրույթ ներ: 
Օրի նակ` ան ձի ու սու ցումն ու դաս տիա րա
կու թյու նը անընդ հատ գոր ծըն թաց ներ են, 
որոնք սկսվում են վաղ ման կու թյու նից և 
շա րու նակ վում ողջ կյան քի ըն թաց քում: 
Տա րի քա յին բո լոր փու լե րում ու սու ցիչ ներն 
ու սում նա սի րում են սո վո րող նե րի ան հա
տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, գի
տե լիք նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, ըն
դու նա կու թյուն նե րը և դրանց հի ման վրա 
իրա կա նաց նում պե տու թյան ապա գա ծա
ռա յող նե րի պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը։

Ք.ա. եր րորդ հա զա րա մյա կի կե սե րին 
Հին Բա բե լո նում անց կաց վել են շրջա նա 
վարտ նե րի փոր ձու թյուն ներ գրա գիր ներ 
պատ րաս տող դպրոց նե րում: Գրա գի րը 
պար տա վոր էր ու նե նալ մա թե մա տի կա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու, տա
րա ծու թյու նը չա փե լու, ու նեց ված քը բա ժա
նե լու, եր գե լու, երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
վրա նվա գե լու կա րո ղու թյուն ներ, ինչ պես 
նաև տար բեր նյու թե րի հատ կու թյուն նե րի, 
տե սակ նե րի մա սին գի տե լիք ներ և այլն: 
Հին Եգիպ տո սում հո գև որ սպա սա վոր
ներ, առաջ նորդ ներ էին դառ նում մի այն 
նրանք, ով քեր հաղ թա հա րում էին որո շա
կի փոր ձու թյուն ներ: Նրանք մաս նակ ցում 
էին հար ցազ րույ ցի, ու սում նա սիր վում էին 
նրանց կեն սագ րա կան տվյալ նե րը, կրթա
կան մա կար դա կը, կա րև որ վում էր նաև 
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ար տա քին տես քը և զրույ ցը վա րե լու, աշ
խա տան քա յին, մե նա կու թյու նը հաղ թա հա
րե լու կա րո ղու թյուն նե րը, հմտու թյուն նե րը, 
լսե լու, համ բե րա տա րու թյան որակ նե րը և 
այլն: Այս բո լոր դժվար փոր ձու թյուն նե րին 
գու մար վում էր նաև մահ վան սպառ նա լի քը 
նրանց հա մար, ով քեր վստահ չէ ին իրենց 
ըն դու նա կու թյուն նե րի հար ցում, որ կկա
րո ղա նան կրթու թյուն ստա նա լու ըն թաց
քում դի մա նալ ուս ման ծան րու թյա նը: Այդ 
պատ ճա ռով յու րա քան չյու րին առա ջարկ
վում էր ևս մեկ ան գամ մտա ծել և որո շել, 
թե որ կող մից փա կել տա ճա րի դու ռը` ներ
սի՞, թե՞ դրսի: Այս դժվար փոր ձու թյուն նե րը 
ոչ բո լո րին էր հա ջող վում հաղ թա հա րել: 
Օրի նակ, Պյու թա գո րա սը, հաղ թա հա րե լով 
դրանք, Հու նաս տա նում հիմ նում է դպրոց, 
որ տեղ ըն դու նե լու թյու նը կազ մա կեր պում 
էր հենց նույն դժվա րու թյուն նե րի հաղ թա
հար ման մե թոդ նե րով [7, էջ 19–20]: Ըստ 
այդ վկա յու թյուն նե րի, Պյու թա գո րա սը կա
րև ո րում էր ին տե լեկ տո ւալ ըն դու նա կու
թյուն նե րը և մեծ նշա նա կու թյուն էր տա լիս 
հենց այդ ըն դու նա կու թյուն նե րի դի ագ նոս
տի կա յին: Այդ պատ ճա ռով յու րա քան չյու
րին տրվում էր հա մե մա տա բար դժվար 
մա թե մա տի կա կան խնդիր: Երբ հայ ցո ղը 
լու ծում էր խնդի րը, ան մի ջա պես ըն դուն
վում էր: Սա կայն ամե նից հա ճախ խնդի րը 
չէ ին կա րո ղա նում լու ծել, այդ դեպ քում ան
հա ջո ղա կին ու ղեկ ցում էին մի սե նյակ, որ
տեղ սո վո րող նե րը, ըստ փոր ձու թյան կա
նոն նե րի, անխղ ճո րեն ծաղ րում էին նրան` 
տա լով ամո թա լի ան վա նում ներ: Եթե նո
րե կը կա րո ղա նում էր այդ քննա դա տա
կան իրա վի ճա կում հա ջո ղու թյամբ պա
տաս խա նել նրանց և պատ վով դրսև ո րել 
իրեն, ապա նրան ըն դու նում էին դպրոց։ 

Հին Չի նաս տա նում գոր ծում էր պե տա
կան չի նով նիկ նե րի պաշ տոն նե րին հա
վակ նող ան ձանց ըն դու նա կու թյուն նե րի 

ստուգ ման յու րօ րի նակ հա մա կարգ: Յու
րա քան չյուր երեք տա րին մեկ պաշ տո նյա
նե րը քննու թյուն էին հանձ նում կայս րի մոտ 
վեց «ար վեստ նե րի ց». երաժշ տու թյուն, 
նե տաձ գու թյուն, ձի ա վա րու թյուն, գրե լու, 
հաշ վե լու և ծի սա կա տա րու թյուն ներ կազ
մա կեր պե լու կա րո ղու թյուն: Չի նա ցի ներն 
այս պես էին կա րև ո րում ին տե լեկ տո ւալ, 
զար գա ցած և ըն դու նակ կադ րե րի ընտ
րու թյու նը պե տա կան պաշ տոն նե րում աշ
խա տե լու հա մար (P. Dubois, 1970):

Հա ճախ ին տե լեկ տո ւալ ըն դու նա կու
թյուն նե րի փոր ձու թյուն նե րի ար դյունք նե
րը դառ նում էին հպար տու թյան առար կա 
տվյալ ազ գի հա մար: Օրի նակ, պատ մու
թյու նից հայտ նի է, որ հնդկա կան իշ խա նը, 
ցան կա նա լով փոր ձել իրան ցի նե րի իմաս
տու նու թյու նը, նրանց շախ մատ է ու ղար
կում: Են թադր վում էր, որ իրան ցի նե րը 
դժվար թե կա րո ղա նա յին հաս կա նալ այդ 
խա ղի էու թյու նը, և նրանք, ըստ պայ մա նի, 
պետք է հարկ վճա րե ին Հնդկաս տա նին: 
Սա կայն Խոս րով Վա ժուրգ միխ րը հաս կա
ցավ խա ղի կա նոն նե րը և իր հեր թին ու
ղար կեց մի խաղ, որն այժմ կոչ վում է «նար
դի»: Պատ մա կան աղբ յուր նե րը փաս տում 
են, որ Հնդկաս տա նում խա ղի կա նոն նե րը 
չկա րո ղա ցան հաս կա նալ [2, էջ 160]: Տա
րաբ նույթ մրցույթ ներ և քննու թյուն ներ էին 
անց կաց վում նաև միջ նա դա րյան Վի ետ
նա մում: Մի այն եր կու տա րի նե րի ըն թաց
քում` 1370–1372 թթ., հա ջող վեց անց կաց
նել բո լոր ռազ մա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
չի նով նիկ նե րի վե րա ատես տա վո րու մը, ին
չի ար դյուն քում Վի ետ նա մը դար ձավ ու ժեղ 
և կեն սու նակ ֆեո դա լա կան պե տու թյուն, 
որ տեղ մեծ ու շադ րու թյուն էին դարձ նում 
ռազ մա կան գոր ծին, մաս նա վո րա պես 
սպա յա կան կազ մի պատ րաստ մա նը։ 

Այս փու լում ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կան դե ռևս գի տա տե սա կան վեր
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լու ծու թյան ինք նու րույն բնա գա վառ չէր, 
քա նի որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ման
կա վար ժա կան տե սու թյու նը բա վա րար 
զար գա ցած չէր և ման կա վար ժա կան գի
տու թյուն, որ պես այդ պի սին, գո յու թյուն 
չու ներ, իսկ ման կա վար ժա կան դի ագ նոս
տի կա յի մաս նա վոր խնդիր նե րը լուծ վում 
էին պրակ տիկ ման կա վար ժա կան, ու
սուց չա կան աշ խա տան քում: Փաս տո րեն, 
թեև «ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա» 
հաս կա ցու թյու նը չէր շրջա  նառ վում, այ
նո ւա մե նայ նիվ, ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի պրակ տի կա յում լայ
նո րեն օգ տա գործ վում էին սո վո րող նե րի, 
դաս տի ա րակ վող նե րի անձ նա յին որակ
նե րի, նրանց գի տե լիք նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի ու սում նա սիր ման, գնա հատ
ման բազ մա զան մե թոդ ներ և մի ջոց ներ:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա
յի զար գաց ման երկ րորդ փու լում տար
բեր գիտ նա կան ներ փոր ձում են տե սա
կա նո րեն իմաս տա վո րել և փորձ նա կան 
ճա նա պար հով լու ծել ման կա վար ժա կան 
դի ագ նոս տի կա յի` որ պես ու սում նա դաս
տիա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կա րև ո
րա գույն բա ղադ րի չի մի շարք խնդիր ներ 
(Յա. Ա. Կո մենս կու դաս–դա սա րա նա
յին հա մա կար գը, Ջ. Լոկ կի հա մա կար գը, 
Ժ. Ժ. Ռուս սո յի բնա կան դաս տիա րա
կու թյան, Ի. Գ. Պես տա լոց ցու տար րա
կան կրթու թյան մա սին տե սու թյուն նե րը): 
Կրթու թյան և դաս տի ա րա կու թյան մա սին 
Ջ. Լոկ կի և Ժ. Ժ. Ռուս սո յի գա ղա փար նե
րը, ըստ էու թյան, առա ջա դեմ էին իրենց 
ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար և հա կադր
վում էին այն դպրոց նե րին, որոնք ան
տե սում էին սո վո րող նե րի ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ըն դու նա
կու թյուն ներն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը: 
Ջ. Լոկ կի կար ծի քով, դաս տի ա րա կը պետք 
է մշտա պես ապ րի երե խա նե րի հոգ սե րով, 

ու րա խութ յամբ, ու սում նա սի րի, վեր լու ծի 
նրանց բո լոր քայ լե րը թե՛ ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում, և թե՛ դրա նից դուրս ու կի րա
ռի նպա տա կա հար մար ման կա վար ժա
կան մե թոդ ներ: Նույն կար ծի քի էին նաև 
Ժ. Ժ. Ռուս սոն և Ի. Գ. Պես տա լոց ցին: Այս 
ժա մա նա կաշր ջա նում մրցու թա յին փոր
ձու թյուն նե րը դա սա կարգ վե ցին: Դրանք 
անց կաց վում էին փու լե րով և շրջան նե րով: 
Ամե նա ըն դու նակ նե րի անուն նե րը փակց
վում էին հա տուկ քա րե պա տե րին, որոնք 
կա ռուց ված էին գրա կա նու թյան Տա ճա
րում: Քրմե րի ու սուց ման մա սին հե տաքր
քիր նյու թեր է ներ կա յաց նում Վ. Ն. Բա սի
լո վը: Որոշ ազ գե րի, օրի նակ էս կի մոս նե րի 
մոտ գրե թե բո լոր մե ծա հա սակ տղա մար
դիկ իրենց հա մա րում էին ըն դու նակ քրմեր, 
սա կայն այդ ամե նը ժխտվում էր փոր ձու
թյուն նե րի ըն թաց քում: Ստու գու մը և դրա 
ար դյունք–խոս տո վա նան քը հա մար վում էին 
քրմա կան գոր ծու նե ու թյան ան փո խա րի նե լի 
պայ ման ներ: Տար բեր ազ գե րի մոտ քրմե րի 
(շա ման նե րի) ստու գու մը տար բեր էր: Մաս
նա վո րա պես, երբ ղա զախ նե րի մոտ ինչ–որ 
մե կը իրեն հայ տա րա րում էր քուրմ, ապա 
նա ազ գի պա հան ջով պետք է խիստ սառ
նա մա նի քի ժա մա նակ ոտա բո բիկ և գլխա
բաց քայ լեր ձյան վրա յով [2, էջ 221]:

Ռու սաս տա նում 17–18–րդ դա րե
րի լու սա վո րա կան բա րե փո խում նե րը 
խթա նե ցին եվ րո պա կան մշա կույ թի ու 
ման կա վար ժա կան մտքի ու փոր ձի տա
րա ծու մը: Վ. Ն. Տա տիշ չևի, Մ. Վ. Լո մո նո
սո վի, Ի. Ի. Բեց կո յի, Ֆ. Ի. Յան կո վի չի աշ
խա տու թյուն նե րում և գոր ծու նե ու թյան մեջ 
կա րև որ վում էր գի տա կան աշ խա տան քով, 
ար վես տով զբաղ վե լու ցան կու թյուն ու նե
ցող երի տա սարդ նե րի ճիշտ ընտ րու թյու նը: 

Մանկավարժական դիագնոստիկայի 
զարգացման երրորդ փու լը հա մընկ նում 
է հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի և փոր
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ձա րա րա կան ոլորտ նե րի զար գաց ման 
հետ: Փոր ձա րարական ման կա վար ժու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 19–րդ դա րի 
վեր ջին և 20–րդ դա րի սկզբին (Պ. Ֆ. Լես
գաֆտ, Ա. Ֆ. Լա զուրս կի, Վ. Պ. Կաշ չեն կո 
և այլք) հիմ նա վո րե ցին այն գա ղա փա րը, 
որ ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցում կա րև որ է հո գե բա նա կան և ման
կա վար ժա կան դի ագ նոս տիկ մե թոդ նե րի 
կի րա ռու մը, ին չը լայ նո րեն կնպաս տի սո
վո րող նե րի անձ նա յին որակ նե րի ու սում
նա սիր մա նը: Ա. Ֆ. Լա զուրս կու մշա կած 
բնա կան գի տա փոր ձը հնա րա վո րու թյուն 
տվեց սո վո րո ղի հո գե կան գոր ծըն թաց
նե րի ու սում նա սիր մանն ուղղ ված սո
վո րա կան փոր ձե րը ընդգր կել կոնկ րետ 
ման կա վար ժա կան իրադ րու թյան, ման
կա վար ժա կան խնդրի լուծ ման գոր ծըն
թա ցում: Նա նաև մեծ տեղ էր տա լիս ան ձի 
ձև ա վոր ման ու զար գաց ման գոր ծում ար
տա քին մի ջա վայ րի գոր ծո նին [3, էջ 471]։ 

Վ. Պ. Կաշ չեն կոն մշա կել և ներ կա յաց
րել է երե խա յի զար գաց ման դի ագ նոս տի
կա յի փոր ձա րա րու թյամբ հիմ նա վոր ված 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ծրա գիր, 
որում առանձ նաց րել է բազ մա կող մա նի
ու թյու նը, օբյեկ տի վու թյու նը, հա մա կար
գայ նու թյու նը որ պես դի ագ նոս տի կա յի 
սկզբունք ներ: Վ. Պ. Կաշ չեն կոն առանձ
նաց րել է նույ նիսկ մտա վոր հե տամ նաց, 
նյար դա յին, հի վանդ, ման կա վար ժո րեն 
բար ձի թո ղի երե խա նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և հիմ նա վո րել ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցում դրանց հաշ վառ
ման կա րև ո րու թյու նը: 1907թ. տպագր ված 
«Ման կա վար ժա կան ակ նարկ նե ր» ու
սում նա կան ձեռ նար կում ներ կա յաց ված 
էին ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
մե թո դա կան, բո վան դա կա յին ու կա ռուց
ված քա յին կող մե րը և ման կա վարժ նե րի 
աշ խա տան քի նպա տա կի, խնդիր նե րի, 

մե թոդ նե րի, աշ խա տան քի փու լե րի ձև ա
կերպ ման, հա ջոր դա կա նու թյան հստա
կեց ման նոր մո տե ցում ներ: Ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կա յի նման ըն կա լու մը 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի ալ գո
րիթ մա ցում է, տեխ նո լո գի ա կա նա ցում։

Անգ լի ա ցի Ֆ. Գալ տո նը ստեղ ծեց առա
ջին թես տե րը: Նա 1884–1885 թվա կան նե
րին իր լա բո րա տո րի ա յում դի ագ նոս տի կա
յի մի ջո ցով բա ցա հայ տեց 5–80 տա րե կան 
ան ձանց ֆի զի կա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան, 
հո գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րը` դա սա
կար գե լով դրանք 17 ցու ցա նիշ նե րում:

Ջ. Կետ տե լը ևս խո սեց հո գե կան հատ
կու թյուն նե րի չափ ման մա սին: Դե ռևս 
1890թ. նա ներ կա յաց րել էր 50 լա բո րա
տոր թես տեր, որոնք այ սօր մենք կըն կա լե
ինք որ պես ստու գո ղա կան առա ջադ րանք
ներ: Նրանք ու նե ին եր կու չա փա նիշ ներ, 
որոնք բնո րոշ են նաև ժա մա նա կա կից 
թես տե րին` կի րառ ման հրա հան գա վո րում 
և լա բո րա տոր–գի տա կան փոր ձարկ ման 
բնու թա գիր: Այ նու հե տև ան ձի որակ նե րի, 
հատ կա պես հո գե կան հատ  կու թյուն նե րի 
չափ ման մե թոդ նե րը սկսե ցին օգ տա գործ
վել ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցում այն կա տա րե լա գոր ծե լու նպա տա
կով: Այ նու հե տև փորձ էր ար վում ստաց ված 
փորձ նա կան ար դյունք նե րը տե սա կա նո
րեն հիմ նա վո րելու, իմաս տա վո րելու և հա
մա պա տաս խան հե տև ու թյուն ներ անելու:

Մաս նա գետ նե րը նշում էին, որ դի ագ
նոս տիկ աշ խա տան քի ըն թաց քում լա բո
րա տո րի ան պետք է լավ սար քա վո րել, 
թես տա վոր ման ժա մա նակ այն տեղ ոչ մի 
մարդ չի կա րող մտնել, բո լոր փոր ձարկ
վող նե րը պետք է ստա նան մի և նույն հրա
հան գը, նրանք պետք է լավ յու րաց նեն, թե 
ինչ և ինչ պես պետք է անեն: Մի և նույն ժա
մա նակ անձ նա յին որակ նե րի և հատ կու
թյուն նե րի չափ ման գա ղա փա րը հա մար
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վում էր ան սո վոր: Այդ ժա մա նակ նե րում 
անձ նա յին որակ նե րի չա փու մը թես տե րի 
օգ նու թյամբ շա տե րի կող մից դիտ վում էր 
որ պես տա րօ րի նակ զբաղ մունք: Ֆ. Գալ
տո նի և Ջ. Կետ տե լի հրա պա րա կում նե
րից հե տո թես տա յին մե թո դի գա ղա փա
րը հե տաքրք րեց շատ գիտ նա կան նե րի: 
Ար դեն 20–րդ դա րում ան ձի ան հա տա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում
նա սի րու թյու նը գի տա կան հե տաքրք րու
թյուն նե րի լուրջ ոլորտ դար ձավ, քա նի որ 
ան ընդ հատ մե ծա նում էր այդ խնդիր նե
րի՝ գործ նա կա նում լուծ ման անհ րա ժեշ
տու թյու նը:

Հայտն վե ցին առա ջին կողմ նա կից
նե րը և առա ջին քննա դա տ նե րը: Կողմ
նա կից նե րի թվում էին` Գեր մա նի ա յում` 
Գ. Մյունս տեր բեր գը, Ս. Կրե պե լի նը, 
Վ. Օր նին, Ֆրան սի ա յում` Ա. Բի նեն, 
ԱՄՆ–ում` Ջ. Գիլ բեր տը և այ լոք: Վեր ջին
ներս նոր սերն դի հե տա զո տող ներ էին, 
ով քեր ձգտում էին այդ ժա մա նակ նե րի 
հո գե բա նու թյու նը կա պելու պրակ տի կա յի 
պա հան ջարկ նե րի հետ: Եվ կի րա ռա կան 
հո գե բա նու թյան ձև ա վո րու մը, որը կոչ վում 
էր «հո գե դի ագ նոս տի կա», պա տա հա
կան չէր: Հո գե դի ագ նոս տի կա տեր մի նը 
ծնվեց 1921թվա կա նին Բեր նում Գ. Ռոր շա
խի «Հո գե դի ագ նոս տի կա» աշ խա տան քի 
գեր մա նե րե նով հրա տա րա կու մից հե տո 
[11]: Կի րա ռա կան ուղ ղու թյուն առա ջա ցավ 
նաև ման կա վար ժու թյան մեջ, որը կոչ վում 
էր «ման կա բա նու թյուն» (բա ռա ցի կեր պով 
գի տու թյուն երե խա նե րի մա սին): Թեև 
ման կա բա նու թյու նը ըն կալ վում էր որ պես 
երե խա յի հա մա լիր զար գաց ման մա սին 
գի տու թյուն, իրա կա նում այդ ժա մա նակ 
այն հիմ նա կա նում կի րա ռա կան ման կա
վար ժու թյուն էր, որի հիմ քում ար դեն ձև ա
վոր վում էին ժա մա նա կա կից ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կա յի հիմ քե րը։

19–20–րդ դա րե րում Պ. Պ. Բլոնս կու, 
Ա. Ս. Մա կա րեն կո յի, Ն. Կ. Կրուպ սկա յա
յի աշ խա տանք ներն ուղղ վե ցին շեղ վող 
վար քի ձև ա վոր ման, դրսև ո րում նե րի դի
ագ նոս տիկ աշ խա տան քին, նման վարք 
դրսև ո րող երե խա նե րի ու սուց ման և դաս
տիա րա կու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 
Պ. Պ. Բլոնս կին առա ջար կեց երե խա յի հե
տա զոտ ման հե տև յալ սխե ման. ան կե տա
վո րում (անամ նեզ), թես տա վո րում, դի ագ
նոզ, ման կա վար ժա կան դե ղա տոմս:

20–րդ դա րի 20–30–ական թվա կան
նե րին ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի
կան լու ծում էր եր կու հիմ նա կան խնդիր` 
ման կա վար ժա կան մե թո դի գնա հա տում 
և սո վո րո ղի ան ձի գնա հա տում: Առա
ջին խնդրի հիմ նա կան նպա տա կը ման
կա վար ժա կան կոն կ րետ խնդրի լուծ ման 
հա մար կոնկ րենտ իրա վի ճա կում հա մա
պա տաս խան մե թոդ նե րի ընտ րու թյունն է, 
դրանց տե ղայ նա ցու մը, մշա կու մը, ճիշտ 
կան խա տե սում ներ կա տա րե լը: Սո վո րո
ղի ան ձի դի ագ նոս տի կա յի հիմ նա կան 
նպա տա կը նրա ան հա տա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ու
սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կեր պումն է և ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րա ցու մը:

Ս. Տ. Շաց կին ևս մեծ ներդ րում ու նե
ցավ ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
զար գաց ման գոր ծում: Նրա կար ծի քով, 
երե խա յի անա տո մի ա ֆի զի ո լո գի ա կան, 
հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան դի ագ նոս
տի կան հիմք է ստեղ ծում դաս տի ա րա կու
թյան հա մա կար գի ձև ա վոր ման հա մար:

19–րդ դա րում ման կա վար ժա կան դի
ագ նոս տի կա յի հիմ նա հար ցե րով զբաղ վել 
են Կ. Դ. Ու շինս կին, Ն. Վ. Շել գու նո վը և 
ու րիշ ներ: Կ. Դ. Ու շինս կին մշա կել է ժա
մա նա կա կից ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կա յի տե սա կան–մե թո դա բա նա կան 
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հիմ նա կան դրույթ նե րը: Նա գտնում էր, 
որ ման կա վար ժա կան գործ ըն թա ցի սու
բյեկ տը, այն կա ռա վա րո ղը պետք է լավ 
ճա նա չի սո վո րո ղին, դաս տիա րակ վո ղին, 
նրա դրա կան ու բա ցա սա կան կող մե րը, 
դրդա պատ ճառ նե րը, հե տաքրք րու թյուն
նե րը, պա հանջ մունք նե րը, վար քի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը թե՛ սո վո րա կան և թե՛ 
առան ձին, ոչ տի պա կան իրադ րու թյուն նե
րում, իրա վի ճակ նե րում: Ընդ հան րաց նե
լով և հա մա կար գե լով այս հիմ նախնդ րով 
զբաղ վող տար բեր հե ղի նակ նե րի կար ծիք
նե րը` ակ նա ռու է դառ նում, որ ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կա յի զար գաց ման այս 
փու լին բնո րոշ է սո վո րող նե րի ան ձի բազ
մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյան, նրանց 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի դի ագ նոս տի
կա յի անհ րա ժեշ տու թյան գա ղա փա րը:

20–րդ դա րում, խորհր դա յին դպրո ցի 
կա յաց ման պայ ման նե րում ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցը ման կա վար ժա կան 
դի ագ նոս տի կա յի, ու սուց ման մե թոդ նե րի 
արդ յու նա վե տու թյան վեր լու ծու թյան, հա
մե մա տու թյան, ու սում նա կան ծրագ րե րի 
իրա կա նաց ման ըն թաց քի և ար դյունք նե րի 
մա սին հա մա պա տաս խան տե ղե կա տվու
թյան ձեռք բեր ման կա րիք ու ներ: Դպրոց
նե րի տնօ րեն նե րին, խորհր դա տու նե րին, 
ու սու ցիչ նե րին, որոնք իրա կա նաց նում էին 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րու
մը, այդ պի սի տե ղե կատ վու թյունն ան չափ 
անհ րա ժեշտ էր:

1930–ական թվա կան նե րը նշա նա վոր
վե ցին թես տե րի լայ նո րեն օգ տա գործ
մամբ, որն ու ներ իր թե՛ դրա կան, թե՛ բա
ցա սա կան կող մե րը։

Ման կա վար ժա կան դիագ նոս տի կա
յի զար գաց ման չոր րորդ` հա մա կար գա
յին–փոր ձա րա րա կան փու լում, 20–րդ 
դա րի 60–70–ական թվա կան նե րին կա
տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը բե րե ցին 

ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի մի 
շարք մե թո դա բա նա կան դրույթ նե րի ձև
ա կերպ մա նը.
1. ան ձի բա րո յա կան առանձ նա հատ կու

թյուն նե րը կապ ված են նրա զար գաց
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի և 
տա րի քա յին փու լե րի հետ,

2. յու րա քան չյուր տա րի քին հա տուկ սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը որո շա կի ազ դե ցու թյուն են 
ու նե նում յու րա քան չյուր տա րի քին բնո
րոշ անձ նա յին գծե րի ձև ա վոր ման վրա,

3. ան ձի բա րո յա կան որակ նե րի ու սում
նա սի րու թյունն անհ րա ժեշտ է նրա 
զար գաց ման հա մար` հաշ վի առ նե լով 
տա րի քա յին փու լե րին յու րա հա տուկ 
դի ա լեկ տի կա կան հա կա սու թյուն ներն 
ու նո րա գո յա ցու թյուն նե րը [8, էջ 70]:
70–ական թվա կան նե րին դպրո ցա կան 

պրակ տի կա յում լայ նո րեն սկսեց շրջա
նառ վել «ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի
կա» հաս կա ցու թյու նը:

1967թվա կա նին Բեռ լի նի մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վը նոր թափ հա ղոր դեց որո
շա կի չա փո րո շիչ նե րով կողմ նո րոշ ված 
թես տե րի զար գաց մա նը: 1968 թվա կա նին 
ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ Կ.  
Ին գեն կամպն առա ջին ան գամ առա ջար
կեց ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա 
տեր մի նը` իր ամ բող ջա կան հիմ նա վոր
մամբ: Խոր հրդա յին ման կա վար ժա կան 
գրա կա նու թյան մեջ «ման կա վար ժա կան 
դի ագ նոս տի կա» հաս կա ցու թյու նը դար
ձավ Ա. Ի. Կո չե տո վի (1987), Ն. Կ. Գո
լու բևի (1988), Վ. Պ. Բես պալ կո յի (1989), 
Բ. Պ. Բի տի նա սի և Լ. Ի. Կա տա և ա յի 
(1993), Վ. Գ. Մաք սի մո վի (1993) և այ լոց 
ու սում նա սի րու թյան առար կա։ 

Մանկավարժական դիագնոստիկայի 
զարգացման՝ իմ կողմից առանձնացված 
հինգերորդ փուլում՝ 20–րդ դա րի վեր
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ջին տաս նա մյա կում և 21–րդ դա րում իրա
վի ճակն ամ բող ջո վին փոխ վում է: Ժա
մա նա կա կից դպրո ցում, ընդ հան րա պես 
կրթու թյան հա մա կար գում ան փո խա րի
նե լի անհ րա ժեշ տու թյուն են դար ձել դի
ագ նոս տիկ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ման
կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի կա յուն 
հա մա կար գի ձև ա վո րու մը: Ե՛վ տե սա կան, 
և՛ գործ նա կան մա կար դակ նե րում գնա լով 
կա րև որ վում է ման կա վար ժա կան դի ագ
նոս տի կա յի դե րը, լույս են տես նում ման կա
վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յին վե րա բե րող 
բազ մա թիվ տե սա կան և փոր ձա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ, մշակ վում են ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կա յի մե թո դա բա նու
թյա նը, էու թյա նը, կի րառ ման ոլորտ նե րին 
և առանձ նա հատ կու թյուն նե րին վե րա բե
րող դրույթ ներ, երաշ խա վո րութ յուն ներ: 
Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյունն ըն
դու նում է, որ դի ագ նոս տի կան ան հրա ժեշտ 
է և՛ ու սուց ման, և՛ դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թաց նե րում, և՛ սո ցի ա լա կան խմբե րում, 
մաս նա վո րա պես ու սում նա կան խմբե րում 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կա
ռուց ման, և՛ ման կա վար ժա կան վե րա
կանգ նո ղա կան, և՛ շտկո ղա կան, և՛ կրթու
թյան կա ռա վար ման, և՛ կա ռա վար չա կան 
աշ խա տանք նե րում: Փաս տո րեն, բա վա
կա նին ընդ լայն վել են ման  կա վար ժա կան 
դի ագ նոս տի կա յի առար կա յի սահ ման
նե րը: Ս. Սլաս տե նի նը, Ի. Պ. Պոդ լա սին 
իրենց աշ խա տու թյուն նե րում անդ րա դառ
նում են կրթու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
դի ագ նոս տի կա յի հիմ նախն դիր նե րին, 
ներ կա յաց նում են ման կա վար ժա կան դի
ագ նոս տի կան որ պես ման կա վար ժա կան 
գի տու թյան նոր ուղ ղու թյուն: Այս ամե նից 
ել նե լով, նպա տա կա հար մար է այս բուռն 
փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ
վածն առանձ նաց նել իբ րև առան ձին` հին
գե րորդ փուլ։ 

Փաս տո րեն, ման կա վար ժա կան դի
ագ նոս տի կան պա հան ջում է լուրջ և խոր
քա յին հե տա զո տու թյուն ներ, վեր լու ծու
թյուն ներ բո վան դա կու թյան, մե թոդ նե րի, 
կի րառ ման բնա գա վառ նե րի ու պայ ման
նե րի բա ցա հայտ ման և ար դի ման կա
վար ժա կան գործ  ըն թա ցում ար դյու նա վետ 
ներդր ման առու մով: Ավե լին, անհ րա ժեշ
տու թյուն է առա  ջա  ցել բու հե րի կրթա կան 
ծրագ րե րում ընդգր կել «Ման կա վար ժա
կան դի ագ նոս տիկա» դա սըն թաց, դրան 
լրաց նող դա սըն թաց ներ, պատ րաս տել 
մաս նա գետ–ման կա վարժ ներ, ով քեր ու
նակ կլի նեն գործ նա կա նում զար գաց նելու 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան այդ 
բա ղադ րի չը: Ստեղծ վել է «Ման կա վար
ժա կան դի ագ նոս տի կա» բու  հա կան դա
սըն թա ցի առար կա յա կան ծրա գիր, որը 
հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է Խ. Աբով
յա նի ան վան Հա յկա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի «Սո
ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյուն» մաս նա
գի տու թյամբ մա գիստ րո սա կան կրթա կան 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

Ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի կա յի 
էու թյան, մե թոդ նե րի, բո վան դա կու թյան, 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ձև ա կեր պումն 
ու հստա կե ցու մը ժա մա նա կա կից ման կա
վար ժա կան գի տու թյան կա րև ո րա գույն 
հիմ նախն դիր նե րից է, ու սում նա դաս տիա
րակ չա կան աշ խա տան քի կա տա րե լա գործ
ման կա րև ո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րից մե կը:

Այ սօր կրթու թյան հա մա կար գում ընդ
լայն վել է դի ագ նոս տի կա յի օբյեկտ նե րի 
շրջա նա կը, առա ջա տար ուղ ղու թյուն ներ 
են դառ նում կա ռա վար ման դի ագ նոս տի
կան, ինք նա դի ագ նոս տի կան: Ժա մա նա
կա կից ման կա վար ժա կան դի ագ նոս տի
կա յի խնդիր նե րի շար քում առանձ նաց նում 
են խնդիր ներ և ավե լի ար տա հայտ ված 
դի դակ տի կա կան կողմ նո րո շում ներ, 
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որոնք ուղղ ված են ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի օպ տի մա լաց մա նը, և 
խնդիր ներ` հստակ հա սա րա կա կան կողմ
նո րոշ մամբ, որոնք նպա տակ ու նեն կար
գա վո րելու ման կա վար ժա կան կադ րե րի 

պատ րաստ ման գործ ըն թա ցը: Այս հիմ
նախն դիր ներն այ սօր հրա տապ լու ծում ներ 
են պա հան ջում մեր հան րա պե տու թյու նում 
իրա կա նաց վող կրթա կան բա րե փո խում
նե րի հա մա տեքս տում։
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Historical basis of formation and development stages of pedagogical diagnostics
G. Yeganyan

The article describes historical basis of formation of pedagogical diagnostics and the 
four main stages of development are clarified. It is one of the main and important issues of 
modern pedagogics, the solvation of which is very important in terms of educational reforms 
in our republic.

Исто ри чес кие ос но вы и уров ни раз ви тия пе да го ги чес кой ди аг но сти ки
Г. Ега нян

В статье пред став ле ны исто ри чес кие ос но вы фор ми ро ва ния об ра зо ва ния пе да го ги
чес кой ди аг но сти ки и уточ не ны че ты ре ос нов ных уров ня раз ви тия. Это яв ля ет ся од ной 
из на и бо лее важ ных проб лем сов ре мен ной пе да го ги ки, ре ше ние ко то рых важ но в ус ло
ви ях ре форм об ра зо ва ния в на шей рес пуб ли ке.
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ЛИЛИТ ЧИЛИНГАРяН 

ВЛИЯНИЕ СМИ И ЛИТЕРАТУРЫ НА 
фОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫх 

ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

На ша жизнь в сов ре мен ном ми ре, бе
зус лов но, вле чет за со бой не из беж ное и 
неп ре рыв ное столк но ве ние со средст ва ми 
мас со вой ин фор ма ции. Они на столь креп
ко уст ро и лись и наш ли для се бя ме сто в 
на шей пов сед нев но сти, что для нас бы
ло бы не ре аль ным во об ра зить да же один 
день без них. Их вли я ние на ин ди ви да бе
рет свои исто ки с са мо го ран не го воз ра ста 
и про те ка ет че рез всю жизнь че ло ве ка, 
не ред ко, остав ляя не изг ла ди мый от пе ча
ток. Се год ня нравст вен ный мир, под рост
ков всту па ю щих в жизнь, ха рак те ри зу ет ся 
со пер ни чест вом и да же ха о сом кон ку ри ру
ю щих цен но стей, по то му что си сте ма их 
цен но стей, весь ма не устой чи ва. Де фи
цит ли те ра ту ры и не по мер ное ко ли чест
во прак ти чес ки пов се мест но пест ре ю щей 
рек ла мы, да ле ко не всег да, со от ветст ву ю
щей цен зу ре, зак ла ды ва ет у них лож ные 
цен но сти и нес по соб ность к не за ви си мо му 
при ня тию ре ше ний. Оче вид но, что ны не 
средст ва мас со вой ин фор ма ции воз ло жи
ли на се бя су щест вен ную часть функ ций 
по об ра зо ва нию соз на ния лю дей, при ви
ва нию их вку сов, по ва док, же ла ний. Лю
ди преж де ни ра зу не стал ки вав ши е ся, с 
той ли бо дру гой заг возд кой, вследст вие 
пре до став ле ния ин фор ма ции со сто ро
ны средств мас со вой ин фор ма ции, ра зу
ме ет ся, су ме ли поз на ко мить ся с са мы ми 
мно го об раз ны ми про яв ле ни я ми со ци аль
ной жиз ни, соз дать о них не кий комп лекс 

пред став ле ний и вы ра бо тать к ним оп ре
де лён ное от но ше ние. Осо бен но мощ ное 
вли я ние средст ва мас со вой ин фор ма ции 
спо соб ны ока зать на об ра зо ва ние лиц не
со вер шен но лет не го воз ра ста. СМИ обыч но 
вли я ют на со ци аль ное соз на ние и по ве де
ние лю дей, под тал ки вая их к стрем ле нию 
до стичь той ли бо иной це ли. В пе ри о ды 
эво лю ци он но го ста нов ле ния конст рук
ция и функ ции СМИ, как во дит ся, вно сят 
взнос в устой чи вое функ ци о ни ро ва ние со
ци у ма в со во куп но сти. Впро чем, в эру ста
нов ле ния со ци у ма от дель ные конст рук ции 
СМИ при бе га ют к иным тем пам жиз ни, у 
них по яв ля ет ся воз мож ность прог рес си
ро вать вне со функ ци о ни ро ва ния друг с 
дру гом и об щест вом в со во куп но сти, что 
под чер ки ва ет ся в вы ра же нии идей и ин
те ре сов, из ред ка да ле ких от со ци аль ных 
на доб но стей. Ра зу ме ет ся, власть не упу
сти ла воз мож но сти, вос поль зо вать ся та
ким жест ким и су ро вым инст ру мен том, 
как ин фор ма ция. Ког да был вы яв лен тот 
факт, что пси хи ка че ло ве ка под вер же на 
вну ше нию, ин фор ма ция в фор ме по пу ля
ри за ции и аги та ции ста ла ос нов ным им
пуль сом поз во ля ю щим уп рав лять людь ми. 
Она день за днем за ме ня ла со бой гру бую 
си лу, на си лие, ко то рое из дав на счи та лось 
иск лю чи тель ным и обя за тель ным ору ди ем 
уп рав ле ния. Та кие си лы воз дейст вия, как 
те ле ви де ние и ин тер нет, име ют свое осо
бое, и, вов се не вто ро сте пен ное ме сто, в 
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пов сед нев ной жиз ни под рост ков, тем са
мым, весь ма от ри ца тель но вли яя на них. 
Та кой об раз жиз ни при во дит к ис ка же нию 
нравст вен ных цен но стей. В свя зи с этим, 
бы ло про ве де но изыс ка ние и рас смот ре
но ста нов ле ние лич но сти под рост ков под 
вли я ни ем СМИ и книг. С те че ни ем вре
ме ни, ана ли зи ро ва ние СМИ, как «ос ве
дом ля ю щих», уш ло в бы лые вре ме на. В 
за ви си мо сти от то го, с ка кой сто ро ны рас
смат ри вать, к СМИ все ча ще при ме ня ют ся 
эпи те ты «разв ле ка ю щие», и да же «фор
ми ру ю щие» (со ци аль ное суж де ние). Об ра
щая свой взор, на тот факт, что ин фор
ма ция, пог ло ща е мая с эк ра на, но сит по 
боль шей ча сти, разв ле ка тель ный ха рак тер 
то под рост ки из всех прог рамм вы де ля ют 
разв ле ка тель ные, a, так же се ри а лы. Бе ря 
во вни ма ние, тот факт, что на эк ра не в не
ред ко де монст ри ру ет ся дерз кое по ве де
ние, на си лие и эро ти ка, про па ган ди ру ют
ся нар ко ти ки, ал ко голь, то это вно сит свой 
взнос в кри ми на ли за цию ат мос фе ры, вли
яя на де тей, под рост ков и мо ло дежь, ко
то рые и со став ля ют ос нов ную ау ди то рию 
зри те лей. Прос мотр пе ре дач, со дер жа щих 
сце ны на си лия, при во дит, как это ни горь
ко осоз на вать, к обост ре нию про яв ле ний 
же сто ко сти в по ве де нии де тей, бе зус лов
но, всех воз ра стов, от дош коль ни ков до 
ти нэйд же ров. [6]

Воздействие телевидения

Вов се не сек рет, что лю ди, ко то рые, 
за ворoжен но наб лю да ют те ле ви зи он ные 
прог рам мы, пол нее восп ри ни ма ют ин
фор ма цию, ост рее ис пы ты ва ют чувст во 
ра до сти ли бо ужа са, их пси хи ка склон на 
на хо дить ся в со сто я нии тор мо же ния ли бо 
воз буж де ния. 

Сей час при сту пим к об зо ру спе ци аль
ных те ле ви зи он ных спо со бов пе ре хо да че
ло ве ка в гип но ти чес кое со сто я ние.

1. Да бы прив лечь ин ди ви да и об ра тить 
его вни ма ние на эк ран, ис поль зу ют ся над
ле жа щие ре зуль та ты:

а) соз да ние бле стя ще го ви де о ря да с 
целью об ра зо ва ния оп ре де лен но го све
то во го ощу ще ния, и чем оно ост рее, тем 
мощ ней к не му при ко вы ва ет ся и вни ма
ние, а за вни ма ни ем и ду ша че ло ве ка;

б) та кое же при ме ча ние над ле жит от не
сти и к зву ко вым ре зуль та там;

в) све жесть и не о быч ность, так же при
ко вы ва ет вни ма ние че ло ве ка к эк ра ну, 
по то му что по за ко ну дви же ния и це ле
нап рав лен но сти пси хи чес ких про цес сов, 
од но об раз ность вы зы ва ет неп ри язнь;

г) Осо бен но дейст вен ный фак тор гип но
за – это по каз че ло ве чес ко го ли ца ог ром ным 
пла ном. Это и есть дейст вен ный фак тор 
гип но ти за ции, от то го что, смот ря на че ло
ве чес кое ли цо, те лез ри тель тут же про ни ка
ет ся к не му сим па ти ей ли бо омер зе ни ем (что 
мы и при ме ча ем в пов сед нев ном че ло ве чес
ком об ще нии), и, гля дя на слав ное, рас по ла
га ю щее ли цо, он неп ро из воль но оста но вит 
свое вни ма ние на те ле эк ра не.

2. С целью стре ми тель но го вступ ле ния 
че ло ве ка в со сто я ние гип но за, вни ма ние 
че ло ве ка, на ко рот кое вре мя оста нав ли
ва ют на оп ре де лен ной точ ке, ко то рая не 
дви жет ся.

3. Ис поль зу ют так же и иной при ем: 
прек ра ща ют по каз филь ма на са мом дра
ма ти чес ком ме сте, тем са мым, при нуж дая 
те лез ри те лей, с не тер пе ни ем ждать даль
ней шей се рии, та кая об ста нов ка за ин
те ре со вы ва ет че ло ве ка и, в ито ге это го, 
че ло век ста но вит ся отк ры тым для но во го 
се ан са вну ше ни я.
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Воздействие интернета

Вне вся ко го сом не ния, мож но ска зать, 
что ин тер нет зас лу жил до ве рие и лю бовь 
все го че ло ве чест ва. Ис хо дя, из вы шес ка
зан но го, у нас по яв ля ет ся воз мож ность го
во рить, ес ли угод но, о на ча ле но вой эры в 
ор га ни за ции средств и си стем пе ре ра бот
ки ин фор ма ции.

Бес спор но, есть не об хо ди мость от ме
тить, что на ли чест ву ют ин фор ма ци он ные 
воз дейст вия, ко то рые яв ля ют ся уг ро зой 
пси хи чес ко му или фи зи чес ко му здо ровью 
че ло ве ка. Не ред ко они раз ви ва ют мо раль
но–пси хо ло ги чес кую ат мос фе ру в об щест
ве, раз ви ва ют вле че ние к кри ми наль ной 
сре де. На и бо лее ра ни мы ми и без за щит
ны ми яв ля ют ся на ши де ти, пос коль ку 
они не ожи да ют уг ро зы, ко то рую не сет 
в се бе гло баль ная сеть. Ис сле до ва ний, 
про ве ден ных ка са тель но вли я ния жест
ких ви део игр, нам но го мень ше, чем ис
сле до ва ний пос вя щен ных дру гим фор мам 
на сильст вен но го СМИ. Но дан ные мно го
чис лен ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний 
подт верж да ют, что пос ледст вия та ких игр 
при во дят к не ко то рым пси хо ло ги чес ким и 
фи зи чес ким из ме не ни ям: фи зи о ло ги чес
кое воз буж де ние, аг рес сив ное поз на ние, 
аг рес сив ные эмо ции, аг рес сив ное по ве
де ние и ан ти–со ци аль ное по ве де ние. Иг ра 
в же сто кие ви део иг ры, при во дит к воз
ра ста нию фи зи о ло ги чес ко го воз буж де ния 
[1]. Нап ри мер, К. Се гал и В. Дитц об на ру
жи ли, что во вре мя иг ры наб лю да ет ся зна
чи тель ное уча ще ние пуль са, по вы ше ние 
ар те ри аль но го дав ле ния[16].

Не сек рет что, спектр ос нов ных пот
реб но стей сов ре мен но го под рост ка до
воль но ши рок.

Под рост ки, оп ре де лен но нуж да ют ся в 

опе ке, по сто ян ном вни ма нии к их пер со не, 
хо тя вов се не в их пра ви лах приз на вать, 
эти столь не об хо ди мые для нор маль но го 
фор ми ро ва ния и соз ре ва ния пот реб но сти. 
Вдо ба вок ко все му про че му, не ос по рим 
тот факт, что в жиз ни, или, ес ли хо ти те да
же в судь бе под рост ка, ес ли не ог ром ное, 
то не ма ло важ ное зна че ние име ют со ци
аль ные пот реб но сти: приз на ния, люб ви, 
об ще ния. Вдо ба вок, не ме нее важ ное, зна
че ние, име ют пот реб но сти не об хо ди мые 
для раз ви тия лич но сти, а имен но не об хо
ди мость в по ни ма нии, поз на нии, са мо ре
а ли за ции.[2. с33]. Са мо со бой ра зу ме ет ся, 
что се те вые иг ры ввер га ют под рост ков, в 
ни кем и ни чем, не конт ро ли ру е мую аг рес
сию. Бе зус лов но, следст ви ем этой аг рес
сии ста но вит ся пес си мизм, не лю ди мость, 
за комп лек со ван ность, не ред ко враж деб
ность под рост ка.

Вы во ды:
Та кие осо бен но сти лич но сти Ин тер нет 

– за ви си мых под рост ков, как проб ле мы с 
об ще ни ем, ощу ще ние оди но чест ва, низ
кая са мо о цен ка, склон ность к из бе га нию 
проб лем и от ветст вен но сти, уход от се бя 
на сто я ще го в вир ту аль ный мир, по всей 
ви ди мо сти, спо собст ву ют как вов ле че нию 
в Ин тер нет – ад дик цию, так и од нов ре
мен но яв ля ют ся фак то ра ми рис ка со ци
аль ной де за дап та ции[12, С.27].

Воз дейст вие ли те ра ту ры на ста нов
ле ние ду хов но–нравст вен ных цен но стей 
под рост ков.

Ли те ра ту ра яв ля ет ся не толь ко нуж
ным источ ни ком уме ний, но и, аб со
лют но, не об хо ди мым, по то му что она 
за рож да ет в под ра ста ю щем по ко ле нии 
лю бовь к ис кусст ву, а так же нравст вен
ность и ду хов ность, ко то рых нам так не 
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хва та ет в ве ке СМИ. От поз на ний, ко то
рые, так алч но и не об ду ман но, чер па ет 
на ша мо ло дежь, за ви сят вы ра ба ты ва
ние цен ност но го от но ше ния к кра со те, 
об ра зо ва ние суж де ний об эсте ти чес ких 
иде а лах и цен но стях (эсте ти чес кое вос
пи та ние). Не ма ло важ ное зна че ние, име
ют так же, ба зо вые на ци о наль ные цен
но сти: кра со та; гар мо ния; нравст вен ный 
мир че ло ве ка; мо раль ный вы бор; смысл 
су щест во ва ния; эсте ти чес кое ста нов ле
ние; эти чес кое ста нов ле ние; са мо вы ра
же ние в твор чест ве и ис кусст ве; ху до
жест вен ное со зи да ние.

Се год ня, как ни ког да нуж но ста нов ле
ние те зи сов эсте ти чес ко го вос пи та ния:

– пра ви ло со ли дар но сти идей но го и ху
до жест вен но го в про из ве де ни ях ис кусст
ва, как ос но ва си сте мы эсте ти чес ко го вос
пи та ния. Оно обоз на ча ет со ли дар ность 
эсте ти чес ко го, идей но го и нравст вен но го 
вос пи та ния с средст ва ми ис кусст ва. Конт
роль над этим пра ви лом по мо жет сфор
ми ро вать лю дей, бесп ре кос лов но сле ду ю
щих вслед за сво и ми убеж де ни я ми, лю дей, 
уме ю щих от ли чить до сто вер ное ис кусст во 
от под дел ки; 

Правило связи науки и искусства в 
воздействии на личность. 

Ис кусст во в уз ком еди не нии с на у кой 
на вся кий сту пе ни обу че ния раз ви ва ет 
умст вен ные си лы ре бен ка, фор ми ру ет на
уч ные пред став ле ния о ми ре, вы яв ля ет 
цен ность уме ния, тя го те ние к исти не, да ет 
пред став ле ние о кар ти не ми ра;

Те зис твор чес кой са мо де я тель но сти 
школь ни ков.

В про цес се ху до жест вен но го твор чест
ва уче ник уп раж ня ет свои си лы, раз ви ва ет 
до ро гие ка чест ва фи гу ры.

Бы ло про ве де но ис сле до ва ние со сто
я ния бу маж но го и элект рон но го чте ния 
в Рос сии. Про ве ден ное в 2011 го ду канд. 
ист. на ук А.Н. Во ро па е вым.[12] В хо де оп
ро са оби та те лей боль ших го ро дов Рос сии 
(Моск вы, Санкт–Пе тер бур га и др.) им бы
ло вы яс не но, что 72% из чис ла оп ро шен
ных, по–преж не му, чи та ют толь ко обык
но вен ные, бу маж ные кни ги, 3% – толь ко 
элект рон ные кни ги, а 25% – как обык но
вен ные, так и элект рон ные.

Для пол но вес но го ду хов но го и 
нравст вен но го ста нов ле ния под рост ков 
мы по ста ви ли пе ред со бой нуж ный пе
ре чень за дач:

Задачи воспитания нравственных 
чувств и этического сознания.

1. Фор ми ро вать пред став ле ния о раз ли
че нии хо ро ших и пло хих по ступ ков.

2. Зна ко мить с пра ви ла ми по ве де ния в 
шко ле, семье, со ци аль ных ме стах и 
зак реп лять их уме ние.

3. Зна ко мить с пра ви ла ми поч ти тель но го 
по ве де ния, куль ту ры ре чи и зак реп
лять их уме ние.

4. Сти му ли ро вать про яв ле ние доб ро же ла
тель но го от но ше ния к сверст ни кам и 
млад шим.

5. Вос пи ты вать веж ли вое от но ше ние к 
ро ди те лям; поч ти тель ное от но ше ние к 
стар шим.

6. Раз ви вать зна ние поль зо вать ся «вол
шеб ны ми сло ва ми», быть оп рят ным, 
чи стым, ак ку рат ным.

7. Вос пи ты вать тя го те ние по сту пать вер
но; быть вы дер жан ным, прис лу ши
вать ся к суж де ни ям дру гих.

8. Фор ми ро вать зна ние приз на вать ся в 
не хо ро ших по ступ ках и ис сле до вать их.
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За да чи вос пи та ния цен ност но го от
но ше ния к при ро де, ок ру жа ю щей сре
де в учеб но–вос пи та тель ном про цес се.

1. Воспитывать ценностное отношение 
к природе и каждому, формам жизни; 
бе режное отношение к растениям и 
зверью. 

2. Воспитывать бережное, человеколю би
вое отношение к каждому живому су
ществу. 

3. Прививать элементарный навык приро
доох ранительной деятельности. 

4. Раз ви вать ин те рес к при ро де, при род
ным яв ле ни ям и фор мам жиз ни, фор
ми ро вать осоз на ние энер ге ти чес кой 
ро ли че ло ве ка к при ро де.

За да чи вос пи та ния цен ност но го от
но ше ния ко все му кра си во му, об ра зо
ва ние пред став ле ний об эсте ти чес ких 
иде а лах и цен но стях в учеб но–вос пи та
тель ном про цес се.

1. Расширять представления о внутренней 
и физической красоте. 

2. Вос пи ты вать ин те рес к за ня ти ям ху
до жест вен ным твор чест вом; ин те рес 
к чте нию, про из ве де ни ям ис кусст ва, 
детс ким спек так лям, кон цер там, экс по
зи ци ям. 

3. Фор ми ро вать спо соб ность за ме чать 
кра со ту при ро ды, тру да и твор чест ва. 

4. Стимулировать тяготение к соблюдению 
опрятного внешнего вида. 

Заключение

В дан ной статье бы ли рас смот ре ны 
пси хо ло ги чес кие ас пек ты воз дейст вия 
средств мас со вой ин фор ма ции на соз на
ние лю дей, их по ве де ние, ор га ни за цию. 
Бы ло про ве де но те о ре ти чес кое ис сле до
ва ние, ко то рое по ка за ло, что средст ва 

мас со вой ин фор ма ции за ни ма ют не по
мер ное ме сто в жиз ни от дель но го че ло
ве ка и со ци у ма в со во куп но сти.

В про цес се про де лан ной на ми ра бо
ты вы яс ни лось, что средст ва мас со вой 
ин фор ма ции име ют, как по зи тив ное, так 
и от ри ца тель ное дейст вие, т.е. все пе ре
чис лен ные вы ше СМИ, име ют дво я кую 
конст рук цию. По ло жи тель ной сто ро ной 
СМИ яв ля ет ся, тот не ос по ри мый факт, 
что под рост ки чи та ют кни ги, не толь ко 
бу маж ные, и элект рон ные. От ри ца тель
ный фак тор зак лю ча ет ся в том, что СМИ 
под ро сток вы де ля ет су щест вен ную часть 
сво бод но го вре ме ни, мно жест во при ко
вы ва ют свои взгля ды к те ле ви зи он ным 
се ри а лам и разв ле ка тель ным ка на лам. А 
это при во дит к по верх ност но му от но ше
нию и ин фан ти ли за ции ин ди ви да. В то 
же вре мя под рост ки пе ре ста ли хо дить в 
биб ли о те ки, чи тать до пол ни тель ную ху
до жест вен ную ли те ра ту ру и поз на ва тель
ные жур на лы. Что ка са ет ся ли те ра ту ры, 
она со дейст ву ет ста нов ле нию нравст
вен ных цен но стей и эсте ти чес ко го вос
пи та ния. Об ра зо ва нию пред став ле ния о 
раз ли че нии нор маль ных и не нор маль
ных по ступ ков; сти му ли ро ва нию про яв
ле ний доб ро же ла тель но го от но ше ния к 
сверст ни кам и млад шим. вос пи ты ва ет 
веж ли вое от но ше ние к ро ди те лям; поч
ти тель ное от но ше ние к стар шим; вос пи
ты ва ет тя го те ние по сту пать вер но; быть 
вы дер жан ным, прис лу ши вать ся к суж де
ни ям дру гих; рас ши ря ет пред став ле ния 
о сер деч ной и фи зи чес кой кра со те; вос
пи ты ва ет ин те рес к за ня ти ям ху до жест
вен ным твор чест вом; фор ми ру ет спо
соб ность ви деть кра со ту при ро ды, тру да 
и твор чест ва. 
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Планируемые итоги 

Воспитательный итог – это те духовно–
мо раль ные ус во е ния, ко то рые по лу чил 
млад ший школь ник в ито ге уча стия в той 
ли бо дру гой де я тель но сти. Ска жем, прой
дя ту ри сти чес кий марш рут, школь ник не 
толь ко пе ре ме стил ся в прост ранст ве из 
од ной ге ог ра фи чес кой точ ки в иную, одо
лел труд но сти пу ти (фак ти чес кий итог), 
но и ос во ил не кое поз на ние о се бе и об 
ок ру жа ю щих, ис пы тал и про чувст во вал 
кое–что как цен ность, ос во ил на вык не за
ви си мо го дейст вия.

Эф фект – это пос ледст вие ито га, то, к 
че му при ве ло до сти же ние ито га. Ста нов
ле ние лич но сти за ви сит от собст вен ных 
уси лий ре бен ка по са мо о соз на нию, от вос
пи та тель ных «вкла дов» в не го семьи, дру
зей, бли жай ше го ок ру же ния и т.д., ста нов
ле ние ре бен ка – это ре зуль тат, тот, что стал 
до пу стим вследст вие то го, что ряд субъ
ек тов вос пи та ния и со ци а ли за ции (в том 
чис ле сам ре бе нок)до стиг ли сво их ито гов.

Та ким об ра зом, по проб ле ме воз дейст
вия СМИ и ли те ра ту ры на под рост ков и 
наш спо соб те о ре ти чес ко го ис сле до ва ния 
по ка зы ва ет, что ки но и те ле филь мы яв ля
ют ся край не важ ным фак то ром об ра зо ва
ния фи гу ры под рост ков, за да вая оп ре де

лен ные мо де ли об щест вен но–ти пи чес ко го 
по ве де ния и вно ся ис ка же ния в пред став
ле ния о нравст вен ных цен но стях. Это 
воз дейст вие обус лов ле но по вы шен ным 
ин те ре сом под рост ков к нор ма тив ной сто
ро не по ве де ния в об щест ве и ред кост ной 
уяз ви мостью воз ра ста в си лу от сутст вия 
устой чи вой лич ной си сте мы цен но стей. 
За да ча ста нов ле ния цен ност ных ка те го
рий яв ля ет ся осо бен но неп ро стым воп ро
сом на у ки окон ча тель но не раз ре шён ным 
и неп ре рыв но прив ле ка ю щим к се бе вни
ма ние.

Как по ка за ло ис сле до ва ние, те ле ви де
ние ока зы ва ет боль ше от ри ца тель ное, не
же ли по ло жи тель ное воз дейст вие на ста
нов ле ние лич но сти. В хо де со по став ле ния 
бы ло по ка за но, что по каж до му по ка за те
лю СМИ вли я ет на под рост ков ху же, чем 
кни ги. С целью пре до став ле ния под рост
кам со от ветст ву ю ще го ду хов но–нравст
вен но го ста нов ле ния, мы счи та ем, что 
име ет ме сто быть боль шая не об хо ди мость 
по ста вить ог ра ни че ние на враж деб ные 
ин тер нет иг ры, а так же дру гие не со от
ветст ву ю щие цен зу ре сай ты. И все ча ще 
и ча ще наб лю да ет ся не об хо ди мость в по
ощ ре нии чте ния ли те ра ту ры пос редст вам 
всех СМИ, а в част но сти ин тер не та.



116

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

7. Колесова А. В., Нравственная ценность этикета. Автореферат канд. дисс. Москва.: МГУ, 
1995.

8. Компьютерная газета, № 18, Киев, 2002, с. 3.
9. Ожегов C. И., Словарь русского языка, М., 1989. с. 551.
10. Егоров А. Ю., Кузнецова Н., Петрова Е. Особенности личности подростков с интернет–

зависимостью // Вопросы психического здоровья детей и подростков, 2005, т. 5, № 2, с. 
20–27.

11. Пугачев В. П., Политология. Справочник студента, М., 1999, с. 421.
12. Проблемы современного образования, № 2, 2012, http://www.pmedu.ru 169
13. Сидоренко И. В., Тренинг влияния ипротивостояние влиянию, СПб., Речь, Санкт–Петербург, 

2003.
14. Станкин М. И., Психологии общения: курс лекций, Институт практической психологии, 

Москва,1996.
15. Хромов Л. Н., Рекламная деятельность: искусство, теория, практика, Петрозаводск АО 

Фолиум, 1994.
16. Хромов Л. Н., Рекламная деятельность: искусство, теория, практика, Петрозаводск АО 

Фолиум, 1994.
17. Ценев В., Психология рекламы.
 

ԶԼՄ–Ի և գրականության դերը դեռահասների ինքնության ձևավորման մեջ
Լ. Չիլինգարյան

Հոդվածը նվիրված է մի շարք հոգեբանական բնութագրերի. մեդիա ազդեցությանը, 
երիտասարդների հոգևոր և բարոյական զարգացմանը, մասնավորապես ինտերնետի 
և հեռուստատեսության ազդեցությանը: Մեր նպատակն է բացահայտել զԼՄ – ների 
բացասական ազդեցությունը դեռահասների հոգեկան և ֆիզիկական առողջության 
վրա, ինչպես նաև բացահայտել, գրականության դրական ազդեցությունը դեռահասների 
հոգեբարոյական զարգացման վրա, քանզի բարոյական արժեքները հիմնական 
պայման են հանդիսանում անհատի կարողությունների իրագործման հարցում:

The influence of the media on the formation of the moral values teenager
L. Chilingaryan 

The article is devoted to a series of psychological characteristics. media influence young 
people’s spiritual and moral development, in particular the influence of television and the 
Internet.
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ՇՈՂԻԿ ԲԱԼՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԴԵՐը ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ 

ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Դպր ոցում կեր պար վեստ առար կա
յի խնդիր նե րը նո ւյ նն են, ինչ այլ ու սում
նա կան առար կա նե րի նը, այս ին քն` դաս
տի ա րա կել սո վո րող նե րին, տալ նրանց 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և հմտու թյուն
ներ: Սա կայն այս առար կա յի խնդիր նե րը 
նաև սկզբուն քո րեն տար բեր վում են այլ 
առար կա նե րից, քա նի որ կեր պար վես տի 
ու սու ցի չը խնդիր ու նի նաև դաս տի ա րա
կելու գե ղա գի տա կան ճա շակ, բա ցա հայ
տելու սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հնա րա վո րու թյո ւննե րը, կա րո ղա նալու 
ապա հով վել դրանց զար գաց ման ճիշտ 
ըն թաց քը: Նկար չու թյան ու սու ցի չն օգ
նում է երե խա նե րին ճա նա չելու շրջա
պա տող աշ խար հը, զար գաց նում նրանց 
դի տո ղու նա կու թյո ւնը, սո վո րեց նում զա
նա զա նել առար կա նե րի ձևը և երփ նա
գի րը, հա մե մա տել առար կա նե րը, գտնել 
նմա նու թյո ւններն ու տար բե րու թյո ւննե րը: 
Աշա կերտ նե րի առ ջև գե ղե ցի կի աշ խար հը 
բա ցա հայ տե լու, գե ղա գի տա կան ճա շակ 
դաս տի ա րա կե լու նպա տա կով նա պետք է 
ան հա տա կան որակ նե րը ճիշտ հա մադ րի 
ման կա վար ժա կան որակ նե րի հետ՝ զար
գաց նե լով երե խա նե րի բնա կան ձգտումն 
աշ խար հըն կալ ման հան դեպ:

Սկսե լով պատ կե րագր ման գոր ծըն թա
ցը՝ աշա կեր տը սո վո րա բար դժվա րա նում 
է շա րու նա կել այն, քա նի որ չգի տի՝ ին չպես 
իրականացնել նկար չա կան գոր ծըն թա ցը, 
ճիշտ օգ տա գոր ծել նկար չա կան հար թու
թյո ւնը: Առա ջին քայ լե րից նա ղե կա վա րի, 
խորհր դա տո ւի կա րիք ու նի, ով կու ղղոր դի 

նրան՝ ցո ւցու մներ տա լով, թե ինչ ից սկսել, 
ին չպես բա ժա նել աշ խա տանքն առանձ ին 
փու լե րի և ին չպի սի հա ջոր դա կա նու թյամբ 
իրա կա նաց նել դրանք:

Գի տե լիք նե րի ար դյո ւնա վետ յու րա ցու
մն աշա կերտ նե րի կող մից հնա րա վոր է 
դառ նում ոչ մի այն և ոչ այն քան ման կա
վար ժի կող մից ու սում նա կան ծրագ րով 
նա խա տես ված դրույ թնե րի ճշգրիտ կա
տար ման, որ քան հենց ման կա վար ժի ան
հա տա կան որակ նե րի, դա սի ընթացքում 
նրա ստեղ ծա գոր ծա կան մո տեց ման, 
կազ մա կերպ չա կան հմտու թյան շնոր հիվ: 
Բնօր ինա կից նկար չու թյան ժա մա նակ 
օբյեկ տի ճա նա չումն աշա կեր տի մոտ ըն
թա նում է ան մի ջա կան կեն դա նի դիտ ման 
ձև ով, և եթե նկա րե լու ըն թաց քը չկա ռա
վար վի և չուղ ղորդ վի, ապա կսկվի կրկնօր
ինակ ման գոր ծըն թաց: Աշա կեր տի դի տած 
առար կա յի ոչ էա կան ման րա մաս նե րը 
հա ճախ խախ տում են ու սում նա սիր վող 
առար կա յի ամ բող ջա կան պատ կե րը, թույլ 
չեն տա լիս հաս կա նալ նրա կա ռուց ված քը 
և, հե տև ա բար, խան գա րում են առար կա
յի ճիշտ պատ կեր մա նը,ծա վա լա տա րա ծա
կան խնդիր նե րի ճիշտ լուծ մա նը:

Ու սու մնա սիր վող օբյեկ տի մա սին հա
տուկ պատ կե րա ցում ու նե նա լու հա մար 
առա ջի նը պետք է ըմբռ նել նրա ձևն ամ
բող ջու թյամբ: Ման կա վարժն աշա կերտ
նե րի ու շադ րու թյո ւնն ուղ ղում է մո դե լը 
բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րի վրա` հա
մա չա փու թյո ւննե րի, ձևի, բնո ւյթի, առա վել 
կա րև որ ման րա մաս նե րի և հատ կու թյո
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ւննե րի, դրանց փոխ կա պակց վա ծու թյան 
և փո խա դարձ կախ վա ծու թյան վրա: Նկա
րո ղը պետք է հստակ գի տակ ցի այդ տար
րե րի փո խա դարձ դիր քը, առար կա յի կա
ռուց ված քա յին հա մա մաս նու թյո ւննե րը: 
Դրա հա մար ման կա վար ժը պետք է սո վո
րեց նի աշա կերտ նե րին բնօր ինա կի ըն կալ
ման ժա մա նակ զու գակ ցել հա մադ րե լու և 
վեր լու ծե լու գոր ծըն թաց նե րը: Ամ բող ջից 
դե պի մաս նա կին և մաս նա կի ից դե պի ամ
բող ջը բնօր ինա կի վեր լու ծու թյան և պատ
կեր ման եղա նա կը լա վա գույ նն է ճա նաչ
վել ման կա վար ժու թյան՝ մաս նա վո րա պես 
կեր պար վես տի տե սան կյո ւն ից: Երե խա
նե րը դեռ չեն վարժ վել բնօր ինա կը վեր լու
ծե լուն և նկա րը կա տա րում են` հեն վե լով 
առա ջին տպա վո րու թյան վրա: Նրանք քիչ 
են դի մում բնօր ինա կին, չեն հա մե մա տում 
իրենց նկա րը բնօր ինա կի հետ: Այս դեպ
քում անհ րա ժեշտ է լրա ցո ւցիչ մո տե ցում՝ 
աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյո ւնը կենտրո
նաց նե լով առա վել ընդ հա նուր բաց թո ղու
մնե րի վրա, խնդիր ներ առա ջադ րե լով, 
որոնք կհան գեց նեն բնօր ինա կի լուրջ վեր
լու ծու թյան: Անհ րա ժեշտ է երե խա նե րին 
սո վո րեց նել նկա րե լիս չշտա պել, նկա րել 
զգույշ և հե տև ո ղա կա նո րեն:

Եթե աշա կեր տը սխալ է պատ կե րում 
առար կան, ման կա վար ժի խնդիրն է ան
մի ջա պես վեր հա նել սխա լը և ուղ ղել այն` 
աշա կեր տի ան մի ջա կան, կեն սու նակ մաս
նակ ցու թյամբ: Գե ղար վես տա կան ման կա
վար ժու թյան տե սան կյու նից ավե լի ար դյու
նա վետ է սխալ նե րի ուղղ ման մի ջոց նե րը, 
որոնք ման կա վար ժը պետք է աշա կեր տին 
ցույց տա նրա նկա րի վրա: Ընդ որում, 
սխալ նե րի ուղ ղու մը պետք է ըն թա նա բո
վան դա կա լից բա ցատ րու թյամբ, որ պես
զի աշա կեր տը հստակ գի տակ ցի սխա լի 
պատ ճա ռը և դրա ուղղ ման մե թո դի կան: 

Գործ նա կան այս մե թո դը հա ճախ մերժ
վում է: Ման կա վար ժը սահ մա նա փակ վում 
է մի այն այն ցու ցու մով, որ պատ կեր վա ծը 
սխալ է, իսկ որ տեղ է սխա լը և ինչ պես ուղ
ղել այն, չի բա ցատր վում, մինչդեռ ման
կա վար ժի յու րա քան չյուր խոսք պետք է 
հաս կա նա լի լի նի աշա կեր տին, բա ցա հայ
տի աշ խա տան քի պատ ճա ռա հե տև ան քա
յին տրա մա բա նու թյու նը և նյու թը ու սու ցչի 
կողմից պետք է հաղորդվի այն պես, որ 
առանց բա ցա ռու թյան բո լոր աշա կերտ
նե րին մղի լսելու իրեն: Դրա հա մար մաս
նա վո րա պես անհ րա ժեշտ է խու սա փել 
աշա կերտ նե րի հա մար ան հաս կա նա լի 
բա ռե րից և ար տա հայ տու թյուն նե րից: 
Իսկ մաս նա գի տա կան, երե խա նե րի հա
մար ան ծա նոթ բա ռեզ րեր օգ տա գոր ծե
լիս, ման կա վար ժը պար տա վոր է բա
ցատ րել դրանց նշա նա կու թյու նը: Եթե 
չկա տար վեն այս ցուցումները, ու սու ցան
վող նյու թը աշա կերտ նե րի հա մար ան
հաս կա նա լի կդառ նա, և նրանք կդա դա
րեն լսել ու սուց չին:

Կա տե սա կետ, որի հա մա ձայն աշա
կերտ նե րը տար բեր կերպ են լսում ման
կա վար ժին` ոմանք ու շա դիր են, ոմանք` 
անուշադիր, մյուս ներն ընդ հան րա պես չեն 
լսում և այլն: Սա այն քան էլ ճիշտ չէ: Բո
լոր աշա կերտ նե րը սկզբում ու սուց չի բա
ցատ րու թյուն նե րի նկատ մամբ ու շա դիր 
են, սա կայն, եթե ու սու ցի չը չկա րո ղա ցավ 
վե րահս կել իրա վի ճա կը, ապա սո վո րող
նե րի ու շադ րու թյու նը կնվա զի, իսկ որոշ 
դեպ քե րում այն կդառ նա ան հե տաքր քիր: 
Եթե ման կա վարժն ամեն ինչ բա ցատ րում 
է պարզ, հստակ և հե տաքր քիր, ամ բողջ 
դա սա րա նը լար ված ու շադ րու թյամբ լսում 
է ու սուց չին, իսկ եթե նյու թը բա ցատր վում 
է խճճված և ան մատ չե լի ձև ով, աշա կերտ
ներն աս տի ճա նա բար դա դա րում են լսել:
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Կեր պար վես տի գոր ծըն թա ցի կազ մա
կերպ ման առա վել ար դի ա կան մե թոդ նե
րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ման կա
վար ժին ար դյու նա վե տո րեն կառավարելու 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը, ստեղ ծում են 
բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը ամ բողջ 
դա սա րա նի և յու րա քան չյուր աշա կեր տի 
աշ խա տան քի հա մա կարգ ված վե րահսկ
ման, ինչ պես նաև ու սուց չի և աշա կերտ
նե րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի, 
գե ղար վես տա կան առար կա նե րի նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյան խթան ման հա
մար: Դպրո ցում պա րապ մունք ներն անց
կաց վում են ըստ կա յուն դա սա ցու ցա կի, 
որն ու սուց չին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
հստա կո րեն պլա նա վո րելու ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թացն ամ
բողջ տար վա կտրված քով: Իսկ նոր մե
թոդ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
առա վել ար դյու նա վետ կազ մա կեր պելու 
և ղե կա վա րելու յու րա քան չյուր դա սի ըն
թաց քը՝ կի րա ռե լով ստեղ ծա գոր ծա կան 
մանկա վար ժու թյան դրա կան նե րու ժը: 
Հիմ նա կան դպրո ցում կեր պար վես տի 
դա սա վան դու մը են թադ րում է ու սում նա
կան նյու թի բա ցատր ման տրա մա բա նա
կան հա ջոր դա կա նու թյուն, ու սում նա կան 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի հա մա կարգ ված 
բա ժա նում, դրանց կա տար ման հա մար 
անհ րա ժեշտ ժա մա նա կի, բո վան դա կու
թյան խո րու թյուն` ծա վա լի հաշ վառ մամբ: 
Ծրա գի րը որո շում է հմտու թյուն նե րի, գի
տե լիք նե րի այն շրջա նա կը, որը պետք է 
յու րաց նի յու րա քան չյուր սո վո րող՝ իհար կե 
հաշ վի առ նե լով նաև յու րա քան չյուր սո վո
րո ղի յու րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
այս առու մով կա րև ո րե լով նաև ան հա տա
կան մո տե ցու մը:

Ու սում նա կան ծրա գի րը, ճիշտ է, բա
ցա հայ տում է ու սում նա կան խնդիր նե րի 

բար դաց ման մե թո դա կան հա ջոր դա կա
նու թյու նը, սա կայն դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի շատ մաս նա վոր հար ցե րի չի 
անդ րա դառ նում: Դա սա վան դու մը ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք է: Ու սում նա
կան ծրա գի րը ցույց է տա լիս ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի մի այն ընդ հա նուր ուղղ վա
ծու թյու նը: Հար կ է այն դի տար կել ոչ թե 
որ պես ձև ան մուշ, այլ որ պես գոր ծու նե ու
թյան ուղ ղոր դում (ղե կա վա րում), որ տեղ 
առա ջադր ված են մի այն առա ջադ րան քի 
բար դու թյան աս տի ճան նե րը: Ու սում նա
կան աշ խա տան քը պլա նա վո րե լիս ման
կա վար ժի խնդիրն է մի կող մից առանձ
նաց նել ու սում նա կան նյու թի հիմ նա կան 
բո վան դա կու թյու նը, իսկ մյուս կող մից՝ 
այն հա մա ձայ նեց նել իր տրա մադ րու
թյան տակ եղած դի դակ տիկ նյու թի 
հետ: Տա րե կան պլան ներ մշա կե լով յու
րա քան չյուր դա սա րա նի հա մար՝ նպա
տա կա հար մար է դրանք կազ մել պատ
կեր նե րով, ին չը թույլ է տա լիս ակ նա ռու 
կեր պով տես նել աշ խա տանք նե րի ամ
բողջ հա մա լի րը և խու սա փել սխալ նե րից: 
Ու սում նա կան պլա նի մշա կու մը են թադ
րում է նաև բազա յի հա մալ րում, դի դակ
տիկ և մե թո դա կան նյու թե րի` հա տուկ 
գրա կա նու թյուն, դրան ցից մեջ բե րում ներ 
հղում նե րի, ծա նո թու թյուն նե րի տես քով, 
պատ կե րա զարդ նյու թեր, զա նա զան մե
թո դա կան ձեռ նարկ ներ (աղյու սակ ներ, 
ցու ցա պաս տառ ներ, վե րատ պու թյուն ներ 
և այլն), ժո ղովր դա կան ար հես տա գոր
ծու թյան նմու շօ րի նակ ներ: Կու տակ ված 
ու սում նա մե թո դա կան նյու թերն անհ րա
ժեշտ է բա ժա նել ըստ թե մա նե րի և պա
հել առան ձին թղթա պա նակ նե րում:

Այդ նա խա պատ րաս տա կան ըն թաց
քը որո շում է նաև ու սուց չի կող մից դա
սարանի կա ռա վար ման վստա հու թյու նը, 
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The teacher as an organizer and leader of the educational process
Sh. Balyan

The pecularities of the art teacher’s activity in artistic and creativ process was discussed 
in the article to applying the principles of the non–traditional outlook.

Роль преподавателя (учителя) в организации и направлении учебного процесса
Ш. Балян

В статье обсуждаются особенности деятельности преподавателя (учителя) изобра
зи тельного искусства, в творчестве которого используются нестандартные методы в 
процессе художественной деятельности.

նրա ղե կա վար դե րի կա յա ցու մը, որով 
էլ մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է աշա
կերտ նե րի կող մից ու սուց չի նկատ մամբ 
վստա հու թյան դաշ տի ստեղ ծու մը: Իսկ 

հայտ նի է, որ մի ջանձ նա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի կա յա ցու մը հա ջո ղու թյան 
երաշ խիք է ցան կա ցած մա նա կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցում:
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Խա չա տուր Աբո վյա նի «Վերք Հա յաս
տա նի. Ողբ հայ րե նա սի րի» վե պի դա
սա վան դու մը գրե թե միշտ առա ջաց նում 
է դժվա րու  թյուն ներ: Դա ամե նից առաջ 
կապ   ված է պա   տու մի ու ժան   րա յին յու
րա հատ կութ յան, այն է՝ ժո ղովրդա  կան 
վեպի տեսա կի, կեր պա րա յին հա մա կար
գի, ոճի և, ի հար կե, նոր ձևա վոր  վող գրա
կան աշ  խար   հա բա   րի բար բա ռա խառն 
շեր տե րի առ կա յու թյան հետ: Այդ ա մե նին 
գրա  կա նա գի տու թ յունն անդ   րա դար ձել է 
բազ միցս. գրվել են ծան րա կշիռ մե նա գ
րու թ յուն  ներ, լրջմիտ աշ խա տու թյուն ներ: 
Իսկ ներ կա հրա պա րա   կման նպա տակն 
է ու շադ րու թյուն հրա վի րել այդ կո  թո ղա
յին եր  կի դա  սա վանդ ման որոշ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի վրա։ 

Խո սե լով «Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի 
մա սին՝ ամե նից առաջ ծա գում է խո րագ
րի խոր   հուր դը. այն իմաս տա բա նո րեն 
բա վա կա նին ծան րա բեռն ված է՝ ին չո՞ւ 
վերք, ին չո՞ւ ողբ։ 

Նախ՝ վերքը. բնավ զանց չառ նե լով 
պարս կա կան լծի տակ հե ծող հա յոց մի 
ստվար հատ վա ծի տև ա կան ան լուր տա
ռա պան քի գի տակ ցու թյան հե ղի նա կա յին 
հաս կա նա լի նկա տում նե րը՝ վերքի իմաս
տա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը պետք 
է փնտրել նաև ու րիշ շեր տե րում՝ տվյալ 
շրջա նում հե րո սա կան ոգու՝ հա յոց մեջ 

դե ռևս ընդ հան րա կան չլի նե լու հան գա
ման քի, քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման հե
տև ան քով ծայր առած հի աս թա փու   թ յուն
նե րի և, իհար կե, Հա յաս տա նի արևմ տյան 
հատ վա ծի սրտա կե ղեք ավե րում նե   րի ու 
մշու շոտ գա լի քի հետ։

Վերքը նաև հե ղի նա կի անձ նա կան 
ցա վի ցու ցիչն է: Վեր նա գիր դուրս բեր
ված այս բա ռը հե ղի նա կին կա պում է իր 
վե պի, այն տեղ ար ծարծ վող ար դի ա կան և 
իրեն հու զող խնդիր նե րի հետ: Բա ցի այդ` 
Աբո վյանն ըն թեր ցո ղին թաքն ված կեր
պով հու շում է, որ ներ կա յաց վող տեքս տը 
հո գե բա նո րեն, հո գե պես խո րա պես գի
տակց ված հե ղի նա կա յին աշ խա տան քի 
ար գա սիք է։

Նշյալ հան գա մանք նե րից առա ջի նի 
հայտ նա բե րումն ու վեր հա նու մը պատ
կա նում է Միք. Նալ բա նդյա նին: Հենց այս 
երև ե լի մտա ծողն է, որ «Մե ռե լա հար ցուկ» 
անա վարտ վե պի (1859) տո ղա տա կի ծա
նո թագ րու թյուն նե րում առա ջին ան գամ 
բա ցա հայ տել է «Վեր քի...» գաղտ նիք նե րից 
մե կը, այն է՝ Աղա սու և նրա ըն կեր նե րի հե 
րո սա կան ոգու ե զա կի, ոչ ընդ հան րա կան 
լի նե լը հա յոց հա մար. «Նա (Աբո վյա նը. 
– Ալ. Մ.) ցույց է տա լիս Աղա սու ըն կեր նե
րով, թե ո՛չ բո լո րո վին սա ռել է հայ կա կան 
ար յու նը Հա յաս տա նի զա վակ նե րի երակ
նե րում, ցույց է տա լիս, թե մի հե րո սի հրա
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վեր, ազ  գի իրա վունք նե րի, կրո նի և ազա
տու թյան անարգ վե լու վրե ժը մի թշնա մուց 
հա նե լու հա մար, դե ռևս տեղ գտա նում է 
ազ գի երի տա սարդ նե րի սրտի մեջ: Ցույց 
է տա լիս մեզ ազ գի ընդ հա նու րի վհա տյալ 
և հու սա հատ դրու թե նից հա ռա ջա ցած 
սառ նու թյու նը դե պի Ա ղա սու ըն կեր քը, նո
ցա կի սա սիրտ կա նա ցի ցա վակ ցու թյու նը 
այս կտրիճ նե րին, որով հաս կաց նում է 
Աբո վյա նը, թե Աղա սու ըն կեր նե րի հո գին 
ընդ հան րա կան չէ բո լոր ազ   գին, թե այս 
ջեր մ ար յուն տղա մար դի կը շրջա պատ ված 
էին սառ նա րյուն մար դե րից, ո  րոնց աչ քում 
ամե նայն բա րո յա կան խնդիր կո րու սել էր 
յուր ար ժա նա վո րու թյու նը, և ո  րոնց մի ակ 
քա ջու թ յու նը ամ փոփ վում էր այն բա նի 
մեջ, որ կա րող էին լալ, ող բալ և մոր  մոք
վիլ, առանց ո րո նե լու այդ դրու թե նից դուրս 
գա լու հնա րը »1: Ու րիշ խոս քով՝ թեև հայ 
ժո ղո վուր դը դուրս էր եկել իր նոր ծաղ կու
մի շրջա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ առ ջև ում դեռ 
կա յին չլուծ ված բազ մա թիվ խնդիր ներ, 
իսկ հե րոս նե րը սա կավ էին: Ինչ պես նկա
տում ենք, Միք. Նալ բան դյա նը Աբո վյա նի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր նա գի րը բա ցատ
րում է՝ ել նե լով վե պի «ներ սի ց», այն է` կեր
պա րա յին հա մա կար գից, նրանց մի ջանձ
նա յին հա րա բե րութ յուն նե րից:

Վե պի խո րագ րի իմաս տա բա նա կան 
հա ջորդ են թա շեր տը կապ ված է երկ
րի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման լի ո վին 
չար դա րաց վե լու հետ: Այս հար ցա դ րու
մը, ան շուշտ, կա րող է առա ջաց նել ինչ–
ինչ տա րա կույս ներ. չէ՞ որ 1826–1828 թթ. 
ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մի հե տև
ան քով Հա յաս տա նի արև ե լյան հատ վա ծը 
մի աց վել էր Ռու սաս տա նին ու փաս տո րեն 
փրկվել ֆի զի կա կան բնաջնջ ման սար սա

1 Նալ բան դյան Միք., Եր կե րի լի ակ. ժող. վեց հա տո
րով, հ. 1, Երև ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, էջ 311–312:

փից. ասել է թե՝ իրա կա նա   ցել էր հա յոց 
վա ղե մի երա զան քը: Այ սօր էլ շատ սրտա
ռուչ է հնչում հա յոց ա զա տա գրու թյան հույ
սե րի՝ դա րե րի խոր քում հյուս ված լե գեն դը՝ 
մեջ բեր  ված Իս րա յել Օրու՝ Պետ րոս Մե ծին 
1701–ին հաս ցեա գրված լա տի նե րեն զե կու
ցա գ րից. «Կան   խա  գու շա  կել են մար գա րե
նե րը, թե ժա մա նակ ներ անց անօ րեն նե րը 
չա   փից ա վե    լի պի տի մո լեգ  նեն՝ հար կադ
րե լով քրիս տո նյա նե րին ըն դու նե լու իրենց 
նող կա  լի կրո     նը, և այդ ժա մա  նակ Մոս կո
վյան օգոս տա փառ տա նից պի տի գա ոմն 
մեծ իշ խան, շատ ա վե լի քա ջա  րի, քան 
Ալեք սանդր Մե ծը, որն իր ձեռ քը պի տի 
առ նի Հա յոց թա  գա վո   րու թ յու նը և ա  զա տի 
քրիս տո նյա նե րին»2։

Այդ հան գա ման քը, ինչ խոսք, քաջ 
գի տակ ցում էր Աբո վյա նը, և վե պի հյուս  
ված քում գե րա կա յող է ռու սա սի րու թյան ու 
Ռու սաս տա նին ե րախ տա գետ լի նե լու գա
ղա փա  րը: «Ըն չանք մեռ  նինք ո՛չ, որ մեկ օր 
էլ էս պես՝ էլով, գյու նով, ռու սի ձե ռի տա կին 
նստինք, քեֆ անեն ք», «Տե՛ր աստ  ված, դու 
մեր Ռուս թա գա վո րի սիր տը ռահմ քցես, 
որ գա, մեզ ա զա տի. ըն չանք մահ մի՛ տար 
մեզ, մին չև նրանց երե սը տես նինք»3,— 
ան կեղ ծա նում են քա նա քեռ ցի նե րը: Ազ դե
ցիկ են նաև Երև ա նի բեր դի գրավ ման հե 
ղի նա կա յին հի շա տա կում նե րը. «Սալ դա թի 
տու տը հենց բեր դը մտավ թե չէ՛, հա զար 
տե  ղից, հա զար փան ջա րից լացն ու ար
տա սուն քը էլ չէ ին թո ղում, որ մար դու բե
րան բաց ըլի: Բայց ով սիրտ ու ներ, լավ էր 
տես նում, որ է՛ն ձեռ ներն, է՛ն աչ քե րը, որ 

2  Աբո վյան Խ., Վերք Հա յաս տա նի. Ողբ հայ րե նա սի
րի, Երև ան, Երև ա նի հա մա լ սա րա նի հրատ., 1981, էջ 
84 (Այս հրա տա րա կու թյու նից մեջ բեր վող հատ ված
նե րի էջերն այ սու հե տև կնշվեն հա մա պա տաս խան 
տե ղում՝ փա կագ ծի մեջ):
3 Գև որգ Սմբա տյա նին շուրջ 5 եր կար տա րի ներ հե
տո մի այն հա ջող վեց վե րա կանգ նել իր բա րի անու նը. 
ռազ մա կան դա տա րա նը նրան ար դա րաց րեց 1845–ի 
հոկ տեմ բե րին կա յաց րած որոշ մամբ:
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քա րա ցել, սա ռել, երկն քին էին մտիկ տա
լիս, առանց խոս քի էլ ասում էին, որ դժոխ
քի քանդ վի լը մե ղա վոր նե րի հա մար էս գի
նը չէ՛ր ու նե նալ, ինչ պես Երև ա նու բեր դի 
առ նի լը հա յե րի հա մա ր» (287–288): 

Այս և հա ման ման ու րիշ հատ ված նե րը, 
հար կավ, հա յու թյան պատ մա կան տրա
մա դ րու թյուն նե րի ճշմար տա ցի վե րար
տադ րութ յուն    ներն են: Դա անժխ տե լի է: 
Ու շա դիր լի նե լու դեպ քում, սա կայն, նկա
տում ենք, որ վե պը գրե լով 1826–1828 թթ. 
ռուս–պարս կա         կան պա տե րազ մից ու ղիղ 
13 տա րի հե տո (1841–ի փետր վար–հոկ
տեմ բեր)՝ Աբով յա նը վա ղուց ար դեն նկա
տել էր կայս րու թյան վա րած հա յա հա լած, 
գա      ղու թա տի րա կան, այլ կերպ՝ սպի տակ 
ջար դի քա ղա քա կա նու թյու նը և խո րա պես 
հի աս թափ ված էր «հյու սի սի տի րա կա լի ց»: 
Դա էլ իր հեր թին մի նոր վերք էր՝ ծայր 
առած նոր ի րա դրութ յուն նե  րից, կար գե րից 
ու օրենք նե րից... Արդ, ո՞րն էր ել քը: Նշե լի է, 
որ որ քան էլ հի աս թափ ված՝ Աբո վյա նը չէր 
կեղ ծում. վի պա կան հյուս ված քում շա րու
նակ դրվա տան քի խոսք ա   սե լով Ռու սաս
տա նի մա սին՝ անա չա ռո րեն ար ձա նագ
րում էր պատ  մա  կան փաս  տը. քրիս տո նյա 
հզոր հա րև ա նը հայ մարդ կանց հոգ  նա բեկ 
հա յացք նե րում բա  ցում էր հույ սի նոր հո
րի զոն ներ, փրկում ֆի զի կա կան ոչն չաց
ման վտան գից: Բայց ար  դ յոք այդ քա՞ նը՝ 
բնավ. լայ նա խոհ մտա ծո ղի հա մար Ռու
սաս տա նը բո   լոր դեպ քե րում մնում է իբ  րև 
մի ջոց, այլ ոչ նպա տակ. վեր ջինս գա լի քում 
էր՝ Հա յոց աշ   խար հի ա զատ ու ան կախ գո
յու թյան հե ռան կա րում: Ահա այս տե ղից էլ 
ծնվում է իմաս տա լից հոր   դոր–պատ գա մը՝ 
ուղղ ված հայ սե րունդ նե րին.

... Խելքդ ժողովես, լինիս կտրիճ հայ,
Ռուսաց հզոր, քաջ ձեռի տակին
Փոքր դինջանաս ու քո աշխարքին

Մուղայիթ կենաս, արյունդ թափես,
Քո ազգը պահես, քեզ անուն ճարես (261)։
Խորագրային վերքի իմաս տա բա նա

կան հա ջորդ են թա շեր տը վե րա բե րում է 
հե ռու նե րում՝ վաչ կա տուն ցե ղախմ բե րի 
ճի րան նե րում հո շոտ վող Արև մտ յան Հա
յաս տա նի տագ   նա պա հա  րույց խնդրին՝ թե՛ 
Աբո վյա նի և թե՛ մեր օրե րի հա յու թյան բաց, 
մխա  ցող վեր քին: Գրո ղն սպա սում էր այն 
երա նա վետ օր վան, որ «բո լոր Հա յաս տան 
տի րես ցե Ռու   սի այ»4։ Եվ այս բաղ ձանքն 
առ կա է նաև «Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի 
է ջե րում. Ա ղա   սին երա զում է մի օր վե րա
շին ված տես նել ա վեր  ված «Հա յոց Տու նը»: 
«Մնանք էս սուրբ հո ղու մը, մեր սուրբ թա
գա վո րաց գե րեզ մա նը, մեր սուրբ եկե ղե
ցի քը ա զա տենք գո ղի, ավա զա կի ոտ քի ց» 
(266),— ասում է նա։

Ինչպես տեսնում ենք, վերքը ստա նում 
է քա ղա քա կան ծան րա բեռն վա ծու թյուն. 
այն դառ նում է Արևմ տյան Հա յաս տա նի 
չլուծ ված, Արև ե լյան Հա յաս տա նի հա յու
թյան ֆի զի կա պես չբնաջնջ վե լու մա սամբ 
լուծ ված հար ցի և այլ խնդիր նե րի առ կա
յու թյան ցու ցի չը։

Վե պի խո րագ րի զույգ փո փո խակ նե
րից երկ րոր դի՝ ողբի առ կա յու թյունն ար
դեն պետք է որո նել մի դեպ քում գրա
կան ավան դույ թի (Մով սես Խո րե նա ցու, 
Դավ թակ Քեր թո ղի, Գրի գոր Նա րե կա
ցու, Ներ սես Շնոր հա լու և այ լոց ող բե րը), 
մյուս դեպ քում՝ ան հա  տա կան պլա նում. 
դա գլխա վոր հե րո սի՝ Հա յաս տա նի ար ժա
նա վոր զա վա կի՝ Հե ղի նա կի ան կեղծ ողբն 
է՝ բխած հայ րե նի ե  զեր քի անց յա լի ու ներ
կա յի տա ռա պանք նե րի սրտմա շուկ զգա
ցո ղու թյուն նե րից և գա լի քի անո րոշ տագ
նապ նե րից։ 

4 Տե՛ս Աբո վյան Խ., Եր կե րի լի ակ. ժող. ութ հա տո
րով, հ. VI, Երև ան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1955, էջ 26:
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Ողբը են թադ րում է, որ վե պում ար
ծարծ վող խնդիր նե րը չեն կրում լոկ մաս
նա վոր, սու բյեկ տիվ, նեղ անձ նա կան 
բնույթ. դրանք բարձ րաց վում են վե
րազ գա յին մա կար դա կի, կա րև որ վում է 
ընդ հա նու րը: Այս առու մով Նա րե կա ցի–
Աբո վյան մտա ծո ղու թյու նը դառ նում է տե
սա նե լի, և նկատ վում է որո շա կի տար բե
րու թյուն: Ինչ պես Նա րե կա ցին է իր Ես–ի 
մի ջո ցով ար տա հայ տում հա մայն մարդ
կու թյան խնդիր նե րը, այն պես էլ Աբով յա
նը: Բայց մի տար բե րու թյամբ: Եթե Ես–ը 
Նարեկացու համար մեկնակետ է՝ ընդ հա
նու րը ներառելու համար, ապա Աբովյանի 
համար` մասնավորը` ազգայինը։

«Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի դա սա
վանդ ման տե սա կե տից հա ջորդ կա րև որ 
խնդի րը վե րա բե րում է եր կի կա ռուց ված
քին: Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը, չգի
տես ին չու, հիմ      նա կա նում մատ նա նշում 
է մի այն «Հա ռա ջա բա նը», երեք գլուխ
նե րը և «զան գի» հա վել վա ծը՝ զար մա
նա լի ան փու թու թյամբ ան տե սե լով հե ղի
նա կի ձեռ քով զե տեղ ված Ըն ծայականը, 
որը տվյալ պարա գա յում էական է 
գրքի ստեղծագործական պատ մու թ
յան ու հեղինա կա յին նպատակադրման 
էությունը հասկանալու համար։ Եվ սա 
այն դեպ  քում, երբ վա ղուց՝ 1981–ից, ըն
թեր ցողի սեղանին է երջանկահիշատակ 
աբով յա նա  գետ Պիոն Հակո բ  յա  նի կողմից 
հրա տարակված ամբողջական «Վերք 
Հա յաս տա նի...»–ն։ 

Ա բո վյանն իր վե  պը ձո նել է Հայ կա կան 
մար զի վեր ջին կա ռա վա րիչ, գնդա պետ 
Գև որգ Ստե փա նի Սմբա տյա նին (մոտ՝ 
1800–1846), որը եղել է նրա ման կու թյան 
ու պա տա նե կու թյան տա      րի նե րի բա րե
կամ նե րից մե կը: Ու շագ րավ է, որ վե պը 
գրե լու ըն թաց քում նա ար դեն կա ռա վա րիչ 

չէր և ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող
մից քիչ հե տո պի տի ամ բաս տան վեր պաշ
տո նե ա կան չա րա շա հում նե րի համար5։ Ի 
դեպ, հի շ յալ գնդա պետն առա ջինն է ծա
նո թա ցել «Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի 
սկզբնա  կան է ջե րին, նա է, որ, նոր գրա
կա նու թյան մայ րու ղին բա ցե լու ըն թաց
քում դեռ կաս կած ներ ու նե ցող Աբով յա նին 
սեղ  մե լով կրծքին, քա ջա լե րել է ու ջեր մո
րեն բա ցա  կան  չել. «Մեր հայ Լո մո նո սո վը 
ծնվել է...» (317): Ար դյուն քում՝ վե պը գրվել 
է կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում և մի շնչով։

«Վերք Հա յաս տա նի...» վե պի դա սա
վանդ ման ըն թաց քում սո վո րա բար ան
տես վող հա  ջորդ խնդի   րը վե րա բե րում է 
«Հա ռա ջա բա ն»–ում առա ջադր ված հար
ցե րից մե կին. հա  ջո ղու թյամբ և անա չա
ռո րեն մատ նա նշե  լով հե ղի նա կի՝ հայ նոր 
գրա կա նութ յան սկզբնա վոր մանն ու զար 
գաց մանն ուղղ ված նպա տա կադ րում
նե րը՝ գրա կա նու թ յան լեզ վի, բո վան դա
կու թյան և հե րո սի ընտ րութ յան առի թով, 
եր բեմն ստվե րում է մնում մի ու շար ժան 
հար ցադ րում՝ գրողի ստեղծագործական 
անկեղծութ յունը։ Ըստ Ա բո վյա նի՝ գրո ղը 
պետք է լի նի անա չառ, պետք է վեր կանգ
նի նեղ, անձ նա կան շա հա խնդրութ յուն նե
րից, գե րա դա սի ճշմար տու թյու նը. չէ՞ որ 
ճշմա րիտ ար վես տի գե րա կա յող ու ժը բո
լոր ժա մա նակ նե րում եղել ու մնում է կեն
սա կան տա րեր քի ան կեղծ պատ  կե րու մը: 
Եվ ահա, ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նկա տել 
է ակադ. Հր. Թամ րա զյա նը, «պատ մա
կան ճշմար տու թյու նը և գրա կան խիղ ճը 
նրան (Աբո վյա նին. – Ալ. Մ.) տա նում են 
բուն մարդ կանց աշ խար հը, հա յոց հա սա
րակ տա րեր քը: ...Աբո վյա նը գե րա դա սում 

5 Գև որգ Սմբա տյա նին շուրջ 5 եր կար տա րի ներ հե
տո մի այն հա ջող վեց վե րա կանգ նել իր բա րի անու նը. 
ռազմական դա տա րա նը նրան ար դա րաց րեց 1845–ի 
հոկ տեմ բե րին կա յաց րած որոշ մամբ:
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է ճշմար տու թ յու նը՝ ըն թեր ցո ղին տա նե լով 
ժո ղովր դի մար դու՝ աղ քատ ու մե ռած Աղա
սու մոտ»6։ «Մեկ բարիկենդանի,— գրում 
է վիպասանը,— աշակերտներս որ բաց 
թողի, սկսեցի, ինչ որ երեխությունիցս 
լսած կամ տեսած բան գիտեի, տակ ու 
գլուխ անիլ։ Վերջը իմ ջի վան Աղասին 
միտս ըն կավ, նրա հետ հարիր քաջ հայ 
տղերք էլ իրանց գլուխը բարձ րաց րին, 
ու ամենն էլ ու զում էին, որ իրանց ոտը 
գնամ։ Մյուսները մեծ–մեծ մարդիկ էին, 
շատն էլ դեռ հլա սաղ–սալամաթ, փառք 
աստծո, Աղասին՝ աղքատ ու մեռած, 
նրա սու՛րբ գերեզմանին ղուր բան։ 
Ասեցի՝ կեղծավորություն չանեմ, նրան 
ընտրեցի» (46)։

Ան կեղ ծու թյու նը, Աբո վյա նի խոս քով՝ 
կեղ ծա վո րու թյուն չա նե լը նրա նից պա հան
ջել է խի զա խու թյուն. գրա կա նու թյան մեջ 
նոր շրջա նում նա առա ջին ան գամ պետք է 
ստեղ ծեր Հա յաս տա նի գե ղար վես տա կան 
կեր պարն ու զրույց բա ցեր այդ կեր պա րի 
շուրջ, պետք է հրա ժար վեր կլա սի ցիզ մի 
տի րա պե տող ավանդ նե րից և դուրս թող
նե լով զա նա զան վի պեր գե րի ու հե ռա վոր 
ան ցյա լի հե րոս նե րին, թա գա վոր նե րին ու 

իշ խա նա վոր նե րին՝ վե պի կենտ րո նա կան 
հե րոս դարձ ներ սո վո րա կան գեղ ջու կին: 
Ստեղ ծա գոր ծա կան հենց այդ ան կեղ ծու
թյունն էր, որ նրան մղեց հայտ նա բե րե լու 
հայ հայ րե նի քի պահ պա նու թյան ճշմա րիտ 
մայ րու ղին՝ սրբա զան սեր ու անձ նա զո հու
թյուն Հա յաս տա նի նկատ մամբ.

Շունչդ տո՛ւր, հոգի՛դ, բա՛յց քո Հայրենիք
Մի՛ տուր թշնամյաց... 

Վե րը աս վա ծից կա րող ենք եզ րա կաց
նել, որ Խա չա տուր Աբո վյա նը, ներ կա յաց
նե լով իր հե րո սի ընտ րու թյան «պատ մու
թյու նը», ցույց է տա լիս, որ իր հե տա գա 
պա տու մը լի նե լու է ոչ թե սպե կու լյա տիվ, 
մտա ցա ծին, այլ հիմն վե լու է իրա կան, հո
գե բա նա կան փաս տե րի վրա: Այլ խոս քով` 
գրո ղը նման մո տեց մամբ հա րա ցու ցա յին 
փո փո խու թյուն է մտցնում հայ գրա կա նու
թյան մեջ կեր պար նե րի, վե պի կերտ ման 
առու մով. հրա ժար վում է գրա կան նա
խոր դող տեքս տե րում առ կա «դա տար կ», 
չվե րապր ված կեր պար նե րից, իրա դար
ձու թյուն նե րից՝ փո խա րենն առա ջար կե լով 
հո գե պես վե րապ րած գրա կան աշ խար հի 
մո դե լը։

Գրականություն6
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3. Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միանալու արձագանքները հայ գրա կա նու թ յան մեջ» 

(աշխ.՝ Պ. Հակոբյանի), Երևան, 1978։
4. Թամրազյան Հր. Ս., Երկեր, հ. Ա, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2006։
5. Նալբանդյան Միք., Երկերի լիակ. ժող. վեց հատորով, հ. 1, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, 

հ. 4, 1983։ 

6 Թամ րա զյան Հր. Ս., Եր կեր, հ. Ա, Երև ան, «Նա ի րի» հրատ., 2006, էջ 768–769:
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Некоторые проблемы преподавания романа «Раны Армении»
А. Макарян 

Статья посвящена некоторым проблемам преподавания романа Хачатура Абовяна 
«Ра ны Армении». Особенно подчеркивается важность изучения композиции и поэтики 
ро ма на, а также проблем, выдвинутых в «Предисловии». Выполняя роль программы–
манифес та, эти проблемы явились фактически решающими для последующего разви
тия новой арм ян ской литературы. Речь идет о проблемах языка новой литературы, ее 
содержания, вы бора героя и, что немаловажно, о проблеме искренности и честности 
писателя.

 “Some Problems of Teaching the Novel “Wounds of Armenia”
A. Makaryan

The article is dedicated to some problems of teaching the novel by Khachatur Abovyan 
“Wounds of Armenia”. It especially underlines the issues of structure and poetry of the novel 
and the importance of teaching the main problems that are put forward in the “Introduction” 
of the novel. These problems play the role of a kind of manifest–program which was in fact 
de ci sive for the future development of the new Armenian literature. Those issues are the 
language of the new literature, the content, the choice of the literary hero which is not less 
important than the frankness and honesty of the author.
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ՀԱՅԿԱՆՈւՇ ՇԱՐՈւՐՅԱՆ

«ՀԻփԻՍՏԱԿԱՆ ԷՔԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻԶՄԻ» 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄը ԲՈՒՀՈՒՄ

Ամե րի կյան էք զիս տեն ցի ա լիզ մի դա սա
վան դու մը բուհերի ռո մա նա գեր մա նա կան 
ֆա կուլ տետ նե րի մա գիստ րա տու րա յի հա
տուկ կուր սե րում այն  քան էլ դյու րին խնդիր 
չէ: Դրա պատ ճառ նե րից մե կը, ան տա րա
կույս, կապ ված է հար ցի դե ռևս հստակ 
չպար զա բան ված լի նե լու և ամե րի կյան 
էք զիս տեն ցիա լիզ մի խայ  տաբ ղե տու թյան 
ու փու լա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի հետ: Ու սա նող նե րի մի մա սը սո վո րա
բար քա ջա տեղ յակ է էք զիս տեն ցի ա լիզ մի 
էու թյա նը, գի տի դրա գլխա վոր դրույ թը, 
այն է՝ գո յի փի լի սո փա յու թյու նը, մար դու 
ան հա տա կա նութ յան, նրա կյան  քի իմաս
տի ու ճա կա տագ րի զննու մը1, տե ղյակ է 
նաև այդ ուղ ղու թյան առա ջաց ման (Առա
ջին աշ խար հա մար տից հե տո Գեր մա նիա՝ 
Հայ դե գեր, Յաս պերս...) և ձևա վոր ման 
(Երկ րորդ աշ խար հա մար տին հա ջոր դած 
տա րի նե րին Ֆրան  սիա՝ Մար սել, Սարտր, 
Կա մյու) սո ցի ալ–փի լի սո փա յա կան հեն քի 
ու նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա
սին: Նույ նը, ցա վոք, չենք կա րող ա սել 
ամե րի կյան էք զիս տեն ցի ա լիզ մի մա սին. 
այն մինչ օրս հիմ նա կա նում բաց դաշտ 
է ու սա նո ղու թյան հա մար: Եվ ահա սույն 
հոդ վա ծի նպա տակն է հնա րա վո րինս 
սեղմ ներ կա յաց նել ամե րի կյան էք զիս
տեն ցի ա լիզ մի էութ յունն ու մատ նան շել 
դրա մի քա նի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի դա սա վանդ ու մը։

Մինչ ամե րի կյան էք զիս տեն ցի ա լիզ
մի շրջա բա ժա նու մնե րի մա սին խո սե լը 

1 Տե՛ս Сартр Жан Поль, Бы тие и нич то. Опыт фе но
ме но ло ги чес кой он то ло гии, М., 2004.

նախ ան հրա ժեշտ է ու սա նո ղնե րի ու շադ
րու թյո ւնը բև ե ռել էք զիս տեն ցի ա լիզ մի` 
որպես գրա կան ուղ   ղության, նաև ա  մե
րիկյան իրականության մեջ դրսևորվելու 
պատ ճառների վրա՝ շեշ  տելով դրա տա
րած ման նախադրյալները, որոնցից 
առա ջինը, հարկավ, եր կու աշ խար հա
մար տե րից հետո հիմնականում ֆա շիզ
մի լծից փախած հուսա խաբ եվրո պա
ցի վտարանդի նե րի առ կա յությունն էր։ 
Պակաս կարևոր չէր նաև պուրի տա նա կա
նութ յու նը, որն ընդգծում էր բարու և չա րի 
պայքարի առկայությունը մարդու հո գում։ 
Եվ, ի հար կե, բնավ վերջին պատ ճառ նե
րից չէր նաև ամերիկյան հասա րակու թ յան 
բազմա շեր  տությունը։ 

Ամե րի կյան էք զիս տեն ցի ա լիզ մը ժա
մա նա կա կից գրա կա նա գի տու թյու նը բա
ժա նում է երեք շրջա փու լե րի. առա ջի
նը համ ընկ նում է նա խա պա տե րազ մյան 
1920–30–ա կան նե րի հետ (Շ. Ան դեր սոն, 
Է. Հե մին գո ւեյ, Ս. Ֆից ջե րալդ, Վ. Սա րո
յան և այլք): Այս փու լի ար ձա կա գիր նե րի 
եր կե րին հա տուկ էին ան կու մա յին տրա
մա դրու թյու նը, հո ռե տե սութ յունն ու հո գև
որ ճգնա ժա մը: Երկ   րորդ շրջա նը զու գա դի
պում է 20–րդ դա րի 40–50–ա կան նե րին, 
երբ երկ րում մո  լեգ նում էր մա քար տիզ
մի տխրա հռչակ քա ղա քա կա նութ յու նը: 
Սրվել էր ան հա տի` հա սա րա կու թ յու նից 
օտա րաց  ման խնդի րը, գե րա կա յող էին 
դար ձել ան կու մա յին տրա մադ րու թյուն
նե րը: Ուս  տի այս շրջա նում էք զիս տեն ցի
ա լիզ մը դառ նում է առա վել առաջ նա յին 
հո սանք` իր հեր թին ծնունդ տա լով մի 
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նոր տե սա կի, որն ամե րի կյան գրա կա նու
թյան մեջ շու տով հայտ նի պի տի դառ նար 
«հիփիստական էք զիստենցիալիզմ» ան
վա նու մով: Ամե րի կյան էք զիս տեն ցիա  լիզ 
մի այս փու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից էին Ջ. 
Ափ դայ   քը, Վ. Բար րե թը, Ջ. Ուայլ դը, Թ. 
Ուի լյամ սը, Ա. Գինզ բեր գը, Ն. Մեյ լե րը, 
Ջ. Սե  լին  ջե րը... Նրանք իրենց եր կե րում 
ար ծար ծում էին այն գա  ղա փա րը, որ ի 
րա  կան կյանքն ամե նև ին էլ չի հա մա պա
տաս խա նում ան հա տի ձգտում      նե րին, ուս
տի մար դը դա տա պարտ ված է մշտա պես 
ան պաշտ պան մնա լու: Ամե րի կյան էք զիս
տեն ցի ա լիզ մի եր րորդ շրջանն ընդգր կում 
է 20–րդ դա րի 50–70–ա կան նե րը: Այս տա
րի նե րին ծնունդ է առ նում աբ սուր դիս   տա
կան վե պը, որն ամ  բող ջո վին հիմն ված է 
զգա յա կա նու թյան վրա ու հոր ջորջ վում է 
իբ րև «նոր զգա յա կա նու թյու ն»:

Խո սե լով ամե րի կյան և մաս նա վո
րա պես «հի փիս տա կան էք զիս տեն ցի
ա լիզ մի» մա սին՝ ու սա նող նե րը պետք է 
իմա նան, որ անհ նար է շրջան ցել դրա 
ամե նա կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
մե կին՝ Նոր ման Մեյ լե րին (1923–2007): 
Այս գրո ղը սե րում էր բիթ նիկ  նե րի շար
ժու մից, որն էլ իր հեր թին ծնունդ տվեց 
«հի փիս տա կան էք զիս տեն ցիա լիզ մի ն»: 

«Հի փիս տա կան էք զիս տեն ցիա լիզմ» 
հաս կա ցու թյա նը (այն շու տով պի տի դառ
նար ամե րի կյան էք զիս տեն ցիա լիզ մի մի 
տա րա  տե սա կը) առա ջին ան գամ հան դի
պում ենք Ն. Մեյ լե րի գրա կան գոր ծու նե ու
թյան մեջ շրջա դար ձա յին կետ հան դի սա
ցող «Սպի տակ նեգ րը» ակ նար կում (1957), 
որը հե տա գա յում զե տեղ վեց «Ինք    նա գո
վազ դ» (1959) հրա պա րա խո սա կան ժո ղո
վա ծո ւում:

Ու սա նող նե րին ան պայ մա նո րեն պետք 
է բա ցատր վի, որ հի փիզ մի գա ղա փարն 

ա մե նից առաջ  արդ յունք էր այդ սերն դի 
ապս տամբ ո գու քննու թյան: Հի փին հո գե
կան տե սա կե տից ման կա միտ է, սա կայն 
դա պայ մա նա վոր ված է նրա ապ րած ժա
մա նա կա շրջա նով: Նա ամե նև ին չի փոր
ձում սե փա կան կամ քը թե լադ րել ու րիշ նե
րին, սա կայն դրսև ո րում է ինչ–որ մո գա կան 
զո րու թյուն: Լի նել հի փի նշա նա կում է լի
ո վին մե կու սա նալ հա սա րա կու թյու նից, 
կենտ րո նա նալ սե փա կան ան ձի վրա, յու
րա քան չյուր երև ույթ գնա հա տել հա րա բե
րա կա  նո  րեն և չըն դու նել հան րու թյան կող
մից ճա նաչ ված որևէ ճշմար տութ յուն: Ըստ 
Մեյ լե րի` հի փի  նե րը հե ղա փո  խա կան ներ 
են, քա նի որ հի փիզմ նշա նա կում է վե րա
դարձ դե պի կե ցու թյան ան բա սիր վի ճա
կը, որը դե ռևս աղ տոտ ված չէ քա ղա քա
կրթու թյամբ: Մեյ լե րը հի փի ին ան վա նում 
է "enfant terrible" («գլխի վայր շրջված»), 
այ սինքն` անձ, որի վար վե լա կեր պը նյար
դայ նաց նում է առա վել պահ պա նո ղա կան 
սկզբունք ներ դա վա նող նե րին։ 

Այս տեղ, ահա, պետք է ընդգծ վի «հի
փիս  տա կան էք զիս տեն ցի ա լիզ մի» գլխա
վոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը` հար ձակ
վո ղա կա նու  թյունն ու իռա ցի ո նա լիզ մը, 
ո րը հի փի ին վե   րա ծում է հա սա րա կա կան 
երև ույ թի: Նա ամե րի կա ցի էք զիս տեն ցիա
լիստն է, որի մի ակ կեն սա ձևը մահ վան 
հնա րա վո րու թյան ըն դու նումն է: Հի փին 
մահ վան գա ղա փարն ըն կա լում է որ պես 
ան մի ջա կան սպառ նա ցող վտանգ, հե
ռա նում է հա սա րա կու թ յու նից, գո յա տև
ում է առանց ար մատ նե րի և գտնվում 
իր ըմ բոստ ոգու են թա կա յու թյան տակ: 
Այս իմաս տով էլ Մեյ լե րը հի փիի ծագ ման 
սկզբնաղ բյու րը հա մա րում է նեգ րին, քա
նի որ վեր ջինս եր կու դար է` ար դեն ապ
րում է բռնա պե տու թյան և ժո ղովր դա
վա րու թյան եզ րագ ծում: Որևէ սև ա մորթ, 
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որ ցան կա նում է գո յա տև ել, ստիպ ված է 
ամ բողջ կյան   քում հա մա կերպ վել անընդ
հատ հե տապն դող վտան գի առ կա յու
թյան հետ: Այն, ինչն ինք նին բնա կան է 
մի ջին սպի տա կա մոր թի հա մար` տուն, 
աշ խա տանք, ըն տա նիք և այլն, մի լի ո նա
վոր նեգ րե րի հա մար գրե թե ան կա րե լի 
է: Ըստ վի պա սա նի` «նեգրն ու նի պար
զա գույն երկ ընտ րանք՝ ապ րել կա յուն, 
բայց ստո րաց ված կյան քով կամ հա վեր 
ժա կան սպառ նա ցող վտան գի հե տ»2: 
Ապա զար գաց նե լով իր այս տե սա կե տը` 
Մեյ  լե րը հայ տա րա րում է. «Հի փին մին չև 
ուղ նու ծու ծը ներծծ ված է նեգ րե րի էք զիս
տեն ցի ա լիզ մով և գործ նա կան առու մով 
կա րող է կոչվել սպիտակ նեգր»3։

Էք զիս տեն ցի ա լիստ լի նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է զա տո րո շել սե փա կան 
ցան կու  թ յուն  նե րը, գի տակ ցել, թե ին չը կա
րող է իս կա պես գո հու նա կու թյուն պար գև
ել: Ահա ին չու չա փից դուրս քա ղա քա կիրթ 
ան ձի հա մար դա ճո խու թյուն է, որից նա 
արագ հի աս թափ վում է: Հա մա ձայն Մեյ
լե րի դրույթ նե րի` էք զիս տեն ցի ա լիս տը 
պետք է լի նի կրո նա սեր, ու նե նա նպա
տակ, ինչ պի սին էլ որ այն լի նի: Սա կայն, 
եթե կյանքն ուղղ ված է հա վա տին, ապա 
այն հակ վում է գո յու թյան փնտրտու քի, 
իմաս տա լից, բայց առեղծ վա  ծա յին վախ
ճա նի գա ղա փա րին, ուս տի վի պա սանն 
ամե նայն հա մոզ վա ծու թ յամբ հա վաս տում 
է. «Ան հնար է նման կյան քով ապ րել, եթե 
զգաց մունք նե րը պայ մա նա վոր ված չեն լի
ա կա տար հա մոզ վա ծու թյամբ»4։

Ան շուշտ, մահ վան անընդ հատ զգա
ցո ղու թյամբ ապ րե լը հի փի ին մղում է խոր 
հու սա հա տու թյան, սա կայն մի ա ժա մա նակ 

2 Տե՛ս Mailer N., The Advertisment for Myself. New 
York, 1959, p. 341.
3  Նույն տե ղում:
4 Նույն տե ղում:

ստի պում է գնա հա տել այն ամե նը, ինչ 
պա տա  հում է կյան քում ներ կա յի հա մադ
րու թյան մեջ: Հենց մահ վան գա ղա փարն 
է, որ հի փի նե րի աշ խար հում ստեղ ծում է 
զգաց մունք նե րի հե տաքր քիր մի աս նութ
յուն, և դրա նից ել նե լով էլ նա կա րո ղա
նում է հա մա տե ղել բև ե ռա յին զգա ցո ղու
թյուն նե րը, օ րի նակ, սպա նելն ու արա րե լը: 
Ան վի ճե լի է, իհար կե, այն, որ հի փի ներն 
իրենց յու րօ րի նակ պահ ված քով թող նում 
են մո լա գար նե րի տպա վո րու թյուն, քա նի 
որ հնա րա վոր չէ լիո վին մե   կու սա նալ հա
սա րա կու թ յու նից: Նրանց կա րե լի է հա
մա րել փի լի սո փա յա կան հո գե կան շեղ
վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձեր: Բայց հի փին 
հո գե կան վտան գա վոր հի վանդ չէ, քա նի 
որ վեր լու ծում է այն դրույթ նե րը, որոնց 
վրա հիմն ված է իր սե փա կան նե րաշ խար
հը: Բա ցի այդ` ըն դու նակ է փի լի սո փա
յա կան մե կու սաց վա ծու թյան և կա րող է 
ներ  թա փան ցել սե փա կան դրդա պատ ճառ
նե րի մեջ, որը բնավ բնո րոշ չէ հո գե կան 
հի վանդ նե րի ան գի տա կից վար վե լա կեր
պին: Իր ան գի տա կից փոր ձը վե րա ծե լով 
գի տակ    ցա կա նու թյան` հի փին ամ բողջ ու
շադ րու թյու նը սև ե ռում է հե տա գա իշ խա
նու թ յուն ձեռք բե րե լու վրա, որը հա տուկ է 
քա ղա քա կիրթ մար դուն: Սա կայն նրանց 
մեջ առ կա է նաև մեծ տար բե րու թ յուն, քա
նի որ, ինչ պես Մեյ լերն է ընդգ ծում, «հի
փին իմաս տուն նա  խա մար դու լայ նա խոհ 
տե սակն է հսկա յա կան ջունգ լի նե րում, և, 
որ պես այդ պի սին, նրա բո ղոքն ան հա սա
նե լի է քա ղա քա կիրթ մար դու հա մար»5։ 

Այ նու հե տև անհ րա ժեշտ է մատ նան
շել «հի փիս տա կան էք զիս տեն ցի ա լիզ մի» 
մեկ ու   րիշ առանձ նա հատ կու թյուն, որը 
կապ ված է եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի՝ 
մտա գա րի ու մո լա գա րի քննու թյան հետ: 

5 Նույն տե ղում, էջ 343:
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Սրանք բև ե ռա յին հաս կա ցու թյուն ներ են, 
քա նի որ մո լա գա րը պաշ տո նա պես ըն
դուն ված հո գե կան խան գա րում ու նե ցողն 
է, որը գրե թե միշտ իր պոռթկ ման պա հին 
ան կա րող է զսպել իր զայ րույ թի ֆի զի կա
կան դրսևո րու մը: Իսկ մտա գա րը մի այն 
ծայ րա հեղ դեպ քե րում է ազա տու թյուն 
տա լիս կա տա ղութ յա նը: Առա ջինն ապ
րում է այն պի սի մշու շա պատ աշ խար հում, 
ուր նրան բնավ չի հու զում ի րա կա նու թյան 
որևէ ար տա ցո լում, ներ կա յում կա տար վող 
որևէ երև ույթ: Մինչ դեռ երկ րոր դը հազ վա
դեպ է ըն կա լում որևէ այլ իրա կա նու թյուն, 
քան այն մարդ կանց դեմ քերն ու ձայ նե
րը, որոնց շրջա պա տում կա րող է հայտն
վել ին քը ցան կա ցած պա հին: Մտա գա րի 
արարք նե րը դժվար է են թար կել հո գեվեր
լու ծու թյան, որով հե տև նրա բուն էութ յու
նը ման կա միտ երև ա կա յու թյամբ ապ րե լու 
մեջ է, և այդ առու մով նա առաջ նորդ վում 
է բնազ դա յին իմաս տու թյամբ: Նրա հո գե
կան ու ժը սե փա կան ան ձի հա մար լա վի 
ու վա տի տար բե րա կումն է հենց այն պա
հին, երբ ներ քին եր կյու ղը փո խա րին վում 
է քա ջու թյամբ: Կա րող է ան գամ սպա նու
թյուն գոր ծել, եթե հա մար ձա կու թյու նը նե 
րի, սոսկ ներ քին կա տա ղու թյա նը հա գուրդ 
տա լու հա մար, քա նի որ, եթե այդ ատե լու
թյու նը չդա տարկ վի, նա չի կա րող կրկին 
սի րել: Սա կայն նրա հո գե կան ող բեր գու
թ յու նը հենց սի րո փնտրտու քի մեջ է, ո րի 
ժա մա նակ էլ հա կա սու թյան մեջ է մտնում 
ի րեն ստեղ ծած հա սա րա կու թյան հետ, որը 
մի ա ժա մա նակ նրա ներ քին ծայ րա հեղ հա
կա սու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է ու նաև 
ծնունդ տվո ղը: Այն պես որ կյան քի պայ
ման նե րը նրա մեջ ծնում են նոր ատե լու
թյուն, որը նո րից հան գեց նում է հո գե կան 
ող բեր գու թյան: Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ 
մտա գա րու թյու նը բնո րոշ է նեգ րե րին։ 

Մտա գար նե րի պես հի փի նե րը ևս ու նեն 
ու ժի մեծ կա րիք, քա նի որ չեն կա րող գո յա
տև ել առանց որևէ հու սա լի խա վի պաշտ
պա նու  թյան: Հի փիի ըն կալ մամբ` Աստ ված 
նա չէ, որին երկր պա գում են եկե ղե ցի նե
րում, այլ, ինչ պես Մեյ լերն է ազ դա րա րում, 
«ա ռեղծ վա ծի ան հա սա նե լի շշուկն է, ան
սահ ման ավյու նի և ըն կալ ման դրախ տը»6։

Այս ամե նով հան դերձ` հի փիի ապա
գան ամե նև ին էլ հստակ չէ: Նրա հե տա
գա գո յա տև ու մը կախ ված է ամե րի կյան 
կյան քում նեգ րե րի տի րա պե տող դիր քից: 
Քա նի որ նեգ րերն ավե լի գի տեն կյան քի 
վտան գա վո րու թյան մա սին և առա վել ծա
նոթ են նրա բա ցա սա կան կող մե րին, ապա 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն հա վա սա րու թյուն 
ձեռք բե րե լու, ին չը կտա նի դե պի այն իշ
խա նու թյու նը, որից վա խե նում է ցան կա
ցած սպի տա կա մորթ: Եթե նեգ րե րը, իրոք, 
հե ղի նա կու թյուն ստա նան, ապա հի փիզ
մը կժայթ քի ամե րիկ յան կա նո նա կարգ
ված իշ խա նու թյուն նե րի դեմ, և հա մա
ժո ղովր դա կան հա վա սա րու թյան մա սին 
սին կեղ ծիքն այ լևս իրեն չի ար դա րաց նի: 
Հար մար վո ղա կա նու թ յա նը փո խա րի նե
լու կգան բռնու թյունն ու ըմ բոս տու թյու նը: 
Եվ այդ ժամ, եթե լի բե րա լիզ մը, իրոք, հա
վա տա րիմ է իր սկզբունք նե րին, այն է թե` 
ամե րի կյան իրա կա նու թյան մեջ տեղ կա 
բո լոր ուղ ղու թ յուն նե րի հա մար, ապա հի
փին «կվե րած վի գո բե լե նի գու նա գեղ մաս
նի կի»: Սա կայն, եթե նեգ րե րը ձա խող վեն, 
և այս ամե նը տե ղի չու նե նա, ապա, ըստ 
Մեյ լե րի, մի լիո նա վոր լի բե րալ ներ կկանգ
նեն քա ղա քա կան այն ընտ րու թյան ա ռաջ, 
որից նրանց հա ջող վել է խու սա նա վել: 
Նրանց առ ջև կծա ռա նա նաև մարդ կա
յին բնույ թի այն տե սա կը, որին իրենք չեն 
ցան կա նում ըն դու նել:

6 Նույն տե ղում, էջ 351:
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Преподавание «хиппийского экзистенционализма» в вузе
А. Шарурян 

Статья посвящена проблеме преподавания на романогерманских факультетах в 
рамках спецкурсов магистратуры некоторых особенностей американского, в частности, 
«хип пийс кого экзистенционализма». Акцентируется необходимость изучения главной 
особен ности «хиппийского экзистенционализма» – наступательности и иррационализма, 
возвод ящих хиппи в социальное явление. Хиппи – это американский экзистенционалист, 
единст венной формой существования которого является принятие возможности 
смерти. Он вос при нимает идею смерти как непосредственно угрожающую опасность, 
отдаляется от общества, существуя в отрыве от своих корней и находясь в подчинении 
своей мятежной души. 

“The Teaching of “Hippies’ Existentialism ” at the University”
H. Sharuryan

The article is dedicated to some peculiarities of teaching America especially “hippies’ 
existentialism” at special courses at Roman– Germanic faculties of the universities. It espe
cially underlines the necessity of teaching the main feature of ” hippies’ existentialism“ that 
is the aggression and irrationalism which turns hippie into a social phenomena. Hippie is 
the American existentialist whose only lifestyle is the understanding of death’s possibility. He 
accepts the idea of death as a sole danger, isolates himself from the society, survives without 
roots and submits to his own rebellious nature.
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում շատ հո
գե բան ներ, բժիշկ ներ, նյար դա բան ներ, 
կրթու թյան ոլոր տի թե՛ ակա դե մի ա կան 
և թե՛ վար չա կան ճյու ղե րը ներ կա յաց նող 
մաս նա գետ ներ լրջո րեն զբաղ ված են աշա
կերտ նե րի և ու սա նող նե րի սովորելու հետ 
կապ ված դժվարություններով(ՍԴ)1։ Այդ 
խնդիր նե րի վե րա բե րյալ կան բազ մա թիվ 
տե սա կան ու փոր ձա ռա կան ու սում նա սի
րու թյուն ներ, ռա ցի ո նալ ու ար դյու նա վետ 
լու ծում նե րի շուրջ ըն թա ցող թեժ քննար
կում ներ, բա նա վե ճեր: Այ դու հան դերձ, այս 
ոլոր տը հա մար վում է քիչ ու սում նա սիր
ված: Գի տա հե տա զո տա կան, գի տակր
թա կան կենտ րոն նե րում մաս նա գետ ներն 
այ սօր փոր ձում են սահ մա նել, թե ինչ է 
դիսլեքսիան (dyslexia)` ընթերցելու հետ 
կապված խնդիրները, դիսկալկուլիան 
(dyscalculia)` թվա բա նա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ կա տա րե լու դժվա րու թյուն նե րը, 
անուշա դրու թյան և գերակտիվության 
սինդ րո մը (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) և այլն: Բանն այն է, որ վե րո հիշ
յալ խնդիր նե րը որոշ չա փով վե րա հսկե լի 
և լու ծե լի են դար ձել նշված դժվա րու թյուն
ներն ու նե ցող ան հատ նե րին դե ղո րայ քա
յին, հո գե բա նա կան կամ հո գե բու ժա կան 
օգ նու թյուն ցույց տա լու շնոր հիվ, սա կայն 
հա մե մա տա բար քիչ աշ խա տանք է ար
ված ՍԴ–ով աշա կերտ նե րի/ու սա նող նե րի 
հա մար դա սա վանդ ման քիչ թե շատ մի
աս նա կան, ընդ հան րա կան մե թո դա բա
նու թյուն մշա կե լու ուղ ղու թյամբ: ՀՀ կրթու

1 Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ այն ան վա նում են 
նաև «սո վո րե լու հետ կապ ված խանգա րումն եր»: 

թյան և առող ջա պա հու թյան ոլորտ նե րում 
այս խնդիր նե րի նկատ մամբ վե րա բեր
մունքն ու ուղղ վա ծու թյու նը դե ռևս շատ հե
ռու է բա վա րար լի նե լուց: Աս վա ծի մա սին 
են վկա յում նա խադպ րո ցա կա նից մին չև 
բարձ րա գույն կրթու թյան հա մա կար գե րում 
ներգ րավ ված ու սու ցիչ նե րի ու մե թո դիստ
նե րի, դասավանդման մեթոդաբանություն 
անցնող ուսանողների մեծամասնության 
անտեղյակությունը։ Սովորելու հետ կապ
ված դժվարություններին ընդ հա նուր գծե
րով տե ղե կա նա լու դեպ քում էլ վե րա բեր
մուն քը հիմ նա կա նում այն է, թե «նման 
խնդիր ներ ու նե ցող երե խա նե րը կա րող 
են կրթու թյուն ստա նալ սո վո րա կան հան
րակր թա կան մթնո լոր տու մ»: Մինչ դեռ 
ՍԴ–ով սո վո րող նե րի ուս ման գոր ծըն թա
ցը հա ջող և ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե
լու հա մար խիստ անհ րա ժեշտ են դա սա
վանդ ման մե թոդ նե րի հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն նե ր ու ման կա վար ժա կան 
հա տուկ մո տե ցում։

Հոդ վա ծի նպա տակն է բարձ րաց նել 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
դա սա վան դող անձերի իրա զե կու թյու նը 
սովորելու հետ կապ ված դժվա րու թյուն
ներից մեկի` դիսլեքսիայի վե րա բե րյալ, 
քա նի որ դա կա րող է ար մա տա պես փո
խել դա սա վանդ ման փի լի սո փա յու թյու նը, 
և, որ շատ կա րև որ է` սո վո րե լու դժվա
րու թյուն ներ ու նե ցող ան հատ նե րի նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քը: Դիս լեք սի ա յի մա
սին ու սու ցիչ նե րի տե ղե կաց վա ծու թյան 
և հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի ու 
փոր ձա ռու թյան պա կա սի կամ բա ցա կա
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յու թյան հե տև ան քով ՍԴ ու նե ցող աշա
կերտ նե րը/ու սա նող նե րը հա ճախ ու շադ
րու թյու նից դուրս են մնում` դրա նից բխող 
այն պի սի ան խու սա փե լի հե տև անք նե րով, 
ինչ պի սիք են վատ առա ջա դի մու թյու նը, 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
հնա րա վոր ամե նա տար բեր խնդիր նե րը, 
ընդ հա նուր մթնո լոր տի լար վա ծու թյու նը և 
այլն: Ան տե ղյա կու թյան պատ ճա ռով ՍԴ 
ու նե ցող աշա կերտ նե րին/ ու սա նող նե րին 
շրջա պա տում ան հա մա պա տաս խան, հա
ճախ` վի րա վո րա կան ու անար դա րա ցի 
վե րա բեր մունք են ցույց տա լիս՝ նրանց 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը, գի տե լիք նե
րը, ստեղ ծա գոր ծա կան միտքն ու երև ա
կա յու թյու նը գնա հա տե լու փո խա րեն։ 

Ներ կա յումս շատ ու սու ցիչ ներ դժվա
րա նում են կար գու կա նոն պահ պա նել դա
սա սե նյա կում և սո վո րող նե րի ու շադ րու
թյու նը կենտ րո նաց նել դա սի վրա: Հա ճախ 
ՍԴ–ով երե խա նե րը ան կան խա տե սե լի, 
նույ նիսկ վատ վարք կա րող են դրսև ո րել: 
Պատ ճառն այն է, որ նրանք չեն կա րո ղա
նում վե րահս կել իրենց արարք նե րը, հե
տև ել ու սու ցիչ նե րի/ծնող նե րի ասած նե րին, 
ժա մա նա կին ավար տել առա ջադ րան քը 
կամ էլ ավար տել, ընդ հան րա պես: Նման 
երե խա նե րին բնո րոշ են նաև վճիռ ներ 
կա յաց նե լու և/կամ որևէ բան ծրագ րե
լու դժվա րու թյուն նե րը: Սո վո րա բար այս 
երեխաները լավ գի տակ ցում են իրենց 
խնդիր նե րը, ծանր են տա նում մյուս երե
խա նե րի և իրենց մի ջև եղած տար բե րու
թյուն նե րի փաս տը, ին չը հա ճախ դրսև
որ վում է նրանց ինք նա պաշտ պա նա կան 
յու րօ րի նակ վար քագ ծով, այն է` կամ ան
կարգ ու ագ րե սիվ կամ հա կա ռա կը` ընկճ
ված ու լռա կյաց: 

Սո վո րե լու հետ կապ ված ամե նա տա
րած ված դժվա րու թյու նը կամ խան գա րու

մը տա րի քա յին զար գաց ման ըն թաց քում 
ի հայտ եկող դիս լեք սի ան է (կար դա լու 
դժվա րու թյուն նե րը): Այն կա րող է առն
չու թյուն ու նե նալ հնչույ թա բա նա կան գի
տե լի քի, նշան նե րի (տա ռե րի, թվե րի, նո
տա նե րի և այլն) ապա կո դա վոր ման կամ 
վեր ծան ման, նյու թի յու րաց ման արա գու
թյան, ուղ ղագ րա կան կո դա վոր ման, այն 
է` հնչյուն նե րը (ճիշտ դա սա վո րու թյամբ) 
տա ռե րի, տա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի, 
վան կե րի և խոս քի ա վե լի մեծ մի ա վոր
նե րի վե րա ծե լու, լսո ղա կան/ տե սո ղա կան 
հի շո ղու թյան, ինչ պես նաև լեզ վա կան 
հմտու թյուն նե րի, բա ռա ճա նաչ ման հետ: 
ԱՄՆ բժշ կա գի տու թյան ազ գա յին գրա
դա րա նի պաշ տո նա կան կայ քում A.D.A.M. 
բժշկա կան հան րա գի տա րա նը [1] դիս լեք
սի ան բնու թագ րում է որպես «ընթերցելու 
դժվա րու թյուն, որն առա ջա նում է, երբ ու
ղե ղը չի կա րո ղա նում պատ շաճ կեր պով 
ճա նա չել ու մշա կել որո շա կի նշան ներ, 
նի շեր: Այս խան գա րումն առա ջա նում է, 
երբ խնդիր ներ են լի նում ու ղե ղում լեզ վի 
հա մար պա տաս խա նա տու շրջա նում: Այն 
տե սո ղա կան խնդիր նե րից չի առա ջա
նում, այլ` տե ղե կու թյան մշակ ման յու րա
հա տուկ խան գա րում է: Դիս լեք սի ան որևէ 
կապ չու նի մարդու մտա ծե լու կամ բարդ 
մտքեր հաս կա նա լու ու նա կու թյուն նե րի 
հետ։ Ընթերցելու դժվարություններով 
մարդ կանց մեծ մասն ունեն նորմալ 
մտա վոր կարողություններ, իսկ շատերի 
մոտ արձանագրվում են միջինից բարձր 
մտա վոր կարողություններ» (ընդգծումն 
իմն է – Հ.Հ.)։ 

Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան առող ջա
պա հու թյան ազ գա յին ծա ռա յու թյան պաշ
տո նա կան կայ քը տե ղե կաց նում է [2].]

«Դիսեքսիան համարվում է սովորելու 
ամե նա տարածված դժվարություններից 
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մեկը։ Հաստատված է, որ Անգ լի ա յում բո
լոր դպրո ցա կա ննե րի 4% – 8%–ը ունի այս 
կամ այն աս տի ճա նի դիս լեք սիա: Դիս լեք
սի ան կապ չու նի էթ նի կա կան պատ կա նե
լու թյան հետ, սա կայն ան հա տի մայ րե նի 
լե զուն կա րող է կա րև որ ազ դե ցու թյուն ու
նե նալ դժվա րու թյուն նե րի աս տի ճա նի վրա: 
Բա ռի գրու թյան ու ար տա սա նու թյան մի ջև 
հստակ կապ, հե տև ո ղա կա նո րեն գոր ծող 
քե րա կա նա կան կա նոն ներ ու նե ցող լե զու
նե րը, ինչ պի սիք են ասենք` իտա լե րենն ու 
իս պա նե րե նը, կա րող են ավե լի հեշտ հաղ
թա հա րե լի լի նել թույ լից մի ջին աս տի ճա նի 
դիս լեք սիա ու նե ցող ան հատ նե րի հա մար… 
Չնա յած դիս լեք սի ան դաս վում է սովորելու 
դժվարությունների շար քը, վեր ջին նե րիս 
և երե խա յի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե
րի մի ջև ոչ մի կապ չկա: Բո լոր տե սա կի 
(թույ լից ու ժեղ) մտա վոր կա րո ղու թյուն ներ 
ու նե ցող նե րի մոտ կա րող է դիտ վել դիս լեք
սիա: Նմա նա պես, երեխայի կարդալու և 
գրե լու հետ կապված դժվարությունները 
պայ մա նա վորված են ոչ թե նրա մտա
վոր կարողություններով (ընդգծումն 
իմն է – Հ.Հ.), այլ՝ դիսլեքսիայի ծան րու
թյան աս տի ճա նով: Մի ջին ըն դու նա կու
թյուն նե րով և թե թև աս տի ճա նի դիս լեք
սիա ու նե ցող երե խա ներն ավե լի հմուտ են 
կար դա լու և գրե լու մեջ, քան բարձր ըն դու
նա կու թյուն նե րով և ծանր աս տի ճա նի դիս
լեք սիա ու նե ցող երե խա նե րը»։

Թեք սա սի կրթու թյան գոր ծա կա լու
թյան «Դիս լեք սի ա յի տե ղե կա գիր քը» մեջ
բե րում է Դիս լեք սի ա յի մի ջազ գա յին մի ու
թյան սահ մա նու մը [3, էջ 8–9].

Դիս լեք սի ան սո վո րե լու` նյար դա բա նա
կան ծա գում ունե ցող յու րա հա տուկ ան
կա րո ղու թյուն է: Նրան բնո րոշ են բա ռե րը 
ճշգրիտ և/կամ արագ ճա նա չե լու դժվա
րու թյուն նե րը և ուղ ղագ րա կան ու ապա կո

դա վոր ման ան բա վա րար կա րո ղու թյուն
նե րը: Այս դժվա րու թյուն նե րը սո վո րա բար 
լեզ վի հնչույ թա բա նա կան բա ղադ րի չի 
բա ցա կա յու թյան հե տև անք են, ին չը սո
վո րա բար կապ չունի ճանաչողական 
այլ կարողությունների (ընդգ ծումն իմն 
է–Հ.Հ.) կամ ար դյու նա վետ դա սա վանդ
ման հետ: Օժան դակ հե տև անք ներ կա
րող են լի նել ըն թեր ցա նու թյան ըն կալ ման 
դժվա րու թյուն նե րը, իսկ վեր ջին նե րիս 
պատ ճա ռով քիչ կար դա լը կա րող է խո չըն
դո տել բա ռա պա շա րի հարս տաց մանն ու 
ընդ հա նուր գի տե լի քի զար գաց մա նը։

Դիսլեքսիային բնորոշ են.
•	 առանձին	 վերցված	 իրական	 բառերը	

կարդալու դժվարությունները, 
•	 «կեղծ»/իմաստ	չարտահայտող	բառերը	

ճիշտ վերծանելու դժվարությունները, 
•	 դանդաղ,	սխալ	և	անվարժ	ընթերցանու

թյունը, 
•	 հեգելու/տառ	առ	տառ	գրելու	դժվարու

թյուն ները։

Կարդալու/գրելու դժվարությունները 
պայմանավորված են.
•	 հնչույ	թա	բա	նա	կան	 գի	տե	լի	քի	 չա

փով (նե րա ռյալ բա ռե րում հնչյուն ներն 
առանձ նաց նե լու, կցե լու, տար բեր դիր
քե րով դա սա վո րե լու կա րո ղու թյուն նե րը), 

•	 տա	ռե	րի	ու	նրանց	հա	մա	պա	տաս	խան	
հնչյուն նե րի անուն նե րը իմա նա լու աս
տի ճա նով, 

•	 հնչույ	թա	բա	նա	կան	թույլ	հի	շո	ղու	թյամբ	
(հնչյուն նե րի ու բա ռե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն մտա պա հե լու դժվա րու
թյամբ), 

•	 այ	բու	բե	նի	տա	ռե	րի	անուն	նե	րը,	ծա	նոթ	
առար կա նե րը, գույ ներն ան մի ջա պես 
ան վա նե լու ան կա րո ղու թյամբ։
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Օժանդակ հետևանքներ են.
•	 ըն	թեր	ցե	լու	 ըն	կալ	ման	 աս	պեկտ	նե	րի	

փո փո խա կան դժվա րու թյուն նե րը,
•	 գրա	վոր	 շա	րադ	րան	քի	 փո	փո	խա	կան	

դժվա րու թյուն նե րը,
•	 կար	դա	լու	 հա	մար	 սահ	մա	նա	փակ	ժա

մա նա կի հատ կա ցու մը։

Ի տար բե րու թյուն սո վո րա կան վատ 
ըն թեր ցա նու թյան, ին չը կա րող է լի նել 
պար զա պես դա սա վանդ ման սխալ մե
թո դի, աշա կեր տի վատ տե սո ղու թյան, 
ծու լու թյան, առար կա յի նկատ մամբ ան
տար բե րու թյան և շատ այլ հան գա
մանք նե րի հե տև անք, դիս լեք սի ան ու նի 
նյարդահոգեբանական հիմ քեր: Հա ճախ 
այս փաս տին տե ղյակ չլի նե լով և առանց 
իրա կան պատ ճառ նե րի մեջ խո րա նա լու` 
ու սու ցիչ նե րը սո վո րող նե րին շտա պում են 
տալ «թույ լ», «ծույ լի կ», «ան կար գ», «դան
դա ղա շար ժ», «անու շա դի ր», նույ նիսկ` 
«մտա վոր հե տամ նա ց» պի տակ նե րը, 
ակա մա յից ան դառ նա լի վնաս ներ պատ
ճա ռե լով առանց այն էլ խո ցե լի վի ճա կում 
գտնվող և օգ նու թյան ու քա ջա լե րան քի 
կա րիք ու նե ցող երե խա նե րին։ 

Դա սա յու րաց ման դժվա րու թյուն նե րի 
պատ ճառ, իհար կե, կա րող են դառ նալ 
դիս լեք սի ա յի հետ առն չու թյուն չու նե ցող 
մի շարք այլ երև ույթ ներ, ինչ պի սիք են` 
զգաց մուն քա յին խնդիր նե րը, մտա վոր հե
տամ նա ցու թյու նը/սահ մա նա փակ կա րո
ղու թյուն նե րը, ու ղե ղի հի վան դու թյուն նե րը: 
Ցա վոք, մշա կու թա յին (ընդ հա նուր հան
դուր ժո ղա կա նու թյան, լայ նա խո հու թյան 
պա կաս, ար ժեք նե րի վե րագ նա հատ ման 
հե տև ան քով կրթու թյան, ու սու ցիչ նե րի 
նկատ մամբ ցա վա լի ո րեն նվա զող հար
գանք) և կրթական (ձանձ րա լի դա սեր, 
վատ դա սագր քեր, ան հար կի խստու թյուն, 
խտրա կա նու թյուն, պատ ժի նվաս տա ցու

ցիչ մի ջոց ներ) որոշակի գոր ծոն ներ ևս 
կա րող են առա ջաց նել դա սա յու րաց ման 
խնդիր ներ: Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
նաև սո վո րող նե րի այս կամ այն առար
կա յի նկատ մամբ հակ վա ծու թյու նը, հե
տաքրք րու թյուն ներն ու նա խա սի րու թյուն
նե րը: Օրի նակ, եթե որոշ աշա կերտ ներ/
ու սա նող ներ դժվա րա նում են լեզ վա կան 
նոր հա մա կար գեր սո վո րել, սա դեռ չի 
նշա նա կում, որ նրանք դիս լեք սիկ ներ են 
կամ մտա վոր սահ մա նա փակ կա րո ղու
թյուն ներ ու նեն: Պար զա պես նրան ցից 
ոմանք լե զու ներ են արագ յու րաց նում, 
ոմանք էլ ու ժեղ են մա թե մա տի կա յից և/
կամ բնա գի տա կան առար կա նե րից։

Ու սու ցիչ նե րը պետք է կա րո ղա նան այս 
կամ այն առար կա յից ու ժեղ կամ թույլ սո
վո րող նե րին տար բե րել այդ առար կան սո
վո րե լու հետ կապ ված դժվարություններ 
ունեցող աշա կերտ նե րից, փոր ձել վեր
ջին նե րին տալ հա մա պա տաս խան ման
կա վար ժա կան օգ նու թյուն (դա սա վանդ
ման մե թո դի մի ջո ցով), այ լա պես սխալ 
մո տեց ման դեպ քում (զայ րույթ, հան դի
մա նու թյուն, խստու թյուն, կամ ասենք` 
անու շադ րու թյուն, ան տար բե րու թյուն) այդ 
դժվա րու թյուն նե րը կա րող են կու տակ վել 
և փոքր տա րի քի և/կամ երի տա սարդ սո
վո րող նե րի վրա բա ցա սա կան հե տև անք
ներ թող նել: Դժվա րու թյուն նե րը կա րող են 
կու տակ վել, երբ երե խան (կամ ու սա նո ղը) 
փոր ձում է սո վո րել առար կան, ջա նում է 
հաս նել լավ ար դյունք նե րի, բայց ոչինչ չի 
ստաց վում։ Հո գե կան ապ րում նե րի, հի աս
թա փու թյան կամ հու սա հա տու թյան պատ
ճա ռով երե խան (արագ կամ դան դաղ) 
կորց նում է ինք նավս տա հու թյու նը, իր 
ուժե րի նկատ մամբ հա վա տը: Ուսուցիչը 
պետք է իմանա՝ ինչպես կան խել այս 
ամե նը, օգ նել երե խա յին հաղ թա հա րելու 
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դժվա րու թյուն նե րը և ու ղի ներ ցույց տալ 
այլ մե թոդ նե րով յու րաց նե լու առար կան: 
Իսկ որ պես զի ու սու ցի չը կա րո ղա նա ա) 
տար բե րա կել, «ճա նա չել» սո վո րե լու հետ 
կապ ված դժվա րու թյուն ներ ու նե ցող ան
հա տին, բ) պատ շաճ ման կա վար ժա կան 
մո տե ցում ցույց տալ և առա վել ևս` գ) օգ
նել նրան հաղ թա հա րելու խնդիր նե րը հա
մա պա տաս խան հո գե բա նա կան, բա րո յա
կան և իհար կե մաս նա գի տա կան հա տուկ 
մե թոդ նե րով, նա, առա ջին հեր թին պետք 
է տի րա պե տի անհ րա ժեշտ հիմ նա վոր 
գիտելիքների2։ 

Ու սու ցիչ ներն ու ծնող նե րը պետք է դիս
լեք սի ա յի հնա րա վո րու թյան մա սին մտա
ծեն, երբ երե խան ար տա սան վող բա ռե րի 
հան գերն ու դրանք կազ մող հնչյուն նե րը 
զա տե լու խնդիր ներ է ու նե նում: Այս կա րո
ղու թյուն նե րը կա րև որ դեր են կա տա րում 
կար դալ սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում: Երե
խա յի մոտ ձև ա վոր վող կար դա լու առա ջին 
հմտու թյուն նե րը հիմն վում են բա ռա ճա
նաչ ման վրա, երբ երե խան կա րո ղա նում 
է բա ռե րում առանձ նաց նել հնչյուն նե րը 
և դրանք հա մա պա տաս խա նեց նել տա
ռե րին ու տա ռա կա պակ ցու թյուն նե րին: 
Եվ քա նի որ դիսլեքսիայով երե խա նե րը 
դժվա րա նում են վե րո հի շյալ գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա տա րել, նրանք, բնա կա նա
բար, դժվա րա նում են ճա նա չել բա ռե րը 
ու, հե տև ա բար` հաս կա նալ այդ բա ռե րից 
կազմ ված նա խա դա սու թյուն նե րը։

զար գա ցած երկր նե րում այ սօր դիս
լեք սիա հայտ նա բե րե լու ուղ ղու թյամբ 
անց կաց վում են մի շարք բժշկա կան 

2 ՀՀ կրթու թյան ոլոր տում դժվար է գտնել դիս լեք
սի ա յի մա սին իրա զե կող որևէ լուրջ նյութ: Ավե լին, 
տար բեր ու սումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում դա
սա վան դող, ամե նա տար բեր փոր ձա ռու թյան ու սու
ցիչ նե րի ու դա սա խոս նե րի հետ անձ նա կան զրույց
նե րից պարզ վում է, որ նրանք գա ղա փար ան գամ 
չու նեն դիս լեք սիա երև ույ թի մա սին:

(մաս նա վո րա պես` նյար դա բա նա կան), հո
գե բա նա կան քննու թյուն ներ, հա տուկ թես
տե րի մի ջո ցով կա տար վում է նաև ան հա տի 
գի տե լիք նե րի, վար քի, առա ջա դի մու թյան 
գնա հա տում, իսկ ուսու ցիչ նե րը պար տա
դիր ստա նում են հա մա պա տաս խան տե
սա կան ու գործ նա կան գի տե լիք ներ: Ներ
կա յումս հա ջո ղու թյամբ զար գա ցող ոլորտ 
է կրթական նյարդագիտությունը, որի 
հիմ քում ըն կած են սո վո րե լու և դա սա յու
րաց ման նյար դա բա նա կան աս պեկտ նե
րը: Դիս լեք սի ան հիմ նա կա նում ու սում նա
սիր վում է հենց այդ հա մա տեքս տում:

Հա յաս տա նում նե րա ռա կան ուսուցման 
ներ մու ծու մը` քիչ թե շատ ժա մա նա կա
կից պատ կե րա ցում նե րով` հա մե մա տա
բար նոր երև ույթ է: Կրթու թյան այս ոլոր
տի պա տաս խա նա տու նե րը ակ նե րև ա բար 
զգա լի ջան քեր են գոր ծադ րում բա րե փո
խում ներ իրա կա նաց նե լու, առ կա բազ
մա թիվ խնդիր նե րը լու ծե լու ուղ ղու թյամբ: 
Սա կայն հաս տատ վող օրենք նե րը, ՍԴ ու
նե ցող աշա կերտ նե րին (մաս նա գի տա կան 
ու բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում սո վո րող նե րին ընդ հան
րա պես անդ րա դարձ չկա) տրա մադր վող 
հա տուկ պայ ման նե րի կամ գի տե լի քի 
հա վա սար հի մունք նե րով գնա հատ ման 
չա փո րո շիչ նե րը, կա տար վող հե տա զո
տու թյուն նե րի ուղղ վա ծու թյու նը, ապա
գա ու սու ցիչ նե րի հա մար նա խա տես ված 
ման կա վար ժու թյան ու հո գե բա նու թյան 
դա սըն թաց նե րի բո վան դա կու թյունն ու 
դա սագր քե րը, ու սու ցիչ նե րի հա մար լույս 
տես նող ձեռ նարկ նե րը, ցա վոք սրտի, լա
վա տե սու թյուն չեն ներշն չում: Սովորելու 
հետ կապված դժվարությունների վերա
բեր յալ մակերեսային, կցկտուր, եր բեմն 
էլ լղոզ ված տե ղե կատ վու թյու նը, եղած 
գրա կա նու թյան մեջ գոր ծած վող ոչ ճիշտ, 
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պատ ճեն ված (հա ճախ անգ լե րե նից 
կամ որևէ այլ լեզ վից պար զա պես սխալ 
թարգ ման ված) ու հա յե րեն որևէ միտք 
չար տա հայ տող մաս նա գի տա կան բա
ռա պա շա րը, նույ նիսկ լա վա գույն ու սու ցիչ
նե րի ան տե ղյա կու թյու նը սովորելու հետ 
կապված դժվարությունների տե սակ նե
րից ու են թա տե սակ նե րից վկա յում է, որ 
ուսուցման կազ մա կերպ ման և մաս նա
վո րա պես նե րա ռա կան ուսուցման ոլոր
տում լուրջ անե լիք ներ կան: Իսկ դրանք 
պետք է իրա կա նաց վեն բա ցա ռա պես 
բա նի մաց ու ժա մա նա կա կից աշ խար հում 
առ կա կրթու թյան խնդիր նե րին տե ղյակ 
գիտ նա կան նե րի (հո գե բան նե րի, բժիշկ
նե րի, նյար դա բան նե րի, ֆի զի ո լոգ նե
րի, լեզ վա բան նե րի, ման կա վարժ նե րի և 
այլն) հա մա տեղ ու սրտա ցավ ջան քե րով: 
Այ լա պես, ի՞նչ է նշա նա կում, օրի նակ` ՍԴ 
մի շարք տե սակ ներ ընդ հան րաց նել մեկ` 
«թե թև մտա վոր հե տամ նա ցու թյու ն» ան
վան տակ[4]: Այս պի սի թե րի մա ցու թյու նը 
թե՛ մաս նա գի տա կան և թե՛ բա րո յա կան 
տե սա կե տից ոչ մի այն անըն դու նե լի է, 
այ լև` ան թույ լատ րե լի: Ավե լին, այս ամե

նը չի մա ցող կամ ան տե սող հե ղի նակ
նե րը ին չի՞ հի ման վրա և ի՞նչ պա տաս
խա նատ վու թյամբ են ծրա գիր–ձեռ նարկ 
կամ ու ղե ցույց գրում ու տպագ րում: 
Հե տաքր քիր է իմա նալ, թե նրանք ինչ
պե՞ս են որո շել, չա փել կամ իրենց խոս
քե րով` «հաշ վի առել թե թև մտա վոր հե
տամ նա ցու թյուն ու նե ցող սո վո րող նե րի 
հոգեֆիզիոլոգիական առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը» [5], երբ սո վո րե լու հետ 
կապ ված խն դիր նե րը կա րող են ու նե
նալ նյար դա բա նա կան, հո գե բա նա կան, 
ինչ պես նաև լեզ վա բա նա կան հիմ քեր և 
իհար կե լուծ վել մի մյանց հետ կապ ված, 
բայց մի ան գա մայն տար բեր հար թու
թյուն նե րում:

Ման րակր կիտ ու սում նա սի րու թյուն նե
րից պարզ վել է, որ սո վո րե լու հետ կապ
ված դժվա րու թյան նույ նիսկ մեկ տե սակն 
ու նի են թա տե սակ ներ, որոնք ի րենց հեր
թին հա տուկ և բա ցար ձա կա պես տար բեր 
մո տե ցում ներ են պա հան ջում: Սույն հոդ
վա ծում քննարկ վող դիս լեք սի ան, օրի նակ` 
ու նի հե տև յալ խմբերն ու են թախմ բե րը 
[6, էջ 51].

ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ

ՀՆՉՈՒՅԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ ՈՒՇԱՑՄԱՆ ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ

ՀՆՉՈՒՅ ԹԱ ԲԱ ՆԱ
ԿԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ

ԽՈՍՔԻ/ԼԵԶՎԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ 
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

ԱՅԼ ՆԵՐՔԻՆ  
ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ 

ԱՐՏԱ ՔԻՆ  
ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ

Ազդում է հնչույ թա
բա նու թյան վրա, 
բայց ոչ` խոսքի 
ըն կալ ման

Խոսքի ընկալման խան
գա րում, որ երկրորդական 
ազ դե ցու թյուն է ունենում 
հնչույ թա բա նու թյան և կար
դա լու վրա

•	 Սովորելու	դժվա	րու
թյուն

•	 Տեսողական	ընկալ
ման 

•	 խանգարում
•	 Սահմանափակ	

«պաշար» 

Փորձի պակաս
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Հնչույթաբանական դիսլեքսիա
Կարդալու դժվարություններ ունեցող 

հնչույթաբանական խանգարումով դիս
լեք սիկ նե րը դժվա րա նում են կար դալ 
«կեղծ» և ան կա նոն բա ռե րը: Լավ կար դա
լու և «կեղծ» բա ռե րի անս խալ ար տա բե րու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա տույ թա յին 
(այ սինքն` ձայ նա վոր և բա ղա ձայն հնչյուն
նե րի) մա կար դա կում հնչույ թա բա նա կան 
տե ղե կու թյուն ար տա հայ տե լու կա րո ղու
թյամբ: Հա տույ թա յին հնչույ թա բա նու թյան 
ոչ նոր մալ զար գա ցու մը խո չըն դո տում 
է երե խա նե րի բա ռա ճա նաչ ման հմտու
թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը: Այն հատ կա պես 
ազ դում է տառ–հնչյուն հա մա պա տաս
խա նու թյան մա սին գի տե լի քը ան ծա նոթ 
բա ռե րի ար տա սա նու թյան մեջ կի րա ռե լու 
կա րո ղու թյան վրա: Ան հա տի հնչույ թա բա
նա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը կա րող 
են խեղ ված լի նել` ան կախ նրա խոս քի ըն
կալ ման ու նա կու թյուն նե րից: Հնչույ թա բա
նա կան խան գա րու մը նե րա ռում է հնչույ
թա բա նա կան ողջ հա մա կար գը: Հարկ է 
նշել, սա կայն, որ այս դեպ քում վնաս ված 
են լի նում հատ կա պես հնչույ թա բա նա կան 
տե ղե կու թյուն ար տա հայ տե լու կա րո ղու
թյու նը և հնչույ թա բա նա կան մշակ ման 
դի նա մի կան, իսկ հնչույ թա բա նա կան կա
ռուց ված քը վեր լու ծե լու դժվա րու թյունն իր 
հեր թին ազ դում է ձև ա բա նա կան կա ղա
պար նե րի (վեր ջա վո րու թյուն նե րի, բա յա
կան/հո լո վա կան (հատ կա պես ան կա նոն) 
ձև ե րի, հոգ նա կի կա ռույց նե րի) յու րաց ման 
վրա[6, էջ 52]։ 

Խոսքի/լեզվի ընկալման խանգա րում
ներով դիս լեք սիկ նե րը ևս դրսև ո րում են 
կար դա լու լուրջ դժվա րու թյուն ներ, սա կայն 
նրանք ևս մտա վոր հե տամ նաց չեն հա
մար վում, քա նի որ ցու ցա բե րում են ոչ խոս
քա յին ճա նա չո ղա կան նոր մալ ու նա կու

թյուն ներ[7]: Մյուս կող մից, այս են թախմ բի 
դիս լեք սիկ նե րի մոտ, ի տար բե րու թյուն 
հնչույ թա բա նա կան դիս լեք սիկ նե րի, դիտ
վում են խոս քի ըն կալ ման բա ցա հայտ 
դժվա րու թյուն ներ: Են թադր վում է, որ վե
րո հի շյալ եր կու են թախմ բե րի ծագ ման 
պատ ճառ նե րը (չնա յած եր կու սին էլ բնո
րոշ են հնչույ թա բա նա կան խան գա րում
նե րը), այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է փնտրել 
տար բեր մա կար դակ նե րում: Բանն այն է, 
որ խոսքի կամ լեզվի ընկալման խնդիր նե
րը պայ մա նա վոր ված են ոչ թե խոսքի հն
չյուն նե րով, այլ` խոս քի իմաս տով, բո վան
դա կու թյամբ: Երե խան կա րող է խնդիր ներ 
ու նե նալ կա՛մ խոսք ըն կա լե լու, կա՛մ խոսք 
(միտք) ար տա հայ տե լու ժա մա նակ, կամ 
էլ` եր կու սը մի ա սին, ասել է թե` ըն կալ
ման ու հա ղոր դակց ման դժվա րու թյուն
ներ մի ա ժա մա նակ։ Խոսքի ընկալման 
խանգարման դեպքում դիտվում է/են.
•	 բա	ռե	րի	ու	դրանց	իմաստ	նե	րի	ան	հար

կի, սխալ գոր ծա ծու թյուն,
•	 հստակ	մտքեր	ար	տա	հայ	տե	լու	ան	կա

րո ղու թյուն,
•	 հստակ	մտքեր	ար	տա	հայ	տե	լու	ան	կա

րո ղու թյուն
•	 ոչ	 ճիշտ	 քե	րա	կա	նա	կան	 կա	ղա	պար

ներ/կա ռույց ներ,
•	 սահ	մա	նա	փակ/աղ	քա	տիկ	 բա	ռա	պա

շար,
•	 առա	ջադ	րանք	նե	րին,	 հրա	հանգ	նե	րին	

հե տև ե լու ան կա րո ղու թյուն[8]։

Այսպիսով, հնչույթաբանական դիս
լեք սիայի առա ջին են թախմ բում կար դա
լու դժվա րու թյուն նե րը հնչույ թա բա նա կան 
խան գար ման հե տև անք են: Երկ րորդ 
են թախմ բի հնչույ թա բա նա կան դիս լեք
սիկ նե րը դրսև ո րում են բա վա կա նին լայն 
սպեկտ րի լեզ վա կան խան գա րում ներ. 
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նրանց դժվա րու թյուն նե րը ուղ ղա կի ո րեն 
կապ վում են խոս քի/լեզ վի խան գա րում նե
րի հետ։

Ուշացման դիսլեքսիա3

Ուշացման դիսլեքսիայով երե խա
նե րը ցու ցա բե րում են խան գա րում նե
րի մի ան գա մայն այլ պատ կեր: Դիս
լեք սի ա յի այս տե սա կի պատ ճառ նե րի 
բա ցա հայ տու մը շատ ավե լի դժվար է, քան 
հնչույթաբանական դիսլեքսիայինը։ Չնա
յած, որ այս խմբի ան հատ նե րը կար դա
լու դժվա րու թյուն ունեն, նրանց կար դա լը 
նման է ավե լի փոքր տա րի քի նոր մալ սո
վո րող նե րի կար դա լուն, իսկ խոս քի/լեզ

վի ըն կա լու մը նոր մա յի սահ ման նե րում է։ 
Հնչույթաբանական դիսլեքսիկների հա մե
մատ նման ան հատ նե րի կար դա լու վար
քա գի ծը շատ տար բեր է: Մի շարք գի տա
փոր	ձե	րով	 հաս	տատ	վել	 է,	 որ ուշացման 
դիսլեքսիա ունեցող երեխաները, ի տար
բե րու թյուն հնչույթաբանական դիս լեք սիկ
ների, «կեղծ» բառեր կարդալու և հնչույթի 
սղման առաջադրանքները բա վա կա նին 
լավ են հաղ թա հա րում և, հե տև ա բար, 
նրանց հնչույ թա բա նա կան բնույ թի դժվա
րու թյուն նե րը հե տա զո տող նե րը կա պում 
են ոչ թե կար դա լու, այլ` սո վո րե լու հետ 
կապ ված ու րիշ խնդիր նե րով[9], օրի նակ`

Այս3 խմբի էական տարբերությունը 
հնչույ թա բա նա կան դիսլեքսիա խմբից 
այն է, որ դժվա րու թյուն նե րը սե րում են 
այն պի սի (ոչ հնչույ թա բա նա կան) պատ
ճառ նե րից, որոնք վե րաց նե լու դեպ քում 
կար դա լու հմտու թյուն նե րը բա րե լավ վում 
են. ուշացման դիսլեքսիկների հիմ նա կան 
խնդի րը տա րի քա յին դան դաղ զար գա
ցումն է, այ սինքն` հա սա կա կից նե րից հետ 
ընկ նե լը: Մինչ դեռ իրա կան հնչույ թա բա
նա կան խան գա րում նե րը կա յուն, նե րա
կա բնույ թի են և դրանք գործ նա կա նում 
անհ նար է վե րաց նել: Հնչույ թա բա նա կան
խան գա րում նե րը ան հա տին ու ղեկ ցում են 
ողջ կյան քի ըն թաց քում, նույ նիսկ եթե նա 
ձեռք է բե րում կար դա լու բա վա րար կամ 
լավ հմտու թյուն ներ[10]։ 

3 Այս տե սա կի խան գա րու մը նաև ան վա նում են «ոչ 
հնչույ թա բա նա կան դիս լեք սիա»:

Այս պի սով, չնա յած նյար դա գի տու
թյան ոլոր տում կա տար ված բազ մա ծա
վալ ու բազ մաբ նույթ հե տա զո տու թյուն
նե րին, դիս լեք սի ա յի են թա տե սակ նե րի 
նկա րագ րու թյուն ներն ու սահ մա նում նե րը 
դե ռևս լի ո վին հստա կեց ված չեն, սա կայն 
ան վի ճե լի է այն փաս տը, որ կարդալու 
դժվարությունների ծագման պատ ճառ
ներն ու դրսևորման վարքագիծը դիս լեք
սիա ունեցող անհատների մոտ որոշա
կիո րեն տարբեր են։ Այստեղից կարելի է 
եզրակացնել, որ.

1. դիս լեք սի ա յի` գծա պատ կե րում ընդ
գրկ ված տե սակ նե րը մի մյան ցից շատ 
տար բեր են ու սում նա սի րու թյան այս կամ 
այն ոլոր տին պատ կա նե լու առու մով և, 
հե տև ա բար, կա րող են ու նե նալ մի ան գա
մայն տար բեր ընդգրկ ման սկզբուն քա յին 
մո տե ցում ներ ու լու ծում ներ,

•	 տեսողական	մշակման	դժվարություն,	 } ներքին խանգարումներ
•	 ճանաչողական	գիտելիքների	սահմանափակ	պաշար,	
•	 միջավայրով	պայմանավորված	գործոններ	 

(օրինակ` փորձի պակաս) } արտաքին գործոններ
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2. դիս լեք սի ա յի վե րո հի շյալ տե սակ
ներն ընդ հան րաց նելն ու բո լո րը մի ա սին 
«թե թև կամ ծանր մտա վոր հե տամ նա ցու
թյու ն» կամ դիս լեք սի ան ընդ հան րա պես 
«մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն» ան վա նե լը 
մեղմ ասած դի լե տան տու թյան կամ ան տե
ղյա կու թյան նշան է։ 

Դիսլեքսիայով պայմանավորված 
դժվա րու թյուններ

Ինչ պես ար դեն նշվել է, դիս լեք սիա 
ու նե ցող ան հատ նե րի մոտ դիտ վում են 
հատ կա պես կարդալու և գրելու դժվա րու
թյուններ։ 

Կարդալն այն առանց քա յին հմտու
թյունն է, որի վրա հիմն վում է մարդու 
ակա դե մի ա կան կրթու թյու նը: Հե տև ա
բար, եթե երե խան փոքր հա սա կից դժվա
րա նում է կար դալ, ապա նա չի կա րող յու
րաց նել իրեն շա րու նա կա բար մա տուց վող 
գի տե լի քի մի հսկա յա կան պա շար, տի րա
պե տել մյուս բո լոր այն հմտու թյուն նե րին, 
որոնք սո վո րա բար կար դա լու ար դյունք 
են[11]: Կար դա լու ժա մա նակ դրսև որ վող 
հիմ նա կան խնդիր ներն են.
•	 Ապակոդավորում	 և	 սահունություն։	

Հնչույ թա բա նա կան/ձև ա բա նա կան 
ապա կո դա վոր ման հա մար դա սա
վանդ ման պայ ման ներն ու մի ջոց նե
րը էա պես տար բեր վում են ըն թեր ցա
նու թյան նյու թի ըն կալ մանն ուղղ ված 
ու սուց ման մի ջոց նե րից: Վարժ կամ 
սա հուն ըն թեր ցա նու թյու նը սո վո րա
բար քննարկ վում է ապա կո դա վոր ման 
ու ըն կալ ման հա մա տեքս տում և/կամ 
առն չու թյամբ, քա նի որ ըն թեր ցա նու
թյան սա հու նու թյուն կա րող է ար ձա
նագր վել մի այն վեր ջին նե րի հա ջող 
կա յա նա լուց հե տո: 
Դիս լեք սի ա յով պայ մա նա վոր ված 

հնչույ թա բա նա կան, ուղ ղագ րա կան և շա

րա հյու սա կան վատ իմա ցու թյու նը կա րող 
է դան դա ղեց նել ապա կո դա վոր ման (տա
ռե րի վեր ծան ման) գոր ծըն թա ցը: Հե տև
ա բար, ըն թեր ցա նու թյան նյութն ապա
կո դա վո րե լու հա մար սո վո րող նե րին 
անհ րա ժեշտ է լի նում լրա ցու ցիչ ժա մա
նակ, առան ձին ան կյուն կամ սե նյակ, ինչ
պես նաև որոշ այլ հա տուկ պայ ման ներ: 
Որոշ դիս լեք սիկ նե րի հա մար բարձ րա
ձայն կար դալն է հար մար, քա նի որ այդ
պի սով նրանք ավե լի լավ են կա րո ղա նում 
«մար սել», հաս կա նալ և յու րաց նել իրենց 
ըն թեր ցած նյու թը: Շա տե րը, նույ նիսկ 
տպա գիր տեքս տեր կար դա լիս, գե րա դա
սում են ական ջա կալ ներ դնել, որ պես զի 
որևէ կողմ նա կի ձայն չշե ղի, չխան գա րի 
նրանց[12]։
•	 Ըն	կա	լում	 և	 ժա	մա	նակ:	 Ըն թերց վող

նյու թի ըն կալ ման խնդիր նե րի լու
ծու մը, պայ մա նա վոր ված դրանց 
ճա նա չո ղա կան և լեզ վա բա նա կան 
բնույ թով, շատ ավե լի բարդ է, քան 
ապա կո դա վոր ման ու վարժ ըն թեր
ցա նու թյան խնդիր նե րի լու ծու մը: Սո
վո րող նե րի նօգ նե լու առա ջին ամե
նա կա րև որ պայ մա նը կրկին նրանց 
լրա ցու ցիչ ժա մա նա կի տրա մադ րումն 
է: Բանն այն է, որ բա ռե րի ապա կո դա
վո րու մը, բա ռա պա շա րի յու րա ցումն 
ու նա խա դա սու թյան կամ տեքս տի 
կա ռուց ված քի ըն կալ ման դժվա րու
թյուն նե րը հա ճախ բա վա կա նին դան
դա ղեց նում են ըն թեր ցա նու թյու նը: 
Նույ նիսկ օժան դակ, տեխ նի կա կան 
մի ջոց ներ(տեքս տի բարձ րա ձայն ըն
թեր ցում, ձայ նագ րու թյուն, լրա ցու ցիչ 
բա ցատ րու թյուն ներ` էլեկտ րո նա յին 
նյու թե րի, նկար նե րի, գծա պատ կեր
նե րի տես քով և այլն) կի րա ռե լու դեպ
քում էլ հա վե լ յալ ժա մա նա կի տրա
մադ րու մը անհ րա ժեշտ է լի նում[13]:
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Գրավոր շարադրանքում դիս լեք սիա 
ու նե ցող մարդկանց մոտ նկատ վում են 
գրե լու հմ տու թյուն նե րի այն պի սի բա ցա
հայտ խնդիր ներ, ինչ պի սիք են` սխալ ուղ
ղագ րու թյու նը, անըն թեռ նե լի ձե ռա գի րը, 
տա ռե րի ան հաս կա նա լի, հա ճախ` շրջված 
դա սա վո րու թյու նը, վարժ գրե լու, մտքե րը 
ճիշտ շա րադ րե լու դժվա րու թյուն նե րը և 
այլն[14]: Գրե լու ժա մա նակ հիմ նա կա նում 
խնդիր ներ են առա ջա նում հե տև յալ մա
կար դակ նե րում.
•	 Գրավոր	շարադրանքի	ուղղագրություն։	

Գրա վոր առա ջադ րանք կա տա րե լիս 
դիս լեք սիկ նե րի հա մար շատ կա րև որ է 
այն քան ժա մա նակ ու նե նալ, որը նրանց 
կբա վա րա րի հի շո ղու թյան մեջ վե րա
կանգ նելու բա ռե րի գրու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ մկա նա յին–շար ժա կան 
(մո տո րա յին) և ուղ ղագ րա կան կա ղա
պար նե րը [15, էջ 123]: Դա սա վանդ
ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րում 
հա ճախ կի րառ վում են հա մա կարգ չա
յին Word processing ծրագ րե րը և Spell 
check գոր ծա ռույ թը, որոնք զգա լի ո
րեն նպաս տում, բա րե լա վում են գրե լու 
դժվա րու թյուն ներ ու նե ցող ան հատ նե
րի ուղ ղագ րա կան ու վարժ շա րադ րան
քի հմտու թյուն նե րը: Դժբախ տա բար, 
վե րո հի շյալ մի ջոց նե րը(լրա ցու ցիչ ժա
մա նա կից բա ցի) գործ նա կա նո րեն 
հնա րա վոր չէ կի րա ռել հա յոց լեզ վով 
դա սա վանդ վող պայ ման նե րում, քա նի 
որ հա մա պա տաս խան հա յե րեն ծրագ
րե րը մեր կրթու թյան ոլոր տում առայժմ 
լայն գոր ծա ծու թյուն չու նեն։ 

•	 Գրա	վոր	 շա	րադ	րան	քի	 ստեղ	ծա	գոր
ծա կան բա ղադ րիչ: Գրա վոր խոս քի 
բո վան դա կա յին շա րադ րան քի հետ 
կապ ված դժվա րու թյուն նե րը ևս որոշ 
չա փով հաղ թա հա րե լի են դառ նում 

լրա ցու ցիչ ժա մա նակ տրա մադ րե լու 
պայ ման նե րում: Դիս լեք սիա ու նե ցող
սո վո րող նե րի հետ աշ խա տե լիս պետք 
է նկա տի առ նել, որ գրա վոր շա րադ
րան քը նա խա պես ծրագ րե լը, մտքերն 
ու որո շա կի նա խա դա սու թյուն ներ կազ
մե լը, նշում ներ կա տա րե լը, սե փա կան 
շա րադ րան քը խմբագ րելն ու վերջ նա
կան տես քի բե րե լը նրանց հա մար որո
շա կի ո րեն այլ փու լե րով է ըն թա նում, 
քան մյուս` սո վո րե լու դժվա րու թյուն ներ 
չու նե ցող մարդկանց համար։
Դասավանդման հատուկ պայմաններ
Սո վո րե լու դժվա րու թյուն ներ ու նե ցող 

ան հատ նե րի կրթու թյան, մաս նա վո րա
պես` դա սա վանդ ման և գնա հատ ման գոր
ծըն թացն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
պար տա դիր բա ղադ րիչ նե րից է հա տուկ 
պայ ման նե րի ապա հո վու մը: Արևմ տա և
րո պա կան մի շարք երկր նե րում, ԱՄՆ–
ում հա տուկ պայ ման ներ/մի ջոց ներ տրա
մադր վում են բա վա կա նին լուրջ մշակ ված 
(ու դե ռևս կա տա րե լա գործ ման փու լեր 
անց նող) կլի նի կա կան, իրա վա կան և հա
տուկ մաս նա գի տա կան չա փո րո շիչ նե
րից բխող հի մունք նե րով: Հարկ է նշել, որ 
հա տուկ պայ ման նե րում ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րի տրա մադ րած սար քե
րի ու հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րից բա ցի, 
ՍԴ–ով սովորողների հա մար քննու թյան 
կամ թես տի ժա մա նակ նա խա տես վում է 
նաև հա մա պա տաս խան որա կա վո րում 
ստա ցած մաս նա գետ նե րի` ասիս տենտ
նե րի մաս նակ ցու թյուն/օգ նու թյուն: Նրանք 
իրա կա նաց նում են տար բեր նշա նա կու
թյան գոր ծա ռույթ ներ` կախ ված պա հանջ
վող իրադ րու թյու նից:

Ստո րև տրված են Մի ա ցյալ Նա հանգ
նե րում ասիս տենտ նե րի որո շա կի գոր ծա
ռույթ նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը[16].
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ԱՍԻՍՏԵՆՏՆԵՐ

Համաձայն գնահատման նորմավորված չափորոշիչների` 
ասիստենտներն իրականացնում են հատուկ պայմաններում 
քննություն կամ թեստ հանձնող սովորողների 
համապատասխան օգնություն(կարդալու, գրելու, նշանների 
լեզվից թարգմանելու միջոցով)։

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ

Ասիստենտ – ընթերցողները տպագիր տեքստ վերծանելու 
դժվարություն ունեցող սովորողների համար բարձրաձայն 
կարդում են առաջադրանքի պահանջները, նյութերը, 
տեքստի հատվածները, հուշումները։

ԳՐՈՂՆԵՐ

Ասիստենտ – գրողները գրի են առնում քննության/թեստի 
վերաբերյալ ուսանողի պատասխանները, որոնք կարող են 
լինել բանավոր խոսքի, նշանների լեզվի, նշումների կամ 
հաղորդակցման օժանդակ սարքերի միջոցով։

ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ԼԵզՎԻ 
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ

Ասիստենտ – թարգմանիչները քննության առաջադրանքներն 
ու նյութերը խոսակցական անգլերենից թարգմանում են 
ամերիկյան կամ այլ նշանների լեզվի։

Սովորաբար հատուկ պայմանների չորս հիմնական կատեգորիաներ են կիրառվում 
[15, էջ 121–122].

1. Նյութի մատուցման–ներկայացման 
պայմաններ — Այս պայ ման նե րի նպա
տակն է սովորողին ապա հո վել նյու թի 
(հիմ նա կա նում` տպա գիր) բո վան դա կու
թյան մատ չե լի ու թյուն այ լընտ րան քա յին, 
լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րով: Նման մի ջոց
ներ են, օրի նակ` տեքս տը բարձ րա ձայն 
ըն թեր ցող հա մա կարգ չա յին ծրա գի րը 
(screen reader), ասիստենտ–ընթերցողի 
օգնությունը (access assistant /reader), դա
սագր քի կամ դա սըն թա ցի հա մար նա խա
տես ված տպա գիր նյու թի այ լընտ րան քա
յին ֆոր մատ նե րը (էլեկտ րո նա յին տեքստ, 
մեծ տա ռա չա փեր, ձայ նագ րիչ, ձայ նաս
կա վա ռակ և այլն), պար զեց ված շա րա
հյու սու թյամբ լեզ վա կան կա ռույց նե րը: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ տեքստի բարձրաձայն ընթերցումը, 
տպագիր նյութը բանավոր ներկայացնելը 
սո վո րե լու հետ կապ ված դժվա րու թյուն ներ 

ու նե ցող ան հատ նե րի կող մից հա ճա խա կի 
պա հանջ վող պայ ման ներն են [17]։

2. Պատասխանելու պայմաններ — Այս 
պայ ման նե րում (այ լընտ րան քա յին ձև ե րի 
կի րա ռու մով) ան հա տին հնա րա վո րու թյուն 
է տրվում հա վա սա րու թյան հի մունք նե րով 
դրսև ո րել իր գի տե լի քը` մի ան գա մից լրաց
նել թես տի թղ թե րը, պա տաս խա նել բա
նա վոր, օգտ վել ասիս տենտ–գրող նե րի օգ
նու թյու նից: Այս նպա տա կով կի րա ռե լի են 
նաև խոս քից–տեքստ փո խադ րող հա մա
կարգ չա յին ծրագ րե րը (speech–to–text soft
ware), Word Processor–ը, հաշվիչը և այլն։ 
Ամենից շատ պահանջվող տեխնիկական 
պայմաններից են Word Processor 
ծրագրերը Spell check–ի հետ միասին, 
ինչպես նաև հապավումներ վերծանող 
ծրագրերը[18]։

3. Հատուկ ժամկետացանկ (ժա մա
նակի կազմակերպում) — Սա վե րա բե
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րում է այն որո շա կի ժա մա կա հատ վա ծին, 
որ տր վում է ՍԴ–ով սո վո րո ղին` առա ջադ
րան քը/ թես տը գրե լու հա մար: Այս կա տե
գո րի ա յի բա ղադ րիչ ներ են ավե լաց ված 
ժա մա նա կը, ան սահ մա նա փակ ժա մա նա
կը, ընդ մի ջում նե րի հա ճա խա կի ու թյու նը, 
մի քա նի օրով կազ մա կերպ վող քննու
թյուն նե րը և այլն[15]։

4. Սենյակային պայմաններ — Սո վո
րե լու դժվա րու թյուն ներ (նաև դիս լեք սիա) 
ու նե ցող ան հատ նե րի հա մար հա ճախ 
անհ րա ժեշտ է լի նում դա սա վանդ ման/
քննու թյան աշ խա տան քա յին պայ ման նե
րում սե նյա կա յին փո փո խու թյուն ներ կա
տա րել: Նման պայ ման ներ կա րող են հա
մար վել առան ձին կամ ընդ հա նուր, բայց 
անաղ մուկ դա սա սե նյա կը, փոքր խմբե րով 
պա րապ մունք նե րը և այլն։ 

Հատուկ պայմանների ապա հո վումն 
այ սօր տար բեր երկր նե րում ունի իրա կա
նաց ման հետ կապ ված մի շարք խնդիր
ներ: Հարկ է նշել, որ չնա յած կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծա վալ նե րին` դիս
լեք սի ա յի «ախ տո րոշ մա ն», հա տուկ պայ
ման նե րի ապա հով ման ու սո վո րող նե րի 
գնա հատ ման մի ջազ գայ նո րեն ըն դու նե լի 
հա մընդ հա նուր սկզբունք ներ ու չա փա նիշ
ներ դե ռևս չեն հաս տատ վել: Պատ ճառն 
այն է, որ սրըն թաց զար գա ցող տեխ նո լո
գի ա նե րի ներ կա յիս պայ ման նե րում սո վո
րե լու և սո վո րեց նե լու գե րա կա խնդիր նե րը, 
գնա հատ ման ար դյու նա վետ հա մար վող 
մե թոդ նե րը, կրթու թյան հա վա սար ու ար
դար պայ ման նե րի ապա հով ման նոր մա
վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը պար բե րա
բար փո փո խու թյան են են թարկ վում։

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա
ձայն` ԱՄՆ բնակ չու թյան 10–15%–ը դիս
լեք սիա ու նի, մինչ դեռ ամեն հա րյուր մար
դուց մի այն հինգն են հայտ նա բեր վում ու 

օգնու թյուն ստա նում։ Անուշադրության 
և գերակտիվության սինդրոմով (ԱԳՍ) 
անհատների գրեթե 60%–ը, պարզվում է, 
ունի նաև դիսլեքսիա[19]։ Այս մարդ կանց 
սո վո րե լու և լեզ վա կան խնդիր նե րը, սա
կայն, մնում են չբա ցա հայտ ված, քա նի որ 
ԱԳՍ–ի սոսկ վար քագ ծա յին կող մերն են 
ու շադ րու թյան ար ժա նա նում։ 

Մի կողմից փաստելով, որ դիսլեքսիա 
ունեցողներին չափազանց դժվար է 
բացահայտել, մյուս կողմից պետք է 
ընդունել, որ ժամանակին բացահայտելու 
և պատշաճ միջամտություն ցուցաբերելու 
դեպքում դիսլեքսիա, ինչպես նաև ԱԳՍ 
ունեցող անհատները կյանքում զգալի 
հաջողությունների են հասնում և դառնում 
են հասարակության լիարժեք անդամներ։ 

Այս պի սով, եթե մենք առայժմ մի շարք 
օբյեկ տիվ և սու բյեկ տիվ պատ ճառ նե րով 
չենք կա րող «ճա նա չել» մեր կող քին ապ րող 
սովորելուհետ կապված դժվարություն
նե րով մարդկանց, լավագույնը, որ գոնե 
կարող ենք անել` անհեթեթ ու կի սա գրա
գետ որակումներով նրանց չվնա սելն է, 
մին չև որ ի վի ճա կի կլի նենք տար բե րա
կելու նրանց ու ար ժա նա պա տիվ պայ
ման ներ ստեղ ծել կրթու թյուն ստա նա լու 
հա մար: Ո՞վ գի տե, թե բա նի մաց մաս
նա գետ նե րի օգ նու թյամբ այդ ան հատ նե
րը ինչ բար ձունք նե րի կա րող են հաս նել: 
Բա վա կան է հի շել այն պի սի աշ խար հահռ
չակ դիս լեք սիկ նե րի, ինչ պի սիք են Ստիվ 
Ջոբ զը, Նի կո լա Տես լան, Ալ բերտ Այնշ տայ
նը, Թո մաս Էդի սո նը, Մայքլ Ֆա րա դե յը, 
Վուդ րո Վիլ սո նը, Վինս տոն Չեր չի լը, Ագա
թա Քրիս տին, Օգյուստ Ռո դե նը, Պաբ լո 
Պի կա սոն և շատ ու րիշ ներ[20]: Դժվար է 
պատ կե րաց նել որևէ «նոր մալ» մար դու, 
որն այս ան հատ նե րին «մտա վոր հե տամ
նաց» կան վա ներ։



144

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Գրականություն
1. Տե՛ս www.ncbi.nlm.nih.gov
2. Տե՛ս http։//www.nhs.uk/conditions/dyslexia/pages/introduction.aspx
3. The Dyslexia Handbook։ Procedures Concerning Dyslexia and Related Disorders (2010)Texas 

Education Agency.
4. Տե՛ս http։//www.aniedu.am/school/nerarakan–krtutyun.html
5. Տե՛ս Հովսեփյան, Ա., Խաչիկյան, Ա. և Հ. Օհանյան, Թեթև մտավոր հետամնացություն 

ունեցող սովորող ների ուսուցման մեթոդական ծրագիր–ձեռնարկ, Անգլերեն 3–4–րդ 
դասարաններ, Երևան, 2010։

6. Joanisse, M. F., Manis, F. R., Keating, P., & M. S. Seidenberg (2000). Language deficits in dyslexic chil
dren։ Speech perception, phonology and morphology. Journal of Experimental Child Psychology 77.

7. Bishop, D.V. M. & C. Adams (1990) A Prospective Study of the Relationship between Specific Lan
guage Impairment, Phonological Disorders, and Reading Retardation Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 31, 1027–1050; Tuomainen, O.(2009) Auditory and Speech perception in Specific 
Language Impairment (SLI) and Dyslexia, Doctoral Dissertation, UCL, London.

8. Morales, S. (2013)Overview of Speech and Language Impairments, Torrance, CA.
9. Manis, F., Seidenberg, M., S., Doi, L., McBride–Chang, C. & A. Petersen (1996) On the Basis of 

Two Subtypes of Developmental Dyslexia. Cognition, 58, pp.157–195.
10. Casalis, S. (2003) The Delay–Type in Developmental Dyslexia։ Reading Processes. Language Dis

orders and Reading Acquisition, 10, Vol. 1, pp. 2–7.
11. Moats, L. C. (1999) Teaching reading is rocket science. Washington, DC։ American Federation of 

Teachers.
12. Shaywitz, S. (2003) Overcoming dyslexia։ A new and complete science–based program for read

ing problems at any level. New York։ Knorf.
13. Anderson–Inman, L. & M.A. Horney (2007) Supported e–Text։ Assistive technology through text 

transformations. Reading Research and Practice, 14, 153–160.
14. Տե՛սBerninger, V.W., Abbott, R.D., Thomson, J., Wagner, R., Swanson, H.L., Wijsman E.M., & 

W. Raskind(2006) Modeling phonological core deficits within a working memory architecture in 
children and adults with developmental dyslexia. Scientific Studies of Reading, 10 (2), 165–198։

15. Տե՛ս National Institute for Literacy, Learning to Achieve։ A Review of the Research. Literature on 
Serving Adults with Learning Disabilities (2009) Washington, DC։

16. Clapper, A. T., Morse, A. B., Thurlow, M. L., & S. J. Thompson (2006) How to develop state guide
lines for access assistants։ Scribes, readers, and sign language interpreters. Minneapolis, MN։ 
University of Minnesota, National Center on Educational Outcomes.

17. Sireci, S.G., Li, S. & S. Scarpati (2003) The Effects of Test Accommodations on Test Performance։ A 
Review of the Literature (Research Report 485). Amherst, MA։ Center for Educational Assessment.

18. Gregg, N., Morgan, D., Lindstrom, J. & C. Coleman (2008) Accommodations։ Research to Prac
tice. In L.E. Wolf, H.E. Schreiber & J Wasserstein (Eds.) Adult Learning։ Contemporary Issues, pp, 
389–414, New York։ Psychology Press.

19. Eboch. C. (2014)Living with Dyslexia, UK, ABDO Publishing Company.
20. Gardner, S., "Dyslexia is not a disability – it’s a gift", The Guardian, 24 June 2013;Giovannoli, J. (2000) 

The Biology of Belief։ How Our Biology Biases Our Beliefs and Perceptions. Rosetta Press, Inc.



145

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Специфическиетрудностиобучения։ дислексия
А. Ога не сян

Спе ци фи чес кие труд но сти о бу че ния (СТО) про яв ля ют ся впе ри од детс ко–под рост ко
во го раз ви тия и в ос нов ном дейст ву ют на та кие п ро цес сы о бу че ния, ка к ус во е ние и 
раз ви ти е навы ков чте ния, пись ма и ма те ма ти чес ких спо соб но стей. СТО раз ви ва ют ся на 
нев ро ло ги чес кой ос но ве.

В стать е под чер ки ва ет ся тот факт, что боль шинст во спе ци а ли стов, ра бо та ю щих в 
сфе ре обра зо ва ния РА не и ме ют прeдстав ле ния о СТО, в част но сти дис лек сии, дис каль
ку лии и синд ро ме де фи ци та вни ма ния и ги пе рак тив но сти. Бо ле е то го, в ме то ди чес ких 
по со би ях, учеб ных сп ра воч ни ках выше у по мя ну ты е т руд но сти о тож деств ля ют ся с умст
вен ной  от ста лостью: Это нег ра мот но и край не неп ри ем ле мо. В ре зуль та те не ос ве дом
лен но сти о сов ре мен ных ис сле до ва ний в об ла сти нев ро ло гии и пси хо ло ги и об ра зо ва
ния, проб ле мы дис лек сии и дру гих СТО оста ют ся в не п ро фес си о наль но го вни ма ния. 
Цель статьи – ос ве дом ле ние о дис лек сии и оз на ком ле ние с ча сто ис поль зу е мы х о со бых 
ус ло вий п ре по да ва ния и те сти ро ва ния для у че ни ков/сту ден тов с дис лек си ей.

Learning Difficulties։ Dyslexia 
H. Hovhannisyan 

Learning Difficulties (LDs) are neurological–based disorders, which affect critical learn
ing processes, such as the acquisition and development of reading, writing and mathematical 
skills. LDs begin in childhood and persist throughout life.

The article places special emphasis on the fact that in Armenian educational system LDs 
– dyslexia, dyscalculia and attention deficit hyperactivity disorder – are not adequately ad
dressed. Moreover, in teaching manuals, and/or relevant teaching materials these difficulties 
are mistaken for intellectual disabilities (mental retardation), which is downright unaccept
able. As a result of general unawareness of current neuroscientific research, dyslexia and 
other LDs are not professionally considered and managed.

This article aims to raise awareness of dyslexia and introduce some of the commonly used 
instructional and testing accommodations to educators, policy makers and other specialists 
involved in clinical, psychological, legal and academic problems of the 21st century education.
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զԻՆԱԻԴԱ ՎԱՐԴԵՐԵՍՅԱՆ

ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐը ՈՐՊԵՍ 
ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
Մարդ կա յին ան հե ռա տես գոր ծու նե ու

թյունն իր կոր ծա նա րար հե տև անք նե րով 
խոր և ան դառ նա լի փո փո խու թյուն ներ է 
առա ջաց նում Եր կիր մո լո րա կի վրա: Բնա
կան և տեխ նա ծին աղետ նե րի հե տև ան քով 
մարդ կու թյու նը հայտն վել է առա վել խո ցե
լի և ան պաշտ պան վի ճա կում: Հե տա գա 
բա ցա սա կան զար գա ցում նե րը կան խե լու 
կամ գո նե նվա զա գույ նի հասց նե լու մի ակ 
ու ղին ըստ ար դի բնա պահ պա նա կան գի
տա կան կան խա տե սում նե րի՝ մարդ կա յին 
կեն սա կեր պի, պա հանջ մունք նե րի, ինչ
պես նաև բնու թյան հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի վե րա նայ ված նոր ար ժե քա յին 
գի տակ ցու թյան և նոր ար ժե հա մա կար գի 
ձև ա վո րումն է[2]: Վե րոն շյալ խնդրի բար
դու թյու նը են թադ րում է, որ դրա լու ծու մը 
եր կա րա տև, հե տև ո ղա կան գոր ծըն թաց է 
և պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյա նը 
նոր կրթա կան ազ դակ հա ղոր դե լու գոր
ծո նով: Սույն խնդրի լու ծու մը մեր խո րին 
հա մոզ մամբ պետք է սկսել ան հա տի սո
ցի ա լա կա նաց ման ամե նա վաղ շրջա նից, 
ու սուց ման սկզբնա կան փու լից՝ նա խակր
թա րան և տար րա կան դպրոց օղակ նե րից, 
այն դարձ նե լով շա րու նա կա կան մար դու 
ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Մաս նա վո
րա պես, նպա տա կա հար մար ենք գտնում 
էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյու նը 
տար րա կան դպրո ցից սկսել, քա նի որ ու
սուց ման այդ աս տի ճա նում կրթու թյան 
բո վան դա կու թյու նը առա վել մեծ հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում դրա իրա կա նաց
ման հա մար: Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի 

էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ
նախնդ րի եր կա րա մյա ու սում նա սի րու
թյուն նե րը մեզ բե րել են այն հա մոզ ման, 
որ էկո լո գի ա կան աղետ նե րի և դրանց 
պատ ճառ հան դի սա ցող մարդ կա յին 
սխալ նե րով ու ղեկց վող այ լև այլ գոր ծու նե
ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը ման
կա կան դե ռևս չամ րա կայ ված հո գե կա նում 
հնա րա վոր է, որ առա ջաց նեն տագ նապ, 
անվս տա հու թյուն, ինչ պես նաև ան զո րու
թյան, մե ղա վո րու թյան զգա ցում և վախ 
ապա գա յի հան դեպ: Նույն մտա հո գու
թյունն է ար տա հայ տում նաև Ն. Ս. Դեժ
նի կո վան. «Հար կա վոր է անդ րա դառ նալ 
բնու թյան օրենք նե րին հա մա հունչ մարդ
կա յին գոր ծու նե ու թյան դրա կան օրի նակ
նե րին, խու սա փե լով դպրո ցա կան նե րի 
մեջ վա տա տե սու թյուն առա ջաց նել, որի 
պատ ճա ռը նաև աշ խար հը դե պի լա վը 
փո խե լու մար դու հնա րա վո րու թյուն նե
րին չհա վա տալն է» [11, էջ 55]: Բայց քա
նի որ «Էկո լո գիա» առար կա յի ու սու ցումն 
ու ղեկց վում է այդ ոլոր տի մա սին ճշգրիտ 
տե ղե կատ վու թյամբ, ուս տի մենք նպա
տա կա հար մար ենք հա մա րում տար րա
կան դպրո ցում այն կազ մա կեր պել լա վա
տե սա կան և ու րախ շեշ տադ րում նե րով: 
Կար ծում ենք, որ դա առա վել ար դյու նա
վետ կա րե լի է իրա կա նաց նել հրա շա պա
տում հե քի աթ նե րի մի ջո ցով:

«Ֆան տա զի ան օգ տա գործ վում է իրա
կա նու թյան հետ առա վել պար զո րոշ կեր
պով ակ տիվ կապ հաս տա տե լու հա մար 
(ինք նա թիռ նե րի դա րաշր ջա նում դա 
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դժվար չէ): Իրա կա նու թյուն կա րե լի է մտնել 
գլխա վոր մուտ քից, բայց կա րե լի է սո ղոս
կել այն տեղ, առա վել ևս զվար ճա լի է, երբ 
դա անում ես օդանց քի մի ջով» [17, էջ 37]:

Հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը ոչ մի
այն էկո լո գի ա կան, այլ ընդ հան րա պես 
երե խա յի դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա
վետ և ան փո խա րի նե լի գոր ծոն են: Մաս
նա վո րա պես, ըստ Ի.Պ. Պոդ լա սի. «Ժա
ռան գու թյան և մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյու նը 
կար գա վոր վում է դաս տի ա րա կու թյամբ: 
Դաս տի ա րա կու թյան թու լու թյու նը կա յա
նում է նրա նում, որ հիմն վում է մար դու 
գի տակ ցու թյան վրա և պա հան ջում է նրա 
մաս նակ ցու թյու նը, այն դեպ քում, երբ ժա
ռան գա կա նու թյու նը և մի ջա վայ րը ազ դում 
են ան գի տակ ցա բար և են թա գի տակ ցա
բար» [16, էջ 88]: Դաս տի ա րա կու թյան 
մեջ ժա ռան գա կա նու թյան և մի ջա վայ րի 
ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը կա րե լի 
է երե խա յի մեջ ոչ մի այն նվա զեց նել, այլ 
զար գաց նել նրա այն հատ կա նիշ նե րը, որ 
նա մի ջա վայ րից վերց նի դրա կա նը, ինչ
պես նաև իր ժա ռան գա կան հնա րա վո
րու թյուն ներն առա վե լա գույնս օգ տա գոր
ծի իր մտա վոր զար գաց ման հա մար: Այս 
խնդրում ևս կա րև որ են հրա շա պա տում 
հե քի աթ նե րի դե րը, քա նի որ. «Դա րե դար 
կրկնվե լով հրա շա պա տում հե քի աթ նե րը 
ձև ա փոխ վել են՝ կրե լով ավե լի շատ ար
տա քին, քան թաքն ված ներ քին իմաս
տա յին փո փո խու թյուն ներ, որը վե րա բե
րում է մարդ կա յին ան հա տա կա նու թյան 
մի ա ժա մա նակ բո լոր մա կար դակ նե րին՝ 
իր ու ղեր ձը փո խան ցե լով ինչ պես երե խա
նե րի «անմ շակ» գի տակ ցու թյա նը, այն
պես էլ առա վել «հղկված» երի տա սարդ նե
րին: Առանց գի տակ ցե լու օգ տա գոր ծե լով 
մարդ կա յին ան հա տա կա նու թյան հո գե
վեր լու ծա կան մո դե լը, այն գլխա վո րա պես 

ու ղերձ է գի տակ ցու թյան՝ գի տակ ցա կան, 
են թա գի տակ ցա կան և ան գի տակ ցա կան 
ոլորտ նե րին, ինչ հար թու թյան վրա էլ, որ 
յու րա քան չյու րի հա մար հա սա նե լի լի նի» 
[20, էջ 18–19]: 

Այ սօր հայտ նի են բազ մա թիվ գի տա
կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, տե սա
կետ ներ, առա ջար կու թյուն ներ, որոն ցում 
շեշ տադր վում է հե քի աթ նե րի կա րև որ 
նշա նա կու թյու նը երե խա նե րի էկո լո գի ա
կան դաս տի ա րա կու թյան խնդրում: Մենք 
այդ տե սա կետ նե րը բա ժա նում ենք երեք 
խմբի: Առա ջին խմբի հե քի աթ նե րը էկո
լո գի ա կան կրթու թյան և դաս տի ա րա կու
թյան նպա տա կով հո րին ված են ու սում
նա սի րող նե րի կող մից, մաս նա վո րա պես 
Բ. Յու. Չա ու սի [19], Վ.Վ. Պի ռո գի [15], 
Գ.Ա. Ֆա դե և ա յի կազ մած հե քի աթ նե րի 
ժո ղո վա ծուն [18] և այլն: Այս հե քի աթ նե
րի մի խում բը երե խա նե րին ծա նո թաց նում 
է ջրի շրջա նա ռու թյան և այն աղ տո տե լու 
հե տև անք նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես 
դրանք վեր նագր ված են. «Կա թի լի ճա նա
պար հոր դու թյու նը», «Աղ բյու րիկ», «Ճա նա
պար հոր դու թյուն դե պի կա պույտ երկն քի 
եր կի րե, «Ջրի շրջա նա ռու թյու նը բնու թյան 
մեջ» և այլն: Կար ծում ենք, որ այս պատմ
վածք նե րից մի քա նի սը կա րե լի է ընդգր
կել էկո լո գիա առար կա յի հա մա կարգ ված 
ընդ հա նուր ծրագ րի մեջ՝ ջրի աղ տոտ ման 
հե տև անք նե րին անդ րա դառ նա լիս: Բայց 
Բ. Յու. Չա ու սի [19] և Գ. Ա. Ֆա դե և ա յի 
[18] կազ մած հե քի աթ նե րի վեր նագ րե րում 
հան դի պում ենք. «Շատ զար հու րե լի պատ
մու թյու ն», «Առա վել ցա վա լի վի պակ չկա 
աշ խար հու մ», «Տխուր պատ մու թյու ն» և 
այլն: Երե խա նե րի հա մար նման վեր նագ
րե րով հե քի աթ նե րը մենք անըն դու նե լի 
ենք հա մա րում: Մեզ համնար ըն դու նե լի չէ 
նաև մի քա նի հե քի աթ նե րում կրկնվող հե
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տև յալ նա խա դա սու թյու նը. «…Նա սի րում 
էր մարդ կանց, չնա յած մայր եր կի րը ոչ մեկ 
ան գամ զգու շաց րել էր, որ նրանք նենգ 
են» [18, էջ 14], և պատ մու թյան շա րու նա
կու թյու նը դա ապա ցու ցում է: Որ քան էլ որ 
անհ րա ժեշտ է երե խա նե րին տե ղե կաց նել 
մարդ կանց ան հե ռա տե սու թյան, ագա հու
թյան, ան փու թու թյան և սխալ նե րի պատ
ճա ռով շրջա կա մի ջա վայ րին և ընդ հան
րա պես բնու թյա նը հասց րած վնասների ու 
դրանց հե տև անք նե րի մա սին, անըն դու
նե լի ենք հա մա րում նման տագ նա պա լից 
ու տխուր որա կում նե րը՝ նկա տի առ նե լով 
երե խա նե րի՝ այդ տա րի քին բնո րոշ հու զա
կա նու թյան բարձր մա կար դա կը:

Տե սա կետ նե րի երկ րորդ խում բը՝ եր
խա նե րի էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը կազ մա կերպ վում է հրա շա պա
տում հե քի աթ նե րի մի ջո ցով: Օրի նակ՝ 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա
նակ խա ղա յին իրա վի ճակ ստեղ ծե լիս 
ման կա վար ժը հեն վում է դե րա կա տար
նե րի տի պիկ վար քագ ծի վրա, կար ծես 
նրանց կյան քը շա րու նակ վում է սո վո րա
կան պայ ման նե րում: 
•	 Ամբողջ	 ժամանակ	 Կարմիր	 գլխարկը	

անտառով գնում է տատիկի մոտ, իսկ 
դա նշանակում է, որ նա կարող է ոչ 
միայն գայլի, այլ նաև ուրիշ գազանների 
հանդիպել, նա կարող է ինչ–որ բան 
հավաքել, գտնել հետաքրքիր ինչ–որ 
բան:

•	 Այբոլիտը	 բժիշկ	 է,	 նա	 բուժում	 է	
կենդանիներին, բայց կարող է 
բուժել նաև բույսերին, կարող է զննել 
կենդանիներին»[21]:
Նախ կի նում մեր հրա պա րա կած հոդ

վա ծում [6, էջ 92] այն հա մոզ մունքն ենք 
ար տա հայ տել, որ անհ րա ժեշ տու թյուն չկա 
երե խա նե րին զբա ղաց նե լու կամ ու սու ցա

նե լու նպա տա կով նրանց առա ջար կելու 
դաշ տե րից կամ ան տառ նե րից «ծա ղիկ ներ 
քա ղել», «թի թեռ նիկ ներ բռնել», «թփեր 
պո կել» կամ «կեն դա նի նե րի, թռչուն նե
րի բներ ու սում նա սի րել»: Սո վո րա կան 
պայ ման նե րում Կար միր գլխար կին նման 
վար քագ ծով ուղ ղոր դե լը, ոչ մի այն անար
դյու նա վետ, այլ նաև հա կա է կո լո գի ա կան 
է: Անըն դու նե լի է նաև սո վո րա կան պայ
ման նե րում Կար միր գլխար կին մի այ նակ 
ան տա ռում թող նե լը, քա նի որ նման իրա
վի ճա կում հայտն ված ցան կա ցած երե խա
յի կյան քը վտանգ ված է:

Բժիշկ Այ բո լի տի օրի նակն առա վել ու
սա նե լի է: Նրա կեր պա րը իրա կա նու թյուն 
տե ղա փո խե լով, կար ծում ենք, որ թե ման 
կա րե լի է առա վել զար գաց նել և հա մե
մա տա կան ներ անց կաց նել բժիշկ Այ բո լի
տի և այ սօր հան դի պող այն մարդ կանց 
ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև, որոնք, 
ան տե սե լով վայ րի կեն դա նի նե րի որ սով 
ու դրանց առք ու վա ճառ քից հսկա յա կան 
շա հույթ ներ ստա ցող ընդ հա տակ խմբա
վո րում նե րի չդա դա րող սպառ նա լիք նե
րը, իրենց կյան քը վտան գի են թար կե լով 
զբաղ վում են վայ րի կեն դա նի նե րի ու
սում նա սի րու թյամբ, պաշտ պա նու թյամբ և 
բուժ մամբ:

Էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան 
նպա տա կով կա խար դա կան հե քի աթ նե
րի կի րառ ման մեկ այլ մո տե ցում է. «Հե
տաքր քիր են պա րապ մունք նե րը հայտ
նի ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի («Գնդիկ 
բո քո նի կը», «Աղ վե սը և նա պաս տա կը», 
«Գա զան նե րի ձմե ռո ցը», «Այ ծը և գայ լը» 
և այլն) հե րոս նե րի կեր պար նե րի օգ տա
գործ մամբ. «Կատ վի տու նը», «Սա գեր–
սա գեր», «Ագ ռա վը», «Ար ջի մատ» և այլ 
հե քի աթ նե րի եր գե րով, պա րե րով, խա ղե
րով հա գե ցու մը: Կար դա լով և քննար կե լով 
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հե քի աթ նե րի բո վան դա կու թյու նը՝ դաս տի
ա րակ նե րը նյու թը բա ցա հայ տե լու հա մար 
օգ տա գոր ծում են դրվագ ներ, հե րոս նե րի 
արարք նե րը և կեր պար նե րը: Նրանք հե
քի աթ նե րի բո վան դա կու թյա նը հա մա պա
տաս խան հո րի նում են թա տե րա կան և 
տիկ նի կա յին բե մադ րու թյուն ներ, դրանց 
մո տիվ նե րով նկար չա կան հանձ նա րա րա
կան ներ են կազ մում, երե խա նե րին տա լիս 
են հար ցեր, որոնք ուղղված են տար բեր 
գոր ծո ղու թյուն նե րի, երև ույթ նե րի, իրա
վի ճակ նե րի մի ջև թաքն ված, չբա ցա հայտ
ված կա պե րի բա ցա հայտ մա նը» [21]:

Իհար կե երե խա նե րի ժա ման ցը հե
տաքր քիր կազ մա կեր պե լը նրանց հա մար 
շատ կա րև որ ու օգ տա կար է, բայց դա չի 
կա րող լի ար ժեք ապա հո վել երե խա նե րի 
էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյու նը:

Տե սա կետ նե րի եր րորդ խմբի կողմ նա
կից նե րը երե խա նե րի էկո լո գի ա կան դաս
տի ա րա կու թյան նպա տա կով առա ջար
կում են առանց տար բե րա կե լու հա տուկ 
այդ նպա տա կով հո րին ված հե քի աթ նե րը 
և ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը վե րը ներ
կա յաց ված սկզբուն քով[21]:

Կան հե տա զո տող ներ, որոնք ժո
ղովր դա կան հե քի աթ նե րը դի տար կում 
են էկո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան 
գա ղա փա րի տե սան կյու նից: Օրի նակ, Ե. 
Գո գի աշ վի լին [9, էջ 28], ու սում նա սի րե լով 
վրա ցա կան ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը, 
եկել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ «Հե քի
աթ նե րում հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ 
կեն դա նին և մար դը ոչ մի այն փո խա դարձ 
երախ տա գի տու թյուն են ար տա հայ տում, 
այլ հար գում են մի մյանց իրա վունք նե րը», 
կամ «…Կա խար դա կան հե քի աթ նե րում 
մար դը հան դես է գա լիս բնու թյան(կեն
դա նի նե րին) ըն կեր և նրա(նրանց) նկատ
մամբ ոչ թե վա խի, այլ սի րո զգա ցում է 

տա ծում: Հենց դա է ապա հո վում հե քի աթ
նե րի եր ջա նիկ ավար տը» [9, էջ 30]:

Իհար կե հոդ վա ծը չի ար ծար ծում էկո լո
գի ա կան դաս տի ա րա կության խնդիր ներ: 
Մեր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա տեքս տում 
մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում հոդ
վա ծում ար ծարծ ված կեն դա նի նե րի և բնու
թյան նույ նա կա նա ցու մը: Ի տար բե րու թյուն 
Ե. Գո գի աշ վի լու՝ մենք հե քի ա թում հան դի
պող կեն դա նի նե րին ոչ թե ողջ բնու թյան 
հետ ենք նույ նա կա նաց նում, այլ դի տար կում 
ենք որ պես նրա մեկ մաս նի կը:

Հայտ նի է, որ մարդ կու թյան առա
ջըն թա ցը պատ մա կա նո րեն ու նի առաս
պել–կրոն–գի տու թյուն ուղղ վա ծու թյու նը: 
Իհար կե դրանք փոխ կա պակց ված են և 
փոխլ րաց նում են մի մյանց: «Հա մա մարդ
կա յին ար ժեք նե րը կեն սա կան ուժ են հա
ղոր դում ժո ղովր դա կան մշա կու թա յին 
ավան դույթ նե րին, որոնց նշա նա կու թյու
նը չի նվա զում ցան կա ցած մարդ կա յին 
դա րաշր ջա նում» [13, էջ 219]: «Էկո լո գիա» 
առար կա յի դա սա նյու թում կա րև որ վում է 
ժո ղովր դա կան մշա կույ թի այն պի սի ժա
ռան գու թյուն, ինչ պի սին հրա շա պա տում 
հե քի աթ ներն են: Դա սա վան դու մը կազ մա
կեր պե լիս ապա հո վե լով ան ցու մը առաս
պե լա բա նու թյու նից դե պի էկո լո գի ա կան 
գի տու թյուն, մեր դա սա վանդ ման փոր ձը 
բե րել է այն հա մոզ ման, որ հե քի աթ նե
րի մի ջո ցով էկո լո գի ա կան գի տե լիք նե րը 
առա վել դյու րին են յու րաց վում կրտսեր 
դպրո ցա կան նե րի կող մից:

Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի էկո լո գի ա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը կազ մա կեր պե
լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել հե տև յալ 
մո տե ցում նե րը՝

1. Էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան 
նպա  տակն է, որ մար դը ներ դաշ նա
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կու թյան մեջ գտնվի ինքն իր, բնու
թյան և հա սա րա կու թյան հետ [8, էջ 
49; 11, էջ 56]

2. Կրտսեր դպրո ցա կան նե րի էկո լո գի ա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մար, որ
պես մե թո դա բա նա կան հիմ նա վո րում 
են դիտ վում Բ. Կոմ մո նե րի չորս օրենք
նե րը [12, էջ 23–33]:

3. Դա սա նյու թում նե րառ վել է Կյան քի 
պահ պան ման օրեն քը. կյան քը կա րող 
է գո յու թյուն ու նե նալ մի այն կեն դա նի 
մարմ նի մի ջով նյու թի էներ գի ա յի, տե
ղե կատ վու թյան հոս քի շարժ ման գոր
ծըն թա ցում [10, էջ 33]:

4. Էկո լո գի ա կան խնդիր ներ մե ծա մա
սամբ առա ջա նում են բնու թյան օրենք
նե րի ու օրի նա չա փու թյուն նե րի մա սին 
մար դու ան տե ղյա կու թյու նից և դրանց 
հետ չհա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու
թյու նից, որը հե տա գա յում կա րող է 
հան գեց նել նո րա նոր սխալ նե րի:

5. Առար կա յի դա սա վան դու մը անհ րա
ժեշտ է կազ մա կեր պել այն պես, որ 
երե խա յի մեջ ոչ թե տագ նապ և մարդ
կանց կամ ընդ հան րա պես կյան քի, 
ապա գա յի նկատ մամբ անվս տա հու
թյուն առա ջա նա, այլ ընդ հա կա ռա կը՝ 
լա վա տե սու թյուն, ինք նավս տա հու թյուն 
և կյան քի դժվա րու թյուն նե րը կա մաց–
կա մաց հաղ թա հա րե լու ցան կու թյուն ու 
կա րո ղու թյուն:
Ել նե լով վե րոն շյա լից առա ջար կում 

ենք տար րա կան դպրո ցում «Էկո լո գիա» 
առար կա յի դա սա վան դու մը կազ մա կեր
պել հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի մի ջո
ցով` ապա հո վե լով ար դյու նա վետ, սա հուն 
կա պը հրա շա պա տում հե քի աթ նե րից դե
պի գի տա կան ընդ հան րա ցում ներ, որոնք 
երե խա նե րին կօգ նեն պար զո րոշ հաս կա
նա լու կյան քում հան դի պող դժվա րու թյուն

ներն ու դրանք հաղ թա հա րե լու ու ղի նե րը, 
ինչ պես նաև բնու թյան հետ հա ղոր դակց
վե լու եղա նակ նե րը:

Անգ նա հա տե լի է հրա շա պա տում հե
քի աթ նե րի կա րև ո րու թյու նը երե խա յի ան
ձի ձև ա վոր ման գոր ծում: Դա են հաս տա
տում հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու նե ցող 
գիտ նա կան նե րի տե սա կետ նե րը.

«…Երե խան հե քի ա թից, տվյալ իրա վի
ճա կից, կյան քի յու րա քան չյուր իրա դար
ձու թյու նից վերց նում է այն, ին չը նրան հե
տաքրք րում է, ին չի կա րի քը նա ու նի, ոչ մի 
րո պե չընդ հա տե լով ընտ րե լու աշ խա տան
քը: Ու րիշ ին չի՞ հա մար է նրան անհ րա
ժեշտ հե քի ա թը: Նրա հա մար, որ պես զի 
ստեղ ծի իր բա նա կա նու թյան կա ռուց ված
քը, հաս տա տի տար բեր բնույ թի կա պեր. 
«ես և մյուս նե րը», «ես և առար կաները», 
«իրա կան և մտա ցա ծին առար կա ներ»: 
Հե քի ա թը նրան անհ րա ժեշտ է, որ պես զի 
իր հա մար պատ կե րա ցում ստեղ ծի տա
րա ծու թյան («հե ռու–մո տիկ») և ժա մա նա
կի («վա ղուց–հի մա», «սկզբում–հե տո», 
«երեկ–այ սօր–վա ղը») մա սին» [17, էջ 148]:

«Ողջ ման կա կան գրա կա նու թյու նից 
(շատ հազ վա դեպ բա ցա ռու թյամբ) ամե
նա շա տը հրա շա պա տում հե քի աթ ներն են 
հարս տաց նում երե խա նե րին և բա վա րա
րում նրանց ներ քին պա հանջ մունք նե րը: 
Կա խար դա կան հե քի աթ նե րը անհ րա ժեշտ 
են որ քան երե խա նե րին, նույն քան էլ մե
ծա հա սակ նե րին… Կա խար դա կան հե քի
աթ նե րը մարդ կա յին ներ քին խնդիր նե րի 
և դրանց լու ծում նե րի վե րա բե րյալ ան սահ
ման նյութ են պա րու նա կում բո լոր հա սա
րա կու թյուն նե րի հա մար, ան կախ պատ
մա կան ժա մա նա կաշր ջա նից» [20, էջ 17], 
կամ «Մեր օրե րում երե խա նե րը լուրջ 
վնաս ներ են կրում, քա նի որ նրան ցից շա
տե րը հնա րա վո րու թյուն չու նեն ծա նո թա
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նա լու հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի հետ: 
Մե ծա մա սամբ երե խա նե րը ծա նո թա նում 
են հե քի աթ նե րի փքուն ու պար զեց ված 
տար բե րակ նե րին, որոնք թու լաց նում են 
դրանց ներ գոր ծու թյան ու ժը և զրկում խոր
քա յին նշա նա կու թյու նից» [20, էջ 42–43]:

Նույն եզ րա հանգ ման է եկել նաև 
Կ. Դ. Ու շինս կին՝ Բ. Բեթլ հե մից մոտ հա
րյուր տա րի առաջ. «Ու շինս կին դաս տի
ա րակ չա կան առու մով հե քի աթ նե րը շատ 
ավե լի բարձր էր դա սում, քան ման կա կան 
գրա կա նու թյան մյուս բո լոր ժան րե րը: Եվ 
այդ սկզբուն քից ել նե լով` նա իր կազ մած 
դա սագր քե րում մեծ տեղ էր տա լիս հե քի
աթ նե րին» [4, էջ 20]: 

«Հենց ման կա կան հե քի աթ նե րով է 
սկսվում երե խա յի ծա նո թու թյու նը աշ խար
հի և մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի մա սին, մեր կյան քում գոր ծող հիմ նա
կան օրենք նե րի մա սին: Հե քի ա թի լե զուն 
հաս կա նա լի է երե խա յին» [5, էջ 3]:

Երե խա յի հա մար հրա շա պա տում հե քի
աթ նե րի կա րև ո րու թյան, նշա նա կու թյան 
մա սին կա րե լի է խո սել ան վերջ: Մի ան
շա նա կո րեն հա մա կար ծիք ենք որոշ հե
տա զո տող նե րի վերջ նա կան եզ րա կա ցու
թյուն նե րին՝ հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի 
դե րը երե խա նե րի զար գաց ման և առողջ 
հո գե կերտ վածք ձև ա վո րե լու հա մար անգ
նա հա տե լի և ան փո խա րի նե լի են:

Սո վո րա բար հե քի աթ նե րը կար դում 
են ծնող ներն իրենց ընտ րու թյամբ: Դա
սա րա նում, երե խա նե րի հետ աշ խա տե
լիս այն հար ցին, թե լսե՞լ են հե քի աթ ներ, 
աշա կերտ նե րի մի մա սը լռում է… Այ
սինքն, դա սա րա նում մեր կազ մած ծրագ
րով կար դա ցած հե քի աթ նե րի շար քը որոշ 
աշա կերտ նե րի հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ծա նո թա նա լու դրանց, իսկ մեծ մա սին ար
դեն հայտ նի հեքիաթ նե րը լսե լու պա հին 

ու նե ցած հո գեվ ի ճա կից և խնդիր նե րից 
ել նե լով՝ նո րո վի են ներ կա յա նում: Ուս տի 
երե խա յի հա մար հե քի ա թի վե րըն թեր
ցումն էլ դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե
նում: Մենք կփոր ձենք երե խա նե րի էկո
լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան խնդրում 
հրա շա պա տում հե քի աթ նե րի դե րը և մա
տուց ման ձևը դի տար կել նո րո վի: Տար բեր 
դպրոց նե րի 2–րդ և 3–րդ դա սա րան նե րում 
հե քի աթ նե րը կար դա լը, այն նո րո վի մեկ
նա բա նե լը և էկո լո գի ա կան տե սան կյու նից 
ներ կա յաց նե լը երե խա նե րը յու րաց նում են 
շատ արագ:

Պա տա հա կան չէ, որ երե խա նե րի 
հա մար կար դաց վող առա ջին հե քի ա թը 
«Ան խելք մարդն» է [3, էջ 5–7]. Էկո լո գի
ա կան խնդիր նե րի հիմ նա կան մե ղա վո րը: 
Ինչ պես պար զե ցինք հե քի ա թը մեկ նա
բա նե լիս, երե խա նե րը իրենք են բա ցատ
րում նրա տխուր վախ ճա նի պատ ճա ռը և 
ներ կա յաց նում պատ մու թյու նը եր ջա նիկ 
ավար տի հասց նե լու ու ղին: Երե խա նե րը 
ան մի ջա պես կռա հում են, որ եթե մար դը 
օգ ներ ծա ռին, ապա նրա այդ արար քը և՛ 
իր, և՛ ծա ռի հա մար օգ տա կար կլի ներ՝ ին
քը կհարս տա նար, իսկ ծա ռը կկա նա չեր: 
Հա ջորդ հան դիպ մա նը, եթե նա ըն դու
ներ աղջ կա առա ջար կը, ապա եր ջա նիկ 
կապ րեր իր կո ղակ ցի հետ և գայ լի բա
ժին չէր դառ նա: Հենց այս քննար կու մից 
հե տո երե խա նե րին ներ կա յաց նում ենք 
էկո լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան նպա
տա կը՝ մար դը պետք է հա մե րաշ խու թյան 
(ներ դաշ նա կու թյան) մեջ լի նի իր, շրջա
պա տող մարդ կանց (հա սա րա կու թյան) 
և բնու թյան հետ: Տվյալ հե քի ա թում նա 
հա մե րաշ խու թյան մեջ չէր և իր հետ՝ հրա
ժար վեց հարս տու թյու նից, չնա յած ին քը 
քաղ ցած էր ու շատ աղ քատ, հա մե րաշ
խու թյան մեջ չէր բնու թյան հետ. չօգ նեց 
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ծա ռին, հա մե րաշ խու թյան մեջ չէր նաև 
մարդկանց հետ՝ մեր ժեց աղջ կան և դրա 
հա մար պատժ վեց բնու թյան մյուս ներ
կա յա ցուց չի՝ գայ լի կող մից: Քա նի որ երե
խա ներն իրենք էին ներ կա յաց րել թե որ 
դեպ քում նա կա րող էր եր ջա նիկ կյանք 
ու նե նալ, այս մեկ նա բա նու թյու նը հա մո զիչ 
է թվում և շատ արագ է յու րաց վում: Այ նու
հե տև մենք անդ րա դառ նում ենք մար դու և 
ծա ռի (կա նաչ բնու թյան) հա րա բե րու թյան 
առա վել ման րա մասն մեկ նա բա նու թյա նը: 
Եթե մար դը օգ ներ ծա ռին և հա ներ ոս
կին, ապա եր կու սի հա մար էլ օգ տա կար 
կլի ներ, և մենք առանց դժվա րու թյան երե
խա նե րին սո վո րեց նում ենք էկո լո գի ա կան 
գոր ծոն նե րից մե կը՝ սիմ բի ո զը, երբ եր կու 
տե սակ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կող
մե րի հա մար օգ տա կար է: Սո ցի ո լո գի ա
յում, որ պես մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն
նե րի ըն դու նե լի ձև, սիմ բի ոզ տեր մի նը 
վա ղուց է կի րառ վում: Քա նի որ նպա տակ 
ու նենք նաև հե քի աթ նե րի մի ջո ցով օգ
նելու երե խա նե րին սո ցի ա լա կա նաց ման 
խնդրում, այդ պատ ճա ռով սիմ բի ոզ տեր
մի նը առա վել հաս կա նա լի դարձ նե լու հա
մար օրի նակ ներ ենք բե րում հենց երե խա
նե րի և իրենց ըն կեր նե րի սիմ բի ո զա յին 
բնույ թի հա րա բե րու թյուն նե րից՝ խրա խու
սե լով նման փոխ հա րա բե րու թյու նը նրանց 
մի ջև: Երե խա նե րը առա վել ակ տի վա նում 
են, երբ խո սում ենք մար դու կյան քում ծա
ռի դե րի մա սին: Չնա յած այն հար ցին, 
թե ինչ դեր ու նի ծա ռը մար դու հա մար, 
նրանք առա ջի նը նշում են, որ ծա ռը տա
լիս է միրգ, շի նա նյութ, վա ռե լա փայտ և 
այլն: Տեսնե լով, որ ու սու ցի չը այլ պա տաս
խան նե րի էլ է սպա սում, սկսում են նշել 
դրանց «երկ րոր դա կան» հատ կու թյուն նե
րը, որ նա գե ղեց կաց նում է շրջա պա տը 
(գե ղա գի տա կան հա ճույք), որ ամա ռը նրա 

ստվե րում զով է ու խա ղա լը հա ճե լի: Լի
նում են նաև պա տաս խան ներ, որ ծա ռը 
թար մաց նում է օդը: Այս պա տաս խան նե
րից հե տո մենք բա ցատ րում ենք, որ ծա ռի 
տե րև նե րը ար տադ րում են թթվա ծին, որ 
տե րև նե րի մի ջո ցով ծա ռը օդից խո նա վու
թյուն է վերց նում, իսկ աղ տոտ ված օդում 
գտնվող փո շին, նստե լով տե րև նե րի վրա, 
մաք րում է օդը: Տեղ կաց նում ենք նաև, որ 
ծա ռի տե րև ներն ու նեն օդը, իսկ ար մատ
նե րը հո ղը խո նավ պա հե լու հատ կու թյուն 
և դրանց կտրե լու դեպ քում շրջա կայ քում, 
գտնվող աղ բյուր նե րը ցա մա քում են, օդը 
չո րա նում է, հո ղը տե ղա շարժ վում և կորց
նում է իր օգ տա կար հատ կու թյուն նե րը, 
իսկ քա մի նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը և 
արա գու թյու նը մե ծա նում է: Հայտ նի են 
բազ մա թիվ ծա ռա տե սակ ներ, որոնց տար
բեր մա սե րը՝ ար մատ նե րը, կե ղևը, տե րև
նե րը, պտուղ նե րը, սեր մե րը և այլն օգ տա
գործ վում են հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման 
հա մար և նրանց ոչ բո լոր օգ տա կար հատ
կու թյուն ներն են բա ցա հայտ ված: Այս տե
ղե կատ վու թյու նից հե տո ծա ռից անն պա
տակ տե րև պո կելն էլ է ան հաս կա նա լի: 
Ինչ վե րա բեր վում է պտուղ նե րին, ապա 
մարդ կանց հա մար այն կա րե լի է հա մե մա
տել հե քի ա թի ծա ռի «ար մատ նե րի տակ 
գտնվող ոս կու» հետ: Հի շենք Վ. Գյո թեի 
«Ֆա ուստ»–ից հե տև յալ հատ վա ծը.

Չորս կողմ կան թաղված գանձեր անհատնում:

Արտը վարելիս հանկարծ ինչ–որ տեղ 

Գեղջուկն էլ ոսկու կճուճ է գտնում:

Կարծում է, թե դա բորակ է բյուրեղ, 

Այնինչ ոսկի է: Ահով, հրճվագին,

Աղքատը հողից հանում է ոսկին[1, էջ 24]:

Հե տաքր քիր է նաև գրքի վեր ջում 
գրաքն նա դատ Գ. Կուր ղի նյա նի այս տո
ղե րի մեկ նա բա նու թյու նը. «Այս տեղ Գյո
թեն Մե ֆիս տո ֆե լի շուր թե րով... ամե նայն 
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լրջու թյամբ հու շում է, որ ամեն հարս տու
թյան հիմ քե րի հիմ քը գյու ղա ցու աշ խա
տանքն է մի այն, և առ հա սա րակ աշ խա
տան քը, որ հո ղի մեջ է թաքն ված ամեն մի 
հարս տու թյուն» [1, էջ 441]:

Ինչ պես ար դեն նշել էինք մեր նա խորդ 
հոդ ված նե րից մե կում, բնու թյու նը (մեր 
օրի նա կի դեպ քում ծա ռը) ինքն է առա ջար
կում այն պա հը, երբ իրե նից կա րե լի է օգտ
վել [7, էջ 49]: Եր բեմն էլ բնու թյունն է մար
դու օգ նու թյան կա րի քը զգում: Եթե մար դը 
պտղա տու այ գի տնկի և խնա մի այն, ապա 
ստաց ված բեր քը օգ տա գոր ծե լով և վա ճա
ռե լով՝ ծա ռից հենց այդ «ոս կին» կստա նա: 
Այս հե քի ա թի մեկ նա բան ման շրջա նակ նե
րում դե ռևս հպան ցիկ կեր պով ենք անդ
րա դառ նում իր պտուղ նե րը քա ղե լու ծա ռի 
խնդրան քին և մար դու աշ խա տան քին, 
որը նրա բա րե կե ցիկ կյան քի պայ մանն է:

Այս պի սով, ծա ռի օգ տա կա րու թյան մա
սին խո սե լիս դրանք թվար կում ենք հե տև
յալ հա ջոր դա կա նու թյամբ՝
•	 ծա	ռը	գե	ղեց	կաց	նում	 է	 շրջա	կա	մի	ջա

վայ րը,
•	 տե	րև	նե	րը	թթվա	ծին	են	ար	տադ	րում,
•	 ծա	ռի	 հա	րև	ա	նու	թյու	նը	 առող	ջա	րար	 է	

մեզ հա մար,
•	 ու	նի	օդի	խո	նա	վու	թյու	նը	կար	գա	վո	րե

լու հատ կու թյուն,
•	 հո	ղը	 պաշտ	պա	նում	 է	 քայ	քայ	վե	լուց,	

լվաց վե լուց,
•	 չի	թող	նում,	որ	աղ	բյուր	նե	րը	չո	րա	նան,
•	 նվա	զեց	նում	 է	 քա	մու	 հա	ճա	խա	կա	նու

թյու նը և թու լաց նում արա գու թյու նը՝ 
շրջա կա մի ջա վայ րի կլի ման դարձ նե
լով մեղմ ու հա ճե լի,

•	 ծա	ռի	տե	րև	նե	րը,	ար	մատ	նե	րը,	պտուղ
նե րը տար բեր հի վան դու թյուն ներ են 
բու ժում, և վեր ջա պես, կան ծա ռա տե
սակ ներ, որոնք միրգ են տա լիս կամ օգ

տա գործ վում են տար բեր կեն ցա ղա յին 
առար կա ներ պատ րաս տե լու հա մար:
Նույնատիպ հատկություններով են 

օժտված նաև թփերը, խոտաբույսերն ու 
ծաղիկները, ուստի երեխաների առջև 
պետք է դրվի նաև դրանց կյանքին 
անհարկի չմիջամտելու պահանջը:

Այ սինքն, երե խա նե րը այս հե քի ա թի 
ծա ռի և մար դու հա րա բե րու թյու նը էկո լո
գի ա կան տե սան կյու նով մեկ նա բա նե լիս 
հեշ տու թյամբ ծա նո թա նում և յու րաց նում 
են էկո գոր ծոն նե րից մե կը՝ սիմ բի ո զը, որը 
մի մյանց հետ շփվե լու առա վել ըն դու նե
լի տար բե րակ է: Երե խա նե րը տե ղե կա
նում են նաև բու սա կան աշ խար հի կա րև
որ հատ կու թյուն նե րին, որը վեր ջին նե րիս 
կյան քին ան հար կի չմի ջամ տե լու հա մո
զիչ փաս տարկ է: Որ պես տնա յին աշ խա
տանք՝ երե խա նե րին հանձ նա րա րում ենք 
տա նը նկա րել ծա ռեր, որոն ցից մե կի (կամ 
մի քա նի սի) բնի վրա պատ կե րեն ու րախ 
ծա ռի դեմ քը, իսկ մյու սին (կամ մյուս նե
րին) վի րա վոր, ցավ զգա ցո ղի նը [14, էջ 
37]: Հանձ նա րա րում ենք նաև, որ պես զի 
որո շեն, թե իրենց շրջա պա տում գտնվող 
ծա ռե րից որոնց կա րե լի է հա մա րել ու
րախ, իսկ որոնց տխուր, և ար տա հայ տեն 
իրենց կար ծի քը, թե ինչն է ծա ռի տխրու
թյան պատ ճա ռը և ին չու են դրանք թվա
քա նա կով առա վել գե րակշ ռում: Հա ջորդ 
դա սին երե խա նե րը դպրո ցի շրջա կա մի
ջա վայ րի ծա ռե րից մատ նա ցույց են անում 
ու րախ և տխուր ծա ռե րը:

Շա րու նա կե լով հե քի ա թի մեկ նա բա նու
թյու նը, անդ րա դառ նում ենք աղջ կա հետ 
ամուս նու թյան մերժ մա նը: Եթե նա ամուս
նա նար, ապա և՛ մի այ նակ, և՛ աղ քատ չէր 
մնա՝ իրեն դարձ նե լով «գե լի բա ժին»: 
Կնոջ ամուս նու թյան առա ջար կը ան խելք 
մար դու կող մից մեր ժե լը մենք քննար կում 
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ենք նրա սո ցի ա լի զա ցի ա յի շրջա նակ նե
րում, որը նույն պես ան խելք մար դու մեջ 
չէր ձև ա վոր վել՝ դառ նա լով նրա կոր ծան
ման պատ ճառ նե րից մե կը: Նշենք նաև, 
որ ազատ և ան կաշ կանդ քննար կե լով 
նրանց ամուս նու թյան թե ման, նույն կերպ 
դա թույ լատ րե լով երե խա նե րին, այն բա
րեն պաստ է անդ րա դառ նում և՛ նրանց 
սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյան, և՛ սո ցի ա
լա կա նաց ման խնդրին. մար դը չպետք է 
մեր ժի այլ մարդ կանց ըն կե րակ ցու թյու նը, 
իսկ ճա նա պար հը մի այ նակ շա րու նա կե լու 
ցան կու թյու նը նրան կկոր ծա նի:

Հե քի ա թում հի շա տակ վող Աստ ծուն երե
խա նե րին ներ կա յաց նում ենք որ պես հսկա, 
ամե նա կա րող, բա րի և իմաս տուն պա պի կի: 
Մենք մի տում նա վոր շրջան ցում ենք Աստ ծո 
թե մա յով քննար կում նե րը, դրա իրա վուն քը 
վե րա պա հե լով կրո նի դա սա ժա մե րին:

Ինչ վե րա բեր վում է գայ լին, ապա այն 
հար ցին, թե որ դեպ քում գայ լը մար դուն չէր 
ու տի, երե խա նե րը պա տաս խա նում են, որ 
եթե մար դը հարս տա նար և ամուս նա նար, 
գու ցե չհան դի պեր գայ լին կամ էլ օգ ներ 
նրան: Երե խա նե րի մեջ գայ լի նկատ մամբ 
բա ցա սա կան վերա բեր մունք չա ռա ջաց
նե լու նպա տա կով մենք նրանց պատ մում 
ենք գայ լե րի մա սին: Պատ մում ենք գայ լե
րի հետ կապ ված իրա կան դեպ քեր, որոնք 
հա տա տում են, թե որ քան հաս կա ցող են 
նրանք և թե ինչ պես են մար դու նման ըն
տա նիք նե րով ապ րում, որ պատ մու թյան 
մեջ հայտ նի են 15–ից ավե լի «Մա ուգ լի» 
երե խա ներ [16, էջ 83], այ սինքն, եր բեմն 
գայ լե րը կա րո ղա նում են խնա մել, սի րել և 
իրենց ձև ով դաս տի ա րա կել մար դու երե
խա յին, որ գայ լե րը ան տա ռի սնի տար ներն 
են (բե րել օրի նակ ներ) և նրանք ոչ խա րի 
հո տի կամ մարդ կանց վրա հար ձակ վում 
են, քա նի որ վեր ջին ներս հո ղա գոր ծու

թյան կամ որ սոր դու թյան պատ ճա ռով գայ
լե րին զրկել են որս գտնե լու հնա րա վո րու
թյու նից ու ապ րե լու տա րած քից: Եվ քա նի 
որ գայ լը գի շա տիչ է, կա րե լի է խո սել նաև 
«գի շատ չու թյուն» էկո գոր ծո նի մա սին: Այ
նու հե տև բա ցատ րել, որ կեն դա նի նե րը 
բա ժան վում են՝ ըն տա նի, վայ րի և մարդ
կանց ու ղեկ ցող: Մինչ այդ երե խա նե րին 
ծա նոթ այն պատմ վածք նե րը, ոտա նա վոր
ներն ու առար կա նե րը, որոնք կեն դա նի նե
րին մարդ կա յին տար բեր բնա վո րու թյան 
գծե րով են ներ կա յաց վում (աղ վե սը՝ խո
րա մանկ, գայ լը՝ ագահ և վտան գա վոր և 
այլն) հե քի աթ նե րում դրանց հան դի պե լով, 
անհ րա ժեշտ է նաև երե խա նե րի հետ զրու
ցել կեն դա նի նե րի իրա կան վար քագ ծի 
մա սին, նրանց մեջ բնու թյան նկատ մամբ 
ճշգրիտ իմա ցա կա նու թյուն և վար քա գիծ 
դրսև ո րե լու նպա տա կով: Անհ րա ժեշտ է 
առան ձին դա սա ժամ հատ կաց նել կեն դա
նի նե րի ձա գե րի վար քագ ծի քննարկ ման 
հա մար (երե խան մտքում հա մե մա տա
կան ներ է անց կաց նում իր հետ), ազ դե լով 
նրանց հու զա կան ոլոր տի վրա, որը կեն
դա նի նե րի նկատ մամբ առա վել գթա սիրտ, 
զգու շա վոր և պա տաս խա նա տու դարձ նե
լու նա խա պայ ման է: Օրինակ՝ եթե մայր 
ոչխարը սատկում է, նրա գառը տեղից 
(մոր կողքից) չի շարժվում, հրաժարվում է 
սննդից և ինքն էլ է սատկում: Սատկում են 
նաև բնության մեջ առանց մոր խնամքի 
մնացած կամ մարդկանց կողմից որսված 
շատ վայրի կենդանիների ձագեր, որոնց 
կենդանի մնալու հավանականությունը 
անազատ պայմաններում գրեթե ան
հնա րին է (երեխաներն իրենք էլ են բե
րում բազմաթիվ օրինակներ): Կեն
դա նիների տառապանքների մասին 
տե ղեկությունները բավականին ծանր 
փոր ձու թյուններ են երեխաների համար: 
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Այդ տխուր պատմությունները երեխաների 
մեջ առաջացնում են կենդանիների նկատ
մամբ առավել զգուշավոր վերաբերմունք 
ցուցաբերելու զգոնություն: 

Այս և հա ջոր դիվ շա րադր վող հե քի աթ
նե րը էկո լո գի ա կան տե սան կյու նից մեկ նա
բա նու թյան մի ջո ցով կազ մա կեր պում ենք 
երե խա յի դաս տի ա րա կու թյու նը՝ նրա մեջ 
ձև ա վո րե լով ներ դաշ նա կու թյուն (կա րե
լի է սկզբնա կան դա սա ժա մե րին ներ դաշ
նա կու թյան փո խա րեն օգ տա գոր ծել նաև 
հա մե րաշ խու թյուն բա ռը, հե տո կա մաց–
կա մաց այն փո խա րի նե լով ներ դաշ նա կու
թյուն բա ռով) ինքն իր հետ (ան խելք մար դը 
դա չու ներ և բե րել բազ մա թիվ օրի նակ ներ՝ 
ժա մա նա կին չսնվե լը, չքնե լը, թաց հա գուս
տը եր կար ժա մա նակ չփո խե լը, դա սե րը 
ժա մա նա կին չսո վո րե լը, տար բեր հար ցե
րում իր հա մար դժվա րու թյուն ստեղ ծե լը և 
այլն), հա սա րա կու թյան հետ (ան խելք մար
դը մեր ժեց կնոջ հետ հա մա գոր ծակ ցե լուց, 
երե խա յի պա րա գա յում՝ սիմ բի ո զի սկզբուն
քով դա սա րա նի մյուս աշա կերտ նե րի հետ 
շփու մը) և բնու թյան հետ (ան խելք մար դը 
չհաս կա ցավ և չօգ նեց ծա ռին՝ ինքն էլ մնա
լով նույն քաղ ցածն ու աղ քա տը): Երե խա
նե րի հա մար, որ պես բնու թյան հետ հա
մե րաշ խու թյան առա ջին նա խա պայ ման 
ու երաշ խիք հա մա րել նա խօ րոք մե ծա հա
սակ նե րի հետ հա մա ձայ նեց ված բնու թյան 
մեջ իր վար քի դրսև ո րու մը և բնու թյան 
օբյեկտ նե րի ան հար կի չվնա սե լու զգու շա
վո րու թյան նկա տա ռու մը:

«Անխելք մարդը» հեքիաթի մեկ նա բա
նու թյունը համընկնում է Բ. Կոմմոների 4 
օրենքներից 3–ի հետ. դրանք են՝
•	 Ամեն	 ինչ	 կապված	 է	 ամեն	 ինչի	

հետ(1օրենք),
•	 Բնությունը	ավելի	լավ	գիտե	(3	օրենք),
•	 Ոչ	 մի	 բան	 անվճար	 չի	 տրվում	 

(4 օրենք): 
Չմանրամասնելով, միայն նկատենք, 

որ այս օրենքները կարելի է լիովին մեկ
նա բանել հեքիաթի բովանդակության 
միջոցով: 

Իսկ 2–րդ օրեն քին. Ամեն ինչ պետք է 
ան հե տա նա որևէ տեղ, հար կա վոր է հատ
կաց նել առան ձին դա սա ժա մեր՝ նվիր ված 
բնա կա րա նի աղ բից մին չև Եր կիր մո լո րա
կի հսկա յա ծա վալ աղ տոտ ման խնդրին: Այս 
օրենք նե րին կանդ րա դառ նանք նաև մյուս 
հե քի աթ նե րը ըն թեր ցե լու և մեկ նա բա նե լու 
դեպ քում ևս, քա նի որ նա խա տես վում է 
առան ձին հոդ վա ծով անդ րա դառ նա լու 
այլ հե քի աթ նե րի մեկնա բա նու թյուն նե րի: 
Մաս նա վո րա պես, որ քա նով է հե քի ա թի 
հե րո սի թա գա վոր կամ թա գու հի դառ
նա լու փաս տը առնչ վում կրտսեր դպրո
ցա կա նի հետ: Հա մե մա տու թյուն ներ են 
անց կաց վե լու թա գա վոր դար ձած հե րո
սի և ան խելք մար դու վար քագ ծե րի մի
ջև: Նույն սկզբուն քով մեկ նա բան վե լու են 
հե քի աթ նե րի հե րոս նե րի հա ջո ղու թյուն
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Волшебная сказка как фактор экологического воспитания младших школьников
З. Вардересян

В статье обсуждается, что наиболее продуктивный метод экологического воспитания 
младших школьников – это его организация с помощью волшебных сказок. 

Учитывая что экологические проблемы в большинстве случаев возникли по причине 
«глупости» человека, по этой причине с точко зрения экологического воспитания 
первым обсуждается сказка «Глупый человек».

Fairy Talesas Ecological Educational Means for Junior School Children
Z. Varderesyan

It is proven in dhe article that the most productive method to ecologically educate junior 
school children is organizing it in the means of fairy tales.

Admitting that ecological problems originated mostli because of foolishness of a man, 
thereupon we discuss firstly the tale on «Foolish man» in the ecological point of view. 
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ՆՈւՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱՆձԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄը 

փՈՐձԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ
Քրե ա դա տա վա րու թյան հիմ նա կան 

խնդի րը հե տա զոտ վող օբյեկ տի նույ նա
կա նաց ման խնդիրն է. լի նի դա առար
կա, անձ, թե կեն սա բա նա կան հետք, այն 
անհ րա ժեշտ է նույ նա կա նաց նել, այ սինքն 
հաս տա տել նրա նույ նու թյու նը հե տա զոտ
ման տար բեր մե թոդ նե րի կի րառ ման մի
ջո ցով: Նույ նա կա նաց ման հիմ նա կան 
սկզբունք ներն են՝ 

1. Գո յու թյուն ու նեն եր կու հաս կա ցո
ղու թյուն ներ՝ առա ջի նը նույ նա կա նաց
ման են թա կա, այ սինքն նույ նա կա նաց վող 
օբյեկտ ներն են և երկ րոր դը՝ նույ նա կա
նաց նող օբյեկ տնե րը, որոնց օգ նու թյամբ 
կա տար վում է նույ նա կա նա ցու մը

2. Ան ձի նույ նա կա նա ցու մը ան ձի նույ
նու թյան հաս տա տումն է վեր ջի նիս հատ
կա նիշ նե րի հա րա բե րա կան ու սում նա սի
րու թյան մի ջո ցով:

Գի տու թյան և տեխ նի կա յի գրե թե բո
լոր բնա գա վառ նե րի օգ նու թյամբ կա րե
լի է կա տա րել ան ձի նույ նա կա նա ցում և 
գի տու թյան հե տա գա զար գաց ման հետ 
հա մըն թաց նաև կա տա րե լա գործ վում են 
քրե ա դա տա վա րա կան պրակ տի կա յում 
կի րառ վող նույ նա կա նաց ման մե թոդ նե րը: 
Դա տա կան գի տու թյա նը ծա ռա յող ժա մա
նա կա կից նույ նա կա նաց ման մե թոդ նե րը 
տար բեր վում են վաղ ան ցյա լում օգ տա
գործ վող մե թոդ նե րից: Առա վել հա ճախ 
անհ րա ժեշտ է լի նում ան ձի նույ նա կա նա
ցում իրա կա նաց նել հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ կաս կած վող, ան հայտ կամ ձեր բա կալ
ված ան ձանց, ան հայտ դի ակ նե րի և այ լոց 

ինք նու թյու նը որո շե լու ժա մա նակ: Դա տա
կան մար մին նե րը հա ճախ են այս խնդի րը 
լու ծում ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե
րի ու սում նա սի րու թյան մի ջո ցով, սա կայն 
ավե լի բարդ է լի նում, երբ փաս տաթղ թե րը 
բա ցա կա յում են: Այս դեպ քե րում քննիչ նե
րը դի մում են դա տաբժշ կա կան և այլ փոր
ձա գետ նե րի օգ նու թյա նը: Նույ նա կա նաց
ման օբյեկ տի նախ նա կան տվյալ նե րով և 
նրա յու րա հատ կու թյուն նե րով է պայ մա
նա վոր ված հե տա զոտ ման մե թո դի ընտ
րու թյու նը և այս կամ այն մե թո դի կի րա
ռու մը տվյալ օբյեկ տի նույ նա կա նաց ման 
նպա տա կով, օրի նակ` մատ նադ րոշ մա յին 
փոր ձաքն նու թյան մե թո դը, որ հիմն ված է 
ձեռ քե րի և ոտ քե րի մատ նե րի պա պի լյար 
գծե րի ու սում նա սի րու թյան վրա: Ար տա
քին տվյալ նե րի նկա րագր ման հի ման վրա 
ստաց ված դի ման կա րի, ան ձի յու րա հատ
կու թյուն նե րի և հա տուկ նշան նե րի օրի
նակ` խա լե րի դաջ վածք նե րի, սպի նե րի և 
այլ նշան նե րի մի ջո ցով: 1870 թ. ֆրան սի
ա կան անտ րո պո լոգ Ալ ֆոնս Բեր տի լյո նը 
առա ջար կել էր անտ րո պո մետ րի ա յի մե
թո դը: Անտ րո պո մետ րի ա յի մե թո դը կի
րառ վում էր մարմ նի եր կա րու թյան, ոտ
նա թա թե րի, կրծքա վան դա կի և մարմ նի 
այլ հատ ված նե րի չափ սե րի որոշ ման ժա
մա նակ: Սա կայն այս մե թո դը շատ շու տով 
փո խա րին վեց դակ տի լոս կո պիկ մե թո դով: 
Թեև հարկ է նշել, որ ներ կա յումս նույն պես 
հա ճախ կի րառ վում է առա վել կա տա րե լա
գործ ված անտ րո պո մետ րի ա յի մե թո դը: 
Ներ կա յիս հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում 
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են այն մա սին, որ ան ձի նույ նա կա նաց
ման հա մար հատ կան շա կան են առա ջին 
հեր թին տա րի քը, սե ռը, ռա սսա յա կան 
պատ կա նե լսու թյու նը, հա սա կը, աչ քե րը 
(գույ նը), մա զե րը (գույ նը), դեմ քի ար տա
հայ տու թյու նը, քի թը, կազմ ված քի յու րա
հատ կու թյուն նե րը, և այս առու մով առա վել 
ին ֆոր մա տիվ են աչ քե րը, շրթունք նե րը, 
ձեռ քե րի դաս տակ նե րը, ոտ քե րը և իհար
կե հա տուկ նշան նե րը: Այս ար տա քին 
նշան նե րը իրենց հեր թին բա ժան վում են 
երեք խմբի՝ 1–ստա տիկ հատ կա նիշ ներ 
(անա տո մի ա կան հատ կա նիշ ներ, ֆի զի
կա կան տվյալ ներ), 2–դի նա միկ հատ կա
նիշ ներ (ֆունկ ցի ո նալ հատ կա նիշ նե րը, 
բնո րոշ էքսպ րես սի ան) և մի ջին հաս տա
տուն հատ կա նիշ ներ (լրա ցու ցիչ): [4]

Հե տա զոտ վո ղի ար տա քի նը կա րող է 
նկա րագր վել և հաս տատ վել դի ման կա
րի գրա ֆի կա կան պատ կեր ման մի ջո ցով, 
որ կազմ վում է վկա նե րի նկա րագ րե րի 
հի ման վրա, այ սինքն՝ ֆո տո րո բո տի մի
ջո ցով և հո գե բա նա կան դի ման կա րի մի
ջո ցով, որը նույն պես կազ մա վոր վում է ար
տա քին տվյալ նե րի օգ նու թյամբ:

Լայ նո րեն կի րառ վող մե թոդ նե րի թվին 
է պատ կա նում այս պես կոչ ված մատ նադ
րոշ մա յին փոր ձաքն նու թյան մե թո դը, որ 
հիմն ված է ձեռ քե րի և ոտ քե րի մատ նե
րի պա պի լյար գծե րի ու սում նա սի րու թյան 
վրա:Պա պի լյար գծե րը ան փո փոխ են 
մնում մար դու ողջ կյան քի ըն թաց քում, եթե 
իհար կե մաշ կը չի են թարկ վում շատ խո րը 
վնաս վածք նե րի: Ան հայտ դի ակ նե րի և ան
ձանց հայտ նա բեր ման դեպ քում ոս տի կա
նու թյան աշ խա տա կից նե րի և դա տաբժշ
կա կան փոր ձա գե տի ներ կա յու թյամբ 
մատ նա հետ քա բա նի կող մից կա տար վում 
է մատ նադ րոշ մա յին փոր ձաքն նու թյուն և 
տվյալ նե րը պահ պան վում են ՆԳ, նույ նա

կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 
կա տար վում է հա մե մա տում:

Բա վա կա նին զգա լի հետ մա հու փո փո
խու թյուն նե րի պայ ման նե րում դի ա կի կամ 
ոսկ րե րի հայտ նա բեր ման ժա մա նակ օգ
տա գործ վում են ռենտ գեն, լու սան կա րա
յին և կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րը: Վեր
ջին ներս լի նում են հյուս ված քա բա նա կան, 
բջջա բա նա կան, սե ռո լո գի ա կան, իմու նո
լո գի ա կան և մո լե կու լյար–գե նե տի կա կան: 
Կեն սա բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
թվին են պատ կա նում նաև օդո րո լո գի ա
կան հե տա զո տու թյուն նե րը, որոնք կազ
մում են առան ձին խումբ և ներ կա յաց վում 
որ պես առան ձին փոր ձա գի տա կան բնա
գա վառ: Այս պի սով հե տա զոտ ման կեն սա
բա նա կան մե թոդ նե րը պայ մա նա կա նո
րեն բա ժան վում են եր կու խմբի` առա ջի նը 
հիմն ված է օբյեկտ նե րի կեն սա բա նա կան 
հատ կու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան վրա 
(օդո րո լո գի ա կան), իսկ երկ րոր դը՝ կեն
սա բա նա կան հա մա կար գե րի օգ տա գործ
ման՝ որ պես դե տեկ տոր ներ: Կեն սա բա նա
կան օբյեկտ նե րը հե տա զոտ վում են ծանր 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
ժա մա նակ, երբ դեպ քի վայ րում հայտ նա
բեր վում են տար բեր ծա գում ու նե ցող կեն
սա բա նա կան օբյեկտ ներ, կամ էլ՝ դրանց 
հետ քեր (արյան, մե զի, քրտնար տադ
րու թյան և այլն), և մի այն այդ հետ քե րով 
է կա րե լի ստա նալ հան ցա գոր ծի մա սին 
անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ: Կեն սա
բա նա կան ծա գում ու նե ցող օբյեկտ նե րի 
հե տա զոտ ման առանձնահատկությունն 
այն է, որ նրանք շատ լա բիլ են և փո փոխ
վում են ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն
նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Սա դժվա րաց
նում է նրանց բա ցա հայ տու մը, ստա ցու մը, 
ար տա թո րու մը, պահ պա նու մը հա տուկ 
պայ ման նե րում ավե լի հա ճախ ցածր ջեր
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մաս տի ճան նե րի պայ ման նե րում և պա
հանջ վում է հե տա զո տու թյան ան հա պաղ 
իրա կա նա ցում՝ հնա րա վոր փո փո խու
թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով: Այս 
ամե նը պա հան ջում է առանձնահատուկ 
մե թոդ նե րի կի րա ռում: Կեն սա բա նա կան 
հատ կու թյուն նե րը բնո րոշ են մի այն կեն սա
բա նա կան ծա գում ու նե ցող օբյեկտ նե րին, 
և դրանց հե տա զո տու թյու նը հնա րա վոր է 
մի այն կեն սա բա նա կան հա մա կար գե րի 
կի րառ ման շնոր հիվ: Օրի նակ՝ հո տը, հա
մը, տես քը հե տա զոտ վում են հա մա պա
տաս խան զգա յա րան նե րի րե ցեպ տոր նե
րի մի ջո ցով` այս պես՝ հո տա յին, հա մա յին, 
տե սո ղա կան և այլն: Մի և նույն ժա մա նակ 
այս մե թոդ նե րը օգ տա գործ վում են թմրա
մի ջոց նե րի, նավ թի, տար բեր օր գա նա կան 
և անօր գա նա կան նյու թե րի հայտ նա բեր
ման նպա տա կով, քա նի որ այս նյու թե րը 
նույն պես կա րող են ծա ռա յել ան ձի նույ նա
կա նաց ման և ան ձի ինք նու թյու նը որո շե
լու ժա մա նակ: Նույ նիսկ չնչին խտու թյան 
դեպ քում այս նյու թե րը հայտ նա բեր վում 
և հե տա զոտ վում են կեն սա բա նա կան մե
թոդ նե րով: Օդո րո լո գի ա կան փոր ձաքն
նու թյուննե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վում 
են կեն դա նի նե րի սեն սոր զգա յա րան նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը նյու թե րի մո լե կու
լյար քա նակ նե րի հե տա զոտ ման հա մար: 
Սա կայն այս մե թոդ նե րի թե րու թյուն նե րը 
նրանք են, որ դրանց տվյալ նե րը կրում են 
սու բյեկ տիվ բնույթ և օգ տա գործ վում են 
ավե լի հա ճախ մի այն օբյեկտ նե րի հայտ
նա բեր ման և նախ նա կան գնա հատ ման 
նպա տա կով: [1]

Հա տուկ կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րը 
հիմն ված են կեն սա բա նա կան օբյեկտ նե
րի կեն սա բա նա կան հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյան վրա կեն սա բա նա
կան հա մա կար գե րի մի ջո ցով: Դրանք են` 

սե ռո լո գի ա կան, իմու նո լո գի ա կան, մո
լե կու լյար–գե նե տի կա կան կամ ԴՆԹ–ի 
անա լի զը, որոնք կի րառ վում են իրե ղեն 
ապա ցույց նե րի դա տաբժշ կա կան փոր
ձաքն նու թյուն նե րի պրակ տի կա յում:

Դա տաբժշ կության մեջ հա ճախ են 
օգ տա գործ վում սե ռո լո գի ա կան մե թոդ
նե րը հայ րու թյան, մայ րու թյան որոշ ման 
և իրե ղեն ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման 
ժա մա նակ: Դա տա կան կեն սա քի մի ա
յում նույ նա կա նաց ման փոր ձաքն նու թյան 
ժա մա նակ որ պես անհատական հատ
կա նիշ հան դի սա նում են բի ո քի մի ա կան 
մար կեր նե րը, որոնց թվին են պատ կա
նում օր գա նիզ մի արյան և այլ հյուս վածք
նե րի ան տի գե նա յին հատ կա նիշ նե րը և 
մի շարք ֆեր մենտ նե րի իզո տե սակ նե րը, 
որոնք որոշ վում են հետ քե րի և կեն սա բա
նա կան օբյեկտ նե րի ու սում նա սի րու թյան 
ժա մա նակ: Մար կե րա յին հա մա կար գե րի 
նույ նա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
պայ մա նա վոր ված են նրանց պո լի մոր ֆիզ
մով, այլ կերպ ասած պո պու լյա ցի ա նե րի 
մեջ եղած տար բե րակ նե րի քա նա կով և 
նրանց փո փո խա կա նու թյուն նե րով: Ինչ
քան բարձր են այդ թվե րը, այդ քան բարձր 
է մար կե րի յուրահատկությանը, օրի նակ` 
մի շարք կեն սա բա նա կան բնու թագ րեր 
ար տա հայտ ված են կլա սիկ սե ռո լո գի ա
կան մար կեր նե րով էրիտ րո ցի տար ԸԹԿ 
մա կար դա կի ան տի գե նե րով, որոնք հայտ
նա բեր վում են ամեն եր րորդ, չոր րորդ 
մար դու մոտ: Ակն հայտ է, որ նրանց պա
տա հա կան հա մընկ նու մը կամ զու գա դի
պու մը տար բեր մարդ կանց մոտ բա վա կա
նին մեծ է: [2]

Օրի նակ՝ արյան այս կամ այն խմբին 
պատ կա նե լու թյան, էրիտ րո ցիտ նե րի, ան
տի գե նե րի և ֆեր մենտ նե րի հի ման վրա 
հա ճախ է լուծ վում հայ րու թյան և մայ րու
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թյան որո շու մը: Օրի նակ՝ երե խա յի արյան 
մեջ մեկ խմբա յին ան տի գե նի հայտ նա բե
րու մը, եթե այն բա ցա կա յում է ծնող նե րի 
արյան մեջ գո նե մեկ խմբա յին հա մա կար–
գում, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի այն 
ժխտելու հա վա նա կան հայ րու թյու նը կամ 
մայ րու թյու նը, իսկ հաս տա տել ազ գակ
ցա կան կա պը և իրա կա նաց նել լի ար ժեք 
նույ նա կա նա ցում թույլ է տա լի ամե նա– 
ար դի ա կան մե թո դը կեն սա բա նա կան մե
թոդ նե րի շար քում: Դա է ԴՆԹ դակ տի լոս
կո պիկ մե թո դը կամ գե նո տօ պա վո րու մը:

Ան ձի նույ նա կա նա ցում կամ ԴՆԹ 
դակ տի լոս կո պիկ մե թո դը, այս տեր մի նը 
օգ տա գործ վում է փո խա բե րա կան իմաս
տով, քա նի որ խոս քը գնում է բո լո րո վին 
նոր, սկզբուն քայ նո րեն այլ մե թո դի` ան ձի 
նույ նա կա նաց ման տեխ նո լո գի ա յի մա սին, 
որ հիմն ված է ոչ թե մատ նա հետ քե րի ու
սում նա սի րու թյան, այլ բջջա յին ԴՆԹ–ի, 
որ պես ու նի վեր սալ ժա ռան գա կա նու թյան 
կրող տար րի ու սում նա սի րու թյան վրա:

Գտնե լով տար բե րու թյուն գե նե րում 
կա րե լի է տար բե րել մարդ կանց իրա րից: 
Այս տեղ հաս կա նա լի է դառ նում, որ ամեն 
ինչ այդ քան հա սա րակ չէ: Գե նե րի քա
նա կու թյու նը հսկա յա կան է, և նրան ցից 
յու րա քան չյու րը պա տաս խա նա տու է մի 
շարք հատ կա նիշ նե րի հա մար, մինչդեռ 
ամեն ինչ բա ցատր վում է, ոչ թե կոնկ րետ 
գե նե րով, այլ վեր ջին նե րիս փո խազ դե
ցու թյամբ, բա ցի դրա նից բա ցա հայտ վել 
է մի շատ կա րև որ և հե տաքր քիր փաստ` 
մար դիկ պրակ տի կո րեն չեն տար բեր վում 
իրենց գե նե րի կազ մով: Մին չև ան գամ 
կա պի կից կո պիտ աս ված մենք տար բեր
վում ենք գե նե րի ընդա մե նը մեկ տո կո սով, 
իսկ մարդ կանց մի ջև այդ տար բե րու թյու
նը առա վել անն շան է և կազ մում է ընդ
հա մե նը 0,01 տո կոս: Բայց և այն պես սա 

որոն ման աշ խա տանք նե րի ամե նա հե ռան
կա րա յին ուղ ղու թյունն է, քան զի գե նե տի
կա կան նյու թի մաս նիկ նե րը պա րու նա կում 
են մար դու օր գա նիզ մի ցան կա ցած բջիջ
նե րը, և նրան ցով կա րե լի է որո շել՝ ում 
են նրանք պատ կա նում: [3] Այս մո տե ցու
մը չու նի նմա նա կը ան ցյա լում դա տա կան 
փոր ձաքն նու թյուն նե րում օգ տա գործ վող 
ան ձի նույ նա կա նաց ման մե թոդ նե րի շար
քում, թեև մե թո դի ան վա նու մը մա սամբ 
վերց ված է կլա սիկ դա տա կան գի տու թյու
նից: Այս մե թո դի հիմ քում ըն կած է եր կու 
հիմ նա կան սկզբունք. առա ջի նը` յու րա
քան չյուր օր գա նիզ մի յուրահատուկ գե նե
տիկ ան հա տա կա նու թյունն է և երկ րոր դը` 
յու րա քան չյուր օր գա նիզ մի բո լոր բջիջ նե րի 
և հյուս վածք նե րի նույ նու թյու նը: Այդ եր կու 
սկզբունք ներն են ըն կած մո լե կու լյար գե
նե տի կա կան նույ նա կա նաց ման մե թո դի 
հիմ քում: Յու րա քան չյուր մարդ որ պես 
եզակի օր գա նիզմ ու նի մի այն իրեն բնո րոշ 
ֆե նո տիպ, այ սինքն ար տա քին և ներ քին 
հատ կա նիշ նե րի հա վա քա ծու և գե նո տիպ 
գե նե րի հա վա քա ծու, որով նա տար բեր
վում է մնա ցած ու րիշ օր գա նիզմ նե րից 
(բա ցա ռու թյուն են կազ մում մի այն հո մո զի
գոտ երկ վո րյակ նե րը): Անա լի զի իմաս տը 
կեն սա բա նա կան օբյեկտ նե րի գե նե տի
կա կան տար բե րու թյան կամ նույ նու թյան, 
ինչ պես նաև գե նե տիկ ազ գակ ցու թյան 
բա ցա հայ տումն է: Այս մե թո դի զար գաց
ման վաղ շրջա նում բարդ և բազ մա փու լա
յին պրո ցե սը եզ րա փակ վում էր սպե ցի ֆիկ 
գրա ֆի կա կան պատ կեր ման, այ սինքն 
մար դու ժա ռան գա կան նյու թի գրա ֆի կա
կան պատ կեր ման մի ջո ցով, որն հի շեց
նում էր մատ նա հետ քե րի պատ կե րը, այդ 
պատ ճա ռով էլ պայ մա նա կա նո րեն կոչ վեց 
գե նե տի կա կան կամ գե նո մա յին դակ տի
լոս կո պիա: Այս տեր մի նը պատ կա նում է 
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Ջեֆֆ րի սին: Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
այն կա րե լի է հա մա րել հնա ցած, քա նի որ 
մե թո դի գի տա կան ան վա նումն է ԴՆԹ–ի 
տի պա վո րում կամ գե նե տի կա կան նույ նա
կա նա ցում: Մո լե կու լյար գե նե տի կա կան 
նույ նա կա նաց ման անա լի զը թույլ է տա լիս 
հե տա զո տել ԴՆԹ–ի հա տուկ հատ ված
նե րը, որոնք խիստ առանձնահատուկ են 
յու րա քան չյուր ան հա տի օր գա նիզ մի բջիջ
նե րի հա մար: ԴՆԹ–ի մա կար դա կի վրա 
հայտ նա բեր ված հատ կա նիշ նե րը բնու
թագր վում են որ պես բա ցար ձա կա պես 
հաս տա տուն, քան զի նրանք պահ պան
վում են մար դու օր գա նիզ մում ան փո փոխ 
ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում և նույ նու
թյամբ ան փո փոխ ար տա ցոլ վում են նրա 
կեն սա մի ջա վայ րում:

Մին չև 80–ական թվա կան նե րի կե
սե րը գի տա կան որո նում նե րը կրի մի նա
լիս տի կա յի բնա գա վա ռում և ժա ռան գա
կա նու թյան ին ֆոր մա ցի ան կրող բջջա յին 
ԴՆԹ–ի ու սում նա սի րու թյուն նե րը չէ ին 
առնչ վում իրար հետ: Նրանց պատ մա
կան փո խա դարձ կա պը առա ջին ան գամ 
նշմար վում է 1985 թ, երբ «Natur» ամ սագ
րի հու լի սյան հա մա րում հրա պա րակ վեց 
Անգ լի ա յի Լես տե րի ան վան հա մալ սա
րա նի պրո ֆե սոր Ա. Ջեֆֆ րի սի՝ հոդ վա
ծը «Մար դու ԴՆԹ–ի ին դի վի դո ւալ–սպե
ցի ֆիկ մատ նա հետ քե րը»: Նույն տար վա 
դեկ տեմ բե րին Ա. Ջեֆֆ րի սը և Պ. Գի լը 
Մեծ Բրի տա նի ա յի Ներ քին Գոր ծե րի նա
խա րա րու թյան քրե ա փոր ձա գի տա կան 
կենտ րո նից հրա պա րա կե ցին մի այլ հոդ
ված` «ԴՆԹ–ի մատ նա հետ քե րի դա տա
փոր ձա գի տա կան օգ տա գոր ծու մը» և այդ 
աշ խա տան քով առա ջին ան գամ հրա պա
րակ վեց մար դու քրո մո սո մա յին ԴՆԹ–ի 
անա լի զի հնա րա վոր օք տա գոր ծու մը և 
կի րա ռու մը ան ձի դա տա փոր ձա գի տա կան 

նույ նա կա նաց ման հա մար: Այդ պես ծնվեց 
գե նո մա յին դակ տի լոս կո պի ա յի մե թո դը, 
որը դա տա կան գի տու թյան բնա գա վա
ռում հա զա րա մյա կի ամե նա հե ղի նա կա
վոր հայտ նա գոր ծու թյունն էր: [5]

ՍՍՀՄ–ում 1987 թ. Էն գել գար տի ան
վան մո լե կու լյար կեն սա բա նու թյան ինս
տի տու տում ակա դե մի կոս Գե որ գի ևի 
լա բո րա տո րի ա յում սկսվել են առա ջին 
հե տա զո տու թյուն նե րը գե նո մա յին դակ
տի լոս կո պի ա յի մե թո դով: Այս տեղ կեն
սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր 
Ռիս կո վի ղե կա վա րած խմբում մշակ վել է 
ԴՆԹ–ի առա ջին մուլ տի լո կու սա յին տի
պա վո րու մը: Իսկ 1988 թ. դեկ տեմ բե րին 
Ռու սաս տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե
մի ա յի Էն գել գար տի ան վան մո լե կու լյար 
կեն սա բա նու թյան ինս տի տու տի և Ռու
սաս տա նի առող ջա պա հու թյան նա խա
րա րու թյան դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն
նու թյուն նե րի գլխա վոր բյու րո յում երկ րում 
առա ջին ան գամ կա տար վեց մո լե կու
լյար– գե նե տի կա կան փոր ձաքն նու թյուն, 
որը թույլ տվեց բա ցա հայ տել շատ վտան
գա վոր հան ցա գործ մար դաս պա նի: Այդ 
փոր ձաքն նու թյու նը հիմք հան դի սա ցավ 
և հնա րա վոր դարձ րեց գե նո մա յին դակ
տի լոս կո պի ա յի մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
իրա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տան քա
յին պրակ տի կա յում: Այդ նույն ժա մա նակ 
Ռու սաս տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե
մի ա յի դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու
թյուն նե րի գլխա վոր բյու րո յում ստեղծ վեց 
ՍՍՀՄ–ում առա ջին մո լե կու լյար գե նե տի
կա կան նույ նա կա նաց ման լա բո րա տո րի
ան, իսկ ներ կա յումս դա Ռու սաս տա նի 
Առող ջա պա հու թյան Նա խա րա րու թյան 
դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն նե
րի կենտ րո նի մո լե կու լյար գե նե տի կա յի 
գի տա կան և փոր ձա գի տա կան հե տա զո
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տու թյուն նե րի բա ժինն է: Լա բո րա տո րի ան 
պետք է յու րաց ներ բի ո լո գի ա կան հետ քե
րի, դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան 
օբյեկտ նե րի հե տա զոտ ման նո րա գույն 
մե թոդ նե րը` օգ տա գոր ծե լով մար դու գե
նե տի կա կան նույ նա կա նաց ման տեխ նո լո
գի ան: Նրա հա ջող ված գոր ծու նե ու թյու նը 
հաս տատ վեց Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
դա տաբժշ կա կան ծա ռա յու թյան գոր ծու
նե ու թյան մեջ մո լե կու լյար գե նե տի կա կան 
նույ նա կա նաց ման մե թոդ նե րի կի րառ ման 
անհ րա ժեշ տու թյամբ: Մո լե կու լյար գե նե
տի կա կան նույ նա կա նաց ման անա լի զը, 
որ ավան դա բար կոչ վում է գե նո մա յին 
դակ տի լոս կո պիա կամ ԴՆԹ–ի նույ նա կա
նա ցու մ, ամե նա ա պա ցու ցո ղա կան մե թոդն 
է հա մար վում դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն
նու թյուն նե րի շար քում. այն հա մար վում է 
դա տաբժշ կու թյան ոս կյա ստան դարտ: 
[1] Այս տեխ նո լո գի ան օգ տա գործ վում է 
աշ խար հի շատ ու շատ երկր նե րի դա
տաբժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կող մից 
նրանց փոր ձա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում: Ավստ րի ա յի, Ավստ րա լի ա յի, 
Մեծ Բրի տա նի ա յի, Իտա լի ա յի, Իս պա նի
ա յի, Կա նա դա յի, Ֆրան սի ա յի, Ռու սաս
տա նի, ԱՄՆ–ի, Շվեյց ա րի ա յի, Ճա պո նի ա

յի մո լե կու լյար գե նե տի կա կան մե թոդ նե րի 
կի րառ ման առա վել քան 15–ամյա փոր ձը 
իրա վա պահ մար մին նե րի պրակ տի կա
յում հա մո զիչ վկա յում է այն մա սին, որ մի 
շարք ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա
ցա հայտ ման ար դյու նա վե տու թյու նը զգա
լի ո րեն բարձ րա նում է: Դա տաբժշ կա կան 
փոր ձաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում գե
նե տի կա կան մե թոդ նե րը կի րառ վում են 
եր կու դեպ քում` ան ձի նույ նա կա նաց ման 
և կեն սա բա նա կան ազ գակ ցու թյան որոշ
ման և հաս տատ ման ժա մա նակ: Դա ան
փո խա րի նե լի փոր ձա գի տա կան մե թոդ է 
բարդ իրա վի ճակ նե րում, օրի նակ` երե խա
նե րի առև անգ ման կամ մայ րու թյան, հայ
րու թյան որոշ ման ժա մա նակ և այլ խնդիր
նե րի դեպ քում:

2002 թ. ստեղծ վեց Ին տեր պո լի ԴՆԹ–ի 
տվյալ նե րի բա զան, որը թույլ է տա լիս 
տար բեր երկր նե րի փոր ձա գետ նե րին կա
տա րել գե նե տի կա կան նույ նա կա նա ցում, 
հա մա պա տաս խան խորհր դակ ցու թյուն և 
օգ նու թյուն ըն ձեռել դա տա գե նե տի կա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րի ստեղծ ման, դրանց 
գոր ծու նե ու թյան նպա տա կով և, որ ամե
նակարև որն է, մի ջազ գա յին պայ քար իրա
կա նաց նելու հան ցա գոր ծու թյան դեմ: [4]

Գրա կա նու թյուն

1. Ն. Ն. Չի կո վա նի, «Դա տա կան փոր ձաքն նու թյուն», էջ 98–105:
2. «Теория и практика судебной экспертизы», N 4, 2009 г, стр. 212.
3. Кривда Г. Ф., Котельникова В. А., Генетические экспертизы на службе правоохранительных 

органов –, материалы взяты с сайта ООБСМЭ, 1999 г.. www.newreferat.com
4. DNA, Next Generation Technology is Here. Miami – Dade Police Department Crime Scene Inves

tigations 2011, page 15–21.
5. "Father figures" comment bio–med central Investigative Genetics Jobbing Investigative Genetics 

2011, page 2. 
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The application of contemporary biological methods for person  
identification in the expert practice

N. Xachatryan
The main aim of forensics is the research object identification, be it subject, thing, person 

or biological trace, which should be identified, i.e. to confirm its identity by the application 
of different methods of testing. 

The main principles of examination are 
 There exists two notions. First, it’s the objects subject to identification– and second, iden

tifying objects with the help of which the identification is carried out. 
Identification of a person is the confirmation of the person’s identity through the com

parative study of latter’s characteristics.
Almost all areas of science and technology help in implementing person identification and 

along with the further scientific developments the identification methods applied in forensic 
practices are improving as well. 

Применение современных биологических методов  
идентификации личности в экспертной практике

Н. Хачатрян
Ос нов ной за да чей кри ми на ли сти ки яв ля ет ся за да ча иден ти фи ка ции объ ек та ис сле

до ва ния, будь то пред мет, не из вест ное ли цо или би о ло ги чес кий след, не об хо ди мо иден
ти фи ци ро вать его, то есть подт вер дить его иден тич ность пу тём при ми не ния раз лич ных 
ме то дов ис сле до ва ния. В иден ти фи ка ции есть две за ко но мер но сти.

1. Это, то, что су щест ву ют два объ ек та,. пер вый – тот, ко то рый под вер га
ем ис сле до ва нию и вто рой, с по мощью ко то ро го про во дит ся иден ти фи ка ция. 
Поч ти все об ла сти на у ки и тех ни ки мо гут по мочь в иден ти фи ка ции лич но сти и на ря ду с 
даль ней шим раз ви ти ем на у ки, па рал лель но усо вер шенст ву ют ся при ме ня е мые в кри ми
на ли сти чес кой прак ти ке ме то ды иден ти фи ка ции лич но сти. 
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ԱՇԽԵՆ ՋՐԲԱՇՅԱՆ

ՏԱՂԱՉԱփՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Չա փա ծոն՝ իբ րև գե ղար վես տա կան 
խոս քի հա տուկ տե սակ, մշտա պես եղել 
է գրա կա նա գի տու թյան ու շադ րու թյան 
կենտր ոնում, և դե ռևս ան տիկ բա նա սի
րու թյան մեջ ձև ա վոր վել է չա փա ծո յի քն
նու թյան որո շա կի հա մա կարգ՝ գրա կա
նա գի տու թյան յու րա հա տուկ բա ժին, որը 
մե զա նում ստա ցել է տաղաչափություն 
(ռու սե րե նում և այլ եվ րո պա կան լե
զու նե րում՝ մետրիկա) ան վա նու մը: 
Ներ կա յումս կի րառ վում են գրե թե 
հա վա սա րա զոր եր կու տեր մին ներ՝ տա
ղա	չա	փու	թյուն և տա ղա գի տու թյուն, ընդ 
որում՝ եթե առաջինը մատ նանշում է 
ինչպես չափածոյի կա ռուց ման, այնպես 
էլ քննության որոշակի սկզբունք ներ, 
ապա երկրոր դով բնո րոշ վում է ողջ 
գիտակարգը՝ իբրև համակարգ՝ իր 
տարբեր բաժիններով և ուսումնասիրման 
որոշակի սկզբունքներով։ 

Սա կայն չա փա ծո յի դա սա վանդ ման 
եղա նակ նե րը մե զա նում միշտ չէ, որ ար
դյու նա վետ են, և դա կապ ված է օբյեկ տիվ 
և սու բյեկ տիվ մի շարք գոր ծոն նե րի հետ: 
Նախ, դպրո ցա կան դա սագր քե րում գե
րա զան ցա պես ու շադ րու թյուն է դարձ վում 
չա փա ծո եր կե րի հու զա կան–գա ղա փա րա
կան կող մի վրա, իսկ ձևի տար րե րից՝ բա
ռա յին պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի: Տա
ղա չա փա կան գի տե լիք նե րը մա տուց վում 
են կա՛մ շատ ընդ հա նուր ձև ով, կա՛մ տա
ղա գի տու թյան մեջ վա ղուց մերժ ված, բայց 
խոր ար մատ ներ գցած սխալ պատ կե րա
ցում նե րով ու տեր մին նե րով։ Բա նա սի րա
կան բու հե րում, ճիշտ է, ու սա նող նե րին 

հա սա նե լի է տա ղա չա փու թյան վե րա բե
րյալ լուրջ գի տա կան գրա կա նու թյուն, ձեռ
քի տակ են լա վա գույն դա սագր քերն ու 
ձեռ նարկ նե րը, սա կայն շա տե րի հա մար 
տա ղա չա փա կան հիմ նախն դիր նե րը այդ
պես էլ մնում են ան հաս կա նա լի: Մեր խո
րին հա մոզ մամբ, տա ղա չա փու թյան դա
սա վան դու մը պա հան ջում է մա տուց ման 
հա տուկ եղա նակ ներ, որոնք կա րող են 
բա նա լի դառ նալ չա փա ծո յի կա ռուց ված քի 
առա վել խոր և հա մա կող մա նի ըն կալ ման 
հա մար, իսկ առանց վեր ջի նիս՝ ընդ հան
րա պես հնա րա վոր չէ բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քի ըն կա լու մը, նաև բա նաս տեղ ծա
կան ճա շա կի ձև ա վո րու մը։ Ինչ պես իրա
վա ցի ո րեն նկատ ված է, դա սա վանդ ման 
ըն թաց քում առա ջին պլան պետք է մղվի 
«բա նաս տեղ ծա կան եր կի ամ բող ջա կան 
վեր լու ծու թյան մե թո դի կա յի ստեղծ ման 
խնդի րը»1։ Իսկ ամ բող ջա կան վեր լու ծու
թյու նը են թադ րում է թե՛ ձև ա կան, թե՛ բո
վան դա կա յին տար րե րի մի աս նա կան, 
փոխ կա պակց ված քննու թյուն:

Տա ղա չա փա կան գի տե լիք ներն առա
վել հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար պետք է 
հե տև ել մի շարք կա րև որ սկզբունք նե րի:

1. Նախ, անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել 
ար ձա կի և չա փա ծո յի տար բե րակ ման 
հստակ եղա նակ ներ` ել նե լով թե՛ բո վան
դա կա յին, թե՛ ձև ա կան տար բե րու թյուն նե
րից։ Բո վան դա կա յին առու մով չա փա ծոն 
հու զա կա նո րեն խտաց ված խոսք, ու նի 
շա րա հյու սա կան կա ռուց ման յու րա հա

1 Ар то бо левс кий Г. В., Очер ки по ху до жест вен но му 
чте нию, М., Уч пед гиз, 1959, стр. 112–113.
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տուկ կա նոն ներ և բա ռի հնչե րան գա յին 
մեծ հա գե ցա ծու թյուն: Սա կայն որ քան էլ 
չա փա ծոն տար բեր լի նի ար ձա կից իր բո
վան դա կու թյամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ նրա 
առա ջին և հիմ նա կան տար բե րիչ գի ծը ձևն 
է, այ սինքն՝ տո ղատ ված լի նե լը: Այլ կերպ 
ասած՝ տո ղը այն մի ա վորն է, որը ձև ա վո
րում է բա նաս տեղ ծու թյան ար տա սա նա
կան–ռիթ մա կան հիմ նա կան սկզբունք նե
րը, տո ղը նաև այն պար բե րաշր ջանն է, որը 
թույլ է տա լիս հա տուկ շեշ տադ րում ներ կա
տա րել այս կամ այն բա ռի վրա: Տո ղի՝ իբ
րև չա փա ծո յի ձև ա վոր ման կա րև ո րա գույն 
գոր ծո նի դե րը կա րե լի է բա ցատ րել ազատ 
ոտա նա վո րի և ար ձակ եր կի որևէ հատ վա
ծի հա մե մա տու թյամբ: Ար ձակ հատ վա ծի՝ 
որո շա կի սկզբուն քով տո ղա տե լը մի ան գա
մից կա րող է փո խել տեքս տի իմաս տա յին 
գոր ծա ռույթ նե րը՝ հա ղոր դե լով նրան բա
նաս տեղ ծա կան յու րօ րի նակ էներ գե տի կա, 
որից զուրկ է ար ձա կը։ 

2. Հե տև ա բար, ծա նո թու թյու նը բա նաս
տեղ ծա կան եր կի հետ պետք է սկսել առա
ջին հեր թին չա փա ծո յի ճիշտ ար տա սա
նու թյան ու սու ցան մամբ, ին չը կհեշ տաց նի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կա լու մը: Հայտ նի 
է, որ չա փա ծոն առա ջին հեր թին պետք է 
լսել (սե փա կան կամ ու րի շի ար տա սա նու
թյան մի ջո ցով), պետք է մարմ նա վո րել ձայ
նի մեջ, ին չը ու ժե ղաց նում է պո ե տա կան 
խոս քի ներ գոր ծու թյու նը: Սա կայն ար տա
հայ տիչ ըն թեր ցա նու թյան պա հանջ նե րը 
հա ճախ հա կա սու թյան մեջ են մտնում բա
նաս տեղ ծա կան բուն չա փի և ռիթ մի հետ, 
մա նա վանդ եթե աս մուն քո ղը չի պահ պա
նում չա փա ծո յի ար տա սա նու թյան հիմ
նա կան պայ մա նը, այն է՝ տո ղե րի՝ իբ րև 
ավար տուն ար տա սա նա կան մի ա վոր նե րի 
ընդգ ծե լը: Տո ղի ար տա սա նու թյու նը, հատ
կա պես նրա ավար տի շեշ տու մը հա տուկ 
դա դա րով դառ նում է չա փա ծո յի ձև ա վոր

ման կա րև ո րա գույն գոր ծո նը: Գե ղար վես
տա կան աս մուն քի նշա նա վոր ու սում նա
սի րող նե րից մե կը՝ Գ. Վ. Ար տո բո լևս կին, 
մաս նա վո րա պես գրում է. «Միջ տո ղա յին 
դա դա րը … պա հան ջում է ան շեղ իրա գոր
ծում: Տո ղե րի ոչ մի «ձու լու մ», որն իբ րև թե 
թե լադր ված է «իմաս տո վ», ոչ մի «գու մա
րու մ» նրանց մի ջև լի նել չի կա րող»2։ Իսկ 
ռուս ակա նա վոր գրա կա նա գետ, պո ե զի ա
յի կա ռուց ված քա յին և մե ղե դա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի լա վա գույն գի տակ 
Բո րիս Էյ խեն բա ու մը չա փա ծո յի ար տա
սա նու թյան ժա մա նակ պա հան ջում է հույ
զե րի նվա զե ցում՝ ի հա շիվ ռիթ մի: 1923թ. 
գրված իր «Կա մե րա յին ար տա սա նու թյան 
մա սի ն» հոդ վա ծում նա մաս նա վո րա պես 
բո ղո քում է որոշ դե րա սան աս մուն քող
նե րից, որոնք հա ճախ աղա վա ղում են 
բա նաս տեղ ծու թյան ռիթ մը: «Դե րա սա նը 
ձգտում է հաղ թա հա րելու ոտա նա վո րի 
այն հատ կա նիշ նե րը, որոնք կաշ կան դում 
են իր ազա տու թյու նը, խան գա րում են բե
մա կա նաց մա նը, իսկ դա առա ջին հեր թին 
ռիթմն է, այ սինքն՝ հենց այն, ին չը բա նաս
տեղ ծու թյու նը դարձ նում է բա նաս տեղ ծու
թյուն: Չա փա ծո յի տո ղը՝ իբ րև ռիթ մա կան 
մի ա վոր, նրանց հա մար կա րև որ ված չէ. 
նրանք դա դար ներ են տա լիս այն տեղ, 
որ տեղ պա հան ջում է, իրենց կար ծի քով, 
հո գե բա նա կան մեկ նա բա նու թյու նը: Նաև 
արա գա ցում նե րով ու դան դա ղե ցում նե
րով են նրանք հայտն վում ռիթ մից դուրս 
ու հա ճախ ռիթ մի հետ լրիվ հա կա սու թյան 
մեջ: Քայ քա յե լով խոս քի ռիթ մա կան ըն
թաց քը՝ դե րա սան նե րը դրա նով իսկ ոչն
չաց նում են նաև ռիթ մա կան հնչե րան գը 
(ոտա նա վո րի մե ղե դայ նու թյու նը)՝ փո խա
րի նե լով այն իմաս տա յին, հո գե բա նա կան 

2 То ма шевс кий Б. В. Сти ли сти ка и сти хос ло же ние, 
Л., Уч пед гиз, 1959, стр. 441. 
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հնչե րան գով»3: Էյ խեն բա ու մի այս տո ղե րը 
կա րող են յու րօ րի նակ ու ղե ցույց դառ նալ 
չա փա ծո խոս քի ճիշտ ար տա սա նու թյան 
հա մար, նաև զգու շա ցում՝ աս մուն քող նե րի 
այն քան տա րած ված սխալ նե րից։

3. Այս խնդրի հետ սեր տո րեն կապ ված 
է նաև չա փա ծո յի շա րա հյու սա կան կա
ռուց ված քի յու րա հատ կու թյան և տո ղանց
նե րի (շա րա հյու սո րեն իրար սեր տո րեն 
կապ ված բա ռե րի տա րան ջա տու մը տար
բեր տո ղե րի մի ջև) դե րի ու կա րև ո րու թյան 
գի տակ ցու մը: Ընդ որում, շատ կա րև որ է 
ըմբռ նել, որ այդ տո ղանց նե րը, ռուս ակա
նա վոր տա ղա գետ Բ. Տո մա շևս կու բնո րոշ
մամբ, դրսև որ վել են «ոչ թե իբ րև թե րու
թյուն, ոչ թե իբ րև մեկ տո ղում դարձ ված քը 
տե ղա վո րե լու ան կա րո ղու թյուն, այլ իբ րև 
գե ղար վես տա կան գի տակց ված հնարք, 
որը կոտ րել է ոտա նա վո րի մի ա պա ղա
ղու թյու նը»4։ Տո ղան ցը թույլ է տա լիս նաև 
հա տուկ շեշ տել որոշ բա ռեր՝ դրանց վրա 
կենտ րո նաց նե լով ար տա սա նո ղի ու շադ
րու թյու նը և մեկ ան գամ ևս հաս տա տե
լով այն ճշմար տու թյու նը, որ չա փա ծո յի 
կա ռուց ման օրենք ներն այլ են: Բե րենք 
մեկ օրի նակ Թու մա նյա նի «Լո ռե ցի Սա
քոն» պո ե մից.

Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց
Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝
Դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ
Հայացքով իրար նայում են հանդարտ։ 
Նույն տեքս տը կա րե լի է ներ կա յաց նել 

իբ րև ար ձակ՝ ոչ մի բառ չփո խե լով, և այդ 
դեպ քում ակն հայ տո րեն կե րևա այն կա րև
ո րա գույն դե րը, որ ու նի տո ղա վեր ջի դա
դա րը չա փա ծո խոս քի ձև ա վոր ման մեջ, և 
ար տա սա նա կան այն յու րա հատ կու թյու նը, 

3 Эй хен ба ум Б., О по э зии, Л., Сов. пи са тель, 1969, 
стр. 515.
4 То ма шевс кий Б. В. Сти ли сти ка и сти хос ло же ние, 
Л., Уч пед гиз, 1959, стр. 441. 

որ թե լադ րում են մեզ տո ղանց նե րը: Այս
պես, նույն տեքս տը կա րե լի է ար տա սա նել 
հե տև յալ տրա մա բա նա կան դա դար նե րով՝ 
խոս քը մի ա նա գա մից վե րա ծե լով ար ձա
կի. «Էն Լոռու ձորն է, // ուր հանդիպակաց 
ժայռերը՝ // խորունկ նոթերը կիտած՝ // դեմ 
ու դեմ կանգնած, // համառ ու անթարթ 
հայացքով իրար նայում են հանդարտ։ 
Նման օրի նակ նե րը ակ նա ռու կեր պով 
ցույց են տա լիս ու սա նող նե րին չա փա ծո
յի ար տա սա նա կան սկզբունք նե րի պահ
պան ման կա րև ո րու թյու նը։

4. Տա ղա չա փու թյան դա սա վանդ ման 
կա րև ո րա գույն խնդիր նե րը թե րևս ոտա
նա վո րի ռիթ միկ առանձ նա հատ կու թյուն
նե րի, այլ կերպ ասած՝ տա ղա չա փա կան 
հա մա կար գի ըն կա լումն է, քա նի որ դրա
նից է բխում չա փա ծո յի մե ղե դայ նու թյան 
բնույ թը: Տո ղա վեր ջի դա դար նե րից բա ցի՝ 
ար տա սա նու թյան ըն թաց քում պետք է կա
րև ո րել նաև տո ղի ներ սի ռիթ մի կան, իսկ 
այն կապ ված է ամե նա տար բեր գոր ծոն
նե րի հետ: Հայ կա կան ոտա նա վո րի ու
սում նա սի րու թյան մեջ այս առու մով երև
ան են գա լիս մի շարք հար ցեր: Նախ, մեր 
հնա գույն պո ե զի ան և ժո ղովր դա կան բա
նա հյու սու թյու նը բո լո րո վին ու րիշ կա ռուց
վածք են ու նե ցել, քան ժա մա նա կա կից պո
ե զի ան. դրանք ձև ա վոր վել են ռիթ մա կան 
այլ սկզբունք նե րով: Սկսած 12–րդ դա րից՝ 
մե զա նում ար մա տա վոր վել է վան կա յին 
(սի լա բիկ) ոտա նա վո րի հա մա կար գը, իսկ 
20–րդ դա րասկզ բից՝ այլ լե զու նե րի և ռու
սե րե նի ազ դե ցու թյամբ մուտք են գոր ծել 
տո նի կա կան հա մա կար գե րը՝ վան կա շեշ
տա կան (սի լա բո տո նի կա կան) և հա մա
շեշտ ոտա նա վոր նե րը: զու գա հե ռա բար 
ձև ա վոր վում և 20–րդ դա րում իր ու րույն 
տեղն է գրա վում նաև վեր լիբ րը (ազատ 
ոտա նա վո րը): Այս հա մա կար գե րը հա ճախ 
դժվար է լի նում տար բե րե լը՝ կապ ված այն 
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բա նի հետ, որ հա յե րե նում շեշ տե րը չու նեն 
ու ժեղ ար տա սա նա կան գոր ծա ռույթ ներ, և 
մեր պո ե զի ան ավան դա բար զուրկ է եղել 
տո նի կա կան ռիթ մե րից (վեր ջին ներս ավե
լի շուտ ներ մու ծո վի են): Այդ պա րա գա յում 
բա նաս տեղ ծու թյան ճիշտ ար տա սա նու
թյու նը, տո ղա մի ջյան դա դար նե րի կամ 
շեշ տե րի ըն կա լումն ու վե րար տադ րու մը 
դառ նում են ռիթ մի զգա ցո ղու թյան հիմ նա
կան պայ մանն ու գրա վա կա նը: «Շեշ տե րի 
դիր քի կար գա վոր վա ծու թյու նը ստեղ ծում 
է սի լա բո տո նի կա կան տա ղա չա փու թյու
նը,— գրում է ռուս ակա նա վոր տա ղա գետ, 
ազ գու թյամբ հայ Մ. Գաս պա րո վը,— …
տև ո ղու թյուն նե րի դիր քի կար գը ստեղ ծում 
է սի լա բո մետ րիկ տա ղա չա փու թյու նը, …
ձայ նի բարձ րաց ման դիր քի կար գա վոր
վա ծու թյու նը ստեղ ծում է սի լա բո մե ղե դա
յին տա ղա չա փու թյու նը…»5։ Հայ կա կան 
ոտա նա վորն իր գե րակ շիռ մա սով հենց 
հեն վում է ձայ նի բարձ րաց ման (բայց ոչ 
ու ժեղ շեշ տե րի) տե ղա կայ ման վրա, որին 
և հե տև ում է որո շա կի ար տա սա նա կան 
դա դա րը տո ղա մի ջում: Այս պես՝

Կախարդական (մի շղթա կա) երկնքում՝
Աներևույթ, (որպես ցավը) խոր հոգու.
Իջնում է նա (հուշիկ, որպես) իրիկուն՝
Օղակելով (լույս աստղերը) մեկմեկու։
Վ. Տե րյա նի այս բա նաս տեղ ծու թյան 

մեջ մենք յու րա քան չյուր տո ղում ու նենք 
ձայ նի երե քա կան բարձ րա ցում, ընդ որում՝ 
այդ բարձ րա ցում նե րի հետ կապ ված դա
դար նե րը խիստ կար գա վոր ված են իրենց 
դիր քով (տո ղե րի 4–րդ, 8–րդ և 11–րդ վան
կե րից հե տո), և հենց սա է վան կա յին 
ոտա նա վո րի ռիթ մի ստեղծ ման նա խա
պայ մա նը: Այլ դեպ քե րում Տե րյա նը ռիթմն 
ստեղ ծում է ավե լի ու ժեղ ար տա սան վող 
շեշ տե րի մի ջո ցով, որոնք նույն պես ու նեն 

5 Гас па ров М. Л., Очерк исто рии ев ро пейс ко го сти ха, 
М., На у ка, 1989, стр. 10.

դիր քա յին որո շա կի կար գա վոր վա ծու
թյուն: Ընդ որում՝ այս տեղ տո ղա մի ջի դա
դար նե րի փո խա րեն կան ու ժեղ շեշ տեր. 

Իմ հոգի՛ն ծովերո՛ւմ անծանո՛թ
Մենավո՛ր ու մոլո՛ր մի նավա՛կ,
Մատնեցի՛	փոթորկի՛ն	աղմկո՛տ,
Հուսաբե՛կ, թողած ղե՛կ ու թիա՛կ…
Այս տեղ ար դեն մենք գործ ու նենք վան

կա շեշ տա կան ռիթ մի կա յի հետ, որը հա
ճախ հա մե մա տում են երաժշ տա կան ռիթ
մի հետ՝ շեշ տե րի կար գա վոր վա ծու թյամբ 
(շեշ տերն ընկ նում են տո ղե րում նույն վան
կե րի վրա, տվյալ դեպ քում՝ 3–րդ, 6–րդ և 
9–րդ), եր գե ցի կու թյամբ և դի նա միզ մով: 
Սա է պատ ճա ռը, որ վան կա շեշ տա կան 
ոտա նա վո րը ավե լի հար մար է մե ղե դա
յին, էլե գիկ տրա մադ րու թյուն ներ ար տա
հայ տե լու հա մար: Իսկ հա մա շեշտ (տո նի
կա կան)6 ոտա նա վո րում ար դեն սկսում է 
խախտ վել շեշ տե րի կա նո նա վոր մի ջա կայ
քը՝ դրանք մե ծաց նե լով կամ փոք րաց նե
լով: Հա մա շեշտ ոտա նա վորն ըն թեր ցե լիս 
պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել ու ժեղ ար
տա սան վող շեշ տե րի վրա, որոնք իրենց 
շուրջն են հա մախմ բում տար բեր քա նա կի 
ան շեշտ վան կեր։

5. Առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է 
պա հան ջում ազատ ոտա նա վո րի (վեր լիբ
րի) մա տուց ման եղա նա կը: Այն առա ջին 
հա յաց քից չա փա ծո յի ամե նա պարզ ձևն է, 
քա նի որ այս տեղ ար տա քուստ չկա ռիթ
մի ստեղծ ման հնա րա վոր գոր ծոն նե րից և 
ոչ մե կը: Սա կայն հենց այս հան գա ման քը 
է՛լ ավե լի է ու ժե ղաց նում տո ղի ճիշտ ար

6 Տո նի կա կան տեր մինն ու նի եր կու կի րա ռու թյուն՝ 
լայն և նեղ: Լայն առու մով տո նի կա կան են կոչ վում 
ոտա նա վո րի այն բո լոր տե սակ նե րը, որոնք հեն վում 
են ու ժեղ ար տա սան վող շեշ տե րի զար գաց ման վրա՝ 
ան կախ դրանց դա սա վո րու թյու նից (այդ թվում և սի
լա բո տո նի կա կան ոտա նա վո րը): Սկսած 20–րդ դա
րի սկզբից՝ տո նի կա կան սկսե ցին կո չել ոտա նա վո րի 
այն տե սա կը, որում շեշ տե րը չու նեն դիր քի կա նո նիկ 
դա սա վո րու թյուն, բայց կրկին ռիթ մի առաջ շարժ
ման հիմն ա կան պայ մանն են:
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տա սա նու թյան կա րև ո րու թյու նը, քա նի որ 
հենց նրա նով է խոս քը տար բեր վում սո վո
րա կան ար ձա կից, ձեռք բե րում չա փա ծո
յին հա տուկ հնչե րանգ: Ու սա նո ղին պետք 
է տե սա նե լի կեր պով ի ցույց դնել այն բո
լոր ար տա սա նա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, որոնք բնո րոշ են ազատ ոտա
նա վո րին: Նախ, վեր լիբ րը պա հան ջում է 
տո ղի սահ ման նե րի հստակ գի տակ ցում և 
ընդգ ծում՝ ձայ նի իջեց մամբ, եր կար տո ղե
րի ավե լի արագ և կարճ տո ղե րի՝ դան դաղ 
ըն թերց մամբ՝ ար տա սա նու թյան ժա մա
նա կով դրանք իրար ավե լի մո տեց նե լու և 
ռիթ մա կան գրե թե հա վա սար մի ա վոր ներ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով: Մի և նույն ժա մա
նակ՝ ազատ ոտա նա վո րը պա հան ջում է 
նաև որո շա կի ո րեն հա գե ցած հու զա կա
նու թյուն՝ ար ձա կից խոս քը տար բե րա կե լու 
և իբ րև չա փա ծո հնչեց նե լու հա մար։ 

6. Ոտա նա վո րի ռիթ մի կա յի խնդիր
նե րը լու սա բա նե լուց զատ պետք է քննել 
նաև չա փա ծո խոս քի ստրո ֆի կա կան կա
ռուց ված քը, որով զբաղ վում է տա ղա չա
փու թյան բա ժին նե րից մե կը՝ ստրոֆիկան 
(հայերեն՝ տնագիտություն)։ Ընդ որում՝ 
թե՛ ստրո ֆիկ (տնա յին), թե՛ աստ րո ֆիկ 
(ապատ նա յին) կա ռույց նե րը կա րիք ու նեն 
հա տուկ լու սա բան ման: Տնե րը մի կող մից 
ռիթ մի ու ժե ղաց ման լրա ցու ցիչ գոր ծոն են, 
մյուս կող մից սեր տո րեն կապ վում են չա
փա ծո եր կի բո վան դա կա յին կող մի հետ: 
Շատ կա րև որ է ցույց տալ տնա յին կա
ռույց նե րի աշ խու ժաց ման կամ, ընդ հա կա
ռա կը, թու լաց ման մի տում նե րը պո ե զի ա յի 
զար գաց ման այս կամ այն փու լում կամ 
որևէ կոնկ րետ գրա կան ուղ ղու թյան մեջ: 
Ստրո ֆի կա յի բաժ նում հա տուկ քննու թյան 
նյութ պետք է դարձ նել բա նաս տեղ ծու թյան 
կա յուն ձև ե րը (սո նետ, տրի ո լետ, ռոն դո, 
գա զել, քա սիդ, ռու բա յի, մու խամ մազ և 
այլն)՝ ցույց տա լով դրան ցից յու րա քան չյու

րի ար մատ նե րը, զար գաց ման մի տում նե
րը և որևէ ազ գա յին գրա կա նու թյան մեջ 
երև ան գա լու ազ դակ նե րը: Այս պես, եթե 
արևմ տա հայ պո ե զի ա յում սո նե տի լայն 
տա րած ման հիմ քը եվ րո պա կան գրա կա
նու թյան հետ ու նե ցած սերտ կա պերն էին, 
ապա արև ե լա հայ իրա կա նու թյան մեջ այն 
հան դես եկավ ավե լի ուշ՝ 19–20–րդ դդ. 
սահ մա նագ ծին՝ առա վե լա պես կապ վե լով 
ռու սա կան պո ե զի ա յի ազ դե ցու թյան հետ։ 

7. Վեր ջա պես, չա փա ծո յի ու սում նա սիր
ման մեջ կա րև ո րա գույն տեղ ու նի նմա նա
ձայ նու թյան և հան գի ու սում նա սի րու թյու
նը: Ընդ որում՝ շատ կա րև որ է տալ հան գի 
ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյու նը՝ 
սկսած թույլ, քե րա կա նա կան հան գե րից 
մին չև ու ժեղ և ճշգրիտ, բա ղա ձայ նույ թա
յին կամ առ ձայ նույ թա յին (ալի տե րա ցի
ոն և ասո նան սա յին) մո տա վոր հան գե րը: 
Հա տուկ քննու թյան նյութ կա րե լի է դարձ
նել արև ե լյան և աշու ղա կան պո ե զի ա յից 
եկած հան գի տե սակ նե րը՝ ռե դիֆ նե րով 
և տո ղա վեր ջի ծա վա լուն կրկնու թյուն նե
րով, տնե րի հան գա վոր ման տա րաբ նույթ 
եղա նակ նե րը: Հան գի ու սում նա սի րու
թյու նը ան պայ մա նո րեն պետք է կա պել 
տվյալ լեզ վի յու րա հատ կու թյուն նե րի և 
չա փա ծո յում ձև ա վոր ված ավան դույթ նե
րի հետ: Այս պես, եթե իգա կան հան գե րը 
ռու սա կան պո ե զի ա յում գե րակշ ռում են, 
ապա հայ կա կան ոտա նա վո րին դրանք 
գրե թե բնո րոշ չեն, իսկ որոշ լե զու նե րում 
(օրի նակ՝ անգ լե րե նում) դրանք եր կար ժա
մա նակ եղել են եր գի ծա կան բո վան դա կու
թյան ար տա հայտ ման մի ջոց:

Այս պիսով, տա ղա չա փա կան ձև ե րը 
պո ե զի ա յի պատ մու թյան կա րև ո րա գույն 
ու ղե կիցն են, և առանց դրանց խոր ու հա
մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյան հնա րա
վոր չէ տալ որևէ ազ գա յին գրա կա նու թյան 
պատ մու թյան ամ բող ջա կան պատ կե րը: 
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Некоторые проблемы преподавания стихосложения
А. Джрбашян

Статья пос вя ще на не ко то рым кон цеп ту аль ным проб ле мам пре по да ва ния сти хос ло
же ния. Исто рия сти ха – важ ней шая часть исто рии по э зии, и без глу бо ко го изу че ния 
сти хос ло же ния не воз мож но пре по да бать исто рию ли те ра ту ры. Осо бен но под чер ки ва
ет ся важ ность изу че ния мет ри чес кой и рит ми чес кой струк ту ры сти ха, его пра виль ной 
дек ла ма ции а так же воп ро сов, ка са ю щих ся стро фи ки и риф мы. При этом не об хо ди мо 
раз ли чать осо бен но сти то ни чес ко го и сил ла би чес ко го сти хос ло же ния, а так же от ме
чать слу чаи пе ре хо да от сил ла бо то ни ки к ак цент но му сти ху. Осо бо го под хо да тре бу ет 
сво бод ный стих, стро ки ко то ро го ста но вят ся важ ней шим фак то ром соз да ния по э ти
чес ко го тек ста.

Some Problems of Teaching Metrics
A. Jrbashyan 

The article is dedicated to some conceptual problems of teaching metrics. History of po
ems is one of the essential parts of the history of lyrics and the history of literature can’t be 
taught without thorough investigation of metrical systems. It especially underlines the impor
tance of studying the metrical and rhythmical structure of the poem, its correct decleration 
and also the issues concerning strophic and rhyme. At the same time it is significant to differ 
the peculiarities of the tone and syllabic verse and also to indicate the accentual–syllabic 
verse passage. A special attitude is needed while dealing with free verse the lines of which 
turn out to be a significant factor in the forming of poetry.
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Ֆո տո սին թե զը կա նաչ բույ սե րի և որոշ 
բակ տե րի ա նե րի կող մից օր գա նա կան 
նյու թե րի սին թեզն է արևի լույ սի էներ գի
ա յի օգ տա գործ մամբ և բույ սե րի կա նաչ 
պիգ մեն տի` քլո րո ֆի լի մաս նակ ցու թյամբ: 
Ֆո տո սին թե զի հիմ քում օք սի դա վե րա
կանգն ման ռե ակ ցիա է, որի ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում էլեկտ րո նի փո խան ցում 
դո նոր ից` ջրից, ակ ցեպ տոր ին` CO2–ին և 
անջատվում է թթվածին` ջրի դեպքում և 
այլ տարրեր` մնացած նյութերի դեպքում:

Ֆո տո սին թե զը Եր կիր մո լո րա կի վրա 
առա վել տա րած ված գոր ծըն թաց նե րից 
մեկն է, որը պայ մա նա վո րում է ած խած նի, 
թթված նի և մյուս տար րե րի շրջապ տույ տը 
բնու թյան մեջ: 

Այն հա մար վում է կեն դա նի օր գա նիզմ
նե րի նյու թա կան և էներ գի ա կան հիմ քը` 
մեր մո լո րա կի վրա: Յու րա քան չյուր տա
րի ֆո տո սին թե զով օր գա նա կան նյու
թի ձև ով կապ վում է 8·1010 տ ածխածին, 
առաջանում է մինչև 1010 տ բջջա նյութ: 
Ֆո տո սին թե զի շնոր հիվ ցա մա քա յին բույ
սե րն առա ջաց նում են 1,8·1011 տ չոր կեն
սա զանգ ված: Մո տա վո րա պես նույն քան 
կեն սա զանգ ված առա ջա նում է նաև ամեն 
տա րի Հա մաշ խար հա յին օվ կի ա նո սում [1]:

Բարձ րա կարգ բույ սե րի և ջրի մուռ նե րի 
ֆո տո սին թե զը հա մար վում է մթնո լոր տա
յին թթված նի մի ակ աղ բյու րը:

Արե գակ նա յին ճա ռա գայթ ման էներ
գի ա յի ընդ հա նուր պա շա րը ֆո տո սին թե
զի ար գա սիք նե րի ձև ով կազ մում է մոտ 
1,6·1021  կՋ/տարի, որը 10 անգամ գե րա
զացում է մարդկության էներգիայի ժա մա
նա կակից պահանջարկին: Ֆոտոսինթեզի 

համար ծախսվող էներգիայի մոտ 50 %–ը 
բա ժին է ընկնում սպեկտորի տեսանելի 
մար զին (ալիքի երկարությունը`  
λ=400–700 նմ) (ինֆրա կար միր ճա ռա
գայթ նե րի էներգիան թթված նաար տա
դրու թյան հա մար պիտանի չէ):

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
ած խաջ րե րը բույ սե րի կեն սա սին թե տիկ 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան զանգ վածն են 
կազ մում ֆո տո սին թե զի պարզեց ված հա
վա սա րու մը գրվում է այս պես.

Խնդիր 1
Հաշվեք այս ռեակցիայի ΔG0–ն 25օC, 

եթե ΔH0=469,3 կՋ/մոլ, իսկ էնթրոպիայի 
փոքրացումը կազմում է 30,3 Ջ/Կ·մոլ:

Կըն թա՞նա ար դյոք ֆո տո սին թե զի ռե
ակ ցի ան ինք նա բե րա բար: Պա տաս խա նը 
հիմ նա վո րե՛ք:

Բարձ րա կարգ բույ սե րի և ջրի մուռ նե րի 
ֆո տո սին թե զից բա ցի հայտ նի է նաև բակ
տե րի ալ ֆո տո սին թեզ, որում օք սի դա ցող 
սուբստ րա տը ոչ թե ջուրն է, այլ ու րիշ վե
րա կանգ նիչ, օրի նակ` H2S: 

Խնդիր 2.
Գրե՛ք բակ տե րի ալ ֆո տո սին թե զի ռե

ակ ցի ա յի հա վա սա րու մը, եթե հայտ նի է, 
որ այդ դեպ քում թթվա ծին չի ան ջատ վում: 

Հաշ վի առ նե լով ֆո տո սին թե զի վե րա
բե րյալ տվյալ նե րը` բարձ րա կարգ բույ սե
րի, ջրի մուռ նե րի և բակ տե րի ա նե րի մաս
նակ ցու թյամբ, ֆո տո սին թե զի ընդ հա նուր 
հա վա սա րու մը կու նե նա հե տև յալ տես քը. 

ԺԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐը
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Ի՞նչ նյութ է A–ն.
•	 բարձրակարգ	բույսերի	և	ջրիմուռների	

դեպքում,
•	 բակտերիաների	դեպքում:

Ֆոտոսինթեզի մոլեկուլային 
մեխանիզմը: 

Ֆոտոսինթեզի պարզ հավասարումից 
կարելի է ենթադրել, որ թթվածինը 
առաջանում է CO2–ից, և կարելի է պնդել, 
որ թթվածինն առաջանում է ջրից:

Խնդիր 4
Ո՞ր նյու թից է առա ջա նում թթվա ծի նը. 

ջրի՞ց, թե՞ ած խաթ թու գա զից: Ո՞ր նյութն է 
օք սի դի չը, և ո՞րը՝ վե րա կանգ նի չը: 

Նման խնդիր առաջադրվել էր քիմիայի 
միջազգային 45–րդ օլիմպիադայում` 1913 թ: 

Հե տաքր քիր էր իմա նալ, թե ի՞նչ են 
մտա ծում այդ հար ցի շուր ջը ՀՀ քի մի ա յի, 
կեն սա բա նու թյան ու սու ցիչ նե րը, դպրո ցի 

աշա կերտ նե րը` ով քեր խո րաց ված ու սում
նա սի րում են քի միա և կեն սա բա նու թյուն 
առար կա ներ, բժշկա կան հա մալ սա րա
նի, ԵՊՀ կեն սա բա նու թյան և դե ղա գի
տու թյան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րը, 
ֆի զի կա յի, քի մի ա յի և կեն սա բա նու թյան 
օլիմ պի ա դա յի հան րա պե տա կան փու լի 
մաս նա կից նե րը:

Սկզբնա կան պա հին հար ցադ րու մից 
հա մա րյա բո լո րը զար մա ցան և շփոթ վե
ցին, ին չը հա տուկ է պրոբ լե մա յին իրա վի
ճա կին:

Խնդի րը հա րուց վել է: Պետք է գտնել 
պա տաս խա նը:

Հարց ման ար դյունք նե րից պար զե
ցինք, որ հարց ման են թարկ ված նե րի մեծ 
մասն այդ մա սին չի մտա ծել (նկ1): Ֆո տո
սին թե զի պար զա գույն հա վա սա րու մը բո
լո րին է հայտ նի.

Բայց հա մա րյա ոչ մե կի մտքով չի ան
ցել, թե ո՞ր թթվա ծինն է օք սի դա նում՝ ջրի 
մո լե կու լում առ կա թթվա ծի նը, թե՞ ած խած
նի (IV) օք սի դի մո լե կու լի թթվա ծի նը:

Նկ.1 Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները
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Ներ կա յաց նում ենք քի մի ա յի լա վա
գույն ու սու ցիչ նե րի և քի մի ա յի օլիմ պի ա
կան խմբա կի աշա կերտ նե րի ու սում նա սի
րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը:

Ֆո տո սին թե զի ու սում նա սիր ման 
պատ մու թյան մեջ եղել են որոշ գի տա կան 
փոր ձեր, որոնք շատ բան են ավե լաց րել 
մեր գի տե լիք նե րին` այդ շատ բարդ գոր
ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ: Նման փորձ է 
կա տա րել անգ լի ա ցի կեն սա քի մի կոս Ռո
բերտ Հիլ լը 1930 թ.: Այս խնդրում մենք 
դի տար կում ենք այդ փոր ձի որոշ տվյալ
ներ` թարմ փոր ձե րի տվյալ նե րի հետ հա
մա տեղ: 

Ֆո տո սին թե զի մեծ մա սը ըն թա նում է 
քլո րոպ լաստ նե րում՝ օր գա նո իդ ներ, որոնք 
գտնվում են բույ սե րի բջիջ նե րում և պա րու
նա կում են քլո րո ֆիլ` լույ սը հեշտ ադ սոր
բող նյու թը: Հիլ լը ան ջա տել է քլո րոպ լաս
տը բջջից՝ տրո րե լով տե րև նե րը շա քա րի 
լու ծույ թով: Բջջից ան ջատ ված քլո րոպ լաս
տը լու սա վո րե լիս թթվա ծին չի ան ջատ վել 
ած խած նի (IV) օք սի դի ներ կա յու թյամբ: 
Սա կայն քլո րոպ լաս տի սուս պեն զի ան կա
լի ու մի ֆեր րի օք սա լա տի K3[Fe(C2O4)3] ներ
կա յու թյամբ լուսավորելիս (կալիումի օք
սա լատի ավելցուկի պայմաններում) Հիլլը 
նկա տել է թթվածնի անջատում` նույնիսկ 
CO2–ի բացակայությամբ: 

Հիլ լի էքս պե րի մեն տը թույլ տվեց, որ 
որոշ վի թթված նի աղ բյու րը ֆո տո սին
թե զի ժա մա նակ` վե րա կանգ նիչ և օք սի
դիչ նյու թե րը ֆո տո սին թե զում:

Գրե՛ք բույ սի բջջում և բջջից դուրս քլո
րոպ լաս տում օք սի դի չի և վե րա կանգ նի չի 
բա նա ձև ե րը (Հիլ լի ռե ակ ցի ան). 

Հիլլը չափել է անջատվող թթվածնի 
քա նա կը՝ օգտագործելով մկանի հե մո
գլոբին (Հիլլն այն նշանակել է Hb), որը 
1:1 հարաբերությամբ ամբողջ թթվածինը 
կա պում է՝ առաջացնելով HbO2 ձևը: 
Hb–ի սկզբ նա կան կոնցենտրացիան 
կազ մել է 0,45•10–4 մոլ/լ, ֆերօքսալատի 
կոնցենտրացիան` 2,0•10–4 M:
ա. Որոշե՛ք c(Fe) / c(HbO2) հարա բե րու

թյունը:
բ. Գրե՛ք Հիլլի ռեակցիայի հավասարումը՝ 

են թա դրելով, որ այն ապահովում է 
բարձր ելք:

գ. Օգտագործելով ստանդարտ էլեկտրո
դա յին պոտենցիալների շարքը հաշ վեք 
Հիլլի ռեակցիայի Գիբսի էներ գիան 
T=298 K, թթվածնի 1 մմ Hg ճնշ ման, 
H=8 և ստանդարտ կոն ցենտ րա ցիա
ների պայ ման ներում: Իսկապե՞ս այդ 
պայ ման ներում ռեակցիան ընթանում է 
ինքնաբերաբար:

Կիսառեակցիաներ E°, V

O2 + 4H+ + 4e → 2H2O +1.23

CO2 + 4H+ + 8e → {CH2O} + H2O –0.01

Fe3+ + e → Fe2+ +0.77

[Fe(C2O4)3]3– + e → [Fe(C2O4)3]4– +0.05



173

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Հաշվարկներ

ա) n(Fe) / n(O2) = c(Fe) / c(HbO2) = 2.0·10–4 / (·0.45·10–4) = 4.4 : 1 
բ) 2H2O + 4[Fe(C2O4)3]3– → O2 + 4[Fe(C2O4)3]4– + 4H+. 

գ) Հաշվարկներ
[Fe(C2O4)3]3– + e → [Fe(C2O4)3]4–    E1o = 0.05 V 
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O     E1o = 1.23 V 
Eo = E1o – E2o = –1.18 V 
ΔG = Δ Go + RTIn(Po2[H+]4) = – 4 · 96500 · (– 1.18) + 8.314 · 298 · ln(1/ 750(10–8)4) =
=2.57· 105 Ջ/մոլ = 257 կՋ/մոլ 

ΔG =257 կՋ/մոլ 

  Ինքնաբերաբար է   Ինքնաբերաբար չէ
   	 	 	 	 	 

Ռեակցիան էնդոէրգիկ է, հետևաբար չի կարող ինքնաբերաբար ընթանալ

Այժմ Խիլ լի ռե ակ ցիա ան վան տակ հաս
կաց վում է ջրի ֆո տո քի մի ա կան օք սի դա ցում 
ցան կա ցած օք սի դի չով, բա ցի ած խաթ թու 
գա զից, որոնք դարձ նում են զգա յուն բույ սի 
բջի ջը կամ առանձ նաց ված քլո րոպ լաս տը:

Մեկ այլ փորձում (1952), խինոնը թթվա

յին լուծույթում օգտագործվել է որ պես Հիլլի 
ռեակցիայի օքսիդիչ [3] Chlorella ծովային 
ջրիմուռներից անջատված քլո րոպլաստով: 

Փորձեք եզրակացություններ անել. յու
րաքանչյուր պնդում հաստատեք՝ ընտ րե
լով «այո» կամ «ոչ».

այո ոչ
Բնական ֆոտոսինթեզում ջրի օքսիդացումը և CO2–ի վերա կանգ
նումը կատարվում է առանձին տեղերում: 

Քլորոպլաստում O2 առաջանում է CO2–ից. 
Ջրի օքսիդացումը քլորոպլաստում պահանջում է լուսավորում. 
Մեծամասամբ քլորոֆիլները և քլորոպլաստները անմի ջա կա
նորեն մասնակցում են O2–ի ֆոտոքիմիական առաջացմանը: 

Մեկուսացված քլորոպլաստում յուրաքանչյուր կլանված ֆոտոն 
առաջ է բերում մեկ էլեկտրոնի փոխանցում: 

Վերջնական հաստատումը կատարվել է իզոտոպային մեթոդով.
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1. Ո՞վ է առաջին անգամ հայտնաբերել և 
երբ, որ բույսերը թթվածին են անջատում:

Պատ.` Ջ. Պրիստլի, 1770 թ.

2. Ո՞վ է առա ջին ան գամ հայտ նա բե րել, 
որ թթվա ծին ան ջատ վում է մի այն բույ սի 
կա նաչ մա սից և լույ սի ազ դե ցու թյամբ և 
երբ: 

Պատ.` Յա. Ինգենհաուզ,1779 թ.

3. Ո՞վ է առաջին անգամ ցույց տվել 
և երբ, որ բույսերի սնուցման համար 
անհրաժեշտ է CՕ2:

Պատ.` Ժ. Սենեբյե, 1782 թ.

4. Ովքե՞ր են առաջին անգամ անջատել 
քլորոֆիլ կանաչ պիգմենտը:

Պատ.` Պ.Պելտյեն և Ժ.Կավանտը, 1817 թ. 

5. Ո՞վ է ապացուցել, որ թթվածինն 
անջատվում է քլորոպլաստներում:

Պատ.` Տ. Էդելման 1850–ական թվականներ

6. Ո՞վ է ապացուցել, որ թթվածինն 
անջատվում է ջրից: 

Պատ.` Ռ. Հիլը 1930 թ.

Ֆոտոսինթեզի ուրվագիրը

Հարցեր ֆոտոսինթեզի վերաբերյալ
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Գրականություն
1. Клейтон.Р. Фотосинтез. Физические механизмы и химические модели. Пер. с англ., М., 1984.
2. Фотосинтез, под ред. Говинджи. Пер. с англ., Т. 1–2, М., 1987.
3. Theoretical problems IChO 2013, Moscow, Russia.

Проблемное обучение. Проблема фотосинтеза
Ж. Саргсян

Фо то син тез – это син тез ор га ни чес ких ве ществ ра сте ни я ми и бак те ри я ми, с уча сти ем 
зе ле но го пиг мен та–хло ро фил ла с ис поль зо ва ни ем энер гии сол неч ных лу чей.

В ос но ве фо то син те за окис ли тель но–вос ста но ви тель ная ре ак ция, в хо де ко то рой 
про ис хо дит пе ре ход элект ро на с до но ра–мо ле ку лы во ды к ак цеп то ру– мо ле ку ле уг ле
кис ло го га за и вы де ля ет ся кис ло род в слу чае во ды и дру гие про стые ве щест ва– в дру
гих слу ча ях.

Проб ле ма воз ник ла: из ка ко го ве щест ва вы де ля ет ся кис ло род? Из во ды или уг ле кис
ло го га за? Ка кое ве щест во яв ля ет ся вос ста но ви те лем и ка кое–окис ли те лем?

Problem training. Problem of photosynthesis
Zh. Sargsyan 

Photosynthesis is the process of synthesis of organic matters by plants and bacteria, in 
which green pigment – chlorophyll participates with utilizing of Sun rays’ energy.

In the base of photosynthesis there is a reduction– oxidation reaction, during which do
nator (molecule of water) transfers an electron to acceptor (CO2 molecule) and oxygen is 
produced in the case of participating of water and other simple matters are produced in the 
case of other reducing agents.

A problem comes up: what matter does escape oxygen: water or carbon dioxide? Which 
one matter is reducing agent and which is oxidizing one?
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Առ հա սա րակ, եր կու դրա կան թվե րի մի ջին 
թվա բա նա կա նը, մի ջին երկ րա չա փա կա նը 
և մի ջին հար մո նի կը հայտ նի էին դե ռևս 
ան տիկ ժա մա նակ նե րից, և այդ մի ջին նե րը 
ստաց վում էին, հա մա պա տաս խա նա բար, 
որ պես թվա բա նա կան, երկ րա չա փա կան 
և հար մո նիկ հա րա բե րու թյուն նե րի հա վա
սար մի ջին ան դամ ներ:
Ստո րև հա մա ռոտ կներ կա յաց նենք առա
վել հայտ նի ու կի րա ռե լի մի ջին նե րը և 
դրանց առնչ վող հայտ նի ան հա վա սա րու
թյուն նե րը, ապա կքննար կենք մի քա նի 
ֆի զի կա կան խնդիր ներ, որոնց լուծ ման 
ար դյուն քում հան գում ենք տար բեր մի ջին
նե րի որոշ ման: 
Այսպիսով, nfff ,..., 21  դրական մե ծու
թյուն ների [1]
•	 թվաբանական	 միջին	 անվանում	 են	

հետևյալ մեծությանը`

n
fffm n...21 ++

=
,

•	 երկրաչափական	միջին`

n
nfffg ...21= ,

•	 հարմոնիկ	միջին`

nfff

nh 1...11

21

+++
= ,

•	 քառակուսային	միջին`

n
fffd n

22
2

2
1 ... +++

= :

Կամայական nfff ,..., 21  դրական թվե
րի համար տեղի ունեն հետևյալ ան հա վա
սա րու թյունները.

dmgh ≤≤≤ ,

որոնցից յուրաքանչյուրում հա վա
սա րու թյան դեպքը տեղի ունի միայն 

nfff === ...21  հավասարությունների 
բավարարման դեպքում:

Ֆի զի կա յի դպրո ցա կան դա սըն թա
ցում հա ճախ հան դի պում ենք փո փո խա
կան ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի մի ջին 
ար ժեք նե րի որոշ ման խնդիր նե րի: Դրան
ցում քննարկ վող մե ծու թյուն նե րը հիմ նա
կա նում փո փոխ վում են գծա յին օրեն քով, 
և մի ջի նի որո շու մը հան գում է այդ մե
ծու թյուն նե րի սկզբնա կան և վերջ նա կան 
ար ժեք նե րի կի սա գու մա րի հաշվ մա նը: 
Այդ պատ ճա ռով սո վո րող նե րի մոտ հա
ճա խա կի ստեղծ վում է այն թյուր տպա վո
րու թյու նը, որ ցան կա ցած պայ ման նե րում 
էլ ֆի զի կա կան մե ծու թյան մի ջին ար ժե քը 
կա րե լի է նույ նաց նել քննարկ վող տի րույ
թի եզ րե րում դրա ըն դու նած ար ժեք նե րի 
թվա բա նա կան մի ջի նի հետ: Կար ծում ենք, 
որ այս բա ցը կլրաց վի, եթե դա սըն թա ցի 
շրջա նա կում հա ճա խա կի քննարկ վեն ոչ 
մի այն թվա բա նա կան, այ լև հար մո նիկ, 
երկ րա չա փա կան և քա ռա կու սա յին մի ջին
նե րի կի րա ռու թյուն նե րը պա հան ջող ֆի
զի կա կան խնդիր ներ:

Հարկ է նշել, որ ֆի զի կա յի 10 – րդ դա
սա րա նի դա սագր քում [2] ցույց է տրված, 
որ երբ մար մինն իրար հա ջոր դող հա վա

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈւԿՅԱՆ  
ԳԱԳԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ  
ԲԱԳՐԱՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՄԻՋԻՆՆԵՐը ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ
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սար ժա մա նա կա մի ջոց նե րում շարժ վում 
է տար բեր հաս տա տուն արա գու թյուն նե
րով, ապա շարժ ման մի ջին արա գու թյունն 
ամ բողջ ճա նա պար հին հա վա սար է այդ 
արա գու թյուն նե րի թվա բա նա կան մի ջի
նին: Նշված դա սագր քի նույն պա րագ րա
ֆում քննարկ ված է նաև այն դեպ քը, երբ 
մար մինն իրար հա ջոր դող հա վա սար ճա
նա պարհ նե րից յու րա քան չյուրն է անց նում 
հաս տա տուն արա գու թյուն նե րով և ցույց է 
տրված, որ մի ջին արա գու թյունն ար դեն 
հա վա սար է այդ արա գու թյուն նե րի հար
մո նիկ մի ջի նին: Ֆի զի կա յի դա սըն թա ցում 
[3] հան դի պում ենք նաև մո լե կուլ նե րի ջեր
մա յին շարժ ման մի ջին քա ռա կու սա յին 
արա գու թյան գա ղա փա րին, որը մե ծու
թյուն նե րի քա ռա կու սա յին մի ջի նի տի պիկ 
օրի նակ է: [4] Ժո ղո վա ծո ւում բեր ված են 
ֆի զի կա յում հար մո նիկ մի ջի նի կի րառ ման 
օգ տա կար և ու սա նե լի օրի նակ ներ:

Այժմ քննար կենք մի քա նի ֆի զի կա կան 
խնդիր ներ, որոնց լուծ ման ար դյուն քում 
կհա մոզ վենք, որ առան ձին ֆի զի կա կան 
մե ծու թյուն նե րի թվա յին ար ժեք նե րը տար
բեր խնդիր նե րում հան դի սա նում են տար
բեր մի ջին ներ: 
Խնդիր 1. Որոշել nρρρ ...,, 21  խտու թյուն
նե րով հեղուկների խառնուրդի խտու
թյունը, եթե`

1) հեղուկներն ունեն միևնույն V –ական 
ծավալ,
2) հեղուկներն ունեն միևնույն m –ական 
զանգված:
Հա մա րել, որ խառ նուր դի ծա վա լը հա

վա սար է առան ձին հե ղուկ նե րի ծա վալ նե
րի գու մա րին:

Լուծում: Պարզ է, որ խառ նուր դի 
խտու թյու նը հա վա սար է բո լոր հե ղուկ նե
րի զանգ ված նե րի գու մա րի և ծա վալ նե րի 
գու մա րի հա րա բե րու թյա նը`

n

n

VVV
mmm

+++
+++

=
...
...

21

21ρ
:

Երբ հավասար են խառնվող հեղուկների 
ծավալները ( VVVV n ==== ...21 ), 
ապա վերը նշված բանաձևից կստանանք`

nnV
VVV nn ρρρρρρρ +++

=
+++

=
...... 2121

nV
:

Հավասար զանգվածներով հեղուկների 
դեպ քում ( mmmm n ==== ...21 ) խառ
նուր դի խտության համար ստանում ենք`

nn

n
mmm

nm

ρρρρρρ

ρ 1...11...
2121

+++
=

+++
= :

Ստաց ված ար դյունք նե րից հե տև ում 
է, որ տար բեր պայ ման նե րում հե ղուկ նե
րի խառ նուր դի խտու թյու նը մի դեպ քում 
հա վա սար է առան ձին հե ղուկ նե րի խտու
թյուն նե րի թվա բա նա կան մի ջի նին, մյուս 
դեպ քում` հար մո նիկ մի ջի նին:

Խնդիր 2. Շարժական մխոցով փակված 
գլանաձև բալոնում առկա է որոշակի 
ճնշմամբ օդ: Մխոցը որոշ չափով դեպի 
հիմքը տեղաշարժելուց հետո բալոնում 
հաստատվում է 1P  ճնշում, իսկ սկզբնական 
դիրքի նկատմամբ նույն չափով հակառակ 
ուղղությամբ տեղաշարժելիս օդի ճնշումը 
դառնում է 2P : Պարզել, թե որքա՞ն է եղել 
օդի սկզբնական P  ճնշումը: Պրոցեսներն 
համարել իզոթերմ:

Լուծում: Օդի սյան նախնական եր
կա րու թյունը նշանակենք 1l –ով, իսկ 
մխո ցի տեղաշարժի չափը x –ով: S –ով 
նշանակենք գլանի լայնական հատույթի 
մակերեսը: Առաջին և երկրորդ պրոցեսների 
համար գրենք Բոյլ–Մարիոտտի օրենքը`

( ) ( )SxlPPlSSxlPPlS +=−= 21 ; :

Այս բանաձևերից ստանում ենք`
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21

;
P
Plxl

P
Plxl =+=− :

Վերջինների գումարումով ստանում 
ենք հետևյալ հավասարությունը.









+=

21

112
PP

Pll ,

որտեղից էլ գտնում ենք գազի 
սկզբնական P  ճնշումը`

21

21

21

2
11

2
PP
PP

PP

P
+

=
+

= :

Փաս տո րեն, խնդրի լուծ ման ար դյուն
քում աշա կեր տը հա մոզ վում է, որ մի և նույն 
չա փով սեղ մե լիս և ըն դար ձա կե լիս բա լո
նում գա զի ճնշու մը փո փոխ վում է ան հա
վա սար չա փե րով, որի պատ ճա ռով էլ P
–ն 1P –ի և 2P –ի թվաբանական միջինը 
չէ, այլ հավասար է այդ մեծությունների 
միջին հարմոնիկին: 

Խնդիր 3. Որոշել տատանումների 
nTTT ...,, 21  պարբերություններ ունեցող 

մա թե մա տի կա կան ճո ճա նակ ների եր
կա րու թյունների միջին թվաբանական 
արժեքին հավասար երկարությամբ ճո
ճա նակի տատանումների T  պար բե րու
թյունը:
Լուծում: Համաձայն Հյուգենսի բանաձևի`

g
l

T
g
lT

g
lT n

n πππ 2  ;  ;.2   ;2 2
2

1
1 === 

,

որտեղ nlll ...,, 21 –ը, հա մա պա տաս
խա նա բար, դի տարկ վող ճո ճա նակ նե րի 
եր կա րու թյուն ներն են: Մյուս կող մից`

g
lT π2= ,

որտեղ, համաձայն խնդրի պայմանի, 

n
llll n+++

=
...21 :

Պարբերությունների արտա հայ տու
թյուն ները բարձրացնելով քառակուսի 
դժվար չէ նկատել, որ

n
TTTT n

22
2

2
12 ... +++

= ,

որտեղից էլ T  պարբերության համար 
ստանում ենք.

n
TTTT n

22
2

2
1 ... +++

= :

Այսպիսով, խնդրի լուծման արդյունքում 
ստաց վեց, որ որոնելի T  պարբերությունը 
դի տարկ վող ճոճանակների nTTT ...,, 21  
պար բե րու թյուն ների միջին քառա կու սա
յինն է:

Խնդիր 4.[5] 0v  սկզբնա կան արա գու
թյամբ ուղ ղա գիծ հա վա սա րա չափ արա
գա ցող շար ժում կա տա րող մար մին, անց
նե լով որոշ ճա նա պարհ, ձեռք է բե րում v  
արա գու թյուն: Որ քա՞ն էր մարմ նի արա գու
թյունն այդ ճա նա պար հի կե սին: 

Լուծում: Մարմնի անցած ամբողջ S  
ճանապարհի և դրա առաջին կեսի համար 
գրենք հետևյալ հայտնի կինեմատիկական 
բանաձևերը`

a
vv

S
2

2
0

2 −
= ,

 a
vuS

22

2
0

2 −
= ,

որտեղ a –ն մարմնի արագացումն է, 
իսկ u –ն մարմ նի ու նե ցած արա գու թյունն 
է ճա նա պար հի կե սին: Այս առն չու թյուն
նե րից ար տաք սե լով S –ը, պար զա գույն 
ձև ա փո խու թյուն նե րից հե տո որո նե լի u  
արա գու թյան համար կստանանք`

2

22
0 vv

u
+

= :
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Ստաց ված ար դյուն քից պարզ է դառ
նում, որ առ հա սա րակ ուղ ղա գիծ հա վա
սա րա չափ արա գա ցող շար ժում կա տա րող 
մարմ նի ակն թար թա յին արա գու թյու նը 
կա մա յա կան տե ղա մա սի միջ նա կե տում 
թվա պես հա վա սար է այդ տե ղա մա սի 
սկզբում և վեր ջում մարմ նի ու նե ցած ակն
թար թա յին արա գու թյուն նե րի թվա յին ար
ժեք նե րի մի ջին քա ռա կու սա յի նին:

Խնդիր 5. [6] Հա վա քող բա րակ ոսպ
նյա կի օգ նու թյամբ էկ րա նի վրա սկզբում 
ստա նում են մո մի բո ցի խո շո րաց ված, 
այ նու հե տև` փոք րաց ված պատ կեր նե րը: 
Խո շո րաց ված պատ կե րի բարձ րու թյու նը 

121 =h 12 մմ է, փոքրացվածինը` 32 =h  մմ: 
Երկու դեպքում էլ էկրանի և բոցի միջև հե
ռա վո րու թյունը նույնն է: Որքա՞ն է բոցի h  
բարձրությունը:

Լուծում: Հայտ նի է, որ երբ առար կա յի և 
ոսպ նյա կի դիր քե րը ֆիքս ված են, ապա կան 
հա վա քող ոսպ նյա կի եր կու դիր քեր, որոնց 
դեպ քում էկ րա նին ստաց վում է առար կա յի 
հստակ պատ կե րը [7]: Ընդ որում՝ մի դիր
քում առար կա յի հե ռա վո րու թյու նը ոսպ
նյա կից հա վա սար է մյուս դիր քում ոսպ
նյա կից առար կա եղած հե ռա վո րու թյա նը 
( 21 fd = ) և հակառակը ( 12 fd = ): Երկու 
դիրքերի համար էլ գրենք մոմի պատկերի 
խոշորացման բանաձևերը`

2

22
2

1

11
1 ;

d
f

h
h

d
f

h
h

==Γ==Γ :

Վերը նշված արտահայտություններից 
կունենանք`

1
21

21
2

21 ==
dd
ff

h
hh

,

որտեղից էլ մոմի h  բարձրության հա
մար ստանում ենք`

621 == hhh  մմ:

Փաստորեն, որոնելի h  մեծությունը 
հան դի սա նում է տրված 1h  և 2h մե ծու
թյուն ների երկրաչափական միջինը:

Խնդիր 6. [8] Տղան ձուկ է գնում 
ձկնոր սից, ով կշռում է կա տա րում թե թև, 
ինք նա շեն, ան հա վա սար բա զուկ նե րով 
լծա կա վոր կշեռ քով: Երբ ձու կը դրե ցին 
աջ նժա րին, պարզ վեց, որ կշեռ քի հա
վա սա րակշռ ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
ձախ նժա րին դնել 31 =m կգ զանգ վա
ծով կշռա քար, իսկ ձախ նժա րին դնե լիս 
կշեռ քի հա վա սա րակշ ռու թյան հա մար 
պա հանջ վեց 22 =m կգ զանգ վա ծով 
կշռա քար: Ձկնորսն առա ջար կեց տղա յին 
վճա րել եր կու կշռում նե րի կի սա գու մա
րի` 2.5 կգ–ի դի մաց: Պար զել, կօգտ վի թե՞ 
կտուժ վի տղան այս տար բե րա կով գնում 
կա տա րե լիս:

Լուծում: Կշեռքի լծակի աջ բազուկի եր
կա րու թյու նը նշանակենք 1d , իսկ ձախինը` 

2d : Ձկան զանգվածը նշանակենք 0m –ով: 
Երկու կշռումների համար գրենք հա վա
սա րա կշռության համապատասխան պայ
ման ները.

m0 gd1= m1 gd2 ; m0 gd1= m2 gd1 :

Ստացված արտահայտու թյուն ների 
բազ մա պատ կու մից և անհրաժեշտ կրճա
տում նե րից հետո ստանում ենք`

6210 == mmm կգ ≈2.45 կգ:

Ստաց ված ար դյուն քից պարզ է դառ
նում, որ ձկան իրա կան զանգ վա ծը փոքր 
է 2.5 կգ–ից, և գնում կա տա րե լիս տղան 
տուժում է: Հարկ է սո վո րող նե րի ու շադ
րու թյու նը հրա վի րել նաև այն հան գա
ման քին, որ փաս տո րեն, 0m –ն 1m  և 2m  
մեծությունների մի ջին երկրաչափականն է 
և, համաձայն աշ խա տան քի սկզբում բեր
ված mg ≤  հայտ նի ան հա վա սա րու թյան, 
առանց խո րա նա լու թվային հաշվարկների 
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մեջ, կարելի է պնդել, որ 1m –ի և 2m –ի 
ցան կա ցած արժեքների դեպքում էլ 0m –ն 
փոքր կլինի դրանց թվաբանական մի ջի
նից:

Նշենք, որ վերը նշած mg ≤  հայտ նի 
ան հա վա սա րու թյուն ոչ մի այն թույլ է տա լիս 
առան ձին դեպ քե րում, չխո րա նա լով թվա յին 
հաշ վարկ նե րի մեջ, հա մե մա տել տար բեր 
ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի թվա յին ար
ժեք նե րը, այ լև ֆի զի կա յի տար բեր խնդիր
նե րում վեր ջի նիս կի րա ռու մը դառ նում է ան
խու սա փե լի: Որ պես աս վա ծի վառ օրի նակ, 
քննար կենք հե տև յալ խնդի րը:

Խնդիր 7. 

2m 0m 1m

[9] 2m  զանգվածով անշարժ գնդի և 
դրա ուղղությամբ թռչող 1m  զանգ վա
ծով գնդի միջև գտնվում է անշարժ գունդ 
(նկ. 1): Ինչպիսին պետք է լինի մի ջան
կյալ գնդի 0m  զանգվածը, որպեսզի 2m  
զանգվածով գունդը բախումից հետո ձեռք 
բերի առավելագույն արագություն: Բո լոր 
բախումները կենտրոնական և բա ցար
ձակ առաձգական են:

Լուծում: 1m  և 0m  զանգվածներով 
գնդե րի բախման համար գրենք էներգիայի 
և իմպուլսի պահպանման օրենքները.

222

2
0

2
11

2
011 vmvmvm

+=vmvmvm 011011 +±=01 ; 01

որտեղ 1v –ը և v –ն, հա մա պա տաս խա
նա բար, 1m  և 0m  զանգվածներով գնդերի 
արա գու թյուն ներն են բախումից հետո: 01v01

–ով նշանակել ենք 1m  զանգ վա ծով գնդի 
արա գու թյու նը բա խու մից առաջ: Ընդ 
որում, պլյուս նշա նը հա մա պա տաս խա
նում է այն դեպ քին, երբ բա խու մից հե տո 

առա ջին գուն դը շարժ վում է նախ կի նուղ
ղու թյամբ, իսկ մի նու սը` երբ այդ գուն դը 
փո խում է շարժ ման ուղ ղու թյու նը: Նշված 
հա վա սա րում նե րից հա մա պա տաս խա նա
բար ստա նում ենք`
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ծով գունդը բախումից հետո ձեռք կբերի 

առավելագույն արագություն այն և միայն 
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այն դեպքում,երբ 210 mmm = :
Փաստորեն, դիտարկված խնդիրները կրկին փաստեցին, որ միջիններն ու նրանց 

առնչվող հայտնի անհավասարություններն իրենց կիրառությունն ունեն ոչ միայն 
մաթեմատիկայում, այլև ֆիզիկայի տարբեր խնդիրներում, որոնցում կամ խնդրի 
լուծման արդյունքում հանգում ենք տարբեր միջինների որոշման, կամ էլ միջիններին 
առնչվող հայտնի անհավասարությունների կիրառումն ունենում է էական ու որակական 
նշանակություն:

Գրականություն
1. Энциклопедический словарь юного математика. М.,Педагогика, 1989.
2. Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան, «Ֆիզիկա–10», 

Երևան, «ԷդիտՊրինտ», 2010:
3. Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան, «Ֆիզիկա–11», 

Երևան, «ԷդիտՊրինտ», 2010:
4. Է. Ղազարյան, Պարզ ֆիզիկան բարդ երևույթներում, Երևան, «Էդիտ Պրինտ», 2009:
5. Ռ. Ավագյան և այլոք, Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու, Երևան, 1996:
6. Ռ. Բ. Ալավերդյան, Գ. Գ. Մելիքյան, Ժ. Հ. Նինոյան, Ա. Վ. Պետրոսյան, Ֆիզիկայի խնդիր

ների ժողովածու, Երևան, 2009:
7. Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան, «Ֆիզիկա–12», 

Երևան, «ԷդիտՊրինտ», 2011:
8. Գ. Վ. Գրիգորյան, Բ. Ա. Փախչանյան, Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաներ, 1983–

2003, Երևան, «ԷդիթՊրինտ», 2003:
9. Ֆիզիկայի խնդիրներ, Օ. Յա. Սավչենկոյի խմբագրությամբ, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2008:

Средние в некоторых физических задачах
В. Манукян, Г. Никогосян, Б. Погосян

Работа посвящена применению средних значений в некоторых задачах физики. 
В краткости приведены наиболее известные и применимые средние значения и 
связанные с ними известные неравенства. Рассмотрены также некоторые физические 
задачи, в которых либо решение задачи в итоге приводит к разным средним значениям, 
либо применение известных неравенств, касающиеся к средним значениям, имеет 
существенный и качественный роль.

Averages In Some Physics Problems
V. Fmanukyan, G. Nikoghosyan, B. Poghosyan

This work is dedicated to the usage of averages in some physics problems. Well known 
and applicable means and their usage in inequalities are discussed. Some physics problems 
are discussed, where either the solution leads to the determination of various averages, or 
the usage of well known inequalities concerning averages has considerable and qualitative 
significance.
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ՍՈւՍԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ըՆԿԱԼՈՂԱԿԱՆ ԵՎ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԽՈՍՔԱՅԻՆ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄը 

Անգ լե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
սո վո րող նե րի լեզ վա կան մի ջոց նե րի ու
սու ցու մը նպա տա կա ուղղ ված է գլխա
վո րա պես նրանց հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմտու թյուն նե րի 
ձև ա վոր մա նը: Ինչ պես նշվում է մե թո դի
կա յում, այդ կա րո ղու թյուն նե րը նե րա ռում 
են ըն կա լո ղա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
խոս քա յին գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Հոդ վա ծում դի տարկ վում է վե րոն շյալ 
կա րո ղու թյուն նե րի ին տեգր ված ու սուց
ման խնդի րը հա ղոր դակ ցա կան մի ջա
վայ րում բնա գիր (authentic) լեզվանյութի 
կիրառմամբ։1 Փաստ է, որ հա ղոր դակ ցա
կան ու սու ցու մը ար դյու նա վետ է, եթե լեզ
վա կան գի տե լիք նե րը ձև ա վոր վում ու զար
գա նում են խոս քա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
մեջ, փոխ ներ գոր ծուն մի ջա վայ րում, իրա
կան, ար դի ա կան հա մա տեքս տում։

Հա ղոր դակ ցա կան ուղղ վա ծու թյու նը 
դրսև որ վում է խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր տե սակ նե րի ու սուց ման հա մա կարգ
ված կազ մա կերպ մամբ: Լեզ վա հա ղոր
դակ ցու թյան բա ղադ րիչ նե րը հա վա սար 
կա րև ո րու թյան են, նրանք փոխ կա պակց
ված և փոխ պայ մա նա վոր ված են, ուս
տի ճիշտ չէ դրան ցից որևէ մե կի կա րև ո
րու թյու նը գե րագ նա հա տե լը: Ու սու ցու մը 
պետք է իրա կա նաց նել մի ա ժա մա նակ, 

1  Սույն հոդ վա ծում փոր ձե լով լեզ վա հա ղոր դակ ցա
կան կա րո ղու թյուն նե րի ու սու ցու մը կա պել իրա կան 
կյան քի հետ մենք ձգտել ենք ներ կա յաց նել ժա մա
նա կա կից անգ լե րե նի ու սուց ման հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջա վայ րի առա վե լու թյուն նե րը:

հենց սկզբից և փո խա դարձ կա պի մեջ։ 
Խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան չորս տե

սակ նե րի` ունկնդ րե լու, խո սե լու, ըն թեր
ցե լու և գրե լու ար դյու նա վետ ու սու ցու մը 
են թադ րում է ամե նից առաջ լեզ վա նյու թի 
հստա կե ցում: Հնչյու նա բա նու թյան, քե րա
կա նու թյան և բա ռա նյու թի ճիշտ ընտ րու
թյամբ և մշակ մամբ է պայ մա նա վոր ված 
խոս քա յին կա րո ղու թյուն նե րի ու սուց մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե
տու թյու նը։

Կա րև որ է նաև ու սուց ման գոր ծըն
թաց ներն իրա կա նաց նե լիս նա խա պես 
ճշգրտել լե զու սո վո րե լու նպա տակն ու 
դրդա պատ ճա ռը. – Ռե ցեպ տիվ–ըն կա
լո ղա կան, թե՞ պրո դուկ տիվ–վե րար տադ
րո ղա կան հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րում ու 
զար գա ցում։ 

Լեզ վա նյու թի այս շեր տե րի յու րա ցու
մը հա մա պա տաս խա նա բար են թադ րում 
է սո վո րող նե րի պրո դուկ տիվ և ռե ցեպ տիվ 
հմտու թյուն նե րի տար բե րա կում։

Բնա կա նա բար, պայ մա նա վոր ված վե
րոն շյալ հան գա մանք նե րով՝ ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում առանձ նա նում են ռե ցեպ
տիվ–ըն կա լո ղա կան (լսել, ըն թեր ցել) և 
պրո դուկ տիվ–վե րար տադ րո ղա կան (խո
սել, գրել) վար ժու թյուն ներ ու ռազ մա վա
րու թյուն ներ։ 

ժա մա նա կա կից անգ լե րեն մե թո դա
կան գրա կա նու թյան մեջ հա ճախ են գոր
ծած վում authentic activity և communica
tive activity եզրերը [2; 7; 8]։
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Authentic activity–ն ու սուց ման այն 
գոր ծըն թացն է, որը միտ ված է ու սու ցան
վող լե զուն կա պելու ար դի իրա կա նու թյան՝ 
կյան քի հետ՝ ապա հո վե լով լեզ վի գոր ծա
ծու թյան իրա կան հա մա տեքստ: Այն նե
րա ռում է թեր թի հոդ ված ներ, ռա դի ո հա
ղոր դում ներ, ին տեր նե տա յին վեբ–էջեր, 
էլեկտ րո նա յին նա մակ ներ, էլեկտ րո նա յին 
բա ռա րան/հան րա գի տա րան, ձայ նագր
ված երկ խո սու թյուն, նա մակ, օրագ րի 
գրա ռում, գո վազդ, զե կույց, զբո սաշր ջու
թյան գրքույկ և այլն։ 

Communicative activity–ն (հա ղոր
դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյուն) ու սուց ման 
այն գոր ծըն թացն է, որը միտ ված է ու
սու ցան վող լե զուն կա պելու ժա մա նա կա
կից իրա կա նու թյան հետ` մի ա ժա մա նակ 
ապա հո վե լով բնա կան–իրա կան հա ղոր
դակ ցա կան մի ջա վայր` խո սե լու, զրու ցակ
ցին սե փա կան մտքե րը հայտ նե լու, կար
ծիք ներ փո խա նա կե լու, հա մա ձայ նե լու/
չհա մա ձայ նե լու, բա նա վի ճե լու: Այս պի
սով, լեզ վա նյու թի ու սուց ման/յու րաց ման 
գոր ծըն թացն ուղղ ված է սո վո րող նե րի 
հա ղոր դակ ցա կան իրա զե կու թյան ձև ա
վոր մա նը, զար գաց մա նը (communicative 
com pe tence), որը եվ րո պա կան բազ մա
լեզ վակր թու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
(plurilingualism) հիմ նա րար փաս տաթղ
թե րի՝ ԼԻ ԻՀՀ–ի և Եվ րո պա կան լեզ վա կան 
թղթա պա նա կի առանցքն է [1, էջ 69]։ 

ընթերցելը

Քա նի որ թե՛ ունկնդ րու մը և թե՛ ըն թեր
ցա նու թյու նը ըն կա լո ղա կան խոս քա յին 
գոր ծու նե ու թյուն են, ուս տի ունկնդր ման 
և ըն թեր ցա նու թյան վար ժու թյուն նե րի կի
րա ռու մը գե րա զան ցա պես նպաս տում է 
սո վո րող նե րի ըն կա լո ղա կան (ռե ցեպ տիվ) 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Կան ըն թեր ցա նու թյան մի քա նի 
տաս նյա կի հաս նող տի պեր, են թա տե
սակ ներ, որոնց մեջ առա վել կա րև որ
վում են եր կու սը`
1. ըն թեր ցա նա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու 

հմտու թյուն նե րի զար գաց մա նը նպա
տա կա ուղղ ված ըն թեր ցա նու թյուն

2. տեքս տի բո վան դա կու թյունն ըն կա լե
լուն միտ ված ըն թեր ցա նու թյուն:
Շատ հա ճախ ըն թեր ցե լիս սո վո րող

նե րին թվում է, թե տեքս տի բո վան դա
կու թյունն ըն կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ճա նա չել բո լոր բա ռե րը: Նման ձև ով 
նրանք վար վում են նաև ունկնդր ման ժա
մա նակ: Եթե նոր նյութ է հանձ նա րար վում 
ըն թեր ցե լու, ապա նախ կար դում են շատ 
դան դաղ` փոր ձե լով հաս նել յու րա քան չյուր 
բա ռի մաս տի պար զա բան մա նը: Ձգտում 
են թարգ մա նել յու րա քան չյուր բառ՝ կար
ծես վստահ չլի նե լով, որ կըն կա լեն տեքս
տի ընդ հա նուր իմաս տը: Պետք է գի տակ
ցել, որ առա վել ար դյու նա վետ է տեքս տում 
փնտրել ան ծա նոթ դարձ վածք ներ կամ այլ 
տի պի կա պակ ցու թյուն ներ, քան առան ձին 
բա ռա մի ա վոր ներ: Էա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի նաև հա մա տեքս տը: Այս պես, հե տև
յալ օրի նա կում` “The ball hit her on the nog
gin.” նախադասության մեջ, “noggin” բա
ռը կա րող է թվալ ան ծա նոթ: Բայց ան գամ 
առանց ըն կա լե լու այդ բա ռի իմաս տը, կա
րե լի է հաս կա նալ, որ աղջ կան հար վա ծել 
են գնդա կով: Հե տև ա բար, են թադր վում է, 
որ “noggin”–ը մարմնի որևէ հատվածի /
մասի անվանումն է։ 

Տեքս տի ընդ հա նուր իմաս տի կռահ մա
նը նպաս տում է նաև թե մա յին նա խա պես 
տե ղե կաց ված լի նե լը: Տեքստն ըն կա լե լու 
հա մար շատ կա րև որ է սո վո րող նե րի ներ
քին պա հան ջը` ցան կու թյու նը։ 



184

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Հա ղոր դակ ցա կան ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում օտար լեզ վա նյու թի յու րաց ման 
ժա մա նակ դժվա րու թյուն նե րը ան խու սա
փե լի են: Ուս տի կա րև որ է, որ և՛ սո վո րող
նե րը, և՛ ու սու ցիչ նե րը գի տակ ցեն, որ. 
•	 լեզ	վակր	թու	թյու	նը	 շա	րու	նա	կա	կան	

հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց է (life–
long learning), և հնա րա վոր չէ եր բևէ 
իմա նալ ամեն ինչ,

•	 կա	րիք	 չկա	 բո	լոր	 բա	ռե	րը	 ճա	նա	չելու	
կամ դրանց իմաստ նե րը փնտրելու բա
ռա րա նում. տեքս տում առ կա մի ա վոր
նե րից շա տե րի նշա նա կու թյու նը կա րե
լի է կռա հել,

•	 առա	վել	օգ	տա	կար	է՝	ձգտել	ըն	կա	լելու	
տեքս տի բա ռախմ բե րը (clusters), քան 
առան ձին բա ռա մի ա վոր նե րը, կա րև որ 
է հա մա տեքս տը,

•	 թե	մա	յին	 նա	խա	պես	 իրա	զեկ	 լի	նե	լը	
էա կան նշա նա կու թյուն ու նի տեքս տի 
բո վան դա կու թյունն ընդ հան րա պես և 
բա ռե րի իմաստ նե րը մաս նա վո րա պես 
կռա հե լու գոր ծում:
Առա ջադ րանք նե րի վրա հիմն ված ըն

թեր ցա նու թյուն
Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վու թյան 

արագ հոս քի պայ ման նե րում մար դիկ 
գլխա վո րա պես կար դում են ին ֆոր մա ցիա 
ստա նա լու նպա տա կով: Բնա կա նա բար, 
ըն թեր ցո ղը կա րող է «սա հել» տեքս տի 
որոշ հատ ված նե րի վրա յով, որոնք իրեն 
չեն հե տաքրք րում կամ անհ րա ժեշտ չեն:

Շա տե րը չու նեն բա վա րար փորձ նման 
ըն թեր ցա նու թյան մեջ, սա կայն դա կա րև
որ հմտու թյուն է, որն անհ րա ժեշտ է սո
վո րող նե րի ընդ հա նուր ըն թեր ցա նա կան 
իրա զե կու թյու նը ձև ա վո րե լու և զար գաց
նե լու գոր ծում:.
•	 ցու	ցակ	ներ,	 ժա	մա	նա	կա	ցույ	ցեր,	 հե

ռուս տած րագ րեր,

•	 սպոր	տի/Ֆիլ	մե	րի	մա	սին	մեկ	նա	բա	նու
թյուն ներ,

•	 ու	ղե	ցույ	ցեր,	 տե	ղե	կագ	րեր,	 զբո	սաշր
ջու թյան գրքույկ ներ,

•	 գո	վազդ	ներ,	 լու	սա	վա	հա	նակ	ներ,	 բա
ցիկ ներ,

•	 նա	մակ	ներ,	 բրեն	դա	յին	 խա	նութ	նե	րի	
կա տա լոգ ներ, հայտ նի ըն կե րու թյուն
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը գո վազ դող 
գրքույկ ներ,

•	 տար	բեր	ազ	գե	րի	 ու	տեստ	նե	րի	ան	վա
նում ներ, ազ գա յին խո հա նոց նե րի բա
ղադ րա տոմ սեր,

•	 եղա	նա	կի	տե	սու	թյուն,
•	 ամ	սագ	րի	հոդ	ված,	թեր	թի/ին	տեր	նե	տի	

նո րու թյուն ներ։ 
Հնա րա վոր է բազ մա թիվ նյու թեր 

գտնել մա մու լից, ին տեր նե տից, օրի նակ՝ 
The Dayly News, New York Times, Wash
ington Post, Gardian և նման այլ թեր թե րի 
նյու թե րին անդ րա դառ նա լը սո վորող նե
րին հե տաքր քիր է ու ցան կա լի, քա նի որ 
թարմ տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված 
է բնա գիր, ար դի ա կան լեզ վա նյու թով (au
thentic English): Հե տև ա բար, նրանք ըն
թեր ցում են, քա նի որ հե տաքր քիր է, այլ 
ոչ որ պես տրված հանձ նա րա րու թյուն կամ 
առա ջադ րանք:

Առաջադրանքների վրա հիմնված 
ընթերցանության առավելությունները.
•	 աշա	կերտ	նե	րը	սո	վո	րում	են	արագ	ըն

թեր ցել,
•	 նրանք	 կենտ	րո	նա	նում	 են	 նյու	թի	 հիմ

նա կան գա ղա փա րի կամ տե ղե կույ թի 
վրա,

•	 անհ	րա	ժեշ	տու	թյան	դեպ	քում	կա	րող	են	
բաց թող նել հատ ված կամ պար բե րու
թյուն,

•	 ձգտում	են	յու	րաց	նելու	բնա	գիր	լեզ	վա
նյու թը։ 
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Բնա գիր լեզ վա նյու թի գոր ծա ծու մը կա
րող է ար դյու նա վետ լի նել նույ նիսկ ցածր 
դա սա րան նե րում, երբ տեքստն ու տրված 
առա ջադ րան քը մատ չե լի են սո վո րո ղին 
(օրի նակ, պատ կե րաց նենք` պա հանջ վում 
է կար դալ թեր թի հոդ վա ծը հե ռուս տա տե
սա յին շո ո ւի ման րա մաս նե րին տե ղե կա
նա լու նպա տա կով):

Հե տա գա յում, առա վել բարձր փու
լում բնա գիր տեքս տե րի յու րա ցումն ավե
լի դյու րին է դառ նում` պայ մա նա վոր ված 
ձեռք բե րած հմտու թյուն նե րով ու կա րո
ղու թյուն նե րով, ինչ պես նաև ներ մուծ վող 
տեքս տե րի հե տաքր քիր բո վան դա կու
թյամբ, նյութն ըն կա լե լու անհ րա ժեշ տու
թյամբ (եր բեմն բնա գիր տեքս տերն անհ
րա ժեշտ է ըն կա լել նաև ոչ լեզ վակր թա կան 
նկա տա ռում նե րից ել նե լով):

Հարկ է նշել, որ ժա մա նա կի ըն թաց
քում բնա գիր տեքս տե րի բո վան դա կու
թյունն ըն կա լե լիս բա ռա րա նից հա ճա
խա կի օգտ վե լու կամ մի և նույն տեքս տը 
վե րըն թեր ցե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը աս
տի ճա նա բար նվա զում է` պայ մա նա վոր
ված հե տև յալ գոր ծոն նե րով. բա ռի մաս տի 
կռահ ման մե խա նիզ մի ձև ա վո րում, հա մա
տեքստ, տեքս տի թե մա յին սո վո րող նե րի 
նա խա պես տե ղե կաց ված լի նե լը և այլն:

Բնա գիր տեքս տե րը ար ժև ո րե լով` մենք 
բնավ հակ ված չենք ան տե սելու պար զեց
ված տեքս տե րի (adapted) գործ նա կան 
նշա նա կու թյու նը: Դրանց հետ աշ խա
տան քը խթա նում է սո վո րող նե րի ինք
նավս տա հու թյու նը, նրանք աս տի ճա նա
բար ձեր բա զատ վում են ան կա տա րու թյան 
բար դույթ նե րից, ձև ա վոր վում է ըն թեր ցա
նա կան իրա զե կու թյու նը, ամ րապնդ վում 
են լեզ վա կան գի տե լիք նե րը:

Այս պի սով, պար զեց ված տեքս տե րի 
գոր ծա ծու թյու նը կամր ջող ռազ մա վա րու

թյուն է բնա գիր լեզ վա նյու թի հետ առնչ վե
լու հա մար։ 

Ունկնդրելը
Լինե լով բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան 

ձև՝ ունկնդ րու մը նույն պես ըն կա լո ղա կան 
խոս քա յին գոր ծո ղու թյուն է, առանց որի 
հա ղոր դակ ցու թյուն չի կա րող լի նել, այլ 
կերպ ասած՝ խո սակ ցու թյու նը չի կա յա նա:

Կա ակ տիվ և պա սիվ ունկնդ րում: 
Ունկնդ րումն ակ տիվ է, եթե դրան հե տև
ում է ար ձա գան քը` պա տաս խա նը: Պա սիվ 
ունկնդ րու մը բա ցա ռում է որևէ պա տաս
խան: Այս պի սով ունկնդ րու մը նպա տա
կա յին խոս քա յին գոր ծո ղու թյուն է, ուս տի 
ունկնդ րե լիս բա վա րար չէ մի այն առան ձին 
բա ռեր կամ ար տա հայ տու թյուն ներ ճա նա
չե լը, տար բե րա կե լը, ըն կա լե լը: Սո վո րող
նե րը պետք է լսեն հե տաքր քիր թե մա նե
րով տեքս տեր:

Շատ կա րև որ է հա ղոր դակ ցու թյան մեջ 
ու շա դիր ունկնդ րե լը: Ուս տի կա նո նա վոր 
վար ժու թյուն նե րով անհ րա ժեշտ է զար
գաց նել սո վո րող նե րի լսե լու ու նա կու թյուն
նե րը: Ինչ պես ըն թեր ցա նու թյան, այն պես 
էլ ունկնդր ման պա րա գա յում նա խընտ րե
լի են առաջադրանքների վրա հիմնված 
վարժությունները։

Սո վո րա բար ունկնդ րու մը հա մար վում 
է պա սիվ ըն կա լո ղա կան գոր ծո ղու թյուն: 
Բայց այն կա րող է դառ նալ ակ տիվ: Այս
պես, լեզ վա կիր զրու ցակ ցին կամ բնա գիր 
տեքստ լսե լը, ինչ պես նաև ստու գե լը ար
դյու նա վետ մի ջոց է ակ տիվ ունկնդր ման 
պրակտ կա յում:

Հե ռուս տա շո ո ւից կամ լրատ վու թյու
նից կա րե լի է ձայ նագ րել որևէ հատ ված ու 
ներ կա յաց նել սո վո րող նե րին: Լսե լուց հե
տո նրանք պա տաս խա նում են հար ցե րին: 
Եթե ամ բող ջո վին չեն ըն կա լում տեքս տը, 
կա րող են օգտ վել նկար նե րից: Անհ րա ժեշ
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տու թյան դեպ քում կա րե լի է կրկնել ունկնդ
րու մը մինչ նյու թի ամ բող ջա կան ըն կա լու
մը: Նման վար ժու թյուն նե րը նպաս տում են 
նաև ար տա սա նու թյան և առո գա նու թյան 
հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը։ 
•	 Մեկ	 այլ	 օրի	նա	կում	 ու	սու	ցի	չը	 նա	խա

պես ձայ նագ րում է BBC կամ CNN հե
ռուս տա ա լիք նե րից եղա նա կի տե սու
թյու նը: Երե խա նե րը լսում են տեքս տը 
և քար տե զի վրա նշում են ջեր մաս տի
ճա նի փո փո խու թյու նը ըստ տա րա
ծաշր ջան նե րի:

•	 Շատ	 երե	խա	նե	րի	 հե	տաքրք	րում	 են	
տար բեր ազ գե րի ու տեստ նե րը: Ու սու
ցի չը ներ կա յաց նում է որոշ բա ղադ րա
տոմ սեր, որից հե տո նրանք դի տում 
են անգ լե րեն «Խո հա նո ց» ծրա գի րը՝ 
ձգտե լով ըն կա լելու տե սա նյու թի բո
վան դա կու թյու նը: Վեր ջում հանձ նա
րար վում է կազ մել փոք րիկ գրքույկ 
տար բեր խո հա նոց նե րի կե րակ րա բա
ղադ րա տոմ սե րի վե րա բե րյալ: 
Ու սու ցի չը կա րող է բարձ րա ձայն ըն

թեր ցել բա ղադ րա տոմ սը, սո վո րող նե
րը ունկնդ րե լիս նշում ներ են կա տա րում, 
ապա փոր ձում տա նը ինք նու րույն պատ
րաս տել ու տես տը: Ար դյո՞ք բո լո րը կպատ
րաս տեն նույն եղա նա կով. ար դյուն քում 
պարզ կդառ նա, թե նրանք ինչ քա նով են 
յու րաց րել լեզ վա նյու թը:

Նկար նե րը, քար տեզ նե րը, աղյու սակ
ներն ու տրա մագ րե րը նույն պես օգ տա
կար են ունկնդր ման ժա մա նակ: Կա րե լի 
է սո վո րող նե րին հանձ նա րա րել՝ գտնել 
այս կամ այն վայ րը քար տե զի վրա կամ 
անգ լե րեն նկա րագ րել նկա րի բո վան դա
կու թյու նը:

Որ պես հա վե լում նշենք, որ ան ծա նոթ 
տեքս տը ունկնդ րե լիս սո վո րո ղը ձեռք է 
բե րում կա րո ղու թյուն ներ/հմտու թյուն ներ 

նաև բա ռի մաս տի կռահ ման, բա ռե րի զու
գակց ման, ինչ պես նաև խոս քա շա րում յու
րա քան չյուր լեզ վա կան մի ա վո րի ճա նաչ
ման և ճիշտ օգ տա գործ ման ուղ ղու թյամբ:

Եվ չնա յած ըն թեր ցա նու թյու նը կամ 
ունկնդ րու մը ան հա տա կան գոր ծու նե
ու թյուն են, այ նո ւա մե նայ նիվ, ու սու ցի չը 
պետք է կա րո ղա նա բո լոր սո վո րող նե
րին ընդգր կել փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ՝ 
ապա հո վե լով հա ղոր դակ ցա կան բնա
կա նոն ու սում նա կան մի ջա վայր: Սո վո
րող նե րին պետք է տրվեն հնա րա վո րու
թյուն ներ մի մյանց հետ շփվե լու, հար ցեր 
ուղ ղե լու ըն թեր ցած կամ ունկնդ րած նյու
թի վե րա բե րյալ: Հա մա պա տաս խա նա
բար, նման գոր ծըն թաց նե րը կա րե լի է 
կի րա ռել նաև խո սե լու, գրե լու կա րո ղու
թյուն նե րը ու սու ցա նե լիս։

Գրելը 
Սա նույն պես առան ձին խոս քա յին գոր

ծու նե ու թյուն է: Ժա մա նա կա կից լե զու նե
րի դա սա վանդ ման մե թո դի կա յում գրե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը են թադ րում են գրա վոր 
խոս քի տի րապե տում հա ղոր դակ ցա կան 
տե սան կյու նից. տա րա տե սակ փաս տաթղ
թե րի/ձև ան մուշ նե րի լրա ցում, անձ նա կան/
էլեկտրոնա յին նա մակ ներ, պաշ տո նա կան 
նա մա կագ րու թյուն, գրա վոր թղթակ ցու
թյուն և այլն: Անգ լե րե նի գրա վոր խոս քի 
տի րա պե տու մը են թադ րում է, որ սո վո րո
ղը պետք է կա րո ղա նա ճիշտ գոր ծա ծել 
ակ տիվ լեզ վա նյու թին պատ կա նող բա ռե
րը, գրա գետ շա րադ րի մտքե րը` հե տև ե լով 
ուղ ղագ րու թյանն ու կե տադ րա կան կա
նոն նե րին:

Մի ա ժա մա նակ, գրա վոր խոս քը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս բա ռա պա շա րի 
հարս տաց ման և ամ րապնդ ման բա ռա
պա շա րա յին վար ժու թյուն նե րի, բա ռե
րի թե մա տիկ ցան կե րի և այլ նի մի ջո ցով, 



187

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

նպաս տում է քե րա կա նա կան նյու թի ու
սուց մա նը և ամ րապնդ մա նը քե րա կա
նա կան վար ժու թյուն նե րի կա տար մամբ։ 
[6, էջ 18]։ 

Գո յու թյուն ու նի հստակ կապ բա ռե րի, 
նա խա դա սու թյուն նե րի կամ տեքս տե րի 
գրու թյան և բա նա վոր ար տա հայ տու թյուն
նե րի, բա ռե րի ու քե րա կա նա կան ձև ե րի 
մտա պահ ման մի ջև: Ինչ քան ավե լի շատ 
ենք մենք գրում, այն քան ավե լի են զար
գա նում տեքստն ըն կա լե լու մեր ու նա կու
թյուն նե րը, ավե լի կա տա րյալ է դառ նում 
գրա վոր խոս քը:

Ժա մա նա կա կից լե զու նե րի հա ղոր դակ
ցա կան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում առա վել 
ող ջու նե լի են այն գրա վոր աշ խա տանք նե
րը, որոնք կազ մա կերպ վում են բնա գիր 
լեզ վա նյու թի հի ման վրա (authentic writ
ing), դրանք են.
•	 կա	նո	նա	վոր	օրագ	րեր	լրաց	նե	լը,
•	 շա	րադ	րու	թյուն	ներ	գրե	լը,
•	 անգ	լե	րեն	 լեզ	վով	 բրո	շյուր	ներ	 պատ

րաս տե լը,
•	 տար	բեր	թե	մա	նե	րով	զե	կույց	ներ	գրե	լը	

(My class, Sport in our country, My favou
rite painter և այլն)

•	 էս	սեի	մրցույթ	կազ	մա	կեր	պե	լը,	հաղ	թող
նե րին մրցա նակ նե րով խրա խու սե լը:
Շատ սո վո րող ներ սա կավ հնա րա

վո րու թյուն ներ ու նեն անգ լե րեն ազատ 
գրե լու: Նույ նիսկ շա րադ րու թյուն ներ գրե
լիս նրանք հա ճախ թարգ մա նու թյուն են 
անում: Հե տև ա բար, առանց ազատ և 
ստեղ ծա գոր ծա կան գրու թյան բա վա րար 
փոր ձի չի կա րող ձև ա վոր վել գրե լու իրա
զե կու թյու նը։

Ազատ և ստեղծագործական գրու
թյան առավելությունները. 
•	 Սո	վո	րող	նե	րը	բար	դույ	թա	վոր	վե	լու	կամ	

ամա չե լու խնդիր չու նեն (ին չը ակն հայտ 

է բա նա վոր խոս քի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում):

•	 Սո	վո	րող	նե	րը	 ձգտում	 են	 հնա	րա	վո
րինս օգ տա գոր ծել բա ռա պա շա րը, 
ճշգրիտ ուղ ղագ րու թյու նը, քե րա կա նա
կան նմուշ նե րը, լեզ վա խոս քա յին կա
ռուց վածք նե րը, կե տադ րու թյու նը:

•	 Ու	սուց	չի	հա	մար	դժվար	 չէ	գնա	հա	տել	
սո վո րո ղի անգ լե րե նի իմա ցու թյան մա
կար դա կը:

•	 Սո	վո	րող	նե	րը	կա	րող	են	օգտ	վել	բա	ռա
րան նե րից՝ յու րաց նե լով լրա ցու ցիչ ար
տա հայ տու թյուն ներ:

•	 Սո	վո	րող	նե	րը	 ձեռք	 են	 բե	րում	 իրենց	
մտքե րը/տե սա կետ նե րը գրա վոր ար
տա հայ տե լու փորձ:

•	 Զար	գա	նում	 է	 նրանց	 երև	ա	կա	յա	կան	
միտ քը:

•	 Եթե	նրանք	հմտո	րեն	են	գրում	անգ	լե
րեն, ապա կա րող են այդ պես էլ խո սել. 
չէ՞ որ եր կու հմտու թյուն ներն էլ վե րար
տադ րո ղա կան են։
Այս պի սով, անհ րա ժեշտ է քա ջա լե րել 

սո վո րող նե րին` զբաղ վե լու ազատ և ստեղ
ծա գոր ծա կան գրու թյամբ: Ար դյու նա վետ 
կլի նի նրանց առա ջադ րել հե տաքր քիր թե
մա ներ, իրա վի ճակ ներ, լեզ վա նյութ: Ան
շուշտ, դրա կան նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նաև ու սուց չի կող մից տետ րում ար ված 
խրա խու սող ակ նարկ նե րը։ 

Խոսելը 
Բա նա վոր խոս քի ու սու ցու մը նա խա

տե սում է ինչ պես երկ խո սու թյան, այն պես 
էլ մե նա խո սու թյան ու սու ցում: Որ պես բա
նա վոր խոս քի ու սուց ման մի ա վոր հան դես 
են գա լիս իրա վի ճա կա յին ար տա հայ տու
թյուն նե րը, նկար նե րի նկա րագ րու թյու նը, 
փոքր թե մա նե րի շուրջ քննար կում նե րը, 
տեքս տի կամ զե կույ ցի վե րա բե րյալ դի
տար կում նե րը և այլն։
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Բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան ար դյուն
քում ձև ա վոր վում է խո սույ թը (discourse): 
Բա նա վոր խո սույ թը կա պակց ված խոսքն 
է, որի իմաս տը պայ մա նա վոր ված է հա
մա տեքս տով և խո սո ղի ինք նու թյամբ: Խո
սույ թի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ առանձ
նա նում են լեզվի փոխներգործուն և 
գործառական գործառույթները։

Տեղեկատվության փոխանցումը գոր
ծա ռա կան (transactional) գոր ծա ռույթ է: 
Այն ու ղեր ձա մետ է, քա նի որ նպա տա կը 
որո շա կի գոր ծո ղու թյան/ակ տի իրա կա
նա ցումն է: Որ պես օրի նակ կա րող ենք 
նշել գի տա կան զե կույց նե րը, ակա նա տե
սի վկա յու թյուն նե րը, զրույ ցը հի վան դի և 
բժիշ կի մի ջև, լու րե րի հա ղոր դու մը և այլն: 
Հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում շեշ տադր
վում են կա րև որ ման րա մաս նե րը: Փաս
տո րեն այս գոր ծա ռույ թը նպա տա կա ուղղ
ված է տե ղե կատ վու թյան փո խանց մա նը, 
«գոր ծարք նե րի» իրա կա նաց մա նը։

Այլ հան գա մանք նե րում հա ղոր դակ
ցու թյու նը կա րող է բո լո րո վին տար բեր 
ուղղ վա ծու թյուն կամ երանգ ու նե նալ, 
օրի նակ՝ ջերմ, ըն կե րա կան զրույց նե րը, 
երբ մար դիկ հա ճույ քով խո սում են փո
խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց
նող թե մա նե րից: Լեզ վի այս գոր ծա ռույ թը 
փոխներգործուն է։ Այն ունկնդ րա մետ է 
(listener–oriented), նպա տակն է պահ պա
նել, զար գաց նել մի ջանձ նյա հա րա բե րու
թյուն նե րը բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան 
ըն թաց քում:

Բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյու նը կա
ռա վար վում է մի շարք ռազ մա վա րու
թյուն նե րով, դրանք են` մոտավորեցում, 
փոխակերպում,	բառաստեղծում,	իմաստի	
մեկնում,	խոսակցության	թեմայի	փոխում, 
ժամանակաստեղծ հնարքներ, մարմնի 
լեզու, դիմախաղ [4, էջ 123]։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ բա նա վոր խոս
քի ու սու ցու մը կազ մա կեր պե լիս հաշ վի են 
առն վում հե տև յալ գոր ծոն նե րը.
•	 երբ	 խոս	քա	յին	 գոր	ծո	ղու	թյու	նը	 մո	տի

վաց վում է հա ղոր դակ ցա կան մի ջա
վայր ստեղ ծե լու նպա տա կով,

•	 երբ	խոս	քա	յին	գոր	ծո	ղու	թյու	նը	կազ	մա
կերպ վում է ին ֆոր մա ցիա ստա նա լու 
կամ փո խան ցե լու նպա տա կով,

•	 երբ	խոս	քա	յին	գոր	ծո	ղու	թյու	նը	կազ	մա
կերպ վում է փոխ ներ գոր ծու թյան ապա
հով ման հա մար [5, էջ 56]:

Հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու տե սան կյու նից ար դյու նա
վետ է «տեղեկատվության	 փոխանցում»	
(information transfer) վար ժու թյուն նե րի 
հա մա կար գը (տե ղե կատ վու թյան որոշ 
«կտոր նե ր» փո խանց վում են աղյու սակ նե
րի, տրա մագ րե րի, քար տեզ նե րի, նկար նե
րի վրա և այլն)։ 

Վարժությունների մյուս տիպը կոչվում 
է տեղեկատվական բացակ (information 
gap) (տե ղե կատ վու թյու նը փո խան ցում 
է նա, ով տի րա պե տում է տե ղե կույ թին, 
հա ղոր դակ ցու թյան մյուս մաս նա կի ցը մի
այն ունկնդ րում, ըն կա լում է, նա չու նի 
ին ֆոր մա ցիա): Այս հա մա կար գի վար
ժու թյուն նե րից է «խճանկարը» (jigsaw) 
(յու րա քան չյուր սո վո րող տի րա պե տում է 
ամ բող ջա կան ին ֆոր մա ցի ա յի մի կտո րի, 
խնդիր է դրվում` հա վա քել տեքս տի բո լոր 
«բե կոր նե րը»` ին ֆոր մա ցի ան լի ա կա տար 
դարձ նե լու հա մար) [9, էջ 80–85]։ 

Խո սե լու կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց
նե լու տե սան կյու նից ար դյու նա վետ են 
նաև հաղորդակցական խաղերը, որոնք 
ու նեն հստակ առա ջադ րանք, կա նոն ներ, 
մաս նա կից ներ, մրցակ ցու թյուն, հաղ թող
ներ/պարտ վող ներ։ 



189

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Տար բեր վում են խա ղե րի հե տև յալ 
տի պե րը. 
•	 Տեղեկատվության	բաց	խաղեր – Infor

mation gap games (առաջինը հաղ թում 
է նա, ով կարողանում է հա վա քել, 
ամ բող ջաց նել անհրաժեշտ ին ֆոր մա
ցիան մյուս մասնակիցներից)։

•	 Զուգակցման,	 հակադրման,	 հա	մե	մա
տու թյան խաղեր – Matching, contrasting 
and comparing games։

•	 Հաջորդականացնող խաղեր – Se
quencing games (առաջինը հաղթում է 
նա, ով ապա հո վում է ճիշտ հաջորդում)։

•	 Կռահման խաղեր – Guessing games 
(առա ջինը հաղթում է նա, ով ապա հո
վում է ճիշտ կռահում, e.g. “Who am I?”, 
wearing a sticky label on one’s forehead 
and asking questions about oneself)։

•	 Համայնական	խաղեր – Community ga
mes ( “crosswords”, “dominos”, “bingo”)։

•	 Ուշադրության խաղեր – Attention games 
(հաղ թում է նա, ով ամենաուշադիրն է 
առա ջա դրանքը կատարելիս)։

•	 Հիշողության խաղեր – Memory games 
(հաղ թում է նա, ով ունի ամենալավ հի
շո ղու թյունը)։

•	 Ընդհանուր	 լեզվական	 գիտելիքները	
ստու գելու խաղեր – General knowledge 
games (հաղթում է նա, ով ունի ամենա
լավ լեզվական գիտելիքները)։
Այս պի սով, պարզ է դառ նում, որ օտար 

լե զու նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ամե
նա կա րև ո րը սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա
կան իրա զե կու թյան ձև ա վո րումն ու զար
գա ցումն է, որի իրա կա նաց ման հա մար 
էա կան է հա ղոր դակ ցա կան բա րե հունչ 
մի ջա վայ րի պա հո վու մը: Որ պես զի սո վո

րո ղը հա ղոր դակց վի օտար լեզ վով, նա 
պետք է ինք նավս տահ լի նի: Ուս տի ու սուց
չի խնդիրն է.
•	 հա	ղոր	դակց	վե	լիս	 խրա	խու	սել	 սո	վո

րող նե րին,
•	 դրա	կան	ակ	նարկ	ներ	անել,	երբ	նրանք	

խո սում են,
•	 թույ	լատ	րել	 մայ	րե	նին	 գոր	ծա	ծել	 սահ

մա նա փակ դեպ քե րում,
•	 հա	ճա	խա	կի	դի	մել	դրա	կան	ժես	տե	րին,	

ապա հո վել հա ղոր դակ ցու թյու նը խթա
նող կեց վածք,

•	 կի	րա	ռել	մի	այն	կա	ռու	ցո	ղա	կան	քննա
դա տու թյուն,

•	 կազ	մել	 սո	վո	րո	ղա	կենտ	րոն	 դա	սապ
լան,

•	 ու	սուց	չի	խոս	քի	տև	ո	ղու	թյու	նը	հասց	նել	
բա ցար ձակ նվա զա գույ նի (TTT–Teacher 
Talking Time):
Ակն հայտ է, որ խոս քա յին գոր ծու նե

ու թյան բո լոր ձև երն ու նեն իրենց ներ
հա տուկ խնդիր նե րը, և դրանց հաղ
թա հար ման հա մար անհ րա ժեշտ են 
յու րօ րի նակ լու ծում ներ: Հա ղոր դակ ցա
կան ու սուց ման ըն թաց քում կա րև որ է ոչ 
մի այն հնչյու նա կան, բա ռա պա շա րա յին 
և քե րա կա նա կան նյու թի ճիշտ ընտ րու
թյունն ու ու սուց ման կազ մա կեր պու մը, 
այ լև խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
տե սակ նե րի ու սուց ման փոխ կա պակց
ված հա մադ րու մը: Այդ հա մադ րու թյամբ 
է ձև ա վոր վում սո վո րող նե րի լեզ վա կան 
գի տե լիք նե րի ամ բող ջա կան հա մա կար
գը, որն էլ իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում լեզ վի ու սուց ման գլխա վոր` 
հա ղոր դակ ցա կան նպա տա կի իրա կա
նաց ման հա մար։
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Integrated teaching of English receptive and productive  
skills within authentic language context

S. Asatryan
The article focuses on the problem of integrated teaching of receptive and productive 

skills within authentic language context.
It is obvious, that both receptive and productive skills have their specific challenges, 

which require urgent solutions. To foster the learners’ effective language acquisition and 
their communicative competence it is necessary to achieve correctness in selection and 
elaboration of language material on the one hand, and the integration of teaching all com
municative skills together on the other. 

Keeping step with the developments gives a chance to the learners to form and arrange 
well the completeness of their language–communicative proficiency. 

О проб ле ме комп лекс но го обу че ния ре цеп тив ной и про дук тив ной ре че вой  
де я тель но сти уча щи е ся в про цес се обу че ния анг лийс ко го язы ка

С. Асатрян 
В дан ной статье об суж да ет ся проб ле ма ин тег ри ро ван но го обу че ния ре цеп тив ных и 

про дук тив ных ре че вых на вы ков анг лийс ко го язы ка в пре де лах ау тен тич но го кон тек ста.
Пред ла гаются раз лич ные под хо ды и стра те гии, ко то рые спо собст ву ют раз ви тию 

линг ви сти чес ких зна ний сту ден тов и фор ми ро ва нию ком му ни ка тив ной ком пе тен ции.
Oче вид но, что и ре цеп тив ных и про дук тив ных на вы ков есть свои оп ре де лен ные вы

зо вы, ко то рые тре бу ют сроч ных ре ше ний.
Что бы спо собст во вать уче ни кам эф фек тив ное ов ла де ние язы ком и их ком му ни ка

тив ная ком пе тент ность, не об хо ди мо до стиг нуть пра виль но сти в вы бо ре и раз ра бот ке 
язы ко во го ма те ри а ла с од ной сто ро ны, и ин тег ра ции обу че ния ре цеп тив ных и про дук
тив ных ре че вых на вы ков на дру гом. 
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МАРИя АЙРАПЕТяН 

ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПОБУДИТЕЛЬНЫх ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

фОРМУЛАх РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ПРИ УСТНОМ И 
ПИСЬМЕННОМ ОБщЕНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обу че ние рус ско му язы ку как иност
ран но му ба зи ру ет ся на раз ви тии ком му ни
ка тив ной ком пе тен ции, ко то рая спо соб на 
обес пе чить ре че вое об ще ние (пись мен ное 
или уст ное). На ли чие ком му ни ка тив ной 
ком пе тен ции у уча ще го ся (линг ви сти чес
кой, со ци о линг ви сти чес кой и праг ма ти
чес кой ком пе тен ций) яв ля ет ся пред по сыл
кой раз ви тия куль ту ры ре че во го об ще ния.

Линг ви сти чес кая ком пе тен ция пред
по ла га ет пра виль ное умест ное ис поль зо
ва ние оп ре де лён ных язы ко вых средств в 
про цес се ре че во го об ще ния. При обу че нии 
об ще нию (пись мен но му и уст но му) не об хо
ди мо при нять во вни ма ние со ци о линг ви
сти чес кий и праг ма ти чес кий ком по нен ты, 
так как они яв ля ют ся важ ней шей со став
ной частью ком му ни ка тив но–ори ен ти ро
ван но го обу че ния. Со ци о линг ви сти чес кая 
ком пе тен ция вклю ча ет в се бя зна ние язы
ко вых еди ниц и ус ло вий их при ме не ния. 
Здесь не об хо ди мо от ме тить роль ре че во го 
эти ке та, «ос нов ны ми функ ци я ми ко то ро го 
яв ля ют ся ком му ни ка тив ная, кон так то у ста
нав ли ва ю шая, при зы ва, прив ле че ния вни
ма ния, функ ция веж ли во сти.» (4: 176)

Ре че вой эти кет иг ра ет боль шую роль 
в том, как имен но ис поль зу ют ся те или 
иные язы ко вые яв ле ния. Он ре гу ли ру
ет упот реб ле ние та ких фор мул язы ка, 
как при ветст вия, про ща ния, об ра ще ния, 
прось бы, по буж де ния, из ви не ния и т. д. 

Зна ние пра вил ре че во го эти ке та по мо га
ет сгла дить про ти во ре чия, обес пе чи ва ет 
не конф ликт ность об ще ния, веж ли вость в 
оп ре де лён ных си ту а ци ях. Осо бен но вы
ра жа ет ся это при уст ном об ще нии (в те
ле фон ном раз го во ре) и при пись мен ном 
де ло вом об ще нии.

При обу че нии этим двум ви дам об ще
ния не об хо ди мо учи ты вать осо бен но сти 
средств вы ра же ния се ман ти ки по буж де
ния, при ни мая во вни ма ние спе ци фи ку и 
па ра мет ры, ха рак тер ные для них. 

В дан ной статье рас смат ри ва ют ся ха
рак те ри сти ки уст ной и пись мен ной форм 
об ще ния, спе ци фи ка и па ра мет ры те ле
фон но го раз го во ра как фор мы уст но го 
спон тан но го ди а ло га, спе ци фи ка и па ра
мет ры пись мен но го де ло во го об ще ния, а 
так же си сте ма уп раж не ний, нап рав лен ных 
на фор ми ро ва ние на вы ков упот реб ле ния 
по бу ди тель ных пред ло же ний в фор му лах 
ре че во го эти ке та в вы ше у по мя ну тых ви
дах ре че во го об ще ния.

Здесь не об хо ди мо об ра тить вни ма ние 
на сле ду ю щие ха рак те ри сти ки уст но го и 
пись мен но го об ще ния. Уст ная фор ма об
ще ния име ет та кие осо бен но сти как:
•	 интонационное	оформление,	
•	 паралингвистическая	информация,	
•	 определенный	темп,	
•	 контактность	с	собеседником,	
•	 особая	 структура	 и	 специфические	
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речевые средства, характерные только 
для устного общения. 
Пись мен ная фор ма об ще ния ха рак те

ри зу ет ся: 
•	 речевыми	средствами,	употребляемыми	

только в письменной речи; 
•	 большей	структурной	сложностью;	
•	 возможностью	 более	 обдуманного	

использования речевых средств; 
•	 полнотой	и	развёрнутостью;	
•	 дру	гим	 спо	со	бом	 ин	то	на	ци	он	но	го	

оформ ле ния, ак ту аль но го чле не ния.
(7: 19)
Уст ная фор ма об ще ния ре а ли зу ет ся 

в го во ре нии и ау ди ро ва нии, пись мен ная 
фор ма – в чте нии и пись ме. Вза и мос вя
зан ное обу че ние всем этим ви дам ре че вой 
де я тель но сти яв ля ет ся пред по сыл кой для 
раз ви тия ком му ни ка тив ной ком пе тен ции 
уча щих ся.

Обу че ние го во ре нию – это обу че ние 
мо но ло ги чес кой и ди а ло ги чес кой ре чи. 
Из вест но, что осо бен ность ди а ло ги чес кой 
ре чи зак лю ча ет ся в том, что здесь од нов
ре мен но име ют ме сто восп ри я тие ре чи, 
внут рен нее про го ва ри ва ние и пла ни ро
ва ние. Кро ме то го, здесь иг ра ют важ ную 
роль та кие осо бен но сти ди а ло га, как спон
тан ность ре чи, ча стая сме на тем ре че во
го об ще ния, «не об хо ди мость по сто ян но 
сле дить за мыслью со бе сед ни ка и быст ро 
ре а ги ро вать на его реп ли ки, са мо му ини
ци а тив но про дол жать об ще ние». (1: 70).

Спе ци фи ка те ле фон но го раз го во ра в 
том, что это один из осо бых ви дов ре че вой 
де я тель но сти (фор ма уст но го спон тан но го 
ди а ло га), «кон такт ное по вре ме ни, но ди
стант ное в прост ранст ве и опос ре до ван
ное спе ци аль ны ми тех ни чес ки ми средст
ва ми об ще ние со бе сед ни ков, при ко то ром 

от сутст вие ви зу аль но го кон так та уве ли чи
ва ет наг руз ку на уст но–ре че вые средст ва 
вза и мо дейст вия парт нё ров по об ще нию» 
(8: 60). 

Параметры, ха рак тер ные для те ле
фон но го раз го во ра, зак лю ча ют ся в сле ду
ю щем:
•	 Те	ле	фон	ный	 раз	го	вор	 ха	рак	те	ри	зу	ет

ся не под го тов лен ностью, в от ли чие от 
боль шинст ва дру гих ви дов ре че во го 
об ще ния, осу ществ ля е мых с по мощью 
тех ни чес ких средств;

•	 Те	ле	фон	ный	раз	го	вор	–	это	фор	ма	ди
а ло ги чес кой ре чи;

•	 Эти	кет	те	ле	фон	но	го	раз	го	во	ра	тре	бу	ет	
крат ко сти про те ка ния во вре ме ни из–
за не воз мож но сти бе се ды сра зу со мно
ги ми або нен та ми, из–за не о жи дан но го 
звон ка и не зап ла ни ро ван но го на ру ше
ния рас по ряд ка дня ад ре са та; те ле фон 
пред наз на чен для ре ше ния сроч ных 
воп ро сов; вре мя те ле фон но го раз го во
ра оп ла чи ва ет ся.

•	 В	 об	ще	нии	 по	 те	ле	фо	ну	 есть	 «не	вер
баль ные сти му лы, ко то ры ми мож но 
ма ни пу ли ро вать. К ним от но сят ся: мо
мент, выб ран ный для па у зы, и её про
дол жи тель ность; мол ча ние; ин то на ция, 
вы ра жа ю щая эн ту зи азм и сог ла сие или 
об рат ные ре ак ции.» (6: 57) 
Про цесс обу че ния нор мам те ле фон но

го эти ке та стро ит ся в за ви си мо сти от ре
че вой те мы, от си ту а ций, воз ни ка ю щих на 
уро ке, от язы ко во го ма те ри а ла, ко то рый 
яв ля ет ся целью дан но го эта па обу че ния. 
Су щест ву ют сле ду ю щие пра ви ла те ле фон
но го раз го во ра, на ко то рые сле ду ет об ра
тить вни ма ние при обу че нии:
•	 Сле	ду	ет	разг	ра	ни	чи	вать	офи	ци	аль	ные	

и не о фи ци аль ные раз го во ры.
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•	 Нель зя зво нить нез на ко мым лю дям. 
Ес ли при хо дит ся это де лать, нуж но обя
за тель но по яс нить, кто дал те ле фон.

•	 Раз	го	вор	дол	жен	длить	ся	3–5	ми	нут.
•	 Не	поз	во	ли	тель	но	 зво	ня	ще	му	 на	чи	нать	

раз го вор с воп ро сов: «Кто го во рит?», 
«Кто у те ле фо на?»

•	 Су	щест	ву	ет	 ряд	 вы	ра	же	ний,	 ко	то	рых	
на до из бе гать в хо де де ло вых те ле фон
ных раз го во ров. К та ко го ро да та бу от
но сят ся вы ра же ния: «я не знаю», «Мы 
не смо жем это сде лать», «Вы долж ны», 
«По дож ди те се кун доч ку, я ско ро вер
нусь», «Нет». Вме сто них пра виль нее 
упот реб лять сле ду ю щие фра зы: «Хо
ро ший воп рос... Раз ре ши те я уточ ню 
это для вас»; «Для вас име ет смысл...», 
«Луч ше все го бы ло бы...», «Для то го 
что бы най ти нуж ную ин фор ма цию, мо
жет пот ре бо вать ся две–три ми ну ты. Вы 
го то вы по дож дать?»
В за ви си мо сти от це ле вой уста нов ки 

зво ня ще го вы де ля ют нес коль ко ти пов те
ле фон но го раз го во ра:

Наведение справок: 
•	 «Не	скажете	ли,	в	котором	часу...?»;	

«Будьте добры, сообщите точное время 
прибытия...»; 
«Не могли бы вы уточнить данные о...»;
 «Не скажете, как часто...» и т. д.

•	 Различные	заказы	и	вызовы:	
«Прошу прислать такси по адресу........»; 
«Могу я заказать эти журналы?»; 
«Пожалуйста, вызовите врача...»; 
«Можно попросить вас оформить 
вызов по взможности быстро?» и т. д. 

•	 Передача	информации:	
«Передайте, пожалуйста, что мы...»; 
«Прошу вас, скажите ей (ему), что...»; 
«Передайте, пусть они не беспокоятся, 
мы обязательно...». 

Специфика письменного делового 
об ще ния зак лю ча ет ся в том, что «пись
мен ная речь – это са мо сто я тель ная це лост
ная це ле нап рав лен ная ре че вая струк ту ра, 
обес пе чи ва ю щая об ще ние с по мощью 
тек ста». (2: 103). 

Параметры, харак тер ные для пись
мен но го об ще ния, сле ду ю щие:
•	 наличие	автора;
•	 наличие	ситуации;
•	 наличие	соответствующего	материала;
•	 наличие	адресата.	

На пись мен ное ре че вое про ду ци ро ва
ние вли я ют и та кие фак то ры, как цель, 
пред мет, те ма, проб ле ма, жанр.(2: 105)

Рас смот рим не ко то рые язы ко вые осо
бен но сти, а имен но, роль по бу ди тель ных 
пред ло же ний в те ле фон ном эти ке те и в 
эти ке те де ло вой пись мен ной ре чи

Телефонный этикет – оп ре де лён ный 
на бор эти кет но–ре че вых фор мул об ще ния 
по те ле фо ну. Обу че ние те ле фон но му эти
ке ту на иност ран ном язы ке соп ря же но с 
не ко то ры ми труд но стя ми. Уча щим ся на до 
ра бо тать и над ин то на ци ей, и над фра за ми. 

Сле ду ет от ме тить роль по бу ди тель ных 
пред ло же ний в те ле фон ном раз го во ре. 
По бу ди тель ные пред ло же ния пе ре да
ют мно жест во от тен ков им пе ра тив но сти 
(при каз, по буж де ние, прось бу, со вет, 
пред ло же ние, приг ла ше ние и т.д.), ко то
рые во мно гом оп ре де ля ют ся кон си ту
а ци ей и ин то на ци ей. Од ним из не об хо
ди мых средств оформ ле ния по буж де ния 
яв ля ет ся ин то на ция.

По бу ди тель ные пред ло же ния, ко то рые 
вы ра жа ют при каз или тре бо ва ние, про из
но сят ся вы со ким то ном и ха рак те ри зу ют ся 
боль шей си лой нап ря жён но сти.
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Пред ло же ния, вы ра жа ю щие со вет, 
прось бу, моль бу, обыч но про из но сят ся 
низ ким то ном и ха рак те ри зу ют ся мень шей 
си лой нап ря жён но сти.

Ин то на ция яв ля ет ся од ним из спо со бов 
вы ра же ния мо даль но сти, и ин то на ци он
ные на вы ки фор ми ру ют ся в тес ной свя
зи с лек си ко–грам ма ти чес ки ми, ко то рые 
спо собст ву ют ре а ли за ции ком му ни ка тив
но го на ме ре ния в оп ре де лён ной си ту а ции. 
Ос нов ные опе ра ции при обу че нии ин то
на ци он но му оформ ле нию выс ка зы ва ния 
– опоз на ва ние, ана лиз, струк ту ри ро ва ние 
(на ин то на ци он ном и ло ги ко–смыс ло вом 
уров не). (5: 147). Здесь мож но при ме нить 
за да ния сле ду ю ще го со дер жа ния:
•	 диф	фе	рен	ци	а	ция	 на	 слух	 выс	ка	зы	ва

ний с раз лич ны ми ти па ми ин то на ци он
ных конст рук ций;

•	 чте	ние	вслух	от	дель	ных	пред	ло	же	ний;
•	 ус	лов	но–ком	му	ни	ка	ци	он	ный	 об	мен	

реп ли ка ми в фор ме мик ро ди а ло гов, 
спо собст ву ю щий раз ви тию на вы ков 
со от не се ния ин то на ции в восп ри ни ма
е мом выс ка зы ва нии с наст ро е ни ем со
бе сед ни ка;

•	 чте	ние	ди	а	ло	га	с	за	дан	ной	раз	мет	кой	и	
опи са ние от но ше ния го во ря щих друг к 
дру гу и к дан ной ком му ни ка тив ной си
ту а ции;

•	 выс	ка	зы	ва	ние	по	по	во	ду	дан	ной	в	оп
ре де лён ном ди а ло ге ком му ник тив ной 
си ту а ции.
Пра ви ла ре че во го эти ке та при те ле

фон ном раз го во ре тре бу ют от го во ря щих 
так тич но сти, ком пе тент но сти, доб ро же ла
тель но сти, вла де ния при ё ма ми ве де ния 
бе се ды, стрем ле ния опе ра тив но и эф
фек тив но ре шить проб ле му или ока зать 
по мощь в её ре ше нии. Раз го вор сле ду ет 

ве сти в спо кой ном, веж ли вом то не. Уме
рен ное про яв ле ние эксп рес си сви де
тельст ву ет об убеж дён но сти че ло ве ка в 
том, что он го во рит. (6: 62)

Все эти осо бен но сти про яв ля ют ся 
не толь ко в ин то на ци он ном оформ ле
нии выс ка зы ва ния, но и в его язы ко вом 
(лек си ко–грам ма ти чес ком) на пол не нии, 
ко то рое в дан ном слу чае ос но вы ва ет ся 
на сле ду ю щей клас си фи ка ции по бу ди
тель ных пред ло же ний: им пе ра тив ные и 
бе зым пе ра тив ные. Бе зым пе ра тив ные в 
свою оче редь под раз де ля ют ся на бе зым
пе ра тив ные гла голь ные по бу ди тель ные и 
бе зым пе ра тив ные не пол ные си ту а тив ные 
по бу ди тель ные пред ло же ния.

При фор ми ро ва нии лек си ко–грам ма
ти чес ких на вы ков ис поль зо ва ния по бу ди
тель ных пре до же ний це ле со об раз на си
сте ма ра бо ты с соб лю де ни ем сле ду ю щих 
эта пов обу че ния: 
•	 ознакомительный	этап;	
•	 этап	тренировки;
•	 этап	речевой	практики.

На оз на ко ми тель ном эта пе мо гут при
ме нять ся за да ния для наб лю де ния и ана
ли за с даль ней шим обу че ни ем восп ри
я тию и по ни ма нию тех или иных ти пов 
по бу ди тель ных пред ло же ний. Нап ри мер, 
при обу че нии ис поль зо ва нию по бу ди тель
ных пред ло же ний в те ле фон ном раз го во
ре мож но вве сти сле ду ю щие фра зы:
•	 По	зо	ви	те,	по	жа	луй	ста,	то	го–то.
•	 Поп	ро	си	те,	по	жа	луй	ста,	к	те	ле	фо	ну...
•	 Пе	ре	дай	те,	по	жа	луй	ста,	…
•	 К	 со	жа	ле	нию	 я	 не	 мо	гу	 сей	час	 го	во

рить...
•	 Не	мог	ли	бы	вы	пов	то	рить?
•	 Про	сти	те,	я	не	рас	слы	шал,	что	вы	ска

за ли...
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•	 Повторите,	 пожалуйста,	 последнюю	
фразу...
Пос ле пред став ле ния лек си ко–грам ма

ти чес ко го ма те ри а ла мож но дать за да ния 
сле ду ю ще го ти па:
•	 Про	чи	тать	ди	а	лог	и	оп	ре	де	лить,	ка	кие	

реп ли ки вы ра жа ют по буж де ние.
•	 Прос	лу	шать	 ряд	 пред	ло	же	ний	и	 от	ме

тить им пе ра тив ные (или бе зым пе ра
тив ные) по бу ди тель ные пред ло же ния.

•	 Про	чи	тать	 текст	 и	 оп	ре	де	лить,	 ка	ко	го	
ти па по бу ди тель ные пред ло же ния бу
дут упот реб ле ны в ди а ло ге, ко то рый 
пред сто ит прос лу шать.
На эта пе тре ни ров ки пред ла га ют ся за

да ния реп ро дук тив но го ха рак те ра и уп
раж не ния по ана ло гии ли бо ра бо та на за
вер ше ние выс ка зы ва ния или ди а ло га.

На эта пе ре че вой прак ти ки уча щи е ся 
долж ны при ду мать и опи сать си ту а цию и 
со ста вить со от ветст ву ю щий ди а лог.

При фор ми ро ва нии на вы ков пись
мен но го де ло во го об ще ния не об хо ди мо 
учесть, что ос нов ной сти ли сти чес кой чер
той де ло во го пись ма яв ля ет ся им пе ра тив
ность и пред пи су ю ще–дол женст ву ю щее 
зна че ние язы ко вых еди ниц. Точ ность, не 
до пус ка ю щая ино тол ко ва ния, как сти ле
вая чер та спо собст ву ет ре че во му воп ло
ще нию ос нов ных де ло вых функ ций. Для 
де ло вой ре чи ха рак тер на так же та кая сти
ле вая чер та, как без лич ность вы ра же ния 
или не лич ный ха рак тер об ще ния. Ус ло
вия об ще ния так же иг ра ют важ ную роль 
при де ло вом об ще нии, так как в де ло вой 
сфе ре об ще ние осу ществ ля ет ся по оп
ре де лён ным стан дар там. От сю да и та кая 
сти ле вая чер та, как стан дар ти зи ро ван
ность (кли ше, фор ма). Не об хо ди мо так же 
от ме тить, что де ло вым тек стам не свойст

вен ны рас суж де ние, по вест во ва ние, опи
са ние. (6: 72–73)

Соб лю де ние всех пе ре чис лен ных вы ше 
сти ле вых осо бен но стей яв ля ет ся ос но вой 
для фор ми ро ва ния на вы ков упот реб ле
ния фор мул ре че во го эти ке та в де ло вом 
об ще нии. «Важ ная часть де ло во го эти ке
та – слу жеб ная пе ре пис ка. Каж дое пись мо 
долж но быть стро го ин ди ви ду аль но. На 
не го нак ла ды ва ет от пе ча ток преж де все
го ад ре сат, конк рет ная си ту а ция, лич ность 
и долж ность пи шу ще го. Под ход к воп ро су 
пред по ла га ет не кий эле мент твор чест ва, 
но су щест ву ют и об щие пра ви ла.»(6: 63) 
В эти ке те де ло во го пись мен но го об ще ния 
роль и вли я ние по бу ди тель ных пред ло же
ний за ви сит от це ли, ад ре са та, жан ра де
ло во го тек ста.

Сос ре до то чим вни ма ние на обу че нии 
со став ле нию де ло вых пи сем, пос коль ку 
сю да вхо дят «раз лич ные по со дер жа нию 
до ку мен ты, слу жа щие средст вом об ще ния 
меж ду уч реж де ни я ми, част ны ми ли ца ми в 
про цес се со ци аль ной, уп рав лен чес кой и 
про из водст вен ной де я тель но сти». (2:117).

Де ло вые пись ма в за ви си мо сти от со
дер жа ния бы ва ют ин фор ма ци он ны ми, 
соп ро во ди тель ны ми, га ран тий ны ми, рек
ла ма ци он ны ми и т.д. В них мо жет со дер
жать ся зап рос, ука за ние, рас по ря же ние, 
воп ро сы, разъ яс не ния, ин фор ма ци он ные 
со об ще ния, пред ло же ние, на по ми на ние, 
подт верж де ние, из ве ще ние, приг ла ше ние.

Каж дая раз но вид ность де ло во го пись
ма об ла да ет оп ре де лён ным ас пек том со
дер жа ния и язы ко вой фор му лой. Рас
смот рим воп рос, ка са ю щий язы ко вой 
фор му лы, под роб нее. язы ко вая фор му ла 
– это раз лич но го ро да кли ше, устой чи вые 
обо ро ты, сло во со че та ния, ко то рые го во
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рят о раз но вид но сти пись ма. При ве дём 
при ме ры нес коль ких раз но вид но стей де
ло вых пи сем, в ко то рых ха рак тер ным язы
ко вым ма те ри а лом яв ля ет ся упот реб ле ние 
по бу ди тель ных конст рук ций.

Соп ро во ди тель ное пись мо. При мер 
тек ста:

«Нап рав ля ем со став лен ный на ос но ве 
сог ла со ван но го про ек та до го вор об арен
де по ме ще ний....

Про сим под пи сать, за ве рить пе чатью и 
выс лать один эк земп ляр в наш ад рес.»

Га ран тий ное пись мо. Оно обыч но со
сто ит из двух ча стей. В пер вой со дер жит
ся вы ра же ние прось бы, во вто рой – подт
верж де ние га ран тии. При мер тек ста:

«Просим произвести текущий ремонт 
помещений... 

Оплату гарантируем в соотвтествии 
с утверждённой сметой. Наши банковс
кие реквизиты:...»

Пись мо–приг ла ше ние – пред ла га ет ад
ре са ту при нять уча стие в ка ком–ли бо ме
роп ри я тии. При мер тек ста:

«Приг ла ша ем Вас при нять уча стие в 
на уч но–ме то ди чес кой кон фе рен ции «...», 
ко то рая со сто ит ся в ак то вом за ле … уни
вер си те та 27–29 мар та 2007 г.»

«Про сим ока зать нам честь сво им по се
ще ни ем вы став ки.»

Пись мо–зап рос – это об ра ще ние в ор
га ни за цию, со дер жа щее прось бу разъ яс
нить по ло же ние за ко но да тельст ва, со об
щить о на ли чии ва кан сий и т. д. При мер 
тек ста:

«Ко ми тет по на чаль но му про фес си
о наль но му об ра зо ва нию про сит пред
ста вить до 10 ию ня т.г. в от дел вос пи та
тель ной ра бо ты и со ци аль ной за щи ты 
уча щих ся ин фор ма цию о со сто я нии вос

пи та тель ной ра бо ты и про фи лак ти ки пра
во на ру ше ний за 2003–2004гг.»

«Просим сообщить, какое количество 
товара имеется у Вас на складе.»

«Пожалуйста, сообщите нам условия 
пробной покупки.»

«Смогли бы Вы сделать нам особое 
предложение, основываясь на поставке 
данного товара в объёме...?»

Как вид но из при ме ров, для де ло вой 
до ку мен та ции ха рак тер но упот реб ле ние 
по бу ди тель ных конст рук ций вы ра жен ных 
од но со став ны ми пред ло же ни я ми (оп ре
де лён но–лич ны ми, обоб щён но–лич ны ми, 
ин фи ни тив ны ми).

Нап ри мер, оп ре де лён но–лич ные пред
ло же ния ис поль зу ют ся при фор му ли ро
ва нии прось бы: Про шу... Про сим...; при 
фор му ли ро ва нии рас по ря же ния: При ка
зы ваю...; Раз ре шаю...; Ре ко мен дую...

В офи ци аль ной до ку мен та ции обоб
щён но–лич ные пред ло же ния ис поль зу ют
ся в ре ко мен да тель ных и зап ре ти тель ных 
(не ка те го рич ных по фор ме) фор му ли ров
ках рас по ря же ний: «Будь те осто рож ны 
при пе ре хо де же лез но до рож ных пу тей» 
или «Про ве ряй те сда чу, не от хо дя от кас
сы». (3: 94)

Ин фи ни тив ные од но со став ные пред
ло же ния в де ло вой ком му ни ка ции ис
поль зу ют ся для рас по ря же ний, ко то рым 
при да на пре дель ная ка те го рич ность фор
му ли ров ки, а так же при оформ ле нии рас
по ря ди тель ной ча сти при ка зов или по ста
нов ле ний. Нап ри мер:

«Приказываю: выявить случаи непра
вомерного задержания граждан …; прове
рить законность содержания под стра
жей …; контроль за исполнением». (3: 96)

Це ле вая уста нов ка при обу че нии пись
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мен но му об ще нию – уме ние пе ре да вать 
ин фор ма цию с по мощью пись мен ной 
фор мы со от ветст вен но си ту а ции об ще
ния. Обу че ние пись мен ной ре чи в де ло вой 
кор рес пон ден ции име ет важ ное зна че ние 
в ау ди то ри ях, где рус ский язык не яв ля
ет ся спе ци аль ностью. В со от ветст вии с 
це ля ми обу че ния пе ред сту ден та ми сто ит 
за да ча на у чить ся со став лять раз лич но го 
ро да пись мен ные тек сты. Для лю дей, про
фес си о наль но свя зан ных с парт нё ра ми по 
биз не су или за ни ма ю щих офи ци аль ную 
долж ность, важ но вла деть осо бен но стя
ми де ло во го пись ма. По э то му в по доб ных 
ау ди то ри ях обу че ние пись мен ной фор ме 
об ще ния долж но быть ор га ни зовн но на и
бо лее оп ти маль ным об ра зом.

Фор ми ро ва ние уме ний пись мен но го 
выс ка зы ва ния про во дит ся по э тап но.

На пер вом эта пе пред став ля ет ся ас
пект со дер жа ния де ло во го пись ма (что 
свя за но с раз но вид ностью пись ма), язы
ко вой ма те ри ал (средст ва вы ра же ния се
ман ти ки по буж де ния в де ло вой пе ре пис
ке) и ряд уп раж не ний в ви де обу ча ю щих 
те стов (multiple choice). По доб ные уп раж
не ния ба зи ру ют ся на та ких ви дах ре че вой 
де я тель но сти, как чте ние и ау ди ро ва ние. 
Здесь мож но при ме нить уп раж не ния 
•	 на	со	став	ле	ние	за	кон	чен	ной	реп	ли	ки;
•	 на	вы	яв	ле	ние	це	ли	ис	поль	зо	ва	ния	то	го	

или ино го сло ва/сло во со че та ния в тек
сте пись ма;

•	 на	вы	яв	ле	ние	ком	му	ни	ка	тив	но	го	на	ме
ре ния ав то ра. 
Задания могут быть следующего со

дер жания:
•	 Про	чи	тать	 текст	 пись	ма	 и	 за	пол	нить	

про пус ки, выб рав пра виль ный ва ри ант 
из трёх дан ных.

•	 Прос	лу	шать	 пред	ло	же	ния	 и	 оп	ре	де
лить тип пись ма, в ко то ром они долж
ны упот реб лять ся.

•	 Про	чи	тать	 от	ры	вок	 из	 де	ло	во	го	 пись
ма, оп ре де лить, ка кая фор ма по буж
де ния в нём ис поль зо ва на. От вет выб
рать из дан ных трёх.

•	 Про	чи	тать	фраг	мен	ты	пи	сем	и	ска	зать,	
яв ля ют ся ли вы де лен ные сло во со че та
ния/пред ло же ния по бу ди тель ны ми.

•	 Прос	лу	шать	текст	пись	ма	и	оп	ре	де	лить	
его жанр.

•	 Про	чи	тать	текст	пись	ма	и	ска	зать,	ко	му	
оно ад ре со ва но.

•	 Про	чи	тать	 текст	и	оп	ре	де	лить,	 ка	ко	ва	
его цель.

•	 Про	чи	тать	текст	пись	ма	и	ска	зать,	ка
ко го ха рак те ра оно (офи ци аль ное или 
не о фи ци аль но е). 
На вто ром эта пе за да ния но сят реп ро

дук тив ный ха рак тер. Они нап рав ле ны на 
раз ви тие ме ха низ мов ис поль зо ва ния дан
ных конст рук ций в пись мен ной ре чи и мо
гут быть пред став ле ны в ви де обу ча ю щих 
те стов.
•	 За	пол	нить	 про	пус	ки	 в	 тек	сте	 пись	ма,	

выб рав ни бо лее под хо дя щий по сти лю 
ва ри ант.

•	 Пе	ре	де	лать	 текст	 пись	ма	 так,	 что	бы	
оно со от ветст во ва ло ком му ни ка тив но
му на ме ре нию ав то ра.

•	 Най	ти	на	и	бо	лее	оп	ти	маль	ный	ва	ри	ант	
для вы ра же ния ка те го рич ной им пе ра
тив но сти в дан ном от рыв ке де ло во го 
пись ма.

•	 Най	ти	на	и	бо	лее	мяг	кий	или	так	тич	ный	
ва ри ант для вы ра же ния по буж де ния в 
дан ном от рыв ке де ло во го пись ма.
На треть ем эта пе (ре че вой прак ти ки) 

це лес соб раз но да вать за да ния на са мо сто



198

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

я тель ное со став ле ние то го или ино го ти па 
пись ма со от ветст вен но си ту а ции или дать 
за да ние на опи са ние си ту а ции, в ко то рой 
по доб ное пись мо мог ло бы быть к ме сту. 
Обыч но на эта пе ре че вой прак ти ки мож но 
при ме нить за да ния, вы пол ня е мые в груп
пах, и за да ния су гу бо ин ди ви ду аль ные.

Пе ре чис лен ные вы ше ти пы за да ний 
нап рав ле ны на раз ви тие ком му ни ка тив
ных ком пе тен ций уча щих ся. В них от ра
жа ют ся та кие ха рак тер ные чер ты куль ту
ры ре че во го об ще ния на рус ском язы ке 
в ино я зыч ной ау ди то рии, как сти ли сти
чес кая пра виль ность / умест ность, ло гич
ность и фор му лы ре че во го эти ке та.( 9)

Та ким об ра зом, при ни мая во вни ма

ние ха рак тер ные осо бен но сти уст но го и 
пись мен но го об ще ния, а так же роль со
ци о линг ви сти чес ко го и праг ма ти чес ко го 
ком по нен тов в ком му ни ка тив но–ори ен ти
ро ван ном под хо де в обу че нии, мы мо жем 
оп ре де лить ви ды опе ра ций в за ви си мо
сти от спе ци фи ки и па ра мет ров уст ной и 
пись мен ной форм об ще ния (те ле фон ный 
раз го вор и де ло вое пись мо), от язы ко во го 
ма те ри а ла (средст ва вы ра же ния се ман ти
ки по буж де ния). Про цесс обу че ния упот
реб ле нию фор мул ре че во го эти ке та в те
ле фон ном раз го во ре и в де ло вом пись ме 
про во дит ся с соб лю де ни ем эта пов обу че
ния и ре а ли зу ет ся в си сте ме за да ний для 
каж до го эта па в от дель но сти. 
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Teaching the Usage of Imperative Sentences in Formulas of Speech  
Etiquette in Russian Oral and Written Communication

M. Hayrapetyan
The description of oral and written communication is considered. The specific features 

and parameters of telephone conversation as a form of spontaneous dialogue, as well as 
specific features and parameters of written business correspondence and the system of ex
ercises for developing skills of imperative sentences usage in formulas of speech etiquette in 
the above mentioned forms of communication are discussed here.

Խոսքի էթիկետում հորդորական նախադասությունների օգտագործման 
ուսուցումը ռուսերենով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման ժամանակ

Մ. Հայրապետյան
Դի տարկ վում են բա նա վոր և գրա վոր հա ղոր դակց ման յու րա հատ կու թյուն նե րը: 

Քննար կվում են հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյան՝ որ պես բա նա վոր հան պատ րաս տից 
երկ խո սու թյան ձևի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և չա փա նիշ նե րը, պաշ տո նա կան նա
մա կագ րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու չա փա նիշ նե րը, ինչ պես նաև վար ժու
թյուն նե րի հա մա կար գը` ուղղ ված վե րը նշված հա ղոր դակց ման ձև ե րի ժա մա նակ խոս քի 
էթի կե տի բա նա ձև ե րում հոր դո րա կան նա խա դա սու թյուն նե րի օգ տա գործ ման հմտու
թյուն նե րի զար գաց մա նը: 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՈՉ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 
ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌԻ ԵՎ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐը օՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ 
ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Ուն կնդրու թյան բուն գոր ծա ռույ թը բա

նա վոր խոս քում ամ փոփ ված տե ղե կատ
վու թյան ստա ցու մն ու իմաս տա վո րումն 
է, որն իրա կա նա նում է մտա վոր բարդ և 
լար ված գոր ծու նե ու թյամբ: Այն ու ղեկց վում 
է հո գե բա նա կան մի շարք երևո ւյ թնե րի 
մաս նակ ցու թյամբ, որոն ց ից հատ կա պես 
դրդա պատ ճա ռը և ու շադ րու թյո ւնը մե ծա
պես կա րև որ վում են հո գե լեզ վա բա նա կան 
և մե թո դա կան ժա մա նա կա կից հե տա զո
տու թյո ւննե րում: Դրան ցում ար ծարծ վող 
խնդիր նե րը վկա յում են, որ դրդա պատ ճա
ռի և ու շադ րու թյան գոր ծոն նե րը տե սա կան 
և գործ նա կան կա րև ո րու թյո ւն են ներ կա
յաց նում ին չպես բնա կա նոն ուն կնդրու թյան 
պր ոցե սը կա տա րե լա գոր ծե լու, այն պես էլ 
ուն կնդրու թյան ու սու ցու մը ար դյո ւնա վետ 
կազ մա կեր պե լու տե սան կյո ւն ից:

Գ. Էգա նի բնոր ոշ մամբ «դրդա պատ
ճա ռ» (motivation) եզ րույ թը լայն իմաս տով 
նշա նա կում է մար դու ընդ հա նուր վարք, 
իսկ նեղ իմաս տով` խոս քա յին գոր ծու
նե ու թյան կոնկ րետ դրսև ո րում (1, 87): 
Դ. Ն. Ուզ նա ձեի մեկ նա բա նու թյամբ դրդա
պատ ճա ռի հիմ քում ըն կած է պա հանջ մո
ւնքը, որը մար դու վար քի վճռո րոշ գոր ծոնն 
է (2, էջ 49): Դրդա պատ ճա ռի էու թյո ւնը և 
գոր ծա ռույ թնե րը լայ նո րեն քննարկ վում 
են օտար լե զու նե րի և մաս նա վո րա պես, 
խնդրո առար կա` ուն կնդրու թյան ու սուց
մա նը նվիր ված հե տա զո տու թյո ւննե րում, 

որոն ցում ար ծարծ վող առա վել ու շագ րավ 
դրույ թնե րը ներ կա յաց նում ենք ստո րև:

Մ. Ա. Ակո պո վան, Ա. Ա. Ալ խա զիշ վիլ
ին, Ե. Ի. Պաս սո վը և այլ նշա նա վոր մե թո
դիստ ներ հա մա կար ծիք են այն հար ցում, 
որ օտար լե զու նե րի տի րա պե տե լու սո վո
րող նե րի հաս տա տուն դրդա պատ ճա ռը 
ապա հո վում է խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան տե սակ նե րի` ուն կնդրե լու, խո
սե լու, ըն թեր ցե լու և գրե լու ու նա կու թյո
ւններ զար գաց նե լու նրանց նպա տա կադր
վա ծու թյո ւնը և ընդ հա նուր հա ջո ղու թյո ւնը 
(3, 4, 5): Ի. Ա. զիմ նյա յան գտնում է, որ 
ակ տի վու թյան հետ մեկ տեղ նաև դրդա
պատ ճա ռի առ կա յու թյամբ օտար լեզ վի ու
սում նա ռու թյան մեջ ներգ րավ վե լով սո վո
րողն ավե լի ար դյո ւնա վետ է հի շում, ավե լի 
խորն է իմաս տա վո րում ու սում նա կան 
նյու թը և ավե լի շա հագրգռ ված է այդ ուղ
ղու թյամբ գոր ծում (6, էջ 110): Դրդա պատ
ճա ռի և ու շադ րու թյան գոր ծոն նե րի վե րա
բե րյալ Մ. Ռոս տը նշում է, որ օտար լեզ վով 
ուն կնդրու թյան ու նա կու թյո ւննե րի զար
գաց ման հետ կապ ված բո լոր խնդիր նե րի 
իրա կա նա ցու մը սո վո րող նե րից պա հան
ջում է մտա վոր լար վա ծու թյո ւն, ու շադ րու
թյո ւնը կենտր ոնաց նե լու փոր ձա ռու թյո ւն և 
այդ գոր ծըն թա ցին բնոր ոշ դժվա րու թյուն
նե րը հաղ թա հա րե լու այլ հմտու թյո ւններ 
(7, էջ 23): Սա կայն լեզ վա բա նա կան և հո
գե բա նա կան բնո ւյթի մի շարք խնդիր նե
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րի լուծ ման հա մար Մ. Ռոս տի կար ծի քով, 
սո վո րող նե րին անհ րա ժեշտ է հա մա պա
տաս խան դրդա պատ ճառ, առանց որի, 
ուն կնդրու թյան ու նա կու թյո ւննե րը չեն կա
րող լի ար ժեք զար գա նալ (7, էջ 23):

Մե թո դա կան գրա կա նու թյո ւն ից հայտ
նի է, որ օտար լե զու նե րի ու սուց ման կա
պակ ցու թյամբ առանձ նաց վում է եր կու 
տե սա կի դրդա պատ ճառ` ար տա քին, որը 
վե րա բե րում է օտար լե զու ներ յու րաց նե լու 
հա սա րա կա կան պա հանջ ին, և ներ քին, 
որը նե րա ռում է տվյալ լեզ վի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցը (8, էջ 5): Աս վա ծը հիմք ըն
դու նե լով օտար լե զու նե րի իմա ցու թյան 
հա սա րա կա կան պա հան ջը պետք է դի
տար կել` իբ րև հիմ նա րար դրդա պատ ճառ, 
իսկ առանձ ին օտար լե զու նե րի և դրանց 
շրջա նա կում խոս քա յին գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րի յու րա ցու մը` որ պես տվյալ 
դրդա պատ ճա ռից բխող գոր ծու նե ու թյո ւն, 
որը կա րող է բնու թագր վել «շար ժա ռի թ» 
տեր մի նով:

Դրդա պատ ճա ռի և շար ժա ռի թի դերն 
ու նշա նա կու թյո ւնը հատ կա պես մեծ են ոչ 
լեզ վա կան ֆա կուլ տե տում, որ տեղ օտար 
լեզ վի ու սու ցու մն ավան դա բար կազ մա
կերպ վում է սուղ ժա մա քա նա կի և ու սում
նա կան անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում: Տ. Ա. Նա մի 
դի տարկ մամբ, ու սում նա կան ան բա վա
րար պայ ման նե րում շար ժա ռի թը էա կան 
դե րա կա տա րում ու նի սո վո րող նե րի դրա
կան տրա մադր վա ծու թյո ւնը, հե տև ո ղա
կան աշ խա տան քը, դժվա րու թյո ւննե րը 
հաղ թա հա րե լու հաս տա տա կա մու թյո ւնը և 
օտար լեզ վի յու րաց ման ընդ հա նուր հա ջո
ղու թյո ւնը ապա հո վե լու գոր ծում (9, էջ 95): 
Այդ հա մա տեքս տում Ջ. Նեյ դեր հա ու զե րը 
գրում է` «…անգ լե րեն լե զու յու րաց նող ու
սա նո ղնե րը չեն կա րող լի ո վին ի հայտ բե

րել իրենց նե րու ժը՝ չու նե նա լով հա մա պա
տաս խան շար ժա ռի թ» (10, էջ 38):

Քննար կե լով անգ լե րեն լեզ վով ունկնդ
րու թյան և դրա ու սուց ման հա մա լիր 
խնդիր նե րը՝ Արի ել Ֆ. Նու նյես Սան չե սը 
մե ծա պես կա րև ո րում է շար ժա ռի թի առ
կա յու թյան հան գա ման քը, որով հե տև այն 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է հա ղոր դակց
ման նոր մի ջո ցով բա նա վոր տե ղե կատ
վու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյան և 
հե ռան կա րի հետ (11, էջ 94): Ընդ որում, 
հենց շար ժա ռիթն է, որ մե ծաց նում է հա
ղորդ ման բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու 
ունկնդ րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը և հե
տաքրք րու թյու նը, որոնք նպաս տում են, 
որ նա պատ րաս տա կա մո րեն ըն դու նի նոր 
տե ղե կատ վու թյուն, ինչ պես նաև փոր ձի 
կան խա գու շա կել խոս քի իմաստն ու զար
գաց ման ըն թաց քը: Ունկնդ րու թյան պրո
ցե սում շար ժա ռի թի գոր ծա ռույ թը տեքս տի 
իմաս տա յին բո վան դա կու թյու նը վեր ծա
նելն է, քա նի որ` «…մի այն իմաս տը հաս
կա նա լու ցան կու թյունն է, որ ունկնդ րին 
ստի պում է հաղ թա հա րել այդ գոր ծըն թա
ցի դժվա րու թյուն նե րը՝ լա րե լով ու շադ րու
թյու նը, հի շո ղու թյու նը և հո գե բա նա կան 
ողջ հա մա լի րը» (11, էջ 94):

Վերը աս վա ծը մատ նան շում է, որ սո
վո րո ղի շար ժա ռիթ նե րի ըստ ամե նայ նի 
խթա նու մը հան դի սա նում է ինչ պես օտար 
լեզ վով ունկնդ րու թյան, այն պես էլ խոս
քա յին գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե
րի փոխ կա պակց ված ու սուց ման որա կը 
բա րե լա վե լու իրա կան մի ջոց: Սա կայն 
խնդիրն այն է, որ մե թո դի կա յում դե ռևս 
չեն մշակ վել ոչ լեզ վա կան ֆա կուլ տե տում 
մաս նա վո րա պես` օտար լեզ վով ունկնդ
րու թյան ու սուց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
շար ժա ռիթ նե րի ստեղծ ման պայ ման նե
րի, դրանց խթան ման, ազ դե ցու թյան չա
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փա նիշ նե րի, կա ռա վար ման և այլն հանձ
նա րա րա կան ներ, հա մա լիր հնարք ներ 
և մի ջոց ներ: Այդ բա ցը մա սամբ լրաց նե
լու նպա տա կով մեր կող մից կա տար վել է 
որոշ հե տա զո տա կան աշ խա տանք.

Փոր ձի վկա յու թյամբ ոչ լեզ վա կան ֆա
կուլ տե տում օտար լեզ վով ունկնդ րու թյան 
յու րաց ման շար ժա ռիթ նե րի խթան մա նը 
առա վել կա րող են նպաս տել`
•	 ու	սա	նող	նե	րի	 ապա	գա	 մաս	նա	գի	տու

թյան վե րա բե րյալ ու շագ րավ տե ղե կու
թյուն նե րը,

•	 ու	սա	նող	նե	րին	 հայտ	նի	 մաս	նա	գի	տա
կան հար ցե րի օտար լեզ վով քննար կու մը,

•	 ու	սա	նող	նե	րի	 կյան	քը	 և	 առօ	րե	ա	կան	
խնդիր նե րը շո շա փող թե մա նե րով 
զրույ ցը,

•	 ու	սում	նա	սիր	վող	 լե	զուն	 կրող	 ժո	ղովր
դի մշա կու թա յին հե տաքրք րա շարժ 
տե ղե կատ վու թյու նը,

•	 օբյեկ	տիվ	 քննա	դա	տու	թյու	նը,	 հու	մո	րը	
և սա տի րան,

•	 ու	սա	նող	նե	րի	կող	մից	օտար	 լեզ	վի	 յու
րաց ման մի ջան կյալ հա ջո ղու թյուն նե րի 
խրա խու սու մը,

•	 լեզ	վի	 յու	րաց	ման	 ըն	թաց	քում	 ու	սա
նող նե րի ան հա ջո ղու թյուն նե րի վեր լու
ծու թյու նը և գործ նա կան խոր հուրդ ներ 
տա լով նրանց հու սադ րու մը,

•	 օտա	րա	լե	զու	 գի	տե	լիք	նե	րի	 և	 ու	նա
կու թյուն նե րի մի ջան կյալ և ամ փո փիչ 
ստու գում նե րին ու սա նող նե րի պա
տաս խա նատ վու թյան բարձ րա ցու մը,

•	 դի	պուկ	օրի	նակ	նե	րով	օտար	լե	զու	նե	րի	
տի րա պե տե լու առա վե լու թյուն նե րը և 
ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը պար
բե րա բար բա ցատ րե լը և այլն։
Պետք է նկա տել, որ ոչ լեզ վա կան յու

րա քան չյուր ֆա կուլ տե տում օտար լեզ վով 
ունկնդ րու թյան և խոս քա յին գոր ծու նե ու

թյան մյուս տե սակ նե րի ու սուց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ շար ժա ռիթ ներն ու նեն իրենց 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ինք նա տիպ 
դրսև ո րում նե րը: Սա կայն դրանք բո լորն 
ու նեն մի ընդ հան րու թյուն` մաս նա գի տա
կան և հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու
թյուն նե րի փոխ կա պակց ված ու սուց մա նը 
նպաս տե լու գոր ծա ռույթ: Այդ հա մա տեքս
տում, ըստ Մ. Վ. Լյա խո վից կու` «…ոչ լեզ
վա կան բու հում մե թո դա կան ճիշտ աշ խա
տան քի պա րա գա յում շար ժա ռի թի գոր ծո նը 
վե րած վում է նյու թա կան ու ժի: Ու սա նո ղը 
ցան կա նում է բազ մա կող մա նի յու րաց նել 
իր մաս նա գի տու թյու նը, և նա քաջ գի տակ
ցում է, որ օտար լեզ վի գործ նա կան տի րա
պե տու մը իրեն անգ նա հա տե լի օգ նու թյուն 
կցու ցա բե րի ինչ պես մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյու նից օգտ վե լու, այն պես էլ 
օտա րերկ րա ցի իր մաս նա գի տու թյան տեր 
մարդ կանց հետ ան մի ջա կա նո րեն շփվե լու 
հար ցե րու մ» (12, էջ 119):

Օտար լեզ վի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում շար ժա ռի թի գոր ծո նը հա մա կող մա
նի հե տա զո տող նե րից շա տե րը խոր հուրդ 
են տա լիս ան հիմն չգե րագ նա հա տել դրա 
իրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ինչ պես 
նշում է Ն. Վ. Բագ րա մո վան, որ քան էլ որ 
շար ժա ռի թի գոր ծո նը նշա նա կա լի է օտար 
լեզ վի ու սուց ման ընդ հա նուր ար դյու նա
վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու գոր ծում, այ
նո ւա մե նայ նիվ այն ի զո րու չէ հաղ թա
հա րելու բո լոր դժվա րու թյուն նե րը (13, էջ 
81): Այս պես, օրի նակ` լեզ վա կան և մաս
նա գի տա կան են թա լեզ վի կոմ պե տեն տու
թյան, բազ մա լեզ վու թյան պայ ման նե րում 
լե զու նե րի փոխ ներ գոր ծու թյան, խոս քա
յին գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի փոխ կա
պակց ված ու սուց ման, ունկնդ րե լու, խո սե
լու, կար դա լու և գրե լու ու նա կու թյուն նե րի 
և կա րո ղու թյուն նե րի հա րա բե րակց ված և 
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ներ դաշ նակ զար գաց ման, ինչ պես նաև 
բազ մա թիվ այլ խնդիր ներ շար ժա ռի թի 
գոր ծա ռույ թից դուրս են: Այլ կերպ ասած, 
օտար լեզ վի ու սու ցու մը նե րա ռում է բազ
մաբ նույթ խնդիր ներ, որոնց լու ծու մը պա
հան ջում է մե թո դա կան հա մա լիր մի ջոց
ներ ու մի ջո ցա ռում ներ, որոն ցից մեկն էլ 
շար ժա ռիթն է:

Հարկ է նշել, որ շար ժա ռի թի ազ դե ցու
թյան աս տի ճա նը ի հայտ է գա լիս այն պի
սի գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք են` նոր լեզ վի 
յու րաց ման ուղ ղու թյամբ կա տար ված աշ
խա տան քի ար դյուն քից բա վա րար վա ծու
թյու նը, հա ղոր դակց վե լու շա րու նա կա կան 
ցան կու թյու նը, առար կա յի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյու նը, ու սում նա ռու թյան 
տվյալ պա հին անհ րա ժեշտ ու շադ րու թյու
նը և այլն: Ինչ վե րա բե րում է օտար լեզ վով 
ունկնդ րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լու ու նա կու
թյուն նե րին, ապա հաս կա նա լի է, որ ու սա
նող նե րի մեջ դրանք ձև ա վոր վում են նաև 
այլ առար կա նե րի ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծըն թա ցում: Ան շուշտ, մայ րե նի լեզ վով 
ունկնդ րե լիս ձեռք բեր ված ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նե լու ու սա նող նե րի փոր ձա
ռու թյու նը այս կամ այն չա փով նպաս տում 
է նաև օտար լեզ վով ունկնդ րե լու զար գաց
մա նը: Այ դու հան դերձ, չպետք է ան տե սել 
այն հան գա ման քը, որ մայ րե նի և օտար 
լե զու նե րով ար տա հայտ ված խոս քը հաս
կա նա լու հա մար պա հանջ վում է տար բեր 
աս տի ճա նի ու շադ րու թյան լա րում: Վեր
ջինս պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն օբյեկ
տիվ, այ լև սու բյեկ տիվ բնույ թի հան գա
մանք նե րով, այ սինքն` ինչ պես մայ րե նի և 
օտար լե զու նե րով ունկնդ րու թյան փոր ձա
ռու թյամբ ձեռք բեր ված ու նա կու թյուն նե
րով, այն պես էլ սո վո րող նե րից յու րա քան
չյու րի հո գե բա նա կան և բնա խո սա կան մի 
շարք բնու թագ րե րով:

Կաս կած չի հա րու ցում, որ օտար լեզ
վով ունկնդ րու թյան գոր ծա ռույ թի շրջա
նա կում լեզ վա բա նա կան և հո գե բա նա կան 
բո լոր գոր ծոն նե րի մի ա գու մար ար դյու
նա վե տու թյան կա րև ո րա գույն գրա վա
կա նը ունկնդ րի պատ շաճ ու շադ րու թյան 
առ կա յու թյունն է: Ի հաս տա տումն այդ 
դրույ թի՝ Լ. Յու. Կու լի շը գրում է. «…խոս
քի ըն կալ ման «որա կը» կախ ված է լսե լու 
պա հին ունկնդ րի ու շադ րու թյան աս տի ճա
նից, որն, իր հեր թին, կապ ված է խոս քի 
շար ժա ռի թի, ինչ պես նաև նրա հո գե կան 
և ֆիզ կա կան վի ճա կի հե տ» (14, էջ 224): 
Քա նի որ ու րի շի խոս քով ար տա հայտ ված 
մտքե րը կամ մտադ րու թյուն ներն իմաս
տա վոր վում են լեզ վա կան նյու թի հի ման 
վրա, ուս տի բա ռա նյու թի, հնչյու նա բա նու
թյան և քե րա կա նու թյան փոխ կա պակց
ված տի րա պետ ման բարձր մա կար դա
կի պա րա գա յում մի այն ունկնդ րի հա մակ 
ու շադ րու թյու նը կա րող է կենտ րո նա նալ 
ասույ թի իմաս տա յին բո վան դա կու թյան 
վրա (14, էջ 255):

Անդ րա դառ նա լով ունկնդ րու թյան ու
սուց ման օբյեկ տիվ և սու բյեկ տիվ գոր ծոն
նե րին՝ Ա. Վ. Գավ րի լո վան գրում է` «Եթե 
ըն դու նենք, որ շար ժա ռի թը ավե լի օբյեկ
տիվ գոր ծոն է, քան առան ձին վերց րած 
սո վո րո ղի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան 
վի ճա կը, ապա տրա մա բա նա կան է են
թադ րել, որ ու սա նող նե րի հենց ան հա տա
կան բնու թագ րե րը կա րող են ան մի ջա
կա նո րեն ազ դել ըն կալ ման որա կի վրա» 
(15, էջ 25): Ունկնդ րու թյան պա րա գա յում, 
դրան ցից ամե նա կա րև ո րը, թե րևս, ու շադ
րու թյունն այդ պրո ցե սում կենտ րո նաց նե
լու ու նա կու թյուն ներն են: Դրան ցով պետք է 
բա ցատ րել, որ տվյալ օտար լեզ վին ար դեն 
բա վա րար չա փով տի րա պե տող ու սա նող
նե րից շա տերն ունկնդ րե լիս իրենց հնա



204

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

րա վո րու թյուն նե րից հա ճախ ավե լի վատ 
են ըն կա լում բա նա վոր խոս քը` ճշգրիտ 
չեն ըմբռ նում կամ չեն հաս կա նում ասույ
թի իմաս տը: Եվ ընդ հա կա ռա կը, օտար 
լեզ վի իմա ցու թյամբ հա մե մա տա բար 
թույլ ու սա նող նե րից ոմանց հա ջող վում է 
ավե լի ար դյու նա վետ ունկնդ րել՝ շնոր հիվ 
իրենց ու շադ րու թյու նը այդ պրո ցե սում 
լա րե լու կա րո ղու թյուն նե րի: Հե տև ա պես, 
օտար լեզ վի ու սուց ման և մաս նա վո րա
պես ունկնդ րու թյան ու նա կու թյուն նե րի ձև
ա վոր ման ու զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
անհ րա ժեշտ է տա նել հա մա կարգ ված և 
հե տև ո ղա կան աշ խա տանք:

Ի մի բե րե լով վերը աս վա ծը կա րե լի է եզ
րա հան գել, որ ոչ լեզ վա կան ֆա կուլ տե տում 
օտար լեզ վով ունկնդ րու թյան ու սուց ման ար
դյու նա վե տու թյու նը հայտ նի չա փով պայ մա
նա վոր ված է դրդա պատ ճա ռի, շար ժա ռի թի 
և ու շադ րու թյան հո գե բա նա կան գոր ծոն նե
րով: Բազ մա թիվ մե թո դիստ նե րի կար ծի քով 
և դա սա վանդ ման մեր փոր ձի վկա յու թյամբ 
ներ կա յիս իրո ղու թյուն նե րով թե լադր ված` 
օտար լե զու նե րի տի րա պե տե լու դրդա

պատ ճա ռը` որ պես ար տա քին ազ դակ 
խիստ դրա կան դեր է խա ղում խոս քա յին 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րին տի րա
պե տե լու ու սա նող նե րի ձգտու մը ապա հո վե
լու հա մար (3,6,9,13,15): Ինչ վե րա բե րում է 
օտար լեզ վով ունկնդ րու թյան ար դյու նա վետ 
ու սուց ման հա մար անհ րա ժեշտ` շար ժա
ռի թի և ու շադ րու թյան գոր ծոն նե րին, ապա 
հարկ է նշել, որ դա սա խոս նե րը դրանց դե րը 
դե ռևս ըստ ար ժա նա վույն չեն կա րև ո րում, և 
որ պես հե տև անք` դրանց մաս նակ ցու թյու նը 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ապա հո վե լու ուղ
ղու թյամբ բա վա րար մի ջոց ներ չեն ձեռ նար
կում: Ընդ որում, պետք է հաշ վի առ նել այն 
իրո ղու թյու նը, ըստ որի, եթե օտար լեզ վով 
բնա կա նոն ունկնդ րու թյան հա մար անհ րա
ժեշտ ու շադ րու թյան փոր ձա ռությունն ու
սա նող նե րը կա րող են ձեռք բե րել նաև այլ 
առար կա ներ ու սում նա սի րե լիս, ապա խոս
քա յին գոր ծու նե ու թյան այդ տե սա կի ար
դյու նա վետ յու րաց ման հա մար ոչ պա կաս 
կա րև որ` շար ժա ռիթ նե րը ձև ա վոր վում ու 
զար գա նում են բա ցա ռա պես օտար լեզ վի 
պա րապ մունք նե րին։
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факторы мотивации и концентрации внимания в процессе обучении 
иноязычному аудированию на неязыковом факультете

Т. Геворкян
В статье при во дят ся до сто вер ные дан ные, подт верж да ю щие за ви си мость эф фек

тив но сти обу че ния ино я зыч но му ау ди ро ва нию от на ли чия у обу ча е мых долж но го вни
ма ния и мо ти ва ции. Од на ко на прак ти ке мно гие пре по да ва те ли иност ран ных язы ков не 
при да ют долж но го зна че ния этим фак то рам и, по су щест ву, си сте ма ти чес кой и це ле нап
рав лен ной ра бо те по раз ви тию на вы ков кон цент ра ции вни ма ния, а так же по вы ше нии 
мо ти ва ции на за ня ти ях не ве дут ся. Не учи ты ва ет ся, что ес ли сту ден ты мо гут при об ре
сти на вы ки кон цент ра ции вни ма нии на за ня ти ях по дру гим дис цип ли нам, то мо ти ва ция 
для дан но го ви да ре че вой де я тель но сти мо жет быть при об ре те на иск лю чи тель но на 
за ня ти ях иност ран ным язы ком.

The factors of motivation and attention in teaching listening in 
 foreign languages at the non–linguistic faculty

T. Gevorgyan
In the article trustworthy data confirming the dependence of efficiency of teaching listen

ing in foreign languages on learners’ proper motivation and attention is introduced. How
ever, in practice many lecturers of foreign languages do not attach due importance to the 
mentioned factors. In essence, they do not carry out systematic and purposeful work towards 
the development of the skills of concentrating attention, as well as the formation of motiva
tion for mastering natural listening in foreign languages. Besides, it is not taken into account 
that, if the students obtain the necessary skills of concentrating attention at lessons of other 
subjects, then motivation for productive listening in foreign languages is formed only at 
these lessons.
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ՀԱՅԿՈւՀԻ ՄՈւԿՈՅԱՆ

ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 

ԳՐԱՖԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը

XX և XXI դա րաշր ջա նում իրա կա նաց
վում են բա րե փո խում ներ բարձ րա գույն 
ման կա վար ժա կան դպրո ցում, որը պայ
մա նա վոր ված էր Հա յաս տա նի կրթա կան 
հա մակար գի ին տեգր մամբ եվ րո պա կա
նին՝ ան ցում կա տա րե լով նոր ու սում նա
կան պա րադիգ մի, որ տեղ առաջ նա հեր
թու թյու նը տրվում է ան հա տի շա հե րին, 
հա մա պա տաս խան հա սա րա կու թյան 
ին տեն սիվ զար գաց ման մի տում նե րին, 
կրթու թյան ընդ հա նուր ար դի ա կա նաց մա
նը, որը պա հան ջում է ու սու ցիչ նե րի պատ
րաս տում, որոնք ու նակ կլի նեն լու ծելու 
նոր դա սի մաս նա գի տա կան խնդիր ներ: 
Բա րե փո խում նե րի նա խա ձեռ նումն առա
ջաց նում է բարձ րա գույն ման կա վար ժա
կան կրթու թյան նոր նպա տակ ներ: Այդ 
նպա տակ ներն են՝ հասց նել ու սա նող նե
րին` ապա գա ու սու ցիչ նե րին, այն պի սի 
մա կար դա կի, որի մաս նա գի տա կան կոմ
պե տեն տու թյան մա կար դա կը կտա նրան 
հնա րա վո րու թյուն լու ծելու մաս նա գի տա
կան խնդիր ներ, որոնք առա ջա նում են 
ման կա վար ժա կան գոր ծունե ու թյան իրա
կան իրա վի ճակ նե րում:

Այդ առու մով ծա գում է խնդիր գտնելու 
ման կա վար ժա կան նո րա րա րու թյուն ներ, 
որոնք կա պա հո վեն ապա գա ու սու ցիչ նե
րի պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցի որա կը: 
Այս խնդրի խոս տում նա լից լու ծում նե րից 
մեկն է օգ տա գոր ծել կոմ պե տեն տու թյան 
մո տեց ման գա ղա փար ներն ապա գա ու

սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ
ման գո րծըն թա ցում ընդ հան րա պես, և 
ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցիչ նե րի` մաս նա վո
րա պես: Կոմ պե տեն տու թյան մո տեց ման 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյու նը Հա յաս
տա նի բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան 
կրթու թյան զար գաց ման հա մար, օտա
րերկ րյա մե թո դա կան և ման կա վար ժա
կան վե րա պատ րաստ ման դպրո ցի փոր ձի 
հե տա զո տու թյու նը Հա յաս տա նի ժա մա
նա կա կից ման կա վար ժա կան մի ու թյան 
կող մից և հե տա զո տա կան ին ֆոր մա տի
կա յի ու սուց ման մե թոդ նե րի հար ցե րի ան
բա վա րար ու սում նա սի րու թյու նը հիմն ված 
կոմ պե տեն տու թյան մո տեց ման վրա հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս նշելու այս մե թո
դի ար դի ա կա նու թյու նը և կիրառման անհ
րա ժեշ տու թյու նը:

Այս հոդ վա ծի նպա տակն է ցույց տալ 
ապա գա ին ֆոր մա տի կա յի ապագա ու սու
ցիչ նե րի հա մար հա մա կարգ չա յին գրա ֆի
կա յի դա սա վանդ ման մե թո դի մշակ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը, հիմնված կոմ պե
տեն տու թյան մո տեց ման վրա, որը կնպաս
տի ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցիչ ների մաս նա
գի տա կան կա յաց մա նը և զար գաց մա նը:

Ընդ հա նուր մե թո դա բա նա կան մա
կար դա կի վրա ձև ա կերպ ված խնդիր նե
րը, կոմ պե տեն տու թյան մո տեց ման կի
րառ ման հնա րա վո րու թյու նը ու սու ցիչ նե րի 
մաս նագի տա կան պատ րաստ ման ընդ
հան րա պես և ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցիչ
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նե րի, մաս նա վորա պես, դե ռևս չեն գտել 
հա մար ժեք ար տա ցո լում ման կա վար ժա
կան բու հե րի ու սում նա կան առար կա նե
րի դա սա վանդ ման կա տա րե լա գործ ման 
տե սա կան և գործ նա կան ու սում նա սի րու
թյուն նե րի մեջ:

Մինչ այ սօր չկա զար գա ցող հա մա կարգ
չա յին գրա ֆի կա յի անհ րա ժեշ տու թյան և 
ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման հնա րա վո
րու թյան տե սա կան հիմ նա վո րում՝ որ պես 
ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու սու ցիչ նե րի 
մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան ձև
ա վոր ման և զար գաց ման մի ջոց:

Ման կա վար ժա կան բու հե րում առ կա 
հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի ու սուց ման 
մե թոդ նե րը շատ դեպ քե րում մնում են 
ավան դա կան, որոնք ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի գործ նա կան աշ խա տանք նե րում 
չեն իրա կա նաց նում կոմ պե տեն տու թյան 
մո տեց ման մե խա նիզմ նե րը, որ պես ու սու
ցիչ նե րի կրթա կան գոր ծըն թա ցի բարձ
րաց ման մի ջոց:

Նշված դրույթ նե րը ցույց են տա լիս 
հա տուկ գի տա կան և ու սում նա մե թո դա
կան հե տա զո տու թյուն նե րի անհ րա ժեշ
տու թյու նը, որոնց ար դյունք նե րը, պետք է 
լի նեն կոմ պե տեն տու թյան մո տեց ման օգ
տա գործ ման գա ղա փար նե րի տե սա կան 
հիմ քե րը և գործ նա կան խորհր դատ վու
թյուն ներն ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցիչ նե րի 
մե թո դա կան պատ րաստ ման մեջ:

Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի խնդի
րը կապ ված է ին ֆոր մա տի կա յի ու սու ցիչ
նե րի պատ րաստ ման հետ՝ հաշ վի առ նե
լով «ին ֆոր մա տի կա» գի տու թյան արագ 
զար գա ցումը, օգ տա գոր ծե լով մե թոդ ներ, 
որոնք կա ջակ ցեն նրա մաս նա գի տա կան 
կա յաց մա նը և կնպաս տեն ինո վա ցի ոն 
ոլոր տում նրա մաս նա գի տա կան հմտու
թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի 
խնդիրն է նաև մշա կել հա մա կարգ չա յին 
գրա ֆի կա յի դա սա վանդ ման մե թոդ ներ 
ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու սու ցիչ նե րի 
հա մար հիմն ված կոմ պե տեն տու թյան մո
տեց ման վրա, որը կնպաս տի ին ֆոր մա
տի կա յի ապա գա ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի
տա կան կա յաց մա նը եթե` 

•	 դա	սըն	թա	ցի	 բո	վան	դա	կու	թյու	նը	
կընտր  վի՝ հաշ վի առ նե լով ծրագ րա յին 
ապա հով ման և կոմ պե տեն տու թյան 
մո տեց ման զար գա ցու մը,

•	 կմշակվի	 խնդիր	նե	րի	 հա	մա	կարգ,	
որը կօգ տա գործվի ին ֆոր մա տի կա յի 
ապա գա ու սու ցիչ նե րի մոտ տար բեր 
կոմ պե տեն տու թյան մո տե ցում նե րի 
ձև ա վոր ման և զար գաց ման հա մար և 
կա պա հո վի նրանց ակ տիվ գոր ծու նե ու
թյան դիր քը,

•	 կմշակ	վեն	 ոչ	 մի	այն	 հա	մա	կարգ	չա	յին	
գրա ֆի կա յի իմա ցու թյան, այլ նաև հա
մա կարգչա յին գրա ֆի կա յի գի տե լիք
նե րի օգ տա գործ ման հմտու թյուն նե րը 
մաս նա գի տա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
մեջ, նրանց մաս նա գի տա կան հա մա
պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման հա
մա կար գե րը:

Ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու սու ցիչ
նե րի մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար 
պետք է իրա կա նաց նել հե տև յալ քայ լեր`

1. որո շել ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու
սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան պատ
րաստ ման որա կի բա րե լավ ման ու
ղի ներ հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի 
բնա գա վա ռում՝ հիմն ված տե սա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րի վրա՝ բու հե րի դա
սա խոս նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ու սա նող
նե րի հետ աշ խա տե լով դի ագ նոս տիկ 
մե թոդ նե րով,
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2. վեր լու ծել ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա 
ու սու ցիչ նե րի հա մա կարգ չա յին գրա
ֆի կա յի ու սուց ման առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ հիմն ված կոմ պե տեն տու
թյան մո տեց ման վրա,

3. առա ջար կել հա մա կարգ չա յին գրա ֆի
կա յի ու սուց ման մե թոդ ներ՝ մշակ ված 
կոմ պե տեն տու թյան մո տե ցում նե րի 
հի ման վրա, որն էլ կնպաստի ին ֆոր
մա տի կա յի ապա գա ու սու ցիչ նե րի կա
յաց մա նը,

4. մշա կել ու սում նա կան, մե թո դա կան 
հա մա լիր «Հա մա կարգ չա յին գրա ֆի
կա», որը կպա րու նա կի ու սու ցո ղա
կան ծրագ րեր, տար բեր մա կար դա կի 
ու սու ցո ղա կան խնդիր նե րի ձեռ նարկ, 
ցու ցադ րա կան ծրագ րե րի փա թեթ, հա
մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի ու սուցման 
Web դի զայ նի հիմ նա կան դա սըն թաց,

5. մշա կել ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու
սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան բնա գա
վա ռում կոմ պե տեն տու թյան գնա հատ
ման հա մա կար գը և հա մա կարգ չա յին 
գրա ֆի կա յի հմտու թյուն նե րի օգ տա
գործ ման աս տի ճա նը մաս նա գի տա
կան խնդիր նե րի լուծ ման մեջ,

6. հաս տա տել առա ջարկ վող մե թո դի ար
դյու նա վե տու թյունն ին ֆոր մա տի կա յի 
ապա գա ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա
կան կա յաց ման մեջ:
Մեթոդի տեսական նշանակությունը 

կայանում է` 
•	 ին	ֆոր	մա	տի	կա	յի	ապա	գա	 ու	սու	ցիչ	նե

րի մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու
թյան ու ղի նե րը բա ցա հայ տե լու և բա րե
լա վե լու, ինչ պես նաև հա մա կարգ չա յին 
գրա ֆի կա յի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կոմ պե տեն տու թյան մո տեց ման տրա
մա բա նու թյան մեջ,

•	 ին	ֆոր	մա	տի	կա	յի	ապա	գա	 ու	սու	ցիչ	նե

րի հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի ու
սուց ման մե թո դի կա յի մշակ ման մեջ, 
հիմն ված կոմ պե տեն տու թյան մո տե
ցում նե րի վրա,

•	 օգ	տա	գոր	ծե	լով	մշակ	ված	մե	թո	դը՝	հիմ
նա վո րել ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու
սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման ար դյու նա
վե տու թյան աս տի ճա նի բարձ րա ցու մը:
Ինչպի սի՞ գրա ֆի կա կան փա թեթ նե րի 

դա սա վանդ ման մե թոդ ներ պետք է տի րա
պե տի ին ֆոր մա տի կա յի ապա գա ու սու ցի
չը դա սա վան դե լով դպրո ցում «Ին ֆոր մա
տի կա» առարկան:

Հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի հետ 
աշ խա տան քը ան հա տա կան հա մա կարգ
չի օգ տա գործ ման ամե նա հե ղի նա կա վոր 
ու ղի նե րից մեկն է, և այս աշ խա տան քով 
զբաղ վում են ոչ մի այն արհես տա վարժ 
նկա րիչ նե րը և դի զայ ներ նե րը: Ցան կա ցած 
ձեռ նար կու թյու նում ժա մա նակ առ ժա մա
նակ կա անհ րա ժեշ տու թյուն գո վազ դելու 
իրենց ձեռ նար կու թյու նը թեր թե րում և ամ
սագ րե րում կամ պար զա պես թո ղար կելու 
գո վազ դա յին թեր թիկ ներ կամ գրքույկ ներ: 
Առանց հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի չի 
կա րող աշ խա տել ոչ մի մուլ տի մե դի ա
ով աշ խա տող ծրա գիր, հա մա կարգ չա յին 
խաղ կամ առ ցանց հան րա գի տա րան: 
Գրա ֆի կա յի վրա աշ խա տան քը կազ մում 
է ծրագ րա վո րող նե րի թի մե րի ժա մա նա կի 
90%–ը: Խմբագ րու թյուն նե րում և հրա տա
րակ չու թյուն նե րում հիմ նա կան ժա մա նա
կը ծախս վում է գրա ֆի կա կան ծրագ րե րով 
գե ղար վես տա կան և նա խագ ծա յին աշ խա
տանք նե րի վրա, չնա յած այն հան գա ման
քին, որ կան հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա
յի շատ ծրագ րեր: Սակայն հիմ նա կա նում 
հա մա կարգ չա յին գրա ֆի կա յի ծրագ րե րը 
լի նում են երեք տե սա կ` կե տա յին, վեկ տո
րա յին և ֆրակ տալ:
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Կե տա յին պատ կեր ներն օգ տա գործ
վում են մուլ տի մե դի ա յում և տպագ րա կան 
հրա տա րակ չու թյուն նե րում: Պատ կեր նե
րը, պատ րաստ ված կե տա յին գրա ֆի կա
յի մի ջոց նե րով, հազ վա դեպ են ստեղ ծում 
ձեռ քով հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի օգ
նու թյամբ, հա ճախ օգ տա գոր ծում են այդ 
նպա տա կի հա մար տե սածր ված պատ
կեր ներ կամ լու սան կար ներ: Վեր ջերս, 
կե տա յին պատ կեր նե րի ներ մուծ ման հա
մար լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են թվա
յին լու սան կար չա կան ապա րատ ներ և 
տե սախ ցիկ ներ: Ըստ այդմ էլ՝ կե տա յին 
խմբագ րիչ նե րի մեծ մա սը նա խա տես ված 
է ոչ մի այն պատ կեր նե րը ստեղ ծե լու, այլ 
դրանք խմբագ րե լու հա մար: Կե տա յին 
գրա ֆի կան նկա րագ րում է պատ կեր նե րը՝ 
օգ տա գոր ծե լով գու նա վոր կե տեր, որոնք 
կոչ վում են պիք սել ներ: Կե տա յին գրա ֆի
կա յի խմբագր ման ըն թաց քում, պատ կեր
նե րի որա կը կա րող է փոխ վել: Մաս նա
վո րա պես, փո խե լով կե տա յին պատ կե րի 
չափ սը կա րող ենք հան գեց նել եզ րե րի 
լղոզ մա նը, որով հե տև պիք սել նե րը կվե
րա բաշխ վեն ցան ցի վրա: Եթե կե տա յին 
պատ կե րը ձգենք, այդ դեպ քում կձգվեն 
պիք սել նե րը, և պատ կե րը կնման վի ուղ
ղան կյուն նե րի հա վա քա ծու յի: Այ սինքն, 
բարձր թույ լատ րե լի ու թյան դեպ քում, հնա
րա վոր է պատ կե րի ձև ա խախ տում, որը 
չի անդրա դառ նա պատ կե րի որա կի վրա: 
Ցածր որա կի ար տած ման սար քի վրա կե
տա յին գրա ֆի կա յի ար տա ծու մը, որը ու նի 
բարձր որակ, կբե րի որա կի անկ մա ն:

Վեկ տո րա յին գրա ֆի կա յի ծրագ րա
յին գոր ծիք նե րը, ընդ հա կա ռա կը, հիմ նա
կա նում նա խա տես ված են պատ կեր նե րի 
ստեղծ ման այլ ոչ թե խմբագր ման հա մար: 
Այդ գոր ծիք նե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում 
են գո վազ դա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րում, 
խմբագ րու թյուն նե րի և հրա տա րակ չու

թյուն նե րի դի զայ նե րա կան գրա սե նյակ
նե րում: Ձև ա վոր ման աշ խա տանք նե րը՝ 
հիմն ված տա ռա տե սակ նե րի և պարզ 
երկ րա չա փա կան տար րե րի օգ տա գործ
ման վրա, վեկ տո րա յին գրա ֆի կա յի մի
ջոց նե րով շատ ավե լի հեշտ են լուծ վում: 
Բարձր գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի օրի նակ ներ կան ստեղծ ված 
վեկ տո րա յին գրա ֆի կա յի մի ջոց նե րով, 
բայց դրանք բա ցա ռու թյուն ներ են, այլ ոչ 
կա նոն, քա նի որ գե ղար վես տա կան պատ
կեր նե րի ստեղ ծու մը վեկ տո րա յին գրա ֆի
կա յի գոր ծիք նե րով չա փա զանց դժվար է:

Վեկ տո րա յին գրա ֆի կան պատ կե րում 
է նկար ներ՝ օգ տա գոր ծե լով գծեր և կո րեր, 
որոնք կոչ վում են վեկ տոր ներ, ինչ պես 
նաև գու նա յին վա հա նակ ներ: Օրի նակ՝ 
փայ տի թեր թի կի պատ կե րը նկա րագ րում 
է մի կետ, որի մի ջով գիծ է անց նում՝ ստեղ
ծե լով թեր թի կի եզ րա գի ծը: Տե րևի գույ նը 
սահ մա նում է եզ րագ ծի և եզ րագ ծի ներ սում 
տա րած քի գույ նը: Խմբագ րե լով վեկ տո
րա յին գրա ֆի կա յի մի ջոց նե րով ստեղ ծած 
պատ կե րը՝ դուք փո խում եք ու ղիղ և կոր 
գծե րի պա րա մետ րե րը, որոնք ձև ա վո րում 
են այդ պատ կե րի տես քը: Դուք կա րող եք 
տե ղա փո խել տար րեր, փո խել չափ սը, ձևը 
և գույ նը, սա կայն դա չի ազ դի որա կի վրա, 
մինչ դեռ կե տա յին էֆեկտ նե րը վեկ տո րա
յին նկար նե րի հա մար ան թույ լատ րե լի են 
առանց նկար նե րի վեր ծան մա նը` կե տա յի
նի: Վեկ տո րա յին գրա ֆի կան չի կախ ված 
թույ լատ րե լի ու թյու նից, այ սինքն, կա րող 
է ցու ցադր վել տար բեր ել քա յին սար քե րի 
վրա, որոնք ու նեն տար բեր թույ լատ րե լի ու
թյան աս տի ճան առանց որա կի անկ ման: 

Նկարները ստեղծված են վեկտորային 
և կետային գրաֆիկայի ծրագրերի 
միջոցներով:

Ֆրակ տալ գրա ֆի կա յի ծրագ րա յին 
ապա հո վու մը նա խա տե սում է ինք նա բե
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րա բար պատ կեր նե րի ստեղ ծում մա թե մա
տի կա կան հաշ վարկ նե րի մի ջո ցով: Ֆրակ
տալ գե ղար վես տա կան կոմ պո զի ցիա նե րը 
ստեղծ վում են ծրագ րա վոր ման, այլ ոչ 
թե նկար չա կան մի ջոց նե րով: Ֆրակ տալ 
գրա ֆի կան հազ վա դեպ են օգ տա գոր ծում 
տպագ րու թյու նում, այլ հա ճախ օգ տա գոր
ծում են խա ղա յին ծրագ րե րի գրա ֆի կա յի 
ստեղծ ման հա մար:

Այս ձև ա չա փով վեկ տո րա յին պատ
կեր նե րը ստեղծ վում են որ պես առան ձին 
օբյեկտ նե րի հա վա քա ծու` նկա րագր ված 
մա թե մա տի կո րեն, (օրի նակ` վեկ տոր նե րը 
տա րած քի վրա), իսկ կե տա յին պատ կեր
նե րը` կե տե րի օգ նու թյամբ, ինչ պես խճան
կա րում:

Որ պես զի ավե լի հաս կա նա լի լի նի 
տար բե րու թյու նը, կներ կա յաց նենք մեկ 
օրի նակ, թե ինչ պես կա րե լի է բնու թագ րել 
գծի նույն հատ վա ծը` 

•	 վեկ	տո	րա	յին	ձև	ա	չա	փով`	նշված	է	գծի	
սկզբի և վեր ջի կո որ դի նատ նե րը, գույ
նը և հաս տու թյու նը,

•	 կե	տա	յին	ձև	ա	չա	փով`	նշված	են	բո	լոր	կե
տե րի կո որ դի նատ նե րը, որոնք ար տա
ցոլ վում են այդ գծի մեջ և դրանց գույ նը:
Վեկ տո րա յին ձև ա չափն ավե լի կոմ

պակտ է, բայց դա բա ցար ձա կա պես չի հա
մա պա տաս խա նում անա լո գա յին նկար նե րի 
պահ պան մանը` օրի նակ լու սան կար նե րի: 
Այս ձև ա չա փում մա թե մա տի կո րեն ներ կա
յաց նե լը կլի նի շատ բարդ, ուս տի շատ հեշտ 
է օգ տա գոր ծել մա թե մա տի կո րեն ներ կա
յա ցու մը անա լո գա յին գրա ֆի կա յի մեջ կե
տա յին ձև ով: Սա կայն նկար ներն ու գծագ
րե րը շատ ավե լի հար մար է գործ նա կա նում 
ստեղ ծել վեկ տո րա յին ձև ով:

Կան մեծ թվով ծրագ րեր, որոնք նա
խա տես ված են վեկ տո րա յին գրա ֆի կա յով 
նկա րե լու հա մար: 
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Особенности обучения компьютерной графике в  
условиях компетентностного подхода

А. Мукоян
Статья посвящена обучению компьютерной графике на основе компетентностного 

под хода, который будет способствовать профессиональному становлению будущих учи
те лей информатики. Учтены особенности обучения компьютерной графике в условиях 
компетентностного подхода. 

Peculiarities of Teaching Computer Graphics  
Based on the Competence Approach

H. Mukoyan
The article is about teaching computer graphics based on the competence approach, 

which will help the future informatics teachers to develop their professional skills. The pe
culiarities of teaching computer graphics based on the competence approach are taken into 
consideration.
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РУЗАННА ПИЛОСяН

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И 
ПУТИ ЕЕ фОРМИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫх ВУЗОВ

Клю че вые сло ва: обу че ние в не я зы ко
вом ву зе, меж куль тур ная ком пе тент ность, 
со дер жа ние об ра зо ва ния, ди а лог, ре ги о
наль ный ком по нент, на вы ки бес пе ре вод
но го чте ния, поз на ва тель ные мо ти вы, 
фор ми ро ва ние мыш ле ния на иност ран
ном язы ке.

Ар ме ния стре ми тель но вхо дит в еди ное 
об ра зо ва тель ное прост ранст во в про цес се 
об ще ев ро пейс кой ин тег ра ции.Под пи са
ние Бо лонс кой дек ла ра ции нап рав ле но на 
гар мо ни за цию об ра зо ва ния для оп ти маль
ной сов ме сти мо сти, что долж но по вы сить 
мо биль ность сту ден тов. Сле до ва тель но, 
не об хо ди мо под го то вить их к эф фек тив
но му уча стию в меж куль тур ной ком му ни
ка ции. В свя зи с эти ми тен ден ци я ми роль 
иност ран ных язы ков в учеб ной и про фес
си о наль ной де я тель но сти бу ду щих спе
ци а ли стов слож но пе ре о це нить. Од на ко 
вы со кий уро вень вла де ния иност ран ным 
язы ком ещё не га ран ти ру ет вза и мо по ни
ма ния в про цес се меж куль тур но го вза и мо
дейст вия.

Пра виль ное ре че вое по ве де ние в лю
бом про фес си о наль ном фор ма те тре бу ет 
ос во е ния сту ден та ми не толь ко си стем но–
язы ко вых зна ний, нои вла де ния вне я зы
ко вы ми зна ни я ми, свя зан ны ми с куль ту
рой и обы ча я ми этой общ но сти лю дей.В 
сов ре мен ном ми ре вост ре бо ван спе ци а
лист, об ла да ю щий раз ви тым куль тур ным 
са мо соз на ни ем и спо соб ный к ус пеш но му 

вза и мо дейст вию с пред ста ви те ля ми дру
гих куль тур.Не об хо ди мы но вые под хо ды 
при обу че нии иност ран но му язы ку сту ден
тов, для ко то рых иност ран ный язык–это 
инст ру мент бу ду щей про фес си о наль ной 
де я тель но сти.

До 70–х гг. ХХ в. фор ми ро ва ние спе
ци а ли стов выс шей ква ли фи ка ции ха рак
те ри зо ва лось в ос нов ном их под го тов кой 
в пред мет ной об ла сти бу ду щей спе ци
аль но сти, а са мо об ра зо ва ние в не я зы
ко вых ву зах но си ло су гу бо про фес си о
наль но–тех ни чес кую нап рав лен ность. В 
учеб ные прог рам мы то го вре ме ни вклю
ча лись пред ме ты гу ма ни тар но го цик ла, в 
том чис ле и иност ран ные язы ки, но, как 
под чер ки ва ет уче ный, «гу ма ни сти чес кие 
иде а лы на хо ди лись за гранью ин те ре са, а 
ком му ни ка тив ные уме ния, свойст вен ные 
гу ма ни тар ной об ла сти зна ния, не бы ли 
вост ре бо ва ны» [6, с. 52–53]. На чав ша я
ся в 70–х гг. ХХ вв. ак тив ная раз ра бот ка 
те о рии ком му ни ка ции прак ти чес ки ни че го 
не из ме ни ла, пос коль ку «ком му ни ка тив ная 
де я тель ность вы пуск ни ков ву за то го вре
ме ни но си ла од но сто рон ний ха рак тер и 
бы ла ог ра ни че на тре бо ва ни я ми кон так та 
с пред ста ви те ля ми иск лю чи тель но сво ей 
стра ны» [6, с. 57].

Прог рам мы по иност ран ным язы кам 
для под го тов ки сту ден тов–не фи ло ло гов 
то го вре ме ни сви де тельст ву ют о том, что 
ак цент ста вил ся иск лю чи тель но на про
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фес си о наль но–ори ен ти ро ван ную под го
тов ку сту ден тов, что, по су ти, воп ло ща лось 
в про цесс чте ния и ана ли за спе ци аль ных 
тек стов и ус во е ния оп ре де лен но го ко ли
чест ва тер ми нов. Ме то ди ка обу че ния иност
ран ным язы кам в не я зы ко вом ву зе прак ти
чес ки не от во ди ла ме сто ди а ло гу куль тур. 
Глав ной при чи ной та ко го со сто я ния дел 
яв ля ет ся то, что на тот мо мент в язы ко вом 
об ра зо ва нии не обост ри лись про ти во ре
чия, ко то рые обус ло ви ли бы ори ен та цию 
на обу че ние язы ку для спе ци аль ных це лей 
как инст ру мен ту ди а ло га куль тур.

По ня тие о меж куль тур ной ком пе тент
но сти яв ля ет ся клю че вым во мно гих ис
сле до ва ни ях по меж куль тур ной ком му ни
ка ции, и ак ту аль ность её фор ми ро ва ния 
от ме ча ет ся в ра бо тах Н.Н.Ва силь е вой, 
Г.С.Тро фи мо вой,А.П. Са до хи на, Н.В.ян
ки ной, А.Ю.Му ра то ва, А.Пор те ра и дру
гих ав то ров. А.П.Са до хин в сво ей ра бо те 
про а на ли зи ро ва лос нов ные под хо ды к оп
ре де ле нию и упот реб ле нию по ня тий «ком
пе тен ция» и «ком пе тент ность». По его мне
нию «ком пе тент ность рас смат ри ва ет ся как 
со во куп ность зна ний, уме ний и на вы ков, 
поз во ля ю щих её субъ ек ту эф фек тив но ре
шать воп ро сы и со вер шать не об хо ди мые 
дейст вия в ка кой–ли бо об ла сти жиз не де
я тель но сти, а ком пе тен ция–как со во куп
ность объ ек тив ных ус ло вий, оп ре де ля ю
щих воз мож но сти и гра ни цы ре а ли за ции 
ком пе тент но сти ин ди ви да», т.е. «в са мом 
об щем ви де по ня тие «ком пе тен ция» вы ра
жа ет со дер жа ние то го или ино го ви да де
я тель но сти, а «ком пе тент ность – со во куп
ность ка честв лич но сти, не об хо ди мых для 
ре а ли за ции это го со дер жа ния» [7, с. 30].

Мо ти ва ция к изу че нию и по ни ма нию 
дру гих куль тур яв ля ет ся од ним из пу тей со

вер шенст во ва ния про цес са фор ми ро ва ния 
меж куль тур ной ком пе тент но сти сту ден тов 
не я зы ко вых спе ци аль но стей. Осо бое вни
ма ние сто ит уде лять фор ми ро ва нию у сту
ден тов го тов но сти к меж куль тур ным кон
так там в про фес си о наль ной де я тель но сти 
и стрем ле нию раз ви вать зна ния, уме ния и 
на вы ки меж куль тур ной ком пе тент но сти с 
целью даль ней ше го их ис поль зо ва ния при 
ре ше нии про фес си о наль ных за дач.Вклю
че ние в прог рам му обу че ния иност ран ным 
язы кам куль ту ро ло ги чес ких све де ний свя
за но не со стрем ле ни ем при дать учеб но му 
про цес су за ни ма тель ность, а с внут рен ней 
не об хо ди мостью са мо го про цес са обу че
ния. Для ме то ди стов,ори ен ти ро ван ных на 
фор ми ро ва ние ком му ни ка тив ной ком пе
тент но сти на иност ран ном язы ке, ва жен 
факт от ра же ния на ци о наль ной куль ту ры в 
язы ке, в ре че вой де я тель но сти, в не вер
баль ной ком му ни ка ции. Оче вид но, что и 
лек си ка, и грам ма ти ка, ус во ен ные в от
ры ве от ре чи вне конк рет но го кон тек ста 
их воз мож но го упот реб ле ния, не ре ша
ют за да чу эф фек тив ной ком му ни ка ции. 
Не об хо ди мо сфор ми ро вать у обу ча е мых 
спо соб ность осу ществ лять эф фек тив ную 
ком му ни ка цию в со от ветст вии с ус ло ви я
ми об ще ния, в рам ках куль тур но го кон тек
ста. Важ но отоб рать язы ко вой и ре че вой 
ма те ри ал в со от ветст вии с пот реб но стя ми 
и воз мож но стя ми обу ча е мых, с ре аль ны ми 
ре че вы ми си ту а ци я ми их по тен ци аль но го 
об ще ния.

Про цесс адап та ции обу ча е мо го к осо
бен но стям чу жой экст ра линг ви сти чес кой 
дейст ви тель но сти че рез язык по ни ма ет ся 
мно ги ми ме то ди ста ми как про цесс ак куль
ту ра ции обу ча е мо го (Ве ре ща гин Е. М., Ко
сто ма ров) и прев ра ще ние его в язы ко вую 
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лич ность, об ла да ю щую ком му ни ка тив ной 
ком пе тент ностью и меж куль тур ной ком
пе тент ностью, в лич ность, «...спо соб ную 
вый ти за пре де лы собст вен ной куль ту ры 
и при об ре сти ка чест ва ме ди а то ра куль
тур, не ут ра чи вая собст вен ной куль тур ной 
иден тич но сти»(Ели за ро ва).

Ког ни тив ный под ход к пре по да ва нию 
иност ран но го язы ка раз ра бо тан на ос но ве 
ког ни тив ной пси хо ло гии  на у ки о поз на
нии, о при ро де че ло ве чес ко го ин тел лек та 
и о том, как он ра бо та ет. Смысл дан но го 
под хо да в том, что изу че ние то го или ино
го линг ви сти чес ко го яв ле ния опи ра ет ся на 
умст вен ные про цес сы и дейст вия, ле жа
щие в ос но ве по ни ма ния и ис поль зо ва ния 
это го про цес са в ре чи. Ос нов ны ми прин
ци па ми ког ни тив но го под хо да яв ля ют ся:
•	 не	 ме	ха	ни	чес	кое	 за	у	чи	ва	ние,	 а	 ак	тив

ный про цесс поз на ния;
•	 учет	ин	ди	ви	ду	аль	ных	ин	те	ре	сов	и	осо

бен но стей обу ча е мых;
•	 со	ци	аль	ная	и	про	фес	си	о	наль	ная	обус

лов лен ность про цес са обу че ния;
•	 соз	на	тель	ная	ор	га	ни	за	ция	обу	ча	е	мы	ми	

сво ей учеб ной де я тель но сти.
В про цес се ком му ни ка ции мы поль

зу ем ся язы ком в ка чест ве ору дия для 
ре ше ния оп ре де лен ных проб лем. Ис хо
дя из этих це лей, мы ис поль зу ем оп ре
де лен ные ком му ни ка тив ные стра те гии, 
учи ты ва ем пра ви ла ве де ния дис кур са, 
его ос нов ные ком по нен ты, со дер жа тель
но–функ ци о наль ные ха рак те ри сти ки. Эти 
со став ля ю щие бы ли под роб но опи са ны 
Джо Шейл зом и ста ли ос но вой для мно гих 
прог рамм ных до ку мен тов и учеб но–ди дак
ти чес ких ма те ри а лов[8, с. 123].

Со ци о линг ви сти чес кая ком пе тент ность 
пред по ла га ет «спо соб ность ис поль зо вать 

и пре об ра зо вы вать язы ко вые фор мы в 
со от ветст вии с си ту а ци ей»[3, с. 34].Со
ци аль ная ком пе тент ность есть го тов ность 
и же ла ние вза и мо дейст во вать с дру ги ми, 
уве рен ность в се бе, а так же уме ние по ста
вить се бя на ме сто дру го го и спо соб ность 
справ лять ся с си ту а ци я ми, сло жив ши ми ся 
в об щест ве.

Под дис кур сив ной ком пе тент ностью 
по ни ма ют спо соб ность иден ти фи ци ро вать 
раз лич ные ви ды ком му ни ка тив ных выс
ка зы ва ний, а так же стро ить це лост ные, 
связ ные и ло гич ные выс ка зы ва ния раз
ных функ ци о наль ных сти лей, что пред по
ла га ет вы бор линг ви сти чес ких средств в 
за ви си мо сти от ти па выс ка зы ва ния.

Од ной из сов ре мен ных тен ден ций в 
об ла сти об ра зо ва ния яв ля ет ся из ме не ние 
ро ли учи те ля, ко то рый ско рее «по мо га ет 
раз ви вать ся", а не «пе ре да ет зна ния» [2, 
с. 13]. Соз да ние ди а ло га в учеб ном про
цес се бу дет сти му ли ро вать воз ник но ве ние 
воп ро сов у сту ден тов, са мо сто я тель ный 
по иск ин фор ма ции, а так же ини ци и ро
вать спо со бы об суж де ния ее с дру гим 
сту ден том. Итак, од ним из ус ло вий со вер
шенст во ва ния про цес са фор ми ро ва ния 
меж куль тур ной ком пе тент но сти у сту ден
тов не я зы ко вых спе ци аль но стей яв ля ет ся 
ис поль зо ва ние ди а ло га в ка чест ве ме то да 
обу че ния.

В меж куль тур ном ди а ло ге каж дый 
участ ник яв ля ет ся как пред ста ви те лем 
сво ей куль ту ры в ши ро ком смыс ле это го 
сло ва, так и пред ста ви те лем сво е го род
но го ре ги о на. Учет ре ги о наль но го ком по
нен та дол жен осу ществ лять ся в пер вую 
оче редь пос редст вом вклю че ния в со
дер жа ние об ра зо ва ния ма те ри а лов, пос
вя щен ных его куль ту ре, а так же ро ле вых 
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игр, в хо де ко то рых сту ден ты долж ны 
пред ста вить ин фор ма цию о той или иной 
сфе ре жиз ни сво е го го ро да или об ла сти. 
Все это по мо жет луч ше по нять не толь ко 
куль ту ру сво ей стра ны, но и куль ту ру сво
е го род но го края, а так же взгля нуть на нее 
с по зи ций дру гой куль ту ры. Та ким об ра
зом, при фор ми ро ва нии у сту ден тов не я
зы ко вых спе ци аль но стей меж куль тур ной 
ком пе тент но сти не об хо ди мо учи ты вать 
ре ги о наль ный ком по нент при обу че нии.

Проб ле ма раз ви тия кри ти чес ко го мыш
ле ния пред по ла га ет ис поль зо ва ние но вых 
ме то дов обу че ния иност ран ным язы кам. 
Осо бен но под чер ки ва ет ся зна че ние ком му
ни ка тив ных ме то дов обу че ния в про цес се 
вы пол не ния уст ных за да ний, ра бо ты над 
ди а ло ги чес ки ми тек ста ми, а так же с ау дио 
и ви де о ма те ри а ла ми. Чте ние га зет ных и 
жур наль ных ста тей, раз лич ных пуб ли ка
ций, прос лу ши ва ние ин фор ма ци он ных и 
но вост ных прог рамм, а так же ис поль зо ва
ние ро ле вых игр так же спо собст ву ют пог
ру же нию в ау тен тич ную язы ко вую сре ду. 
Раз ви тие на вы ков бес пе ре вод но го чте
ния – это про ме жу точ ная ста дия на пу ти 
к фор ми ро ва нию у сту ден тов кри ти чес ко
го мыш ле ния на иност ран ном язы ке. Она 
ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ным пре об ла
да ни ем ин ту и тив но го восп ри я тия ино я
зыч но го тек ста и не пос редст вен ным по
ни ма ни ем со дер жа ния. Раз ви тие на вы ков 
бес пе ре вод но го чте ния так же спо собст ву
ет со вер шенст во ва нию про цес са фор ми
ро ва ния меж куль тур ной ком пе тент но сти у 
сту ден тов не я зы ко вых спе ци аль но стей.

От сю да сле ду ет, что од ним из пу тей 
со вер шенст во ва ния про цес са раз ви тия 
меж куль тур ной ком пе тент но сти сту ден
тов не я зы ко вых спе ци аль но стей яв ля ет ся 

фор ми ро ва ние твор чес ко го, кри ти чес ко го 
мыш ле ния на иност ран ном язы ке

В це лом, меж куль тур ная ком пе тент
ность сту ден тов не я зы ко вых спе ци аль но
стей фор ми ру ет ся сле ду ю щим об ра зом:
•	 раз	ви	ти	ем	 поз	на	ва	тель	ных	 мо	ти	вов	

сту ден тов;
•	 соз	да	ни	ем	 меж	куль	тур	но–ори	ен	ти	ро

ван но го пе да го ги чес ко го прост ранст ва;
•	 вклю	че	ни	ем	в	со	дер	жа	ние	об	ра	зо	ва	ния	

про из ве де ний оте чест вен ной куль ту ры 
икуль ту ры стра ны изу ча е мо го язы ка;

•	 ис	поль	зо	ва	ни	ем	ди	а	ло	га	в	ка	чест	ве	ме
то да обу че ния;

•	 уче	том	ре	ги	о	наль	но	го	ком	по	нен	та	при	
обу че нии;

•	 раз	ви	ти	ем	 на	вы	ков	 бес	пе	ре	вод	но	го	
чте ния;

•	 фор	ми	ро	ва	ни	ем	 твор	чес	ко	го,	 кри	ти
чес ко го мыш ле ния на иност ран ном 
язы ке.
Ана лиз со от ветст ву ю щей учеб но–ме то

ди чес кой ли те ра ту ры поз во ля ет прий ти к 
вы во ду о том, что при ме не ние меж куль тур
но го под хо да спо собст ву ет фор ми ро ва нию 
кри ти чес ко го мыш ле ния сту ден тов–не фи
ло ло гов, раз ви тию их ком му ни ка тив ных 
уме ний и на вы ков. Это обус лов ле но тем, 
что ву зовс кий курс но сит про фес си о наль
но–ори ен ти ро ван ный ха рак тер, по э то му 
«его за да чи долж ны пре и му щест вен но оп
ре де лять ся осо бен но стя ми учеб но–ре че вой 
де я тель но сти в си ту а ци ях де ло во го меж
куль тур но го вза и мо дейст вия. Пос ле до ва
тель ное раз ви тие кри ти чес ко го мыш ле ния 
у сту ден тов не язы ко во го ву за спо собст ву ет 
вы яв ле нию меж куль тур ных раз ли чий, оп
ре де ле нию сти ля, стра те гий ком му ни ка ции 
в кросс–куль тур ном де ло вым об ще нии.
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Formation of Intercultural Competence of Students 
Duringforeign Ianguage Teaching Process in Non–linguistic Higher School

R. Pilosyan
 The article deals with the peculiarities of developing cross–cultural awareness that the 

students of non–linguistic higher schools should possess in order to effectively communicate 
with foreign partners. This awareness can be developed by means of particular didactic or
ganization of foreign language teaching process. Some methods aimed at students adopting 
the peculiarities of foreign non–linguistic reality are discussed.

Ուսանողների միջմշակութային իրազեկության ձևավորումը օտար լեզվի 
ուսուցման ընթացքում ոչ լեզվական բուհում

Ռ. Փիլոսյան
Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են միջմ շա կու թա յին իրա զե կու թյան ձև ա վոր ման առանձ

նա հատ կու թյուն նե րը, որը կա րև որ պայ ման է ոչ լեզ վա կան բու հում ար դյու նա վետ 
օտա րա լե զու հա ղոր դակ ցու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար: Միջմ շա կու թա յին իրա զե
կու թյունը հնա րա վոր է զար գաց նել հստակ դի դակ տի կա կան սկզբունք նե րի կի րառ ման 
մի ջո ցով: Կա րև որ վում է նաև այն մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, որոնք նպաս տում են օտա րա
լե զու իրո ղու թյուն նե րի յու րաց մա նը: 
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ԱՆԱՀԻՏ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
ՄԵՐԻ ՆԱզԱՐՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՆԳԵԼԵՐԵՆ ԵՆԹԱԼԵԶՎԻ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄը ԴԵՏԵԿՏԻՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ըՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ավան դա բար անգ լե րե նի մաս նա գի
տա կան դա սըն թաց նե րում մեծ տեղ է 
հատ կաց վում տվյալ մաս նա գի տա կան են
թա լեզ վի տեր մի նա բա նու թյան ու սուց մա
նը: Սա կայն դժվար է պատ կե րաց նել իրա
վա կան, իրա վա բա նա կան, դա տա կան 
անգ լե րեն են թա լե զուն մի այն իրա վա կան 
տեր մին նե րի ու սուց ման մա կար դա կում: 
Այն բարդ է, բազ մա գոր ծա ռույթ, բազ մա
շերտ: Իրա վա կան անգ լե րեն են թա լեզ վի 
ու սու ցու մը հնա րա վոր է բա վա րար մա
կար դա կում իրա կա նաց նել, եթե հաշ վի 
ենք առ նում նրա ոճա ժան րա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը:

Իրա վա կան անգ լե րե նը ըստ Վ. Յա
գո յի կար ծի քի այն չէ, ինչ ներ կա յաց նում 
է աշ խար հով մեկ տա րած ված իրա վա
կան օրեն քին հա մա պա տաս խան դա տա
վո րու թյուն նե րի լե զուն: Այն նե րա ռում է 
բուն օրեն քին վե րա բե րող բա ռա պա շար 
և ար տա հայ տու թյուն ներ, բա ռա կա պակ
ցու թյուն ներ, որոնք անուղ ղա կի ո րեն են 
առնչ վում նրան հա ղոր դակ ցու թյուն իրա
կա նաց նե լիս (Yeago 2011: 1): Իրա վա
կան անգ լե րե նը բնու թագր վում է բարդ 
բա ռա պա շա րով, եր կար նա խա դա սու
թյուն նե րով, բա զում պա րա գա յա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րով, վե րա ցա կան 
գա ղա փար նե րով, և ոչ մաս նա գե տը փաս
տաթղ թե րի բո վան դա կու թյու նը հաս կա
նա լու կա րիք ու նի (Lee et al. 1999: 1).

Որոշ ամե րի կայն մե թո դիստ ներ 
պնդում են, որ նախ նա կան շրջա նում ան

հրա ժեշտ է իրա վա կան են թա լե զուն պար
զեց նել: Որոշ լեզ վա բան ներ (Debby S. 
Lee) օգ տա գոր ծում են "legalized English" 
տեր մի նը, որը հա յե րեն թարգ ման վում է 
«իրա վա կա նաց ված անգ լե րե ն», այ սինքն՝ 
անգ լե րեն, որը գոր ծա ծում են իրա վա կան 
ոլոր տում գոր ծող ան ձինք: Դա են թադ րում 
է թե՛ ծած կա լե զուն, թե՛ մաս նա գի տա կան 
են թա լե զուն, թե՛ ընդ հա նուր գրա կան–նոր
մա տիվ լե զուն:

Հա յա խոս ու սա նող նե րը հնա րա վո րու
թյուն չու նեն հա ղոր դակց վելու անգ լա խոս 
իրա վա բան նե րի հետ լեզ վա կիր նե րին 
բնո րոշ լեզ վամ շա կու թա յին մի ջա վայ րում, 
և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
ան ձը սո ցի ա լա կա նա նում է լեզ վա կիր նե
րի հետ շփվե լով, կա րե լի է պնդել, որ այդ
պի սի շփման բա ցա կա յու թյու նը դժվար է 
փոխ հա տու ցել ու սում նա կան պայ ման նե
րում: Սա կայն փո խա հա տուց ման ար դյու
նա վետ ռազ մա վա րու թյուն է ու սում նա կան 
պայ ման նե րում ճա նա չո ղա կան ոլոր տի 
շա րու նա կա կան ընդ լայ նու մը: Ընդ լայ
նե լով այդ ոլոր տը՝ ու սա նող նե րը ձեռք 
են բե րում հա մա պա տաս խան գի տե լիք
ներ հա սա րա կա կան,ան հա տա կան, հո
գե բա նա կան, գեն դե րա յին և այլ բնույ թի 
կարծ րա տի պերն իրա վա կան անգ լե րե նի 
ու սում նա ռու թյան ժա մա նակ հաղ թա հա
րե լու հա մար:

Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման դա
սըն թա ցը նա խագ ծե լիս անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել ինչ պես հա սա րա կա կան, 
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այն պես էլ ան հա տա կան կարծ րա տի պե
րը, որոնք մարդ կանց կեն սա գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում ող ղա կի ո րեն առնչ վում 
են նրանց պատ րաս տա կա մու թյան, դիր
քո րո շում նե րի ձև ա վոր մա նը: Խնդիրն այն 
է, թե ինչ տեքս տե րի, տե սա ֆիլ մե րի մի
ջո ցով հնա րա վո րինս ճիշտ ներ կա յաց նել 
լեզ վա կիր իրա վա բան նե րի սո ցի ա լա կան, 
ինչ պես նաև ան հա տա կան կարծ րա տի
պե րը, դիր քո րո շում նե րը, որոնք տի պա
կան են:

Կա րև որ խնդիր է ստեղ ծել այն պի սի 
ու սում նա կան պայ ման ներ, երբ ու սա նող
նե րը շա հագրգռ ված են լի նում ու սում նա
սի րելու, և հա մե մա տելու իրենց մոտ ձև
ա վոր ված գեն դե րա յին, մաս նա գի տա կան 
և այլ բնույ թի կարծ րա տի պե րը լեզ վա կիր–
իրա վա բան նե րի կարծ րա տի պե րի հետ: 
Կա րև որ վում է թե՛ մայ րե նի, թե՛ անգ լե րեն 
լեզ վով ոչ մի այն բուն մաս նա գի տա կան–
իրա վա բա նա կան, այ լև վա վե րագ րա
կան, փաս տագ րա կան, գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան ըն թեր ցա նու թյու նը: Այդ 
առու մով կա րև որ վում է ար կա ծա յին, դե
տեկ տիվ գրա կա նու թյան տար բեր են թա
ժան րե րով ըն թեր ցա նու թյու նը, քա նի որ 
ամեն մի են թա ժանր որո շա կի բա ռա պա
շար է ներ կա յաց նում: Տվյալ դա սըն թա ցը 
նա խագ ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
դե տեկ տի վի բո լոր են թա ժան րե րը՝ փակ, 
հո գե բա նա կան, պատ մա կան, եր գի ծա
կան, ֆան տաս տիկ, քա ղա քա կան, ոս տի
կա նա կան, քրեա կան և այլն:

Ինչ պես հայտ նի է, ար կա ծա յին գրա
կա նու թյու նը գե ղար վես տա կան գրա
կա նու թյան տե սակ է, որին բնո րոշ են 
հե տաքրք րա շարժ սյու ժեն, իրա դար ձու
թյուն նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի սրըն
թաց, հա ճախ ան հա վա նա կան զար գա
ցումն ու անս պա սե լի հան գու ցա լու ծու մը: 

Ար կա ծա յին գրա կա նու թյու նը սեր տո րեն 
առնչ վում է գի տա ֆան տաս տիկ և դե տեկ
տիվ ժան րե րին:

«Դե տեկ տիվ (անգլ.՝ detective, լա
տի նե րեն՝ detego բա ցա հայ տել, հե տա
քննել բա ռից) գրա կա նու թյան և կի
նո մա տոգ րա ֆի ա յի ժանր: Այս ժան րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում նկա րագր վում 
են առեղծ վա ծա յին իրա դար ձու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման պրո ցե սը, որի ար դյուն
քում պարզ են դառ նում իրա դար ձու թյան 
բո լոր հան գա մանք նե րը: Սո վո րա բար 
նմա նա տիպ սյու ժեի զար գաց ման հիմք 
է հան դի սա նում մի որևէ հան ցա գոր ծու
թյուն, և դե տեկ տի վը նկա րագ րում է մե
ղա վոր նե րի նկա րագր ման պրո ցե սը: 
Այս ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
կոնֆ լիկ տը ստեղծ վում է ար դա րու թյան 
և անար դա րու թյան մի ջև և ավարտ վում 
է ար դա րու թյան հաղ թա նա կո վ» (http։//
hy.wikipedia.org/wiki/)։

Ու սու ցո ղա կան նպա տակ նե րով դե
տեկ տի վների կի րա ռումն ար դա րաց ված է, 
քա նի որ դե տեկ տիվ գրա կա նու թյա նը հա
տուկ են խճճված ու առեղծ վա ծա յին հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ մու թյան բա ցա
հայ տու մը և հե տաքն նու թյան անս պա սե լի 
հան գու ցա լու ծու մը: Ու սուց ման նախ նա
կան շրջա նում անհ րա ժեշտ է ու սա նող նե
րին ծա նո թաց նել դե տեկ տիվ գրա կա նու
թյան պատ մու թյա նը, եթե հնա րա վոր է, 
անգ լե րեն լեզ վով: Նրանք պետք է գի տե
նան, որ դե տեկ տիվ գրա կա նու թյան հիմ
նա դիր նե րից են ամե րի կա ցի Էդ գար Պոն 
(«Սպա նու թյուն Մորգ փո ղո ցու մ», «Ոս կե 
բզե զը»), անգ լի ա ցի  Կո նան Դոյ լը: Վեր
ջի նիս հե րոս նե րի՝ Շեռ լոկ Հոլմ սի և դոկ
տոր Վաթ սո նի ար կած նե րը մեծ ճա նա չում 
են բե րել հե ղի նա կին: Կ. Դոյ լի դե տեկ տիվ 
գրա կա նու թյան ավան դույթ նե րը շա րու



219

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

նա կել է Ագա թա Քրիս տին («Պո ւա րոն 
հե տաքն նում է», «Ռո ջեր Էք րոյ դի սպա նու
թյու նը», «Մկան թա կար դը», «Արև ե լյան 
ճե պըն թա ցը»), ֆրան սի ա կան գրա կա նու
թյան մեջ՝ Ժորժ Սի մե նո նը («Մա ժես տի կե 
հյու րա նո ցի նկուղ նե րու մ», «Մեգ րեն Նյու 
Յոր քու մ», «Կար միր լույ ս», «Նոր մար դը 
քա ղա քու մ»):

Կա րև որ է հա մե մա տել անգ լի ա կան և 
հայ գրա կա նու թյան շրջա նակ նե րում ձև
ա վոր ված տվյալ ժան րի զար գաց ման 
մի տում նե րը: Հատ կան շա կան է, որ հա
յա խոս իրա վա բան նե րը հիմ նա կա նում 
չգի տեն, որ «հայ գրա կա նու թյան մեջ 
ար կա ծա յին–դե տեկ տիվ գրա կա նու թյան 
հիմ նա դի րը Եր վանդ Օտյանն է, որի «Ապ
տյուլ Հա միտ և Շեր լոք Հոլմ ս» և «Սա լի հա 
հա նըմ կամ բա նա կը բռնա վո րին դե մ» 
պատ մա ար կա ծա յին–դե տեկ տիվ վե պերն 
ու րույն տեղ ու նեն հայ վի պագ րու թյան 
մեջ: Ար կա ծա յին վե պեր և վի պակ ներ են 
գրել Րաֆ ֆին («Խա չա գո ղի հի շա տա կա
րա նը»), Վախ թանգ Անա նյա նը («Սև ա նի 
ափի ն», «Հո վա զա ձո րի գե րի նե րը»), գի
տա ֆան տաս տիկ վե պեր ու վի պակ ներ՝ 
Աշոտ Շայ բո նը («Գի շե րա յին ծի ա ծա ն», 
«Սպի տակ ստվեր նե րի աշ խար հու մ», «Տի
ե զե րա կան օվ կի ա նո սի կա պի տան նե րը», 
«Եր կիր մո լո րա կի գաղտ նի քը»), Կա րեն 
Սի մո նյա նը («Թա փա ռող մո լո րա կը») և 
ու րիշ ներ» (http։//www.encyclopedia.am/
pages.php?bId=1&hId=986)։

Ան գե լե րե նի իրա վա կան են թա լեզ վի 
ու սուց ման ըն թաց քում կա րևորվում են ոչ 
մի այն իրա վա կան, այ լև այն գի տա կան, 
գրա կա նա գի տա կան, հո գե բա նա կան 
տեր մին նե րի ու սու ցու մը, որոնք առնչ
վում են իրա վա կան ոլոր տին: Դե տեկ տիվ 
գրա կա նու թյան ըն թեր ցա նու թյու նը կազ
մա կեր պե լու ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է 

ու սա նող նե րին ծա նո թաց նել այդ ժան րին 
առնչ վող տեր մին նե րին, հաս կա ցու թյուն
նե րին, տար բեր ժան րե րի և են թա ժան րե
րի ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյա նը, 
քա նի որ այդ պի սի մո տե ցու մը դարձ նում 
է ու սու ցումն ավե լի նպա տա կա ուղղ ված, 
հե տաքր քիր, ձև ա վո րում է ու սա նող նե րի 
մոտ նոր, գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 
դրդա պատ ճա ռա յին ֆոն:

Ապա գա իրա վա բան նե րը պետք է ծա
նոթ լի նեն հին և նոր դե տեկ տիվ, քրե ա
կան գրա կան ժան րե րին, քա նի որ մի այն 
օրեն քնե րի, իրա վա կան ակ տե րի, տար
բեր փաս տաթղ թե րի ըն թեր ցա նու թյու նը 
չի ներ կա յաց նում իրա վա կան են թա լե զուն 
ամ բող ջու թյամբ, ձանձ րա լի է, չի զար գաց
նում ու սա նող նե րի ռե ֆելք սիվ, քննդա տա
կան մտա ծո ղու թյու նը։

Ուսուցման նախնական փուլում 
գրակա նա գի տա կան տեր մին նե րի թարգ
մա նու թյու նը մեծ դժվա րու թյուն է ներ
կա յաց նում, քա նի որ դրանք ձև ա վոր վել 
են այլ իրա վա կան–գրա կան–մշա կու թա
յին–մեն թալ դաշ տում: Օրի նակ՝ անգ լե
րե նում Mystery fiction տեր մի նը հո մա նիշ 
է detective fiction և crime fiction եզ րույթ
նե րին: Այդ եզ րույթ նե րը մեկն վում են 
որ պես պատմվածք կամ վեպ, որ տեղ 
պրո ֆե սի ո նալ կամ սի րո ղա կան խու զար
կուն ու սում նա սի րում և բա ցա հայ տում 
է հան ցա գոր ծու թյու նը: Հա յա խոս ու սա
նող նե րը դժվա րու թյամբ են թարգ մա նում 
whodunit „who+(has)+done+it?“ եզ րույ թը: 
Այն թարգ ման վում է որ պես ար կա ծա
յին վեպ, ֆիլմ, հա ղոր դում և շատ հա ճա
խա կի է հան դի պում խո սակ ցա կան, ոչ 
պաշ տո նա կան ոճի բա ռա շեր տում: Ակն
հայտ է, թե ինչ դժվա րու թյուն ներ կա րող 
է առա ջաց նել այդ տեր մի նի հետ կապ ված 
ցան կա ցած տեքս տի, ար տա հայ տու թյան 
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թարգ մա նու թյու նը: Նույնը վե րա բե րում է 
hardboiled detective stories տեր մի նին, որը 
հա յե րե նում չու նի հա մար ժեք բառ և կա
րող է թարգ ման վել «հա կա հե րո սի կամ 
հե րո սա կան դե տեկ տի վ»: Ավե լի ար դյու
նա վետ է տալ այդ տեր մի նի անգ լե րե նը 
մեկ նա բա նու թյու նը՝ 

Definition։ A hard–boiled detective novel 
is a gritty detective story with a street smart 
professional investigator at its core. These 
realistic novels are generally set in a world 
permeated by violence and corruption.

Hardboiled (or hard–boiled) fiction is a 
literary genre sharing the setting with crime 
fiction (especially detective stories). Although 
deriving from romantic tradition which em
phasized the emotions of apprehension, 
horror and terror, and awe, the hardboiled 
fiction deviates from the tradition in the de
tective’s cynical attitude towards those emo
tions. The attitude is conveyed through the 
detective’s self–talk describing to the reader 
(or – in the film – to the viewer) what he is 
doing and feeling. The genre’s typical pro
tagonist was a detective, who daily witnesses 
the violence of organized crime that flour
ished during Prohibition, while dealing with 
a legal system that had become as corrupt as 
the organized crime itself.[1] Rendered cyni
cal by this cycle of violence, the detectives 
of hardboiled fiction are classic antiheros. 
(http։//en.wikipedia.org/wiki/Hardboiled)։

Նույ նը վե րա բե րում է cosy crime տեր մի
նին, որը բա ռա ցի թարգ ման վում է «հար
մա րա վետ հան ցա գոր ծու թյու ն», որը նույն
պես բառ–իրույթ է, քա նի որ հա մար ժե քը 
չու նի հա յե րե նում: Սկզբում ներ մուծ վում է 
տվյալ տեր մի նի բա ցատ րու թյունն անգ լե
րեն լեզ վով՝

cosy crime – these are very popular. They 
are usually set in a middle class environ

ment and often revolve around a murder 
that’s solved by friendly police or private 
detective, with his dopey side–kick or an 
amateur sleuth. There’s no graphic descrip
tion of the crime or gruesome details of the 
murder. Once the crime is solved, everyone 
can go back to their cosy lives, safe in the 
knowledge	that	the	killer	has	been	caught.	•	
locked room mystery – so called because the 
crime takes place under an impossible set of 
circumstances. For example when it’s impos
sible for someone to have entered or left a 
locked room 

Հետո տրվում է այդ ժանրով որոշ 
ստեղծագործությունների ցանկ՝
1. “Murder Will Speak” by B. K. Stevens
2. “Stimulus Money” by Dan Warthman
3. “In the Land of Make–Believe” by Robert 

S. Levinson
4. “Go–Between” Mystery Classic by Fred 

MacIsaac

Ակն հայտ է, որ ու սա նող նե րը ի վի ճա
կի չեն ըն թեր ցել մեծ քա նա կու թյամբ դե
տեկ տիվ պատմ ված քներ, այն էլ անգ լե
րեն լեզ վով: Նպա տա կա հար մար է նրանց 
առա ջար կել այն պի սի գրքեր, որոնք կամ 
թարգ ման ված են հա յե րեն կամ ռու սե րեն, 
կամ նրանք ծա նոթ են տվյալ պատմ ված
քի կամ վե պի հի ման վրա նկա րա հան ված 
ֆիլ մին: Հա մա ցան ցը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում շա տ արագ լու ծելու նշված բո լոր 
հար ցե րը: Կա րև ո րը ու սա նող նե րի ինք նու
րույն, ար տալ սա րա նա յին ըն թեր ցա նու
թյան ճիշտ կազ մա կեր պումն է: Շա տե րի 
մոտ այդ մշա կույ թը դպրո ցա կան ու սում
նա ռու թյան տա րի նե րին հա վուր պատ շա
ճի ձև ա վոր ված չի լինում:

Դե տեկ տիվ գրա կա նու թյան են թա
ժան րե րի հետ ծա նո թա ցու մը մի քա նի 
նպա տակ է հե տապն դում: Ու սա նող նե րը 
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յու րաց նում են իրենց հա մար նոր տեր մին
ներ: Ընդ որում՝ պար տա դիր չէ, որ նոր 
տեր մի նը կամ հաս կա ցու թյու նը ուղ ղա կի
րո րեն վե րա բե րի իրա վա կան ոլոր տին: 
Նոր հաս կա ցու թյան, բա ռի յու րա ցու մը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ճիշ տո րո
նում կա տա րելու հա մա ցան ցում կամ գրա
դա րան նե րում: Մյուս նպա տակն այն է, որ 
ու սա նող նե րը գի տակ ցեն այդ պի սի ըն
թեր ցա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը, օգ
տա կա րու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը:

Իրա վա կան են թա լեզ վի յու րաց մա նը 
նպաս տում է նաև հա յե րեն կամ ռու սե րեն 
լեզ վով անգ լե րեն լեզ վով գրված դե տեկ
տիվ, ար կա ծա յին պատմ ված քի, վե պի 
ըն թեր ցա նու թյու նը, քանի որ, առա ջին՝ 
ցան կա ցած լեզ վով դե տեկ տիվ նե րի ըն
թեր ցա նու թյու նը զար գաց նում է ու սա նող
նե րի ֆո նա յին գի տե լիք նե րը, երկ րորդ՝ 
մայ րե նի լեզ վով ըն թեր ցա նու թյու նը օգ
նում է յու րաց նելու բա զում իրա վա կան 
բնույ թի իրա կու թյուն ներ, մշա կու թա յին 
լա կու նա ներ, եր րորդ՝ այդ պի սի ըն թեր
ցա նու թյու նը հիմք է ստեղ ծում աս տի ճա
նա բար անց նել ու սում նա սիր վող լեզ վով 
ըն թեր ցա նու թյան: Բա ռա րան նե րից օգտ
վե լը նույն պես պա հան ջում է մշա կել հա
մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյուն, քա նի 
որ որոշ դեպ քե րում նպա տա կա հար մար 
է առա ջար կել նույն պատ ված քի հա յե րեն 
և անգ լե րեն տար բե րակ նե րը և ըն թեր ցա
նու թյու նը վե րա ծել յու րա հա տուկ տեքս տի 
վեր լու ծու թյան: Դրա հա մար անհ րա ժեշտ 
է նա խօ րոք կազ մել հար ցե րի և առա ջադ
րանք նե րի ցան կը: Նրանք կա րող են ճա
նա չել իրա վա կան տեր մին նե րը, տեր մի
նա կա պակ ցու թյուն նե րը, առանձ նաց նել 
ասույթ նե րը, ասաց վածք նե րը, թև ա վոր 
խոս քե րը, գնա հա տել թարգ մա նու թյան 
որա կը տեր մին նե րի, իրա կու թյուն նե րի, 

տար բեր ար տա հայ տու թյուն նե րի հա մար
ժեք կամ ան հա մար ժեք, ճշգրիտ կամ մաս
նա կի թար գա մա նու թյան տեսան կյու նից:

Դե տեկ տիվ գրա կա նու թյան են թա ժան
րե րը ներ կա յաց նող տեր մին նե րի թարգ մա
նու թյու նը կա րող է լի նել միջ լեզ վա յին կամ 
ներ լեզ վա յին փոխ ներ թա փանց ման պատ
ճառ: Դրա հետ մեկ տեղ, շատ եզ րույթ ների 
թար գա մա նու թյուն դժվա րու թյուն չի հա
րու ցում: Օրի նակ՝ private detective տեր մինն 
այն եզա կի հաս կա ցու թյուն նե րից է, որը 
ու սա նող նե րը մի ան գա մից թարգ մա նում 
են, քա նի որ «մաս նա վոր խու զար կո ւ» եզ րը 
պատ ճեն է և ծա նոթ է բո լո րին:

Թվում է, թե ու սա նող նե րը կա րող են 
հեշ տո րեն թարգ մա նել «courtroom» եզ րը: 
Սա կայն, երբ փոր ձում են թարգ մա նել այդ 
եզ րը, առաջ են գա լիս դժվա րու թյուն ներ, 
քա նի որ «դա տա կան դե տեկ տիվ» թարգ
մա նու թյունն ամ բող ջու թյամբ չի ներ կա
յաց նում տեր մի նի բա ցատ րու թյու նը՝

Courtroom – these revolve around the 
courtroom procedure related to the crime. 
Inevitably the reader knows the main sus
pects, as they are in the dock, and the de
tails of the crime are revealed as the court 
case proceeds. This type of fiction often uses 
flash–back techniques to reveal the storyline.

These two types of crime fiction are usu
ally approached in the following ways։

Legal dramas տերմինը ուսանողները 
հասկանում են միանգամից՝ – these are a 
lot like courtroom dramas but they are not 
conducted wholly in the courtroom. The main 
focus of the detective work falls on the legal 
team։ Սա կայն, կա րև որ է հաս կա նալ, թե ինչ 
բո վան դա կա յին բնու թագ րեր ու նի այն: Հա
յե րե նում իրա վա կան վե պե րը մեծ տա րա
ծում չու նեն, և հան րու թյու նը դրանց ծա նոթ 
է հիմ նա կա նում թարգ մա նու թյուն նե րով:
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Լրտե սա կան դե տեկ տիվ spy տեր մի նը 
նույն պես հեշ տու թյամբ է թարգ ման վում՝

Spy – the action centres on espionage. It 
usually features a spy working for an intelli
gence agency, սակայն հայրենում չկա caper 
story տերմինը։ Նպատակահարմար է տալ 
նախ և առաջ այդ տերմինի ստու գա բա
նու թյունը, հետո նոր փորձել թարգմանել 
կամ գրադարձել՝ The verb to caper means 
to leap in a frolicsome way, [1] and probably 
derives from capriole, [2] which derives from 
the Latin for goat (note։ Capra (genus)). The 
noun caper, [3] means a frolicsome leap, a 
capricious escapade or an illegal or question
able act.(Caper; definition 2 from the Mer
riam–Webster Online Dictionary)։

Քեյ փը ժան րի ֆիլ մե րը դի տու մը կա րող 
է փոխ հա տու ցել ըն թեր ցա նու թյան հա մար 
հատ կաց վող ժա մա նա կի սղու թյու նը: Ար
դյու նա վետ ու սա նող նե րին առա ջար կել 
ժա մա նա կա կից ֆիլ մե րի ցանկ՝1

Կա րե լի է թարգ մա նել «խե լա հե ղ» կամ 
«ար կա ծա յին, ար կա ծախն դիր պատ մու
թյուն նե ր»: Սա կայն պարզ է, որ մենք գործ 
ու նենք մշա կու թա յին իրույ թի հետ, և կա
րող ենք յու րաց նել այն՝ ըն թեր ցե լով որևէ 
պատմ վածք նույն ժան րի կամ դի տե լով 
որևէ «ար կա ծախն դի ր» ֆիլմ:

Կա րև որ է նշել, որ այս ար կա ծա յին կամ 
քրե ա կան են թա ժան րին բնո րոշ է հու մո
րը, կտրուկ ան ցում նե րը, ար կած նե րը, որն 

1 Sexy Beast (2000) 
Small Time Crooks (2000) 
Snatch, written and directed by Guy Ritchie (2000) 
Heist (2001) 
The Score written by Scott Marshall Smith directed 
by Frank Oz (2001) 
The Bank Job (2008) 
The Brothers Bloom, written and directed by Rian 
Johnson (2008) 
Inception, written and directed by Christopher Nolan 
(2010) 
Argo, written by Chris Terrio directed by Ben Affleck 
(2012)

ու սում նա կան նպա տակ նե րով կի րա ռե լիս 
ար դյու նա վետ է, քա նի որ հե տաքր քիր է, 
հա րուստ խո սակ ցա կան բա ռա պա շա րով, 
իրա վա կան ոլոր տին բնո րոշ ար տա հայ
տու թյուն նե րով:

Իրա վա բան ու սա նող նե րը դի տել են 
բա զում ոս տի կա նա կան դե տեկ տիվ ներ, 
ոմանք նաև ըն թեր ցել են ոս տի կա նա
կան դե տեկ տիվ պատմ վածք ներ կամ 
վե պեր, սա կայն կա րև որ է, որ նրանք 
նախ գի տե նան տար բեր են թա ժան րե
րը ներ կա յաց նող եզ րե րը, որոնք թարգ
ման վում են անգ լե րեն մեկ նա բա նու թյու
նը տա լուց հե տո։ 

Օրինակ, ոչ մի ուսանողի մտքով անգամ 
չի կարող անցնել, որ «ոստիկանական 
դետեկտիվ» տերմինի անգլերեն հա մար
ժեքն է police procedural։

Police procedural – these focus on the 
work of the police to identify the perpetrator 
and often include lots of detail about crime 
detection, interview and forensic techniques. 
The main character is usually a detective or 
police man։

Դա անհ րա ժեշտ է հա մա ցան ցում 
արագ որո նում կա տա րե լու հա մար: 
Նրանք ինք նու րույ նա բար գտնում են հա
մա պա տաս խան պատմ ված քը կամ ֆիլ մը, 
ըն թեր ցում կամ դի տում, դուրս գրում հա
մա պա տաս խան բա ռա պա շա րը և այլն:

Հե տաքր քիր են թա ժանր է «նո ւա րը», 
որը դա սա կարգ վում է որ պես hardboiled 
ժան րի դե տեկ տի վի են թա ժանր, սա կայն 
տար բեր վում է դրա նից մի քա նի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով. նո ւա րում գլխա
վոր հե րո սը ոչ թե նա է, ով հե տաքն նում է 
հան ցա գոր ծու թյու նը (դե տեկ տի վը, ոս տի
կա նը կամ լրագ րո ղը), այլ նա, ով ան մի
ջա կա նո րեն մաս նակ ցել է հան ցա գոր ծու
թյա նը (հան ցա գոր ծը կամ զո հը):
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Այս ժան րը հա մար վում է էժա նա գին 
գրա կա նու թյուն և որոշ քննա դատ նե րի 
կար ծի քով ամե րի կյան բե լետ րիս տիկ ար
տադ րանք է, որը վար պե տո րեն շո շա փում 
է սուր սո ցի ա լա կան հար ցե րը` մի ա ժա
մա նակ շեշ տը դնե լով դա ժա նու թյան վրա 
(http։//www.britannica.com/EBchecked/top
ic/254914/hard–boiled–fiction)։

Ֆրանսիացիները առաջին անգամ օգ
տա գոր ծեցին նուար անվանումը 18–րդ 
դարում անգլիական գոտիկական վե պե
րը դասակարգելու համար։ 1946 թ. այդ 
տեր մի նը օգ տա գոր ծում էր Ֆրան սիա յում 
հա տուկ ժան րի ֆիլ մե րի հա մար: Ամե րի
կա յում նո ւար ան վա նու մը առա ջին ան գամ 
օգ տա գործ վեց 1968 թ. կի նոքն նա դատ նե
րի կող մից 1940–ական նե րի ֆիլ մե րի հա
մար։ 1984 թ. այն առա ջին ան գամ օգ տա
գործ վեց գրա կա նու թյան նկատ մամբ, երբ 
1920–ական նե րի վե պե րը սկսե ցին վե րա
հրա տա րակ վել: Այդ հե ղի նակ նե րը մո ռա
ցու թյան էին մատն վել ԱՄՆ–ում, սա կայն 
Ֆրան սիա յում բա վա կա նին հայտ նի էին 
(http։//noirfiction.info/what.html)։

Tartan noir տերմինը կարելի է թարգ
մա նել «սև դետեկտիվ»։ Բովան դա կային 
առու մով այն նորույթ չէ, սա կայն այդ 
ժանրի ուսումնասիրությունը նույն պես 
նպաս տում է ուսանողների միջմշա կու
թային հաղորդակցական կարողու թյուն
ների զարգացմանը, քանի որ դրանց յու
րաց ման միջոցով ուսանողները սովորում 
են բազում իրավամշակութային իրույթներ։

Tartan noir – a relatively new genre of 
crime fiction with a Scottish heritage. They 
are hard–boiled with main characters that are 
not very likeable. They are often deeply flawed 
and world weary, as well as having anti–hero 
traits. They usually suffer from personal cri
ses during the course of the story and the cri

ses will form a major part of the story2.
Միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու թյան 

ու սուց ման տե սան կյու նից կա րև որ վում 
է քրե ա կան, ար կա ծա յին, այլ բնույ թի և 
ժան րի պատմ վածք նե րի, ֆիլ մե րի մա սին 
իմա ցու թյու նը: Մի կող մից՝ ար կա ծա յին–
քրե ա կան ուղղ վա ծու թյան գրա կա նու թյու
նը, կի նո ար դյու նա բե րու թյու նը հնա րա
վո րինս ճիշտ ար տա ցո լում է իրա վա կան 
ոլոր տում շրջա նառ վող բա ռա պա շա րը: 

2 The term originates from the stories describing the 
atmosphere during the Prohibition–period in America 
that were written by hardboiled writers in the early 
1940s, that were adapted for screen in Film noir by the 
Austro–German [a] film–making emigrants in Hollywood 
who fled the similarly corrupt system in Europe which 
allowed for the Nazi movement to gain the power. [3] 
Mark Bould (2005–12–15). Film Noir: From Berlin to Sin 
City. Wallflower Press.p. 24. ISBN 978–1–904764–50–2.
Film noir (/film nwar/); French pronunciation: ([film 
nwa–]) is a cinematic term used primarily to describe 
stylish crime dramas, particularly those that emphasize 
cynical attitudes and sexual motivations. Hollywood’s 
classical film noir period is generally regarded as 
extending from the early 1940s to the late 1950s. Film 
noir of this era is associated with a low–key black–and–
white visual style that has roots in German Expressionist 
cinematography. Many of the prototypical stories and 
much of the attitude of classic noir derive from the 
hardboiled school of crime fiction that emerged in the 
United States during the Great Depression.
The term film noir, French for “black film,” [1] first 
applied to Hollywood films by French critic Nino Frank 
in 1946, was unrecognized by most American film 
industry professionals of that era. [2] Cinema historians 
and critics defined the category retrospectively. Before 
the notion was widely adopted in the 1970s, many of 
the classic films noirs were referred to as melodramas. 
[a] Whether film noir qualifies as a distinct genre is a 
matter of opinion.
Film noir encompasses a range of plots: the central figure 
may be a private eye (The Big Sleep), a plainclothes 
policeman (The Big Heat), an aging boxer (The Set–Up), 
a hapless grifter (Night and the City), a law–abiding 
citizen lured into a life of crime (Gun Crazy), or simply a 
victim of circumstance (D.O.A.). Although film noir was 
originally associated with American productions, films 
now so described have been made around the world. 
Many pictures released from the 1960s onward share 
attributes with film noir of the classical period, and often 
treat its conventions self–referentially. Some refer to 
such latter–day works as neo–noir. The clichés of film 
noir have inspired parody since the mid–1940s. (https://
lingualeo.ru/jungle/150701):
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Մյուս կող մից՝ իրա վա կան խո սույ թը, կա
մա, թե ակա մա հաշ վի է առ նում դե տեկ
տիվ գրա կա նու թյան և կի նո ար վես տի 
զար գա ցում նե րը:

Անգ լա խոս իրա վա բան նե րը բա վա կա
նին լավ պատ կե րա ցում ու նեն դե տեկ տի վի 
տե սակ նե րի մա սին: Հա յա խոս ու սա նող
նե րը ու նեն ընդ հա նուր պատ կե րա ցում ներ 
այդ ժան րի մա սին: Սա կայն, երբ նրանք 
հե տև ո ղա կա նո րեն ու սում նա սի րում են այդ 
ժան րին և են թա ժան րե րին բնո րոշ բա
ռա պա շա րը, նրանք ավե լի լավ են սկսում 
հաս կա նալ անգ լո–սաք սո նա կան իրա վուն
քի դրսև ո րում նե րը ներ կա փու լում:

Կա րև որ վում է հատ կա պես ըն թեր ցա
նու թյու նը և ֆիլ մե րի դի տումն ու սա նող նե
րի ինք նու րույն աշ խա տան քը կազ մա կեր
պե լիս: Այդ պի սի աշ խա տան քը նպաս տում 
է ու սա նող նե րի ճա նա չո ղա կան դր դա
պատ ճառ նե րի, պա հանջ մունք նե րի ձև ա
վոր մա նը, մաս նա գի տա կան պատ րաս
տա կա նու թյան հիմ քե րի ամ րապնդ մա նը:

Ակն հայտ է, որ ար տալ սա րա նա յին ըն
թեր ցա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե
րից է հա մա պա տաս խան բա ռա պա շա րի 
յու րա ցու մը: Այդ առու մով կա րև որ վում են 
բազ մա ընտ րու թյան, բաց տե ղե րի լրաց
ման, հա մա պա տաս խա նեց ման, սահ մա
նում նե րի, խաչ բառե րի, բա ռա ո րոն ման 
առա ջադ րանք նե րը, որոնց կա տա րու մը 
նպաս տում է իրա վա կան բա ռա պա շա րի 
յու րաց մա նը:

Եզ րա կա ցու թյուն. Դե տեկ տիվ գրա
կա նու թյան ըն թեր ցա նու թյու նը կա րող է 
նպաս տել իրա վա բան ու սա նող նե րի ֆո
նա յին գի տե լիք նե րի ձև ա վոր մա նը և զար
գաց մա նը: Նրանք հնա րա վո րու թյուն են 
ստա նում ծա նո թա նալու անգ լե րեն իրա
վա կան եզ րույթ նե րին, իրա կու թյուն նե րին, 
խոս քա յին տար բեր լեզ վա կա ղա պար նե
րին, լեզ վա կիր–իրա վա բան նե րին բնո րոշ 
խոս քա յին իրադ րու թյուն նե րում:

Դե տեկ տիվ գրա կա նու թյան ըն թեր
ցա նու թյու նը գե ղա գի տա կան հա ճույք 
է պատ ճա ռում, նպաս տում է տար բեր 
ազ գամ շա կու թա յին, իրա վա կան, հո
գե բա նա կան կարծ րա տի պե րի հաղ
թա հար մա նը: Դե տեկ տիվ, ար կա ծա յին 
գրա կա նու թյան տար բեր են թա ժան րե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը ընդ լայ նում է ու
սա նող նե րի մտա հո րի զո նը, ձև ա վո րում 
մաս նա գի տա կան ըն թեր ցա նու թյան 
մշա կույթ: Նրանք սո վո րում են ճա նա
չել իրա վա կան և ոչ իրա վա կան բա ռա
պա շա րը, ան հա մար ժեք բա ռա պա շա րը, 
օգտ վել հա մա ցան ցից, կա տա րել որո նո
ղա կան աշ խա տանք, ու նե նա լով տար
բեր ժան րե րի պատմ վածք նե րի ցան կը, 
հա մե մա տել հայ կա կան և անգ լի ա կան 
իրա վա կան բնույ թի ի րո ղու թյուն նե րը: 
Այդ պի սի ըն թեր ցա նու թյան առա վե լու
թյուն նե րից մեկն այն է, որ ու սա նող նե րը 
իրա կա նաց նում են ինք նու րույն, ար տալ
սա րա նա յին պայ ման նե րում։
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Обучение юридическому английскому подьязык  
упосредством чтения детективной литературы

А. Восканян, М. Назарян 
Чте ние де тек тив ной ли те ра ту ры мо жет спо собст во вать фор ми ро ван ию и раз вит ию 

фо но вых зна ний у сту ден тов–юри стов. Они по лу ча ют воз мож ность оз на ко мить ся с анг
лийс ким и юри ди чес ки ми тер ми на ми, ре ал ия ми, раз лич ны ми мо де ля ми ре чи, ко то рые 
свойст вен ны но си те лям–юрис там в со от ветст ву ю щих си ту ац иях об щен ия.

От чте ния де тек тив ной ли те ра ту ры сту ден ты по лу ча ют эсте ти чес кое удо вольст вие. 
Оно спо собст ву ет пре о до ле нию на цио наль но–куль тур ных, пра во вых, пси хо ло ги чес ких 
сте ре о ти пов. Изу че ние раз ных под жан ров де тек тив ной ли те ра ту ры рас ши ря ет кру го
зор сту ден тов, фор ми ру ет про фес си о нальн ую куль ту ру чте ния. Они учат ся уз на вать 
юри ди ческ ую и не ю ри ди ческ ую ли те ра ту ру, без эк ви ва лентн ую лек си ку, поль зо вать ся 
ин тер не том, осу ществ лять по ис ков ую ра бо ту, имея спи сок расс ка зов раз лич ных жан
ров, срав ни вать анг лийс кие и ар мянс кие пра во вы ер еа лии. Од но из пре и му ществ та ко
го чте ния яв ля ет ся то, что сту ден ты осу ществ ля ют это са мост оя тель но, вов не у чеб ных 
ус ло ви ях.

Teaching Legal English Sublanguage Through Reading Detective Literature

A. Voskanyan, M. Nazaryan 
Reading detective fiction can contribute to the formation and development of the stu

dents’ background knowledge of law. They get the opportunity to get acquainted with the 
English legal terms, the realities, the different models of speech that are inherent in native 
speaker lawyers in the relevant communication situations.

The students get an aesthetic pleasure from reading detective fiction. It helps to over
come national, cultural, legal, and psychological stereotypes. The study of the different sub–
genres of detective fiction enlarges students’ scope of knowledge, forms professionalreading 
culture. They learn to recognize the legal and nonlegal literature, non–equivalent vocabu
lary, use Internet, to search the appropriate information, having a list of stories of different 
genres, to compare the English and Armenian legal realities. One of the advantages of su
chreading is that students perform it on their own in extracurricular conditions.
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ՌՈւզԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

ՏԵՔՍՏԻ ՆԱԽԱԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐը ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍըՆԹԱՑՈՒՄ

Անգ լե րե նի բա նա սի րա կան կողմ նո
րոշ ման դա սըն թա ցի նպա տակն է ու
սա նող նե րին տեքս տի վեր լու ծու թյան 
տեխ նո լո գի ա նե րին, ըն թա ցա կար գե րին, 
մե թոդ նե րին, հնար նե րին և ձև ե րին ծա
նո թաց նելը՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ դա
սըն թա ցի նպա տակն ու խնդիր նե րը: Սույն 
դա սըն թա ցի առանձ նա հատ կու թյունն այն 
է, որ մի կող մից, այն «Անգ լե րե նը հա տուկ 
նպա տակ նե րով» դա սըն թա ցի հիմ նա կան 
բնու թագ րերն ու նի, մյուս կող մից, հատ
կա պես տեքս տի շուրջ աշ խա տան քի տե
սան կյու նից, նրան բնո րոշ են անգ լե րե նի 
մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցի բնու թագ
րե րը, այն առու մով, որ ու սա նող նե րը սո
վո րում են ըն թեր ցել և վեր լու ծել տար բեր 
ոճի և ժան րի տեքս տեր: Օտար լեզ վով 
տեքս տը վեր լու ծե լու տեխ նո լո գի ա նե րի 
յու րա ցու մը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել, 
եթե հաշ վի է առն վում մայ րե նի լեզ վով 
գրա կան–գե ղար վես տա կան և այլ բնույ
թի տեքս տե րի հետ աշ խա տան քի նրանց 
դրա կան փոր ձը: Մեծ նշա նա կու թյուն ու
նի նրանց ճա նա չո ղա կան և մաս նա գի
տա կան դրդա պատ ճառ նե րի և պա հանջ
մունք նե րի բա ցա հայ տու մը:

Շատ ու սա նող ներ, սո վո րե լով բա
նա սի րա կան կամ լրագ րու թյան ֆա կուլ
տետ նե րում, հա մոզ ված են, որ օտար 
լեզ վով տեքս տի վեր լու ծու թյու նը չի կա
րող նպաս տել իրենց ար տադ րո ղա կան 
խոս քա յին կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր
մա նը: Եր բեմն այդ թյուր կար ծի քին են 

նաև որոշ դա սա խոս ներ: Գործն ավե լի է 
բար դա նում, երբ փոր ձում ենք մշտա դի
տար կում անց կաց նել անգ լե րե նի դա սա
խոս նե րի շրջա նում՝ նրանց մե թո դա կան 
իրա զե կու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա
տա կով: Նրանք հիմ նա կա նում սխալ են 
հա մա րում տեքս տի բա նա սի րա կան, նա
խա թարգ մա նա կան վեր լու ծու թյան ու սու
ցումն անգ լե րե նի բա նա սի րա կան կողմ
նո րոշ ման դա սըն թա ցում:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ապա գա բա նա
սեր նե րը, լրագ րող նե րը պետք է կա րո ղա
նան ըն թեր ցել մաս նա գի տա կան, գե ղար
վես տա կան գրա կա նու թյուն օտար լեզ վով, 
թարգ մա նել բա ռա րա նի օգ նու թյամբ և 
առանց բա ռա րա նի օտա րա լե զու բնագ
րեր, վեր լու ծել այն՝ հաս կա նա լու, թարգ
մա նե լու, կամ տվյալ տեքս տի բո վան դա
կու թյու նը վե րար տադ րե լու նպա տա կով: 
Բա նա սի րա կան կամ նա խա թարգ մա նա
կան վեր լու ծու թյան ըն թաց քում նրանք 
պետք է կա րո ղա նան տար բե րա կել եզ
րույթ նե րը, իրույթ նե րը, դարձ ված նե րը և 
թարգ մա նել դրանք:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ապա գա բա նա
սեր նե րը պետք է կա րո ղա նան իրա կա
նաց նել տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան 
վեր լու ծու թյուն, չնա յած նրանք ար հես տա
վարժ թարգ մա նիչ դառ նա լու նպա տակ 
չեն հե տապն դում:

Նրանք պետք է կա րո ղա նան իրա կա
նաց նել տեքս տի լեզ վա բա նա կան և ոճա
բա նա կան, կա ռուց ված քա յին–տե ղե կատ
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վա կան, իմաս տա յին, հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյուն:

Ու սուց ման ավար տա կան փու լում 
նրանք պետք է կա րո ղա նան իրա կա նաց նել 
տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան վեր լու ծու
թյուն, կա ղա պա րել լեզ վա կիր նե րի շփման 
հնա րա վոր իրադ րու թյուն նե րը, մեկ նա
բա նել տեքս տի տար բեր հատ ված նե րը: 
Վեր լուծ վող տեքս տի մեկ նու թյու նը հա
մար վում է տեքս տի վեր լու ծու թյան տեխ
նո լո գիա, որը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ոչ 
մի այն վեր լու ծա կան, այ լև ու սու ցո ղա կան 
նպա տակ նե րով:

Ավան դա բար, տեքս տի վեր լու ծու թյան 
ու սուց ման տեխ նո լո գիա է հա մար վում 
դա սա խո սու թյու նը, որն անգ լե րե նի հու
մա նի տար դա սըն թա ցում չի կա րող տև ել 
20–25 րո պե ից ավելի: Դա սա խո սու թյու
նը ճիշտ է անց կաց նել անգ լե րեն լեզ վով, 
հա մա պա տաս խան եզ րույթ նե րի հե տև ո
ղա կան թարգ մա նու թյամբ և մեկ նա բան
մամբ: Դա սա խո սու թյան ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել տեքս տի 
վեր լու ծու թյան վե րա բե րյալ հիմ նա կան 
տե սու թյուն նե րը, ար տերկ րյա և հայ րե
նա կան ավան դույթ նե րը, նպա տա կա դիր
քո րո շել նրանց՝ ներ կա յաց նե լով տեքս տի 
վեր լու ծու թյան և դրա ու սուց ման հիմ նա
կան գոր ծա ռույթ նե րը:

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում, հատ կա պես թար գման չա կան 
ուղղ վա ծու թյան ֆա կուլ տետ նե րում լայ նո
րեն կի րառ վում են նմա նակ ման, ոչ խա
ղա յին և խա ղա յին տեխ նո լո գի ա նե րը և 
մե թոդ նե րը:

Ոչ խա ղա յին տեխ նո լո գի ա նե րի և 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը են թադ րում է 
ներգ րա վել ու սա նող նե րին դա սա նյու թի 
յու րաց ման մեջ ան հա տա կան հանձ նա
րա րու թյուն նե րի կա տար մամբ, երբ նրանք 

ներ կա յաց նում են իրենց նա խօ րոք կա
տա րած թարգ մա նու թյան կամ վեր լու ծու
թյան ար դյունք նե րը: Դրանք են թադ րում 
են նաև բա ռա յին վար ժու թյուն նե րի կա
տա րում:

Առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նեն տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան 
և լեզ վա բա նա կան վեր լու ծու թյան գոր
ծըն թա ցում խա ղա յին տեխ նո լո գի ա նե
րը, օրի նակ՝ մտագ րո հի մե թո դը, երբ 
քննարկ վում է ճիշտ տար բե րա կի, ճիշտ 
մո տեց ման ընտ րու թյան հիմ նախն դի
րը, կամ երբ կի րառ վում են տար բեր փո
խա կեր պում ներ հա րան շա նա կա յին կամ 
հիմ նան շա նա կա յին իմաստ նե րը բա ցա
հայ տե լու նպա տա կով:

Ըստ Ռի չարդ սի՝ «մտագ րո հի մե թո դը 
ար դյու նա վետ ու ղի է նոր գա ղա փար ներ 
ծնե լու գոր ծըն թա ցում (13, 4):

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում կա րև որ վում է թե քննա
դա տա կան ըն թեր ցա նու թյու նը, թե՛ 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման հնա րի կի րա ռու մը: Առա ջի նը 
տեքս տի հիմ նա կան տե ղե կատ վու թյու
նը վեր հա նե լու հնա րը, երկ րոր դը՝ այդ 
տե ղե կատ վու թյու նը և գա ղա փար նե
րը գնա հա տե լու հնար է: Քննա դա տա
կան ըն թեր ցա նու թյու նը վե րա բե րում է 
ման րազ նին, ռեֆ լեք սիվ, վեր լու ծա կան 
ըն թեր ցա նու թյա նը, իսկ քննա դա տա
կան մտա ծո ղու թյու նը ար տա հայ տում է 
նախ նա կան գի տե լի քի և հաս կա նա լու 
մա կար դա կը (http։//www.criticalreading.
com/critical_reading_thinking.htm)։

Քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը և 
ըն թեր ցա նու թյու նը փոխ կա պակց ված են 
և տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան, լեզ վա
բա նա կան վեր լու ծու թյան կա րև որ պայ
ման են և բա ղադ րիչ:
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Գիտ նա կան նե րը տա րա բա ժա նում 
են քննա դա տա կան վեր լու ծու թյան երեք 
փուլ՝ հաս կա նա լը, վեր լու ծու թյու նը և 
գնա հա տու մը:

Հաս կա նա լու փու լում ու սա նող նե րը 
պետք է հաս կա նան, թե հե ղի նա կը ինչ է 
ասում: Նրանք պետք է նաև ընդ հան րաց
նեն հե ղի նա կի ասե լի քը իրենց բա ռե րով:

Վեր լու ծու թյան փու լում, անհ րա ժեշտ 
է տեքս տը բա ժա նել տար բեր մա սե րի, 
քննել նրանց կա ռուց ված քը և ներ կա յաց
նել դրանց մի ջև եղած փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը (16, 3)։
•	 What	techniques	does	the	author	use	to	

persuade us of their position? 
•	 Logical	Argument	(is	the	logic	valid?)	
•	 Appeal	 to	 Authority	 (are	 the	 authorities	

reputable and relevant?) 
•	 Empirical	Data	 (studies	 can	 be	method

ologically flawed) 
•	 Language	(is	it	emotive,	intimidating,	ob

scure, full of jargon?) 
Գնահատման փուլում ուսանողների 

գնահատման վերլուծության 
վերջնարդյունքերը՝
•	 Is	the	argument	clear?	
•	 Is	 the	evidence	adequate	 to	support	 the	

conclusion? 
•	 Does	 the	 writer	 manipulate	 the	 read

er?(17)
Ար տերկ րում հայտ նի կրթու թյան փի լի

սո փա նե րը գտնում էին, որ քննա դա տա
կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը ու սում
նա ռու թյան հիմ նա կան նպա տակն է (Paul, 
1987; Ennis, 1996):

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ու սուց ման կա
րև որ փուլ է քննա դա տա կան խո սու թա յին 
վեր լու ծու թյու նը, որը բա ցա հայ տում է խո
սույ թի, գա ղա փա րա խո սու թյան և իշ խա
նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը:

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ու սուց ման 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րից ար
դյու նա վետ են նաև հա մակց ված տեխ
նո լո գի ա նե րը և մե թոդ նե րը, օրի նակ՝ 
քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան տեխ
նո լո գի ան: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ու սա նող նե րին վեր լու ծելու սե փա կան 
թարգ մա նու թյու նը կամ վե րագ նա հա տելու 
սե փա կան վեր լու ծու թյու նը (7, 5):

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում 
հե տև յալ կա րո ղու թյուն նե րը՝
•	 ճանաչել	 մասնագիտական	 տեր	մին

նե րը, հանրամշակութային բացերը և 
իրույթ ները,

•	 բացահայտել	տվյալ	տեքս	տի	ոճա	ժան
րային առանձնահատ կու թյուն ները,

•	 կաղապարել	 լեզվակիրներին	 բնորոշ	
խոսքային իրադրությունները,

•	 համեմատել	 թարգմանության	աղբյուր	
հանդիսացող և մայրենի լեզվի լեզ վա
կա ղա պարները։
Կա րև որն այն է, որ ու սա նող նե րը աս

տի ճա նա բար ներգ րավ վեն ինք նու րույն 
վեր ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թան մեջ, 
որն անհ րա ժեշտ է բո վան դա կա յին և ոճա
բա նա կան վեր լու ծու թյան հա մար (2, 1):

Տեքս տի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ու
սա նող նե րը պետք է կա րո ղա նան առանձ
նաց նել տեքս տի հիմ նա կան բա ղադ րիչ
նե րը, որոնք ներ կա յաց նում են տեքս տի 
հիմ նա կան գա ղա փա րը, իմաս տա յին ու
ղե նիշ նե րը, առանց քա յին բա ռե րը, առան
ձին փաս տե րը, երև ույթ նե րը և այլն:

Ընդ հա նուր առ մամբ, տեքս տի նա խա
թարգ մա նա կան և լեզ վա բա նա կան վեր
լու ծու թյան ժա մա նակ մենք գործ ու նենք 
ոչ մի այն ճա նա չո ղա կան, այ լև զգա յա
կան, գնա հա տո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
հետ: Վեր լու ծա կան աշ խա տան քը կամ 
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տեքս տա յին գոր ծու նե ու թյու նը «գի տե
լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի, փոր ձի, 
զգաց մունք նե րի, նոր մե րի փո խա նակ ման 
գործ  ըն թաց է» (5, 27):

Գե ղար վես տա կան և ոչ գե ղար վես
տա կան տեքս տի վե լու ծու թյան ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում կա րև որ վում է թարգ մա
նա կան վեր լու ծու թյան դե րը, քա նի որ 
անգ լե րեն ու սում նա սի րող ու սա նող նե րը 
գործ են ու նե նում թարգ մա նու թյան հետ 
ու սուց ման տար բեր փու լե րում: Նրանք 
թարգ մա նու թյան գոր ծըն թա ցում պետք 
է ըն թեր ցեն տեքս տը, ըն կա լեն դրա հիմ
նա կան գա ղա փա րը, առանձ նաց նեն այդ 
բա ղադ րիչ նե րը, որոնք խո չըն դո տում են 
հաս կա նա լուն, հաղ թա հա րեն քե րա կա
նա կան կամ բա ռա յին դժվա րու թյուն նե
րը: Ինչ վե րա բե րում է տեքս տի վե րա շա
րադր մա նը կամ վե րար տադր մա նը, ապա 
դրանց հիմ նա կա նում նա խոր դում է նա
խա թարգ մա նա կան կամ լեզ վա բա նա կան 
վեր լու ծու թյու նը:

Այս տեղ անհ րա ժեշտ է տա րա զա տել 
բա նա սեր թարգ ման չի, լրագ րող թարգ
ման չի և ար հես տա վարժ թարգ ման չի 
նպա տակ նե րը: Նրանց նպա տակ նե
րը տար բեր աշ խա տան քա յին իրադ
րու թյուն նե րում կա րող են հա մընկ նել և 
տար բեր վել: Թարգ ման չի մաս նա գի տու
թյուն ընտ րած ու սա նող նե րը հիմ նա կա
նում գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծու թյուն 
չեն իրա կա նաց նում, եթե նրանք գրա վոր 
թարգ մա նիչ ներ չեն: Նույ նը վե րա բե րում 
է լրագ րող նե րին: Բա նա սեր նե րի նա խա
սի րու թյուն նե րի շրջա նա կը այդ առու մով 
ավե լի լայն է: Նրանք եր բեմն ստիպ ված 
են լի նում թարգ մա նելու թե՛ գի տա կան, թե՛ 
հրա պա րա կա խո սա կան, թե՛ բուն գե ղար
վես տա կան տեքս տեր, և նրանք պետք 
ծա նոթ լի նեն լեզ վա բա նա կան և նա խա

թարգ մա նա կան վեր լու ծու թյան հիմ նա
կան տեխ նո լո գի ա նե րին:

Թարգ մա նի չը, վեր լու ծե լով այս կամ 
այն տեքս տը, նպա տակ է հե տապն դում 
ստեղ ծելու մայ րե նի կամ օտար լեզ վով 
հա մար ժեք տեքստ: Գրա կա նա գե տը այդ
պի սի նպա տակ հիմ նա կա նում չի հե
տապն դում: Նա կա րող է կա ղա պա րել 
տեքս տի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը: Նրանք 
հե տապն դում են տեքստն ըն կա լե լու, 
հաս կա նա լու, ներ տեքս տա յին, ար տա
տեքս տա յին գոր ծոն նե րը բա ցա հայ տե լու, 
տեքս տի հիմ նա կան լեզ վա ո ճա կան մի ա
վոր նե րի գոր ծա ռույթ նե րը ներ կա յաց նե լու 
նպա տակ ներ:

Լեզ վա բան ներն այդ հիմ նախնդ րին 
մո տե նում են տեքս տի կա ռուց ված քա յին 
և գոր ծա ռա կան առանձ նա հատ կու թյուն
նե րի բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից: 
Տեքս տի տա րա բա ժա նու մը, մաս նա տու մը 
նրանք հա մա րում են ոչ մի այն հնա րա վոր, 
այ լև անհ րա ժեշտ պայ ման հա ղոր դագ
րու թյան բա ղադ րա տար րե րի մի ջև կա պը 
հաս տա տե լու հա մար (1, էջը՝ 34):

Թարգ մա նիչ նե րի հա մար գե ղար վես
տա կան տեքս տի վեր լու ծու թյան ըն թաց
քում գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծու թյունն 
առաջ նա յին չէ: Նրանք եր բեմն դի մում են 
այդ պի սի վեր լու ծու թյան, որ պես զի հաս
կա նան հե ղի նա կի հա ղոր դակ ցա կան դի
տա վո րու թյու նը:

Ապա գա բա նա սեր նե րը պետք է հստա
կո րեն պահ պա նեն տեքս տի նա խա թարգ
մա նա կան վեր լու ծու թյան ալ գո րիթ մը՝ ըն
թա ցա կար գե րը և գոր ծառ նու թյուն նե րը: 
Տեքս տի վեր լու ծու թյան (հաս կա նա լու, 
թարգ մա նու թյան, վերարտադ րե լու) առա
ջին գոր ծառ նու թյու նը նրա ըն թեր ցումն է: 
Բուն ըն թեր ցու մը հիմ նա կա նում վեր լու ծա
կան է: Երկ րորդ գոր ծառ նու թյու նը տեքս
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տի գոր ծա ռա կան ոճի ո րո շելն է: Փոր ձը 
ցույց է տա լիս, որ մայ րե նի լեզ վով այդ 
գոր ծառ նու թյու նը ճիշտ կա տա րող նե րը, 
շատ արագ են յու րաց նում օտար լեզ վով 
տեքս տի վեր լու ծու թյան հմտու թյուն ները: 
Լուրջ է եզ րույթ նե րի իմա ցու թյան և ճիշտ 
կի րառ ման խնդի րը: Այդ առու մով Մ. Յու. 
Սե մյո նո վան նշում է. «Գե ղար վես տա կան 
ոճի թա փան ցի կու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում նե րա ռելու իր մեջ գրա
կան լեզ վի բո լոր մնա ցած գոր ծա ռա կան 
ոճե րը» (9, 200):

Գե ղար վես տա կան տեքս տի ժան րը 
որո շե լը կա րև որ վում է և՛ այն թարգ մա
նե լիս, և՛ այն տար բեր տե սան կյուն նե րից 
վեր լու ծե լիս: Հատ կա պես այն կա րև որ վում 
է թարգ մա նու թյան ժա մա նակ, քա նի որ 
վե րա բե րում է տեքս տի կոմ պո զի ցի ա յին:

Բա նա սեր նե րը մեծ կա րև ո րու թյուն են 
տա լիս գե ղար վես տա կան տեքս տի ժան
րի որոշ մա նը: Այդ առու մով կա րև որ վում 
է տեքս տի հո գե լեզ վա բա նա կան վեր լու
ծու թյու նը, քա նի որ առաջ նա յին է հա մար
վում «լեզ վա կան ան ձի» գոր ծա ռույթ նե րը: 
Ինչ պես նշում է Յու. Ն. Կա րա ու լո վը. «լեզ
վա կան ան ձի կա ռուց ված քի մեջ առանձ
նա նում է երեք փոխ կա պակց ված մա
կար դակ՝ խոսքային–իմաստային, 
կա ռուց ված քային–իմաստային, որոնք 
ար տա ցոլում են սովորական լեզվի տի րա
պետման աս տի ճանը, լեզվա իմա ցական, 
կամ թե զաուրուսային /իմաստ նե րի և ան ձի 
ար ժեք նե րի աս տի ճա նա կար գու թյան ար
տա ցո լու մը նրա թե զա ու րու սում/, և դրդա
պատ ճա ռա յին /ան ձի տեքս տա սեր ման 
և ըն կալ ման մեջ օտար տեքս տե րի ան ձի 
կյան քի և իրադ րա յին գե րա կա յու թյուն նե րի 
կամ դրդա պատ ճառ նե րի և նպա տակ նե րի 
ար տա ցո լու մը (6, 36–37). 

Գե ղար վես տա կան տեքս տի վեր լու ծու
թյան հո գե ախ տա բա նա կան մո տե ցու մը 
կա րև որ է ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի
ա նե րի կի րառ ման տե սան կյու նից, քա նի 
որ ու սա նող նե րը տար բեր խնդիր ներ են 
լու ծում՝ նկա րագ րա կան, բա ցատ րա կան և 
այլ մա կար դակ նե րում:

Քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման տե սան կյու նից կա րև որ վում է 
խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նը: Այն կա րող 
է դառ նալ նշված տեխ նո լո գի ա յի կա րև որ 
բա ղադ րա մաս: Խո սու թա յին վեր լու ծու
թյու նը հա մար վում է ինք նու րույն գոր ծող 
գի տու թյան ճյուղ: Լեզ վա բա նու թյան մեջ 
խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նը զար գա նում 
է եր կու տար բեր տե սու թյուն նե րով: Առա
ջի նը են թադ րում է քե րա կա նա կան վեր
լու ծու թյան ընդ լայ նում, որը հե տապն դում 
է գոր ծա բա նա կան նպա տակ ներ: Երկ
րոր դը նե րա ռում է բարձ րա գույն հաս
տա տու թյուն նե րի հա մար նա խա տես
ված հաս տատ ված լեզ վի օգ տա գործ ման 
ու սումմ նա սի րու թյուն ըստ ոլորտ նե րիե 
(10, 3–4): Առա ջի նը վե րա բե րում է լեզ վա
բա նա կան վեր լու ծու թյան հա տուկ դպրո
ցին` ձև ա կան լեզ վա բա նու թյա նը (van Dijk's` 
տեքս տա յին լեզ վա բա նու թյուն) կամ հա մա
կար գա յին լեզ վա բա նու թյա նը (systematic)` 
Bhatia's genre analysis): Երկ րոր դը հա ղոր
դակ ցա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նի: Խո սու
թա յին վեր լու ծու թյունն առնչ վում է ամե նօ
րյա խո սակ ցու թյուն նե րին, բո լոր տե սա կի 
գրա վոր ու բա նա վոր տեքս տե րին:

«Խո սու թա յին վեր լու ծու թյու նը կա պող 
օղակ է բո լոր տե սա կի մտքե րի փո խա
նա կում նե րի հա մար, որոնք առնչ վում են 
տեքս տի և խո սույ թի լեզ վա բա նա կան ու
սում նա սիր մա նըե (12, 213):

Անհ րա ժեշտ է առանձ նաց նել կի րա ռա
կան խո սու թա յին վեր լու ծու թյան ուղ ղու
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թյու նը, որն ար դյու նա վետ է օտար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: Այն, 
սկզբնա վոր վե լով քե րա կա նու թյան ու սուց
ման մա կար դա կում, տեքս տի վեր լու ծու
թյան կամ նրա հետ աշ խա տան քի ըն թաց
քում վե րած վում է խո սույ թի: Մե թո դա կան 
մա կար դա կում լեզ վի դա սա վանդ ման և 
հա ղոր դակ ցա կան նպա տակ նե րը ըն կած 
են ցան կա ցած խո սույ թաս տեղծ գոր ծու նե
ու թյան հիմ քում:

Ու սա նող ներն ընտ րում են ու սուց
ման մի ա վո րը՝ հաշ վի առ նելով բուն 
տեքս տա յին և ար տա լեզ վա կան գոր
ծոն նե րը: Ինչ պես նշում է Ն. Ն. Գավ
րի լեն կոն. «թարգ մա նի չը օտա րա լե զու 
տեքս տը հաս կա նա լու հա մար պետք է 
հաշ վի առ նի առա վե լա գույն քա նա կի 
գոր ծոն ներ, որոնք ըն կած են խո սույ
թի ստեղծ ման հիմ քում. նպա տա կա
հար մար է նե րա ռել թարգ մա նու թյան 
ու սուց ման բո վան դա կու թյան մեջ հա
տուկ խո սույ թը, որի հիմքն է մաս նա գի
տա կան տեքս տը» (4, 88):

Թե՛ նա խա թարգ մա նա կան, թե՛ ոճա
կան վեր լու ծու թյուն իրա կա նաց նե լիս ու
սա նող նե րը առանձ նաց նում են հե ղի նա
կի և գոր ծող ան ձի պլան նե րը: Հե ղի նա կի 
խոս քը հիմ նա կա նում ներ կա յաց վում է 
պա տու մի կամ խորհր դա ծու թյան ձև
ով, իսկ գոր ծող ան ձի խոս քը՝ ար տա քին 
կամ ներ քին խոս քով: Թե՛ վեր լու ծա կան–
թարգ ման չա կան, թե՛ հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման տե սան
կյու նից կա րև որ է ու սա նող նե րի թե՛ ար
տա քին, թե՛ ներ քին խոս քի զար գա ցու
մը: Ինչ պես նշում է Վ. Ա. Կու խա րեն կոն. 
«Խոս քի այդ ձև ե րին հա մա պա տաս խա
նում են շա րադր ման տար բեր տե սակ նե
րը՝ հե ղի նա կա յին, երկ խո սա կան, ներ քին 
խոս քը» (8, 133).

Տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան վեր
լու ծու թյան առար կա են տար բեր ժան
րե րի և ոճե րի մե նա խո սու թյուն նե րը, 
երկ խո սու թյուն նե րը, հե ղի նա կի ու ղիղ և 
անուղ ղա կի խոս քը:

Այս պի սով, կա րե լի է պնդել, որ ավան
դա կան, խա ղա յին, ոչ խա ղա յին, հա մակց
ված, քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու
մը ար դյու նա վետ է տեքս տի նա խա թարգ
մա նա կան և լեզ վա բա նա կան վեր լու ծու
թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, քա նի որ 
դա նպաս տում է ու սա նող նե րի ըն կա լո ղա
կան և ար տադ րո ղա կան խոս քա յին կա
րո ղու թյան նե րի զար գաց մա նը ու սուց ման 
տար բեր փու լե րում:

Տեքս տի նա խա թարգ մա նա կան վեր
լու ծու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
ու սա նող նե րը կա տա րում են տար բեր 
գոր ծառ նու թյուն ներ, քա նի որ տեքս տը 
հաս կա նա լու, թար գա մա նե լու, նրա բո
վան դա կա յին և գոր ծա ռա կան բնու թագ
րե րը բա ցա հայ տե լու գոր ծըն թա ցը պա
հան ջում է բարդ մե թա կոգ նի տիվ կամ 
վեր ճա նա չո ղա կան աշ խա տանք:

Փաս տո րեն, մի կող մից, հստակ գի
տա կան մե թոդ նե րով ու սա նող նե րը ապա
կո դա վո րում են տեքս տը, մյուս կող մից՝ 
նրանք ստեղ ծում են նոր տեքս տեր կամ 
վեր տեքս տեր: Այ սինքն՝ ու սա նո ղը հան
դես է գա լիս որ պես հե տա զո տող, և նրա 
հե տա զո տու թյան ար դյուն քը վեր տեքստ է:

Նա խա թարգ մա նա կան վեր լու ծու
թյան ժա մա նակ ու սա նող նե րը պետք է 
տա րան ջա տեն գե ղար վես տա կան, գրա
կա նա գի տա կան և թարգ մա նա կան վեր
լու ծու թյան նպա տակն ու խնդիր նե րը, 
քա նի որ թարգ մա նի չը, գրա կա նա գե տը 
և բա նա սե րը տար բեր գոր ծա ռույթ ներ են 
կա տա րում։
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Технологии обучения предпереводческому анализу  
текста в гуманитарном курсе английского языка 

Р. Геворгян
Традиционные, игровые, неигровые, комбинированные технологии продуктивно 

при менять в процессе обучения предпереводческому и лингвистическому анализу, так 
как он способствует развитию рецептивных и продуктивных речевых умений на разных 
этапах обучения.

Данные технологии эффективны особенно при осуществлении студентами раз
лич ных операций и процесс понимания, перевода и выявления содержательных и 
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функциональных характеристик текста требует умения выполнения метакогнитивной 
работы у студентов. 

С одной стороны, посредством применения научно–исследовательский методов сту
ден ты декодируют текст, с другой стороны, они создают тексты и метатексты.

 В процессе предпереводческого анализа студенты должны различать цели и задачи 
худо жественного, литературоведческого и переводческого анализа, так как переводчик, 
ли те ратуровед и филолог выполняют разные функции в процессе осуществления пред
пе ре водческого анализа текста.

The technologies of teaching pre–translation text analysis  
in the english course of humanities

R. Gevorgyan

Traditional, playing, non–playing, combined technologies used in the productive pro
cess of learning pre–translation and linguistic analysis, as it contributes to the devel
opment of receptive and productive speech abilities at different stages of training. 
These technologies are especially effective for students to operate and the process of under
standing, interpretation and identification of content and functional characteristics of the text 
demand metacognitive skills which students must obtain.

On the one hand, through the application of research methods students decode the text, 
on the other hand, they create texts and metatexts.

In the process of pre–translation text analysis students must distinguish between the goals 
and objectives of artistic, literary and translationanalysis, as a translator, literary critic and 
scholar perform different functions in the process of pre–translation text analysis.
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ՄՈՒՏԻԶՄՆ ԻԲՐԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 

Երբեմն մարդիկ, ովքեր ոչինչ չունեն 
ասելու, ավելի շատ ժամանակ են 

տրամադրում խոսքին: 
Ջ. Լոուել

Մասնագիտական գրականության մեջ 
մուտիզմը (լատիներեն mutus «լուռ, ան
խոս») հայտնի է նաև անխոսություն ան
վա նու մով: Հո գե բա նու թյան և նյար դա բա
նու թյան տե սա կե տից մու տիզ մը հո գե կան 
խան գար ման դրսև ո րում չէ. այն պայ մա
նա վոր ված է պա տաս խան խոս քի կամ 
խո սե լու փոր ձեր կա տա րե լու բա ցա կա յու
թյամբ, այ սինքն՝ չկա ինչ պես պա տաս խա
նը, այն պես էլ ինք նա բուխ խոս քը:

Չնա յած մու տիզ մով երե խա նե րը չու նեն 
խոս քի կամ ար տա բե րա կան օր գան նե րի 
խան գա րում ներ, նրանց մոտ չկա գլխու
ղե ղում խոս քի հա մար պա տաս խա նա տու 
խոս քա շար ժո ղա կան և խոս քալ սո ղա կան 
կենտ րոն նե րի ախ տա հա րում կամ շնչա
ռա կան հա մա կար գի խան գա րում, այ
նո ւա մե նայ նիվ, նրանք չեն խո սում, չեն 
հա ղոր դակց վում: Իրա կա նում դրանք 
մտա վոր հե տամ նաց կամ աֆա զիա ու նե
ցող երե խա ներ չեն:

Մու տիզ մի հիմ նախն դիրն ու սում նա
սի րել ու նկա րագ րել են Մ. Վ. Սո լո վյո
վան, ով ընդգ ծում է երե խա յի մի ջա վայ րի 
և դաս տի ա րա կու թյան դե րը մու տիզ մի 

դրսև որ ման գոր ծում, Վ. Պ. Կուդ րյավ ցև
ան, ով նշում է հո գե կան ծանր ապ րում
նե րի ազ դե ցու թյունն ար դեն զար գա ցած 
խոսք ու նե ցող երե խա յի խոս քի ար գե լակ
ման վրա: Ա. Վե բերն իր հեր թին մու տիզ
մով երե խա նե րին է վե րագ րում դեպ րե սիվ 
տրա մադ րու թյու նը, տպա վոր վող լի նե լը, 
բարձր ար գե լակ վա ծու թյու նը: Մ. Ի. Բո
ւյա նո վա յի «Ման կա կան հո գե բու ժու թյան 
զրույց նե ր» գրքում ևս կա րե լի է հան դի
պել մու տիզ մի նկա րագ րու թյան մի շարք 
դեպ քե րի: Հո գե բան Գ. Ե. Սու խա րև ան 
մու տիզ մի դրսև ո րու մը դի տում է որ պես 
շո կա յին բնույ թի հո գե ծին ռե ակ ցիա, որը 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե
րով պայ մա նա վոր ված՝ այս կամ այն ձև ով 
առա ջին հեր թին ազ դում է խոս քի վրա (М. 
В. Соловьева, 1939; 1951; А. Вебер, 1950; 
В. П. Кудрявцева, 1956, П. Неснидалова, 
1957; Л. Черни и я. Мечиржа, 1957; Т. П. 
Симеон, 1958; Г.Е. Сухарева, 1959; B. Lo
rand, 1960): 

Ի. Պ. Պավ լո վի նեյ րո ֆի զի ո լո գի ա
յի տե սու թյու նից ել նե լով՝ Տ. Պ. Սի մե ո
նը ընդգ ծում է հո գե կան տրավ մա նե րով, 
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խոս քա շար ժո ղա կան և խոս քալ սո ղա կան 
վեր լու ծիչ նե րի խան գար մամբ պայ մա նա
վոր ված՝ գլխու ղե ղի մեծ կի սագն դե րի կե
ղև ում զար գա ցող պա թո լո գիկ ար գե լա
կու մը: Հ. Կե րե րը, իր աշ խա տանք նե րում 
ընդ հան րաց նե լով երե խա նե րի հո գե ծին 
մու տիզ մի մա սին գի տե լիք նե րը, նշում է, 
որ մու տիզմն աղ ջիկ նե րի մոտ եր կու ան
գամ ավե լի հա ճախ է հան դի պում, քան 
տղա նե րի. այն դրսև որ վում է հիմ նա կա
նում ժա ռան գա բար փո խանց վող խոս
քա յին խան գա րում ներ ու նե ցող ըն տա
նիք նե րում, բա ցա սա կան հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տում, ըն տա նե կան ան բա րեն
պաստ պայ ման նե րում: Ըստ Ռ. Մ. Ռա
ու շե նի՝ հո գե ծին մու տիզ մը գլխու ղե ղի օր
գա նա կան խան գա րում նե րի հե տև անք է: 
Հե ղի նա կի կար ծի քով՝ մու տիզ մին ավե լի 
հակ ված են նա խադպ րո ցա կան և կրտսեր 
դպրո ցա կան տա րի քի երե խա նե րը (R. M. 
Rauschen, 1966; H. Kehrer, 1968; 1974):

Հայտ նի է, որ կան խոս քի զար գաց ման 
հա պաղ ման ֆունկ ցի ո նալ կամ հո գե ծին և 
օր գա նա կան տե սակ ներ: Իհար կե, օր գա
նա կան խան գա րում նե րը, որ պես երկ րո
դա յին դրսև ո րում ներ, առաջ են բե րում հո
գե բա նա կան ախ տա նիշ ներ, որոնք ավե լի 
են խո րաց նում մու տիզ մի երև ույթ նե րը: 
Բա ցի սրա նից, խոս քի բա ցա կա յու թյու նը 
կա րող է մի շարք պատ ճառ ներ ու նե նալ, 
որոն ցից առա վե լա պես տա րած ված են հո
գե բա նա կան ծա գում ու նե ցող պատ ճառ
նե րը: Կլի նի կա կան պրակ տի կա յում, ըստ 
էթի ո լո գի ա յի, տար բե րում են մու տիզ մի 
եր կու առան ձին տե սակ.
1. ֆունկցիոնալ կամ փսիխոգեն մուտիզմ,
2. օրգանական մուտիզմ:

Սա կայն կա րե լի է նաև մու տիզ մի տե
սակ նե րը չա ռանձ նաց նել, քա նի որ այն 
ձև ա վոր վում է ինչ պես օր գա նա կան, 

այն պես էլ հո գե ծին գոր ծոն նե րի ազե
ցու թյամբ: Այս պես օրի նակ՝ նույ նիսկ օր
գա նա կան թե թև դիս ֆունկ ցի ան կա րող է 
բե րել բա վա կա նին խո րը խան գա րում նե
րի, եթե առ կա են ար տա քին ան բա րեն
պաստ գոր ծոն ներ:

Ընդ հան րա պես դպրո ցա հա սակ տա
րի քի մու տիզմ ու նե ցող երե խա նե րին 
բնո րոշ է ցածր ինք նագ նա հա տա կա նը. 
նրանք շատ զգա յուն են իրենց ան ձի մա
սին քննա դա տու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
դպրո ցում ու սուց չի հար ցե րից խու սա
փում են՝ մտա ծե լով, որ հան կարծ սխալ 
կպա տաս խա նեն ու ծի ծա ղե լի վի ճա կում 
կհայտն վեն: 

Ել նե լով Լե հաս տա նում` Պոզ նա նի Կա
րոլ Մար չին կովս կիի ան վան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում, Պոզ նա նի թիվ 103 հա
տուկ (օժան դակ), թիվ 102 նե րա ռա կան 
դպրոց նե րում և մի քա նի բժշկա հո գե բա
նա ման կա վար ժա կան հանձ նա ժո ղով
նե րում մեր ու նե ցած դա սըն թաց նե րի ու 
պրակ տիկ փոր ձից՝ ներ կա յաց նենք մու
տիզ մով ան ձանց խոս քի շտկման փու լե
րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Շտկման 
յու րա քան չյուր փու լին հե տև ե լու, լո գո պեդ
նե րի, հո գե բան նե րի, ման կա վարժ նե րի ու 
ծնող նե րի թի մա յին աշ խա տան քի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է մու տիզ մի շտկման դրա կան 
ար դյունք ներ ու նե նալ: Ըստ մաս նա գետ
նե րի մշա կած ծրագ րի և հա մա տեղ աշ
խա տան քի՝ նկա տի է առն վում երե խա յի 
մի ջա վայ րում՝ դպրո ցում, ման կա պար տե
զում, հա մա պա տաս խան մթնո լորտ ստեղ
ծե լու հար ցը, ինչ պես օրի նակ, երե խա յին 
հար ցե րով չծան րա բեռ նե լը, դա սա րա նի 
առ ջև խո սել չպար տադ րե լը, երե խա յի 
մա սին անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ոչ թե 
ան մի ջա պես երե խա յից, այլ մի այն մո րից 
կամ նրան խնա մո ղից հարց նելը: 
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Շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րի պլա
նում պետք է նե րա ռել մի քա նի կա րև որ 
սկզբունք. պետք չէ մեկ նա բա նել, ար ժե
քա վո րել երե խա յի վար քա գի ծը. պար զա
պես պետք է աշ խա տանք տա նել, որ պես
զի երե խան ըն դու նի ինքն իրեն և լի նի 
լո գո պե դի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: 
Կա րև որ է աշ խա տանք տա նել մու տիզմ 
ու նե ցող երե խա յի ինք նագ նա հա տա կա նի, 
սե փա կան ար ժե քի գի տակց ման, ավե լի 
հա մար ձակ լի նե լու, ու շադ րու թյան ար ժա
նա ցած լի նե լու, խոս քա յին վա խը հաղ թա
հա րե լու ուղ ղու թյուն նե րով: Նա խև ա ռաջ 
անհ րա ժեշտ է վե րաց նել շրջա պա տի բա
ցա սա կան ազ դակ նե րը:

Ստո րև կներ կա յաց նենք լեհ մաս նա
գետ նե րի և մեր մաս նակ ցու թյամբ մու
տիզմ ու նե ցող 3–7 տա րե կան երե խա նե րի 
հետ տար վող շտկո ղա կան աշ խա տանք
նե րի ըն թացքը՝ ըստ ըն դուն ված փու լե րի: 

Շտկողական աշխատանքների 
առաջին փուլում լոգո պե դը պա սիվ հե
տև ող է. նա պար զա պես ներ կա է երե խա
յի և նրա հա մար հա ղոր դակց ման օբյեկտ 
հան դի սա ցող ան ձի, տվյալ դեպ քում՝ 
նրա մայ րի կի մի ջև տե ղի ու նե ցող զրույ
ցին՝ խոս քա յին կամ ոչ խոս քա յին հա
ղոր դակց մա նը: Նա պար զա պես հե տև ում 
է, թե երբ կա րե լի է երե խա յից ակն կա լել 
բա նա վոր խոսք կամ որևէ հար ցի պա
տաս խան: Կա րև որ է նաև պա տաս խա
նի բնույ թը. հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ար
դյոք թե մա յին, իրա վի ճա կին: Լո գո պեդն 
իր ու սումնա սի րու թյունն իրա կա նաց նում 
է որո շա կի հե ռա վո րու թյու նից: Առա ջին 
փու լում պետք է պահ պա նել այս հե ռա վո
րու թյու նը և թույ լատր վա ծից ավե լի չմո
տե նալ երե խա յին, քա նի որ վեր ջինս կա
րող է վա խե նալ, ամա չել ու ար դյուն քում 
նույ նիսկ մոր հետ չխո սել:

Երկրորդ փուլում ար դեն լո գո պե դը 
մո տե նում է երե խա յին, նստում ու զրու
ցում է նրա մայ րի կի հետ, սա կայն դե ռևս 
ան մի ջա կան ու շադ րու թյուն չի դարձ նում 
երե խային: Նրանք կա րող են թե յել մի ա
սին, լո գո պե դը կա րող է շո կո լադ հյու րա
սի րել նախ մայ րի կին, ապա՝ երե խա յին: 
Լո գո պե դը կա րող է շա րու նա կել զրույ ցը 
երե խա յի մոր հետ, սա կայն ոչ երե խա յի 
մա սին:

Աշխատանքի երրորդ փուլում լո գո պե
դը կա րող է փորձ կա տա րել ոչ խոս քա յին 
ձև ով կոն տակտ հաս տա տե լու երե խա
յի հետ, օրի նակ՝ խա ղա լի քը տա լու նրան, 
օգ նե լու շա րել խո րա նար դիկ նե րը և այլն: 
Լո գո պե դը խո սե լով որևէ գոր ծո ղու թյուն 
է կա տա րում, սա կայն որևէ պա տաս խան 
չպետք է ակն կա լել երե խա յից: Այս պես՝ լո
գո պե դը կա րող է սե ղա նին՝ երե խա յի դի
մաց, դնել սպի տակ թուղթ ու կա պույտ մա
տիտ և հե տև ել, թե ինչ է անե լու երե խան: 
Լո գո պե դը երե խա յի հետ հար ցու պա տաս
խա նի մեջ չի մտնում առայժմ: Այս փու լում 
ղե կա վար դեր ու նի դե ռևս երե խա յի մայ րը. 
նրա հետ զրույ ցը շա րու նակ վում է: 

Չորրորդ փուլում լո գո պե դը կա րող է 
փոր ձել խոս քա յին հա ղոր դակ ցում իրա
կա նաց նել երե խա յի հետ, սա կայն չպետք 
է ակն կա լի խոս քա յին պա տաս խան. կա
րև ո րը, որ երե խան որևէ՝ թե կուզ ոչ խոս
քա յին հա ղոր դակ ցում ցու ցա բե րի: Այս
պես, լո գո պե դը խնդրում է նրան՝ տուր 
ինձ…., դիր սեղանին …. և այլն: Երեխայի 
մայրը դեռևս շարունակում է ներկա 
գտնվել, զրուցել լոգոպեդի հետ: Մայրը, 
այսպես ասած, միջնորդի դեր է կատարում 
երեխայի և լոգոպեդի միջև, օրինակ՝ 
Արա՛մ, տե՛ս, այսօր մեզ ընկեր Հասմիկն է 
հյուր եկել, –սակայն այս փուլում իր տեղն 
աստիճանաբար զիջում է լոգոպեդին: 
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Շտկողական աշխատանքի հինգ
երորդ փուլում լո գո պե դը կա րող է «այո» 
կամ «ոչ» պա տաս խան պա հան ջող մեկ–
եր կու հարց ուղ ղել երե խա յին, որոնց երե
խան հնա րա վոր է, որ նույ նիսկ ժես տով 
պա տաս խա նի, օրի նակ՝ այսօր դպրոց 
գնացե՞լ ես, թեյ կխմե՞ս, գուցե հյո՞ւթ ես 
ուզում և այլն: Երե խա յի մայ րը շա րու նա
կում է ներ կա գտնվել, սա կայն առանց խո
սե լու կամ մի ջամ տե լու: 

Վեցերորդ փուլում երե խա յի հետ խո
սում է մի այն լո գո պե դը: Մայ րը դառ նում 
է երե խա յից ար դեն որո շա կի հե ռա վո րու
թյան վրա գտնվող պա սիվ հե տև ող, այ
սինքն՝ կրճատ վում է նրա՝ միջ նոր դի դե
րը: Այս փու լի պա րապ մուն քի ըն թաց քում 
պետք է խա ղալ խոսք չպա հան ջող խա ղեր, 
օրի նակ՝ նկար չու թյամբ զբաղ վել: Նկա րե
լու ըն թաց քում լո գո պե դը կա րող է երե խա
յին տալ որոշ հար ցեր կամ մեկ նա բա նել 
երե խա յի գոր ծո ղու թյուն նե րը, օրի նակ՝ 
ի՞նչ գույնով ես ներկելու շնիկին, որտե՞ղ ես 
նկարելու տունը, իսկ տան մեջ բուխարի 
նկարելո՞ւ ես և այլն: Այս պես հա ջոր դա
բար՝ պահ պա նե լով պատ ճա ռա հե տև ան
քա յին կա պե րը, լո գո պե դը շա րու նա կում 
է հար ցեր տալ երե խա յին: Իսկ երե խան 
ժես տե րով կամ խոս քով պա տաս խա նում է 
լո գո պե դի հար ցին: Տա ռա ճա նաչ երե խա
նե րը նույ նիսկ կար դում են նկա րի տակ 
եղած իրենց գրու թյուն նե րը:

Յոթերորդ փուլում երե խա յի մայ րը 
ոչ մի այն հե ռու է երե խա յից, այ լև զբաղ
ված է մեկ ու րիշ գոր ծով ու չի հե տև ում 
երե խա յի գոր ծո ղու թյուն նե րին, կար ծես 
նույ նիսկ սե նյա կում չլի նի: Լո գո պե դը 
պա րապ մուն քի հա մար կի րա ռում է խոս
քա յին նյութ՝ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, եր
գեր, կա րող է նաև առար կա ներ հաշ վել, 
դա սա կար գել, երե խա յի հետ նկար նե րը 

քննար կել, խո սել նկա րում պատ կեր ված 
որևէ հե րո սի հետ և այլն:

Աշխատանքի ութերորդ փուլում սե
նյա կում մնում են մի այն երե խան ու լո
գո պե դը, իսկ պա րապ մունք նե րի բնույ թը 
հիմ նա կա նում հար ցու պա տաս խա նա յին 
է՝ զրույց նկա րի շուրջ, երե խա յի կա տա
րած գոր ծո ղու թյուն նե րի, նկա րած նկար
նե րի քննար կում ներ և այլն: Օրի նակ՝ 
ասա խնդրեմ՝ ի՞նչ ես անում հիմա, քանի՞ 
խորանարդիկ ես վերցնելու, քանի՞ գույնի 
մատիտ ես ուզում նկարելու համար և այլն: 

Պարապմունքի իններորդ փուլում, 
բա ցի լո գո պե դից ու երե խա յից, սե նյա կում 
ներ կա է մեկ ու րիշ մարդ, ում հետ երե
խան չի խո սում, չի հա ղոր դակց վում: Դա 
կա րող է լի նել ու սու ցի չը, ման կա պար տե
զի դաս տի ա րա կը, մյուս ծնո ղը: Այս փու
լում ար դեն լո գո պե դը երե խա յի մոր նման 
միջ նոր դի դեր է կա տա րում և ներ կա եր
րորդ ան ձը անց նում է նույն ճա նա պար հը, 
ինչ լո գո պեդն է ան ցել նա խորդ պա րապ
մունք նե րի ըն թաց քում՝ պա սիվ հե տև ող, 
երե խա յի ծնո ղի հետ զրույց վա րող, երե
խա յի հետ ան մի ջա կան հո ղոր դա կից և 
ապա՝ միջ նորդ:

Նշենք, որ յու րա քան չյուր ինը փու լի 
ավար տից հե տո մի ա նում է մեկ այլ անձ, 
մին չև երե խա յի կող մից ան խո սու թյան 
հաղ թա հա րու մը:

Անհ րա ժեշտ է պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
անդ րա դառ նալ երե խա յի վա խի զգա
ցո ղու թյան իր մեկ նա բա նու թյուն նե րին, 
ստեղ ծել հա մա պա տաս խան մթնո լորտ, 
որ պես զի երե խան հան դես գա խո սե լու 
նա խա ձեռ նու թյամբ, օրի նակ, կար ծիք 
հարց նի իր մա սին իր հա սա կա կից նե
րից, որը խո սե լու վա խը հաղ թա հա րե լու 
մի մի ջոց է: 



238

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

Շտկո ղա կան աշ խա տանք նե րում կա
րև որ տեղ է զբա ղեց նում երե խա յի մտե րիմ
նե րի (ով քեր շրջա պա տում են նրան) հետ 
աշ խա տան քը, ով քեր պետք է սո վո րեն 
ըն կա լել երե խա յի վար քա գի ծը, ավե լի քիչ 
քննա դա տեն ու ավե լի քիչ կենտ րո նա նան 
նրա խո սե լու, խոս քով հա ղոր դակց վե լու 
փաս տի վրա: Այս պի սով, պա րապ մունք
նե րի ըն թաց քում լո գո պե դը խրա խու սում 
է երե խա յին նրա ար տա բե րած յու րա քան
չյուր բա ռի հա մար, որը նաև բարձ րաց
նում է երե խա յի ինք նագ նա հա տա կա նը 
և ոգև ո րում նրա՝ խո սե լու ցան կու թյու նը: 
Այ նու հե տև աս տի ճա նա բար ան ցում է կա
տար վում առանց խրա խու սան քի հա ղոր
դակց ման ձև ին:

Եթե շտկո ղա կան այս աշ խա տանք նե
րը բա վա րար ար դյունք չեն ապա հո վում, 
չեն օգ նում, կա րե լի է օգ տա գոր ծել այ լընտ
րան քա յին հա ղոր դակց ման տար բե րա կը 
(AAC): Երե խա յի հետ շփման, հա ղոր դակց
ման լա վա գույն մի ջոց նե րից է նաև պա
րապ մունք նե րի ըն թաց քում հաշ վո ղա կան, 
թվա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա
րե լը, պա րապ մուն քի որո շա կի փու լում երե
խա յի ըն կեր նե րին հյուր հրա վի րելն ու մի ա
սին ժա մա նակ անց կաց նե լը և այլն:

Այս պի սով, շտկո ղա կան աշ խա տանք
նե րի գոր ծըն թա ցում անհ րա ժեշտ է ապա
հո վել՝
1. ծնո ղի և ու սուց չի հա մա գոր ծակ ցու թյու

նը լո գո պե դի հետ,
2. լո գո պե դի համ բե րա տա րու թյունն ու 

լավ, դրա կան տրա մադր վա ծու թյու նը,
3. տե սո ղա կան կոն տակ տի հաս տա տու

մը երե խա յի հետ,

4. երե խա յի ոչ խոս քա յին ակ տի վու թյու նը,
5. շնչա ռա կան, հանգս տաց նող վար ժու

թյուն նե րի կա տա րու մը,
6. երե խա յի ոչ խոս քա յին հա ղոր դակց

ման աս տի ճա նա կան բա ցա ռու մը,
7. երե խա յի խոս քա յին հա ղոր դակց ման 

խրա խու սու մը,
8. լո գո պե դի հետ շշու կով խո սե լը:

Այս պի սով, վե րը նշված պա րապ
մունք նե րի իրա կա նաց ման նպա տա կը 
երե խա յին ինք նա բուխ խոս քի մղելն է և 
առանց խրա խու սան քի՝ նրա մեջ խո սե
լու ցան կու թյուն կամ նա խա ձեռ նու թյուն 
առա ջաց նե լը: Պար տադ րան քի որևէ 
ձևը պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում չի 
խրա խուս վում: Ան կախ նրա նից, թե 
երե խա յի մոտ մու տիզ մի որ տե սակն է 
դրսև որ ված՝ օր գա նա կան, թե ֆուկ ցի ո
նալ, պետք է փոր ձել ստեղ ծել երե խա
յի հա ղոր դակց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
բո լոր պայ ման նե րը, որ պես զի երե խա
ներն առանց վա խե նա լու շփվեն, հա
ղոր դակց վեն շրջա պա տի հետ, գտնվեն 
տար բեր իրա վի ճակ նե րում, ան ծա նոթ
նե րի մի ջա վայ րում, քա նի որ մու տիզ մը 
սո ցի ա լա կան վախ է: Իհար կե, շտկո ղա
կան աշ խա տանք նե րի հա մա լիր մո տե
ցու մը մու տիզմ ու նե ցող երե խա յի վրա 
ու նե նում է դրա կան ազ դե ցու թյուն. աս
տի ճա նա բար հաղ թա հար վում է խո սե լու 
նկատ մամբ վա խը, փոխ վում է վե րա բեր
մուն քը շրջա պա տի նկատ մամբ, սա կայն 
մի և նույն է, հե տա գա յում նրանք իրենց 
խոս քի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ
մամբ մշտա պես զգու շա վո րու թյուն են 
ցու ցա բե րե լու: 
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Мутизм как фактор нарушения общения
А. Чарчян

В статье представлены теоретические и практические вопросы мутизма, как 
расстройст ва процесса речевого общения, виды мутизма и всевозможны варианты их 
прояв ления у детей, специфика процесса исправления выявления последовательность 
фаз исправительных работ, на основе опыта автора в вспомогательных школах и диаг
нос тических комиссиях в Польше. 

В статье отразились также некоторые новые предложения автора, касающиеся про
цесса исправительных работ с детьми, страдающими мутизмом.

Mutizmas a Means of Preventing the Process of Conversation
A. Charchyan

In the article are presented theoretical and practical issues of mutism as a speech com
munication process disorder, the types of mutism and its children manifestations of all kinds, 
specification of the correction process, the sequence of phases of correction based on expe
rience of the author in auxiliary schools and diagnostic centers in Poland. 

The article also includes some new suggestions of the author concerning the correction 
work with children having mutism.
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ԼԻԼԻԹ ԱԴԼՈՅԱՆ

ՌԻՆՈԼԱԼԻԱՆ ՈՐՊԵՍ 
ՇՏԿՈՂԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ  

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑ 
Ռի նո լա լիա (հուն. ''rinos''–քիթ, ''lalia''–

խոսք) տեր մի նը թարգ մա նա բար նշա նա
կում է ռնգա յին հնչե րան գով խոսք: Այս 
խոս քա յին խան գա րու մը լո գո պե դա կան 
մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ
նի է նաև ''պա լա տո լա լիա'', ''ռնգայ նու
թյուն'', տեր մին նե րով (Ի. Ի. Եռ մա կո վա, 
զ. Ա. Ռե պի նա, Ա. Գ. Իպ պո լիտ վա, 1963, 
Ա. ԻՈւ ռա կո վա, Գ. Վ. Չի րի կի նա 1991, 
Տ. Վ. Վո լո սո վեց, 2005 և այ լոք): 

Ռի նո լա լի ան ծանր խոս քա յին խան
գա րում է, որը պայ մա նա վոր ված է խոս
քա յին ապա րա տի ծայ րա մա սա յին բաժ նի 
անա տո միա–ֆի զի ո լո գի ա կան խան գա
րում նե րով, որի հե տև ան քով տուժում է 
ձայ նի տեմբ րը և հնչար տա բե րու թյու նը: 
(Ս. Ս. Լյա պի դևս կի, Բ. Մ. Գրինշ պու նա, 
Մ. Ե. Խվատ ցևա, 1955, 1963 Լ. Ի. Վա
նովս կա յա, 1977 և այ լոք): 

Հարկ է նշել, որ վե րո հի շյալ խոս քա
յին խան գար ման և շտկման խնդիր նե րի 
լու սա բան մա նը նվիր ված են բազ մա թիվ 
մե նագ րու թյուն ներ, հե ղի նա կա յին աշ խա
տանք ներ, մե թո դա կան ձեռ նարկ ներ և 
այլն: (Ե. Ֆ. Ռա ու, 1933., Ֆ. Ա. Ռա ու1933, 
զ. Գ. Նե լյու բո վա 1938, Վ. Վ. Կու կոլ, 1941, 
Ա. Գ. Իպո լի տո վա, 1955, 1963, Ս. Գ. Տապ
տա պո վա, 1963, Տ. Ն. Վո րոն ցո վա, 1966, 
Ն. Ն. Սե րեբ րո վա, 1969, Լ. Ի. Վա նովս
կա յա, 1977, Ի. Ի. Եր մա կո վա 1980, 1984, 
Տ. Վ. Վո լո սո վեց 2005 և այ լոք): 

Ռի նո լա լի ա յի առա ջաց ման պատ ճառ
նե րը բազ մա զան են: Պայ մա նա կա նո րեն 
այն ըն դուն ված է բա ժա նել 2 մեծ խմբե

րի՝ օր գա նա կան և ֆունկ ցի ո նալ` պայ մա
նա վոր ված, փոխ ված է ար տա բե րա կան 
ապա րա տը անա տո մի ա պես, թե տու ժած 
է մի այն ֆունկ ցի ան (Վ. Մ. Մես սի նա1971, 
Գ. Ե. Նեմ չի նո վա1970, Գ. Վ. Կուռ չինս
կի1974, Ե. Ա. Սո բո լյո վա 2006 և այ լոք): 

Ռինո լա լի ա յի առա ջաց ման օր գա նա
կան պատ ճառ նե րին են դաս վում քիմ քի 
ճեղք վածք նե րը (փա փուկ, կարծր, փոքր 
լեզ վակ, ալ վե ոլ ներ), ինչ պես նաև լու ծանքն 
ու թեր լու ծան քը/դրանք դի տարկ վում է, 
որ պես խոս քա շար ժո ղա կան վեր լու ծի չի 
կենտ րո նա կան բաժ նի օր գա նա կան ախ
տա հա րում (Ի. Ի. Եր մա կո վա. 1984, Իպ
պո լի տո վա, Ա. Գ, 1983, Լ. Ս. Վոլ կո վա, 
Վ. Ի. Սե լի վեր տո վա, 1997 և այ լոք): 

Առա ջաց ման պատ ճառ նե րի դա սին 
են պատ կա նում`փա փուկ քիմ քի հի պեր 
և հի պո ֆունկ ցի ա ներն՝ առանց ար տա
հայտ ված օր գա նա կան ախ տա նիշ նե րի: 
Շատ հազ վա դեպ ռի նո լա լի ա յի ֆունկ ցի ո
նալ պատ ճառ նե րին կա րե լի է դա սել նաև 
նմա նա կու մը (Վ. Մ. Մե սի նա1971, Գ. Վ 
Կուռ չինս կի 1970, Յ. Մ. Բեռ նադս կի 1974, 
և այ լոք): 

Ար դի լո գո պե դի ա յում ըն դուն ված է 
ռի նո լա լի ա յի հե տև յալ դա սա կար գու մը` 
բաց ռի նո լա լիա–(լատ. rinolalia aperta), 
որն ախ տո րոշ վում է այն ժա մա նակ, երբ 
վե րը թվար կած այս կամ այն պատ ճառ
նե րի ար դյուն քում խոս քա յին քա մու (օդի 
հոս քը) մշտա պես բաց է: Այս դեպ քում 
բո լոր հնչյուն նե րը ու նե նում են ռնգա յին 
հնչե րանգ: 
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Մե թո դա կան գրա կանու թյան վեր լու
ծու թյու նը թույլ է տա լիս ասե լու, որ ըստ 
հա րու ցիչ պատ ճառ նե րի, տար բե րակ
վում են բաց ռի նո լա լի ա յի հե տև յալ 3 
տե սակ ներն`
•	 օր գա նա կան բաց ռի նո լա լիա` պայ մա

նա վոր ված քիմ քի բնա ծին ճեղք վածք
նե րով,

•	 օր գա նա կան բաց ռի նո լա լիա` պայ մա
նա վոր ված փա փուկ քիմ քի լու ծան քով 
և թեր լու ծան քով, 

•	 Ֆունկցիոնալ բաց ռինոլալիա: 
Oրգանակ փակ ռինոլալիան (rinolalia 

clausa) պայմանավորված է նրանով, որ 
որոշակի պատճառներով դեպի ռնգային 
խոռոչ գնացող խոսքային քամու հոսքի 
ուղղությունը լինում է մշտապես փակ, 
որի արդյունքում ձայնի հնչեղությունը 
կորում է, տուժում է ռնգային հնչյունների 
արտաբերությունը: 

Տե սա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
պար զել ենք, որ Մ. զե մա նը առանձ նաց
նում է օր գա նա կան փակ ռի նո լա լի ա յի 2 ձև`
•	 օր գա նա կան ռի նո լա լիա առաջ նա յին 

ձև ով` պայ մանավոր ված քթի խո ռո
չում առ կա պո լիպ նե րով, ու ռուցք նե
րով, որոնք տե ղա կայ ված են ռնգա յին 
(քթի) խո ռո չում, ինչ պես նաև քթի լոր
ձա թա ղան թի հի պերտ րո ֆի ա յով, որն 
ար դյունք է խրո նիկ գրի պի: 

•	 օր գա նա կան փակ ռի նո լա լիա հե տին 
ձև ով, որը պայ մա նա վոր ված է ռնգա յին 
և կո կոր դա յին հատ վա ծում տե ղա կայ
ված պո լիպ նե րով և ու ռուցք նե րով՝ փա
փուկ քիմ քի և կո կոր դի hետին պա տի 
մի ակց ման հե տև ան քով: (Դ. Ի. զա բո
լոտ նի, 1991, Վ. Ա. Լայ կո, 2001 և այ լոք): 
Ֆունկ ցի ո նալ փակ ռի նո լա լի ան հիմ

նա կա նում ար դյունք է փա փուկ քիմ
քի հի պեր ֆունկ ցի ա յի: (Տ. Բ. Ֆի լի չո վա, 

Ն. Ա. Չև ե լյո վա, Գ. Վ. Չի րի կի նա և այ լոք): 
Մի շարք հե ղի նակ ներ (Մ. զե ման, 

Ա. Միտ րո նո վիչ–Մոդ ժևս կա և այ լոք) 
առանձ նաց նում են ռի նո լա լի ա յի խա ռը 
ձևը, որն ախ տո րոշ վում է այն ժա մա նակ, 
երբ հա մակց ված են բաց և փակ ռի նո լա լի
ա նե րի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը: 

Քիմ քի բնա ծին ճեղք վածք նե րով երե
խա յի ձայ նը, բա ցի այն, որ ու նի ռնգա յին 
հնչե րանգ, լի նում է թույլ, մո նո տոն, խուլ և 
ոչ ար տա հայտված: Մ. զե մա նը նույ նիսկ 
առանձ նաց նում է այս ձայ նա յին խան գա
րումը, որ պես ինք նու րույ նի և ան վա նում 
(palatophonia) պա լա տո ֆո նիա: 

Քմըմ պա նի ֆունկ ցի ա յի խան գար մա նը 
զու գա հեռ կա րող են լի նել նաև շուր թե րի 
ճեղք վածք ներ: Ըստ Մ. Դ. Դու բո վա յի՝ վե
րին շրթուն քի մաս նա կի և լրիվ ճեղ քերն 
ավե լի հա ճախ են հան դի պում, քան մի ա
կող մա նի նե րը և երկ կող մա նի նե րը: 

Լո գո պե դա կան աշ խա տան քը բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի 
հետ անց կաց վում է եր կու փու լով` մինչ
վի րա հա տա կան և հետ վի րա հա տա կան: 
(Ե. Ֆ. Ռա ու, 1933; Ֆ. Ա. Ռա ու 1933; 
զ. Գ. Նե լյու բո վա, 1938; Վ. Վ. Կու կոլ 1941; 
Ա. Գ. Իպ պո լի տո վա, Ի. Ի, Եր մա կո վա 
1984 և այ լոք).

Ներ կա յումս քիմ քի բնա ծին ճեղ քե
րով երե խա նե րը ծնվե լու պա հից, արդեն 
գտնվում են որո շա կի մաս նա գի տա կան 
հսկո ղու թյան ներ քո: Այս երե խա նե րի 
սնու ցու մը տե ղի է ու նե նում հա տուկ զոն
դե րի օգ նու թյամբ, ընդ որում՝ երե խա նե
րին պա հում են կանգ նած վի ճա կում: Երե
խա յի քիմ քի ճեղ քին հա մա պա տաս խան 
տե ղադ րում են օպ տու րա տոր, որը կրում է 
ժա մա նա կա վոր բնույթ: 

Վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս նշել, որ 
քիմ քի և շրթուն քի բնա ծին ճեղք վածք նե րի 
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դեպ քում վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու
նը կա տար վում է օպ տի մալ ժա մա նա կա
հատ վա ծում: Այս խնդրի շուրջ մաս նա
գետ նե րի կար ծիք նե րը առանձ նա նում են: 
Կի րառ վում են վի րա հա տա կան տար բեր 
մե թոդ ներ, նշվում տար բեր վի րա հա տա
կան ժա մա նա կա հատ ված ներ: 

Մե թո դա կան գրա կա նու թյան ու սում
նա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, 
որ եթե նախ կի նում քիմ քի բնա ծին ճեղք
վածք նե րով երե խա նե րին վի րա հա տում 
էին 1–5 տա րե կա նում, (Ֆ. Մ. Խիտ ռով, 
1964, Ա. Ա. Լիմ բերգ, 1964, Լ. Ս. Վոլ կո
վա, 1997), ապա այժմ վի րա հա տու թյու նը 
կա տա րում են, երբ երե խա յի մոտ հասց
րել են դուրս գալ բո լոր ատամ նե րը, և ծնո
տում ֆիքս վել է ատամ նա շա րը: Սա կայն 
վի րա հա տու թյու նը կա տա րե լիս ան պայ
մա նո րեն հաշ վի է առն վում ման կա բույ ժի, 
օր թո դոն տի, նյար դա բա նի և այլ մաս նա
գետ նե րի կար ծիք նե րը նույն պես: Ֆի զի
կա պես թույլ երե խա նե րի վի րա հա տու թյու
նը հի մա կա նում կատարվում է ավե լի ուշ 
տա րի քում: 

Մ. Էդ վարդ սը (1973) պնդում է, որ ռի
նո լա լի ա յով երե խա նե րի բե րա նի խո ռո չի 
ռե ցեպ տոր նե րի զգա յու նու թյու նը խա թար
ված է նույն պես: Իսկ հիմ նա կան պա տա
ճա ռը հան դի սա նում է այն, որ երե խա յի 
հա մար ծնված օրից դժվար է կրծքով կե
րակր վե լը, քա նի որ քիմ քի ճեղ քին հա մա
պա տաս խան տե ղադր վում է օպ տու րա
տոր, որը կրում է ժա մա նա կա վոր բնույթ: 
Նման խնդրի լու ծու մը մի ակն է: Ար տա
բե րա կան և շնչա ռա կան մկա նու քի մի ջև 
եղած փոխ ներ գոր ծու թյան խան գա րում
նե րը հան գեց նում են խոս քա յին շնչա ռու
թյան յու րա հա տուկ դրսև ո րում նե րի: Շնչա
ռա կան խան գա րում նե րը ռի նո լա լի ա յի 
ժա մա նակ հե տա զոտ վել են մի շարք հե

ղի նակ նե րի կող մից (Գ. Գ. Գուց ման, 1924; 
զ. Գ. Նե լյու բո վա, 1938; Ի. Մ. Գոտ, 1971, 
Ն. Ն. Օս տա նին, 1969 և այ լոք): Նշված 
հե ղի նակ նե րի կա տա րած առան ձին հե
տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ռի նո լա լի ա յի ժա մա նակ շնչա ռու թյու նը 
արագ է, մա կե րե սա յին (կրծքա յին) և այլն: 

Ն. Ի. Պի րո գո վը (1844), Ն. Վ. Վո րոն
ցովս կին (1875), Պ. Սուբ բո տին (1894), 
Մ. Ի. Պայ կին (1936) իրենց աշ խա տանք
նե րում քննար կում են այն հար ցը, թե 
որ քա նով կա րող են քիմ քի չա փե րը ար
տա քին ձև ա փո խու թյուն ներ կրել վի րա հա
տա կան մի ջամ տու թյու նից հե տո և թե քիմ
քի ինչ պի սի չա փե րի ցու ցա նիշն է ավե լի 
հա մա պա տաս խա նում, ձայ նի ռնգա յին 
հնչե րանգն առա վե լա գույնս հստա կեց նե
լու հա մար: 

Վե րը նշված հե ղի նակ նե րից, որոշ նե
րը` Ն. Ի. Պի րո գովն ու Ն. Վ. Վո րոն ցովս
կին 1870 թ. գտնում էին, որ ու րա նոպ լաս
տի կան կա րև ո րա գույն քայ լե րից էր քիմ քի 
վե րա կանգն ման հիմ նա հար ցում, ինչ պես 
նաև ռի նո լա լի ա յով երե խա յի նոր մալ խոս
քի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցում: 

Ըստ հե ղի նակ նե րի` հա ճախ վի րա հա
տու թյու նից հե տո ձայ նի ռնգա յին հնչե
րան գի պահ պան վե լը պայ մա նա վոր ված է 
փա փուկ քիմ քի ոչ բա վա րար շար ժու նա
կու թյամբ և լար վա ծու թյամբ: 

Վեր լու ծու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 
նշե լու, որ խոս քի խան գա րում նե րը բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի 
մոտ ար տա հայտ վում են ավե լի բարդ ախ
տա նիշ նե րով՝ իրենց մեջ նե րա ռե լով (խոս
քի ընդ հա նուր թեր զար գա ցում): 

Քիմ քի բնա ծին ճեղ քե րով երե խա յի բա
նա վոր խոս քը հիմ նա կա նում դժվար ըն
կա լե լի է՝ կապ ված խոս քա յին ապա րա տի 
ծայ րա մա սա յին բաժ նի անա տո մի–ֆի զի ո
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լո գի ա կան խնդիր նե րի հետ: (Տ. Ն. Վո
րոն ցո վա՝ 1982, Ա. Գ. Իպո լի տո վա՝ 1983, 
Տ. Ա. Լա դի ժենս կա յա՝ 1975, և այլոք): 
Ռի նո լա լի ա յով երե խա յի խոսքն ընդ հա
նուր առ մամբ շրջա պա տի հա մար ան
հաս կա նա լի է: 

Մ. Մո մես կին և Է. Ալեք սը նշում են, որ, 
օրի նակ քիմ քի բնա ծին ճեղ քե րով երե խա
նե րի խո սակ ցա կան խոս քը նե րա ռում է իր 
մեջ 50% ին ֆոր մա ցիա, հա մե մա տած նոր
մալ խոսք ու նե ցող նե րի հետ: Այս երե խա
նե րի մոտ խոս քա յին հա ղոր դագ րու թյու նը 
փո խան ցե լու հնա րա վո րու թյուն ները մոտ 
եր կու ան գամ քիչ են, որն էլ հե տա գա յում 
հան գեց նում է հա ղոր դակց ման լուրջ խո
չըն դոտ նե րի: 

Ըստ Տ. Ն Վո րոն ցո վա յի՝ ռի նո լա լի ա յով 
երե խա յի մոտ նկա տե լի է խոս քի ձև ա վոր
ման լուրջ խնդիր ներ: Ռի նո լա լի ա յի ժա
մա նակ խոս քի զար գա ցու մը հա պա ղում 
է: Ռի նո լա լի ա յով երե խա յի մոտ հիմ նա կա
նում բա ռե րը սկսում են առա ջա նալ եր կու 
տա րե կա նից կամ ավե լի ուշ: Իմպ րե սիվ 
խոս քի զար գա ցումն ըն թա նում է նոր մալ, 
իսկ էքսպ րե սիվ խոս քի նը` կրում է որա
կան փո փո խու թյուն ներ: 

Հաս տատ վել է, որ ռի նո լա լի ա յի ժա մա
նակ հնա րա վոր են նաև խոս քի բա ղադ
րիչ նե րի խան գա րում ներ. բա ռե րի ձև ա
վոր ման, բա ռա կա պակ ցու թյուն կազ մե լու, 
կա պակց ված խոս քի, որի ար դյուն քում էլ 
կա րող է առա ջա նալ հո գե բա նա կան տա
րաբ նույթ խնդիր ներ` ան ձի սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի իջե ցում և այլն (Տ. Ն. Վո
րոն ցո վա՝ 1982, Ա. Ի. Ու ռա կո վա՝ 1972, 
Լ. Ի. Վա նովս կա յա՝ 1975 և այ լոք): 

Մի շարք հե ղի նակ ներ (զ. Ա. Ռե պի
նա՝ 1971, Ա. Ի. Ու ռա կո վա 1972, Գ. Վ. Չի
րի կի նա) նշում են այն հան գա ման քը, որ 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րի մոտ դժվար է 

իրա կա նա նում նաև բա ռա պա շա րի յու
րաց ման գոր ծըն թա ցը, չնա յած որ հա տուկ 
նպա տա կա ուղղ ված հե տա զո տու թյուն ներ 
այս ուղ ղու թյամբ չեն տար վել: 

Ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ բեր ված տվյալ նե րի` բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա յով երե խա նե րը աչ քի են ընկ
նում իրենց հու զա կան ոլոր տի բազ մա թիվ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով` գոր ծու նե
ու թյան պա սի վու թյամբ կամ հա կա ռա կը՝ 
գե րակտիվու թյամբ, կա մա կոր են, ինք
նամ փոփ, եր բեմն նաև ագ րե սիվ և այլն: 

Այդ իսկ հիմ նա վոր մամբ մի խումբ հե
տա զո տող ներ (Մ. Գուց ման, Տ. Ն. Վո րոն
ցո վա, Ե. Մ. Մաս տյու կո վա, Տ. Վ. Վո լո սո
վեց) գտնում են, որ նրանց հետ տար վող 
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տան քի հա
մա կար գում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել այն
պի սի մե թոդ ներ, հնար ներ և մի ջոց ներ, 
որոնք առա վե լա գույնս կնպաս տեն նրանց 
վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցի իրա
կա նաց մա նը: 

Դա է պատ ճա ռը, որ ինչ պես հա վաս տի
ա ցանք տե սա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն
քում, վի րա բու ժա կան մի ջամ տու թյու նից 
առաջ և հե տո օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով 
երե խա յի հետ աշ խա տում են օր թո դոն
տը, օտ տո լա րին գո լո գը, լո գո պե դը, հո գե
բա նը և այ լոք: Այդ նույն մաս նա գետ ներն 
աշ խա տանք ներ են անց կաց նում նաև երե
խա նե րի ծնող նե րի հետ, քա նի որ նրանք 
սո վո րա բար խիստ հու սա հատ ված են, դյու
րագր գիռ և այլն: Ե. Ա. Սո բո լյո վան (2006) 
նշում է, որ հատ կա պես վեր ջին ժա մա նակ
նե րում բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով 
երե խա նե րի վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա
տան քում շեշ տը դրվում է հո գե բա նա կան 
և հա ղոր դակց ման գոր ծըն թաց նե րի եռա
մա կար դակ (երե խա–ըն տա նիք– լո գո պեդ) 
մո դե լի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցի վրա: 
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Հաշ վի առ նե լով երե խա յի խոս քա յին 
խան գար ման առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, պետք է վար ժու թյուն նե րի ճիշտ 
ընտ րու թյուն կա տար վի և ամե նօ րյա աշ
խա տանք տար վի հնչար տա բե րու թյան, 
ձայ նի հստա կեց ման, ինչ պես նաև կա
պակց ված խոս քը զար գաց նե լու ուղղու
թյամբ: (Ե. Ս. Ալ մա զո վա, 1973, էջ 6– 46, 
Տ. Բ. Ֆի լի չևա, Գ. Վ.) և այ լոք: 

Մի այն եր կա րա տև, հե տև ո ղա կան, 
ինչ պես նաև հա մա կարգ ված վե րա կանգ
նո ղա կան աշ խա տան քի ար դյուն քում է 
հնա րա վոր ռի նո լա լի ա յով երե խա յի խոս քը 
դարձ նել լի ար ժեք: 

Վեր լու ծու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 
ասե լ, որ չնա յած խոս քա յին ապա րա տի 
անա տո միա–ֆի զի ո լո գի ա կան խան գա
րում նե րի վե րա կանգ նե լու վի րա բու ժու
թյան հա սած նկա տե լի ար դյունք նե րին, 
այդ պես էլ վի րա բու ժու թյան մեջ չի հա
ջող վում ստա նալ այն պի սի վի րա հա տա
կան ար դյունք, որից հե տո ռի նո լա լի ա յով 
երե խա յի ձայ նից լի ո վին բա ցառ վի ռնգա

յին հնչե րան գը: Եվ մի այն ու րա նոպ լաս
տի կան չի կա րող ապա հովել բաց օր գա
նա կան ռի նո լա լի ա յով երե խա յի խոս քի 
հստա կու թյու նը: Առա վել հե տաք րքրա կան 
է Ա. Ա. Լիմ բեր գի տե սա կետն այն մա սին, 
որ վիրաբույ ժը պետք է հստակ պատ կե
րաց նի այն, որ իր վրա է ըն կած ամ բողջ 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, թե հե տա գա
յում ինչ պես կըն թա նա լո գե պե դա կան 
շտկո ղա կան աշ խա տան քը: Օրի նակ, ոչ 
միշտ է, որ բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա
յով երե խա յին ընդա մե նը մեկ ան գամ են 
վի րա հա տում՝ կա տա րյալ ար դյուն քի հաս
նե լու հա մար: Շատ հա ճախ կա րիք է լի
նում կա տա րելու ևս մի քա նի վի րա հա տու
թյուն ներ: Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա յով 
երե խա նե րի խոս քի ընդ հա նուր, հա մա
կարգ ված հե տա զո տու թյան և վե րա կան
գո ղա կան խնդիր նե րով զբաղ վել են նաև 
մի շարք ար տա սահ մա նյան հե ղի նակ ներ, 
որոն ցից են` D. C. Wilson, H. I. Morris, Թ 
J. Ծր Williams, E. T. Me Donald, C. Van Rip
er, M. E. Morley և այ լոք: 
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Rinolalia as a medical and a special education problem
L. Adloyan

Rinolalia(greek. ’’rinos’’– nose, ‘’lalia’’– speech)termin is nazal pronunciation. Rinolalia 
(palatolalia, nazal)– is expressed by a functional and anatomic disorders of mouth cavity, that 
can have different couses. For example, it can be couused by an absence of cavity. It can be 
in born. The problem is as follows: what methods can be used to settle the pronunciation 
to remove nasels. For example, obturators are installed in the mouth cavity to make speech 
wind move in the proper direction toweds the nose cavity. 

Ринолалия как корекциона–педагогическая и медицинская проблема
Л. Адлоян

Ринолалия (греч. rhinos нос + греч. lalia речь) Ринолалия (гнусавость, палатолалия)  
Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо–
физиологическими дефектами речевого аппарата. различают открытую, закрытую и 
смешанную. При ринолалии речь развивается с опозданием (первые слова появляются 
к двум годам и значительно позже) и имеет качественные особенности. Импрессивная 
речь развивается относительно нормально, а экспрессивная претерпевает некоторые 
качественные изменения. 
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ԱԼԻՆԱ ՄԱՆՈւԿՅԱՆ

ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՈՒՏԻԶՄ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱԽԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը

Ինչ պես նոր մալ զար գա ցում ու նե ցող, 
այն պես էլ զար գաց ման տար բեր խնդիր
ներ ու նե ցող երե խա նե րի վա խե րի հիմ
նա հար ցին զգա լի ո րեն մեծ ու շադ րու թյուն 
է հատ կաց վել (Վ. Ն. Մյա սիշ չև (1960), 
Տ. Ա. Նեմ չին (1965), Դ. Ն. Իսաև (1977), 
Վ. Վ. Կո վա լյով (1979), Վ. Վ. Լե բե դինս կի 
(1985) և այ լոք): Գաղտ նիք չէ, որ վաղ ման
կա կան աու տիզմ (այ սու հետ` աու տիզմ) ու
նե ցող երե խա նե րի մոտ վա խե րը զգա լի 
թիվ են կազ մում, ըն դ որում դրանց դրսև ո
րում նե րը, կրե լով բա վա կան ան հա տա կան 
բնույթ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ար տա հայտ վում 
են որո շա կի օրի նա չա փու թյուն նե րի շրջա
նակ նե րում: Այդ օրի նա չա փու թյուն նե րի, և 
առ հա սա րակ, աու տիզմ ու նե ցող երե խա
նե րի վա խե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով մեր կող
մից իրա կա նաց վել է հե տա զո տու թյուն, 
որի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վել է 
աու տիզմ ու նե ցող 50 երե խա:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ մեր կող
մից հե տա զոտ ված աու տիզմ ու նե ցող երե
խա նե րի խմբում կա յին մտա վոր զար
գաց ման տար բեր աս տի ճան ներ ու նե ցող 
երե խա ներ: 5 երե խա յի մոտ (10%) աու տիզ
մը զու գակց ված էր չա փա վոր մտա վոր հե
տամ նա ցու թյան հետ, երե խա նե րից 18–ի 
(36%) մոտ աու տիզ մը զու գակց ված էր թե թև 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյան հետ, իսկ 27–ի 
մոտ (54%) մտա վոր զար գաց ման մա կար
դա կը հա մա պա տաս խա նում էր տա րի քին:

Աու տիզմ ու նե ցող այն երե խա նե
րի վար քում, որոնց մտա վոր զար գաց
ման մա կար դա կը չա փա վոր տու ժած էր, 
իսկ աու տիզ մը որ պես այդ պի սին խիստ 
ար տա հայտ ված էր, եր բեմն բա վա կան 
դժվար էր ճա նա չել վա խի նա խան շան
նե րը: Հե տաքրք րա կան էր, որ այս երե
խա նե րի ծնող նե րի հետ մեր զրույց նե րի և 
նրանց հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը վկա յում են այն մա սին, որ ծնող նե
րը վստահ են, որ իրենց երե խա ներն ընդ
հան րա պես որևէ բա նից չեն վա խե նում, 
չեն նկա տում, չեն ճա նա չում իրա կան 
վտան գը: Այս դեպ քում երե խա նե րի դեմ
քը ևս չի ար տա հայ տում որևէ լար վա ծու
թյուն, այլ ընդ հա կա ռա կը, շատ խա ղաղ է, 
հան գիստ, հա ճախ չա փա զանց անվր դով: 
Մի ա ժա մա նակ, երե խա ներն այս դեպ քում 
չեն կա րո ղա նում կենտ րո նաց նել ու շադ
րու թյու նը որևէ կոնկ րետ առար կա յի վրա, 
անընդ հատ ան ցում ներ են կա տա րում մի 
առար կա յից դե պի մյու սը` ասես դե գե րե
լով տա րա ծու թյան մեջ, ինչն ավե լի շատ 
բնո րոշ է տագ նա պա յին վար քին: Երե
խա յի այդ ան ցում նե րը ար հես տա կա նո
րեն կամ ստի պո ղա բար կանգ նեց նե լու 
փոր ձե րը որ պես կա նոն ավարտ վում են 
ան հար մա րա վե տու թյան ար տա քին դրսև
ո րում նե րով, ձայ նար կու թյուն նե րի /վո կա
լի զա ցի ա նե րի/ ին տեն սի վու թյան և ու ժի 
ընդգծ մամբ, շար ժո ղա կան ստե րե ո տի պե
րի առա ջաց մամբ:
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Մեր կող մից հե տա զոտ ված 18 երե
խա նե րը, որոնց մոտ աու տիզ մը, որ պես 
այդ պի սին, խիստ ար տա հայտ ված էր և 
զու գակց վում էր թե թև մտա վոր հե տամ
նա ցու թյան հետ, դրսև ո րում էին բա վա
կան լար ված շար ժո ղա կա նու թյուն, ու նե ին 
դեմ քի քա րա ցած դի մա խաղ, որը եր բեմն 
որո շա կի պատ ճառ նե րով կա րող էր աղա
վաղ վել սար սա փին բնո րոշ դի մա խա ղով` 
ստեղ ծե լով տպա վո րու թյուն, որ երե խան 
որևէ բա նից խիստ տագ նա պում է կամ 
ան հանգս տա նում: Երե խա նե րի վարքն 
այս դեպ քում հա ճախ դառ նում էր քա ո
սա յին, ինչ պես և մեր կող մից նշված նա
խորդ դեպ քում` նե րա ռե լով չա փա զանց 
ընդգծ ված ու մեծ ին տեն սի վու թյամբ դրսև
որ վող շար ժո ղա կան ակ տի վու թյուն, ստե
րե ո տի պա յին ձայ նար կու թյուն ներ, ստե
րե ո տի պա յին շար ժում ներ, նե գա տի վիզմ, 
ֆի զի կա կան ագ րե սիա, այդ թվում և ինք
նա ագ րե սիա: Որոշ դեպ քե րում քա ո սա յին 
վար քը փո խա րին վում էր քա րաց մամբ և 
դրան հե տև ող աֆեկ տիվ պայ թյու նով:

Կա րև որ ենք հա մա րում նշել, որ երե
խա նե րի այս խմբի մոտ ևս վա խե րի առ
կա յու թյու նը բա ցա հայ տե լը չա փա զանց 
բարդ էր, և մենք ստիպ ված էինք նրանց 
վա խե րի հե տա զոտ մանն ուղղ ված մեր աշ
խա տան քում կրկին հիմն վել նրանց վար քի 
դի տարկ ման և նրանց ծնող նե րի ու դաս
տի ա րակ նե րի հետ զրույց նե րի ու հարց
ման ար դյունք նե րի վրա: Մեր դի տար կում
նե րը, ինչ պես նաև երե խա նե րի ծնող նե րի 
ու դաս տի ա րակ նե րի հետ անց կաց ված 
զրույց նե րի ու հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս են թադ րել, 
որ մեր կող մից հե տա զոտ ված երե խա նե
րի մոտ հա ճախ դի տարկ վող և ընդ հա նուր 
տագ նապ հի շեց նող քա ո սա յին վար քը կա
րող է վկա յել ոչ մի այն բարձր տագ նա պայ

նու թյան, այ լև առան ձին վա խե րի մա սին:
Հատ կան շա կան է նաև այն, որ երե

խան նման վար քով ար ձա գան քում է ոչ 
թե կոնկ րետ իրի կամ նրա որևէ հատ
կու թյան, այլ այն պի սի իրա վի ճակ նե րին, 
որոն ցում երե խա յի հա մար սո վո րա կան 
դար ձած պայ ման նե րը, նրա հա մար նշա
նա կա լի կամ մտե րիմ մար դու վար քը կամ 
ար ձա գանք նե րը որո շա կի, նույ նիսկ ամե
նաչն չին փո փո խու թյուն ներ են կրում: Ընդ 
ո րում, եթե հիմն վենք այն տե սա կե տի 
վրա, որ երե խա յի այդ պի սի վար քը պայ
մա նա վոր ված է ընդ հան րաց ված տագ
նա պով, ապա կա րող ենք նշել, որ այն 
մե ծա նում է երե խա յի գոր ծո ղու թյուն նե րին 
մի ջամ տե լու կամ իրա վի ճա կը որևէ կերպ 
փո խե լու փոր ձի դեպ քում, և դրա ցու ցա
նիշ նե րից մե կը, ինչ պես նա խորդ, այն պես 
էլ այս դեպ քում աու տոս տի մու լյա ցի ա յի 
ուժգ նա ցումն է: [2]

Եթե աու տիզ մի խիստ ար տա հայտ վա
ծու թյան և թե թև մտա վոր հե տամ նա ցու
թյան զու գակց ման դեպ քում մեր կող մից 
հե տա զոտ ված երե խա նե րի վա խե րի առ կա
յու թյու նը բա ցա հայ տե լը չա փա զանց բարդ 
էր, ապա թե թև մտա վոր հե տամ նա ցու
թյամբ զու գակց վող, բայց աու տիզ մի ավե
լի թույլ ար տա հայտ վա ծու թյան դեպ քում 10 
երե խա նե րի մոտ դրանց բա ցա հայ տու մը 
շատ ավե լի դյու րին էր այն պարզ պատ
ճա ռով, որ այս խմբի երե խա ներն անըն
դա հատ իրենց վար քում ար տա ցո լում էին 
դրանք: Ու թեև այս երե խա նե րի վա խերն 
ար տա ցոլ վում էին նրանց ստե րե ո տի պա
յին հե տաքրք րու թյուն նե րում, կախ վա ծու
թյուն նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես 
ցույց տվե ցին նրանց ծնող նե րի ու դաս տի ա
րակ նե րի հետ մեր կող մից իրա կա նաց ված 
հար ցում նե րի ու զրույց նե րի ար դյունք նե րը, 
երե խա յին շրջա պա տող մե ծա հա սակ նե րը 
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հա ճախ չեն կա րո ղա նում պատ կե րաց նել, 
որ նրանց՝ վե րո հի շյալ վար քա յին դրսև ո
րում նե րը սեր տո րեն կապ ված են դրանց 
հիմ քում ըն կած վա խի հետ:

Վտան գա վոր իրա վի ճա կին տի րե լու 
մի տու մը այս երե խա նե րի մոտ հա ճախ 
ար տա հայտ վում էր իրենց կեն սա փոր ձից 
բա ցա սա կան տպա վո րու թյուն նե րի վրա 
կենտ րո նա նա լով, ըն դ որում, մեր կող մից 
ու սում նա սիր ված երե խա նե րից 5–ի (10%) 
մոտ նման տպա վո րու թյուն նե րի աղ բյուր 
էին դար ձել մուլտ ֆիլ մե րի հե րոս նե րը: Հե
տաքր քա կան էր այն հան գա ման քը, որ 
երե խա նե րը կենտ րո նաց րել էին իրենց 
ու շադ րու թյու նը ոչ մի այն որո շա կի կեր
պար նե րի վրա, այ լև տեքս տում առ կա 
որոշ աֆեկ տիվ բնույ թի մաս նիկ նե րի վրա: 
Նրանք անընդ հատ կրկնում էին որո շա
կի ար տա հայ տու թյուն ներ, բա ռեր, տա լիս 
կպչուն հար ցեր:

Թե թև մտա վոր հե տամ նա ցու թյամբ 
զու գակց վող, բայց աու տիզ մի ավե լի թույլ 
ար տա հայտ վա ծու թյան դեպ քում երե խա
ներն անընդ հատ ձգտում էին նրան, ին
չից վա խե նում էին, սա կայն վա խի հաղ
թա հար ման այդ ինք նա տիպ ձգտումն, 
ինք նին դրանք հաղ թա հա րե լու հնա րա
վո րու թյուն չէր տա լիս նրանց՝ անընդ հատ 
կու տա կե լով հու զա կան լար վա ծու թյու նը:

Մեր կող մից հե տա զոտ ված 27 երե խա
նե րի մոտ հո գե բույ ժի կող մից ախ տո րոշ
վել էր աու տիզմ, ընդ որում, նրանց մտա
վոր զար գաց ման մա կար դա կը հո գե բույ ժի 
կող մից գնա հատ վել էր տա րի քա յին չա
փա նիշ նե րի սահ ման նե րում:

Կա րև որ ենք հա մա րում նշել, որ ի տար
բե րու թյուն վե րը նշված մյուս խմբե րի՝ այս 
երե խա նե րի վա խե րի հե տա զո տու մը շատ 
ավե լի դյու րին էր ինչ պես նրանց հետ կա
պի հաս տատ ման, այն պես էլ հե տա զո տա

կան մե թոդ նե րի կի րառ ման տե սա կե տից:
Մեր կող մից ու սում նա սիր ված 27 երե

խա նե րից տագ նա պայ նու թյան բարձր 
աս տի ճան առ կա էր 20–ի (74%), իսկ մի
ջին աս տի ճան՝ մի այն 7–ի մոտ (26%): 
Հե տաքրք րա կան էր, որ նրան ցից և ոչ 
մե կի մոտ տագ նա պայ նու թյան ցածր մա
կար դակ չէր դիտ վում: Այս երե խա նե րին 
բնո րոշ ընդ հան րաց ված տագ նա պը, որը 
հատ կա պես սրվում էր նոր իրա վի ճակ
նե րում, կոն տակ տի` սո վո րա կան դար
ձած ստե րե ո տի պա յին ձև ե րից դուրս գա
լու անհ րա ժեշ տու թյան, իրենց ուղղ ված 
պա հանջ նե րի բարձ րաց ման դեպ քում: 
Տագ նա պի աճը երե խա նե րի մի մա սի 
մոտ ար տա հայտ վում էր շար ժո ղա կան 
ան հանգս տու թյամբ, իրա րանց մամբ իսկ 
մյուս նե րի մոտ՝ ընդ հա կա ռա կը, չա փա
զանց կաշ կանդ վա ծու թյամբ, կպչուն գոր
ծո ղու թյուն նե րի առա ջաց մամբ:

Տագ նա պայ նու թյան դրսև ո րում նե
րը հատ կա պես ակն հայտ էին դառ նում և 
առար կա յա նում որոշ զգա յա կան տպա
վո րու թյուն նե րի (աղմ կող կեն ցա ղա
յին սար քեր, եր գող խա ղա լիք ներ, որոշ 
երաժշ տա կան գոր ծիք ներ, բարձր ձայն 
և այլն. ) և իրա կան վտանգ ներ կա յաց
նող իրա վի ճակ նե րի (բարձ րու թյուն, ջուր 
և այլն) նկատ մամբ գերզ գա յու նա կու թյան 
վրա հիմն ված մի շարք վա խե րի տես քով: 
Տար բեր կեն ցա ղա յին իրե րի ու առար կա
նե րի նկատ մամբ վա խերն առ կա էին մեր 
կող մից ու սում նա սիր ված 50 երե խա նե րից 
43–ի (86%) մոտ, տար բեր ձայ նե րի նկատ
մամբ վա խե րը դրսև որ վում էին 38 (76%)
երե խա յի մոտ: Մեր կող մից ու սում նա սիր
ված երե խա նե րից 46–ի (92%) մոտ առ կա 
էին վա խեր այս կամ այն գույ նը կամ ձևը 
ու նե ցող առար կա նե րից, այդ թվում նաև 
հա գուս տից, սննդամ թեր քից և այլն:
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Մեր կող մից ու սում նա սիր ված աու
տիզմ ու նե ցող երե խա նե րից 11–ի (22%) 
մոտ ար տա հայտ ված էր մի այ նա կու թյան 
վա խը, 16–ի (32%) մոտ դրսև որ վում էր 
փակ տա րա ծու թյան վա խը և 19–ի (38%) 
մոտ՝ վախ ան ծա նոթ մարդ կանց, մուլտ
ֆիլ մե րի հե րոս նե րի, հե ռուս տա տե սա յին 
կեր պար նե րի նկատ մամբ /գծա պատ կեր 
5/: Բարձ րու թյան վախն առ կա էր մեր կող
մից ու սում նա սիր ված երե խա նե րից 12–ի 
(24%) մոտ և հա ճախ դրսև որ վում էր աս
տի ճան նե րի նկատ մամբ ու նե ցած վա խով: 
Հե տաքրք րա կան է, որ մթու թյան վախն 
առ կա էր մեր կող մից ու սում նա սիր ված 
երե խա նե րից մի այն 2–ի(4%) մոտ:

Հե տաքրք րա կան է, որ չնա յած շրջա
պա տող մի ջա վայ րի նկատ մամբ աու տիզմ 
ու նե ցող երե խա նե րի թվա ցյալ ան տար բե
րու թյան, նրանց բնո րոշ էին սո ցի ա լա կան 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ուե ցող այն պի
սի վա խեր, ինչ պի սին են շրջա պա տող
նե րի, և առա ջին հեր թին մտե րիմ նե րի 
կող մից իրենց վար քի բա ցա սա կան գնա
հատ ման հետ կապ ված վա խե րը: Ինչ պես 
«Վա խը տնակ նե րում» մե թո դի կի րառ
ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը, այն
պես էլ երե խա նե րի նկար նե րի ու նրանց 
ծնող նե րի և դաս տի ա րակ նե րի հարց ման 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց տվե
ցին, որ երե խա նե րը վա խե նում էին որևէ 
բան ինչ պես հարկն է չա նե լուց, որևէ մե
կի սպա սե լիք նե րը չար դա րաց նե լու հե
տև ան քով նրա զայ րույթն առա ջաց նե լուց, 
պատժ վե լուց և այլն: Պատժ վե լու, ու շա
նա լու, ինչ պես նաև ծնող նե րի հան դեպ 
դրսև որ վող վա խերն առ կա էին մեր կող
մից ու սում նա սիր ված երե խա նե րից 19–ի 
(38%)–ի մոտ /գծա պատ կեր 5/:

Երե խա նե րի ծնող նե րի ու դաս տի ա
րակ նե րի հետ մեր զրույց նե րը թույլ են 

տա լիս են թադ րել, որ երե խա նե րի այս ան
հանգս տու թյուն նե րը հա ճախ ու նեն իրենց 
հիմ քե րը, քան զի այս խմբի երե խա նե րը 
հա ճախ դան դա ղա շարժ են, դժվա րու
թյամբ են կենտ րո նաց նում ու շադ րու թյու
նը, վատ են կողմ նո րոշ վում ան սո վոր իրա
վի ճա կում` կու տա կե լով շրջա պա տի հետ 
փո խազ դե ցու թյան բա ցա սա կան փորձ:

Աու տիզմ ու նե ցող երե խա նե րի վա խերն 
առանձ նա նում են իրենց բազ մա զա նու
թյամբ և ան հա տա կան բնույ թով: Այդ վա
խե րը դրսև որ վում են ամե նա տար բեր երև
ույթ նե րի ու իրա վի ճակ նե րի նկատ մամբ, 
այդ թվում և ամե նա սո վո րա կան և չե զոք 
ազ դակ նե րի նկատ մամբ՝ չսահ մա նա փակ
վե լով տա րի քա յին վա խե րի շրջա նա կով: 
Կար ծում ենք, որ այս հան գա ման քը հան
դի սա նում է աու տիզմ ու նե ցող երե խա նե րի 
վա խե րի հայտ նա բեր ման հար ցում դժվա
րու թյուն առա ջաց նող գոր ծոն նե րից մե կը:

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն 
փաս տը, որ եթե նոր մալ զար գա ցում ու
նե ցող երե խա նե րի վա խե րի հաղ թա հար
ման գոր ծըն թա ցում բա վա կան ակ տիվ 
դեր էին խա ղում հո գե կա նի պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ նե րը և մի շարք դեպ
քե րում վա խե րը կրում էին տա րի քա յին 
բնույթ և տվյալ տա րի քա յին փու լի հաղ
թա հար մա նը զու գըն թաց աս տի ճա նա
բար նվա զում էին կամ փո խա րին վում 
տա րի քա յին հա ջորդ փու լին բնո րոշ վա
խե րով, ապա աու տիզ մի դեպ քում վա խե
րի հաղ թա հար ման ժա մա նա կա հատ վա
ծը զգա լի ո րեն ավե լի մեծ է:

Կա րև որ ենք հա մա րում նշել նաև այն 
հան գա ման քը, որ աու տիզ մի դեպ քում 
երե խա յի վա խի առա ջաց ման պատ ճառ
նե րը կա րող են ամե նև ին ան հաս կա նա լի 
և ան հայտ մնալ շրջա պա տող նե րի հա մար 
կամ չտրվել որևէ ժա մա նա կա յին վեր լու
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Գծապատկեր 1 Հետազոտված աուտիզմ ունեցող երեխաների վախերի և տագնապայնության 
մակարդակների ցուցանիշները

ծու թյան՝ իրենց առա ջաց ման ժա մա նա
կա հատ վա ծի առու մով:

Հարկ ենք հա մա րում նշել նաև, որ աու
տիզմ ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի
քի երե խա նե րի մոտ վա խե րը հա ճախ ոչ 
մի այն հստա կո րեն չեն ար տա հայտ վում, 
այ լև երե խա յին շրջա պա տող մե ծա հա
սակ նե րի հա մար լի ո վին ան տե սա նե լի և 
չբա ցա հայտ ված մնա լով շա րու նա կում են 
երե խա յին պա հել հո գե հու զա կան մեծ լար
վա ծու թյան մեջ՝ խո չըն դո տե լով երե խա յի 
զար գաց մա նը:

Ինչ վե րա բե րում է աու տիզմ ու նե ցող 
երե խա նե րի վա խե րի բնույ թին, ապա 
հիմն վե լով մեր կող մից ու սում նա սիր ված 

գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյան և իրա կա
նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 
վրա, հարկ ենք հա մա րում նշել, որ դրանք 
հա ճախ կրում էին գե րար ժե քա յին կամ 
զա ռան ցան քա յին բնույթ:

Վեր լու ծե լով հե տա զոտ ված երե խա նե
րի վա խե րի մա կար դակ նե րը, կա րող ենք 
փաս տել, որ հե տա զոտ ված աու տիզմ ու նե
ցող երե խա նե րից 41–ի (82%) մոտ վա խե
րի մա կար դա կը բարձր էր, իսկ 6–ի (12%) 
մոտ առ կա էր վա խե րի մի ջին մա կար դակ: 
Ինչ վե րա բե րում է վա խե րի ցածր մա կար
դա կին, ապա այն առ կա էր մեր կող մից 
ու սում նա սիր ված երե խա նե րից մի այն 2–ի 
(6%) մոտ: /գծա պատ կեր 6/:

Մեզ հե տաքրք րում էր նաև հե տա զոտ
վող երե խա նե րի տագ նա պայ նու թյան 
մա կար դակ նե րը և վա խե րի ու տագ նա
պայ նու թյան մա կար դակ նե րի հա րա բե
րակ ցու թյու նը: Մեր կող մից հե տա զոտ ված 
երե խա նե րից 41–ի (82%) մոտ առ կա էր վա
խե րի բարձր մա կար դակ, մինչ դեռ տագ
նա պայ նու թյան բարձր մա կար դակ առ կա 
էր նրան ցից 46–ի ( 92%) մոտ: Եթե վա խե րի 
մի ջին մա կար դակ առ կա էր 6–ի (12%) մոտ, 

ապա տագ նա պայ նու թյան ցածր մա կար
դա կը բնո րոշ էր 4 երե խա յի (8%): Ինչ վե
րա բե րում է վա խե րի ցածր մա կար դա կին, 
ապա այն առ կա էր մեր կող մից ու սում նա
սիր ված երե խա նե րից մի այն 2–ի (6%) մոտ: 
Թեև վա խե րի ցածր մա կար դակ ու նե ցող 
երե խա նե րի թի վը 2–ն էր (6%), մեր կող մից 
ու սում նա սիր ված աու տիզմ ու նե ցող որևէ 
երե խայի մոտ տագ նա պայ նու թյան ցածր 
մա կար դակ չէր դրսև որ վում:
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Особенности страхов у детей дошкольного 
возраста с ранним детским аутизмом

А. Манукян
В статье представленны результаты исследования страхов у детей дошкольного 

возраста с ранним детским аутизмом, обсуждаются особенности и закономерности их 
проявления. 

Тhe characteristic features fears of preschool  
children with early infantile autism

A. Manukyan
The article represents the results of a study of fears of preschool children with early in

fantile autism and discusses the characteristic features and regularities of manifestations of 
those fears. 

Այս պի սով, ամ փո փե լով մեր կող մից հե
տա զոտ ված աու տիզմ ու նե ցող նա խադպ
րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի վա խե րի 
հե տա զոտ ման ար դյունք նե րը, կա րող ենք 
նշել, որ աու տիզ մի դեպ քում երե խա յի վա
խի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը հա ճախ 
կա րող են ամե նև ին ան հաս կա նա լի և 
ան հայտ մնալ շրջա պա տող նե րի հա մար, 

դրսև որ վել ան գամ հա րա բե րա կա նո րեն 
չե զոք իրա վի ճակ նե րում: Աու տիզ մի հե
տև ան քով հու զա կան ոլոր տում առա ջա
ցող դժվա րու թյուն նե րը հստա կո րեն ար
տա ցոլ վում էին նաև աու տիզմ ու նե ցող 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի 
վա խե րի քա նա կա կան և որա կա կան բնու
թագ րե րում:
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ԳՈՀԱՐ ԲԱՐՈՅԱՆ 
ԳՈՀԱՐ ՀՈՎՅԱՆ

ԽՄԲԱՅԻՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆը ԱՈՒՏԻԿ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ձԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ
Ման կա կան աու տիզ մը վեր ջին տաս

նա մյակ նե րում գրա վում է շատ հե տա զո
տող նե րի ու շադ րու թյունն այն առու մով, 
որ ավե լի հա ճախ է հան դի պում և որ պես 
երե խա յի հո գե կան զար գաց ման յու րա հա
տուկ դրսև ո րում, ոչ պա կաս տա րած ված 
է, քան բնա ծին կու րու թյու նը կամ խլու թյու
նը: Ցա վոք, հո գե կան զար գաց ման այս 
յու րա հա տուկ խան գա րու մը մեր երկ րում 
դե ռևս բա վա րար ու սում նա սիր ված չէ ան
գամ հա տուկ մաս նա գետ նե րի կող մից, և 
այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ մե ծա նում են 
աու տիկ երե խա նե րը, տա րի ներ շա րու նակ 
չեն կա րո ղա նում մաս նա գի տա կան օգ նու
թյուն ստա նալ և լու ծել իրենց երե խա նե րի 
զար գաց ման խնդի րը:

Հան դի սա նա լով շփման և խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման տար բեր ձև ե րով ար տա
հայտ վող մի ջոց նե րի ան բա վա րա րու թյուն 
կամ պար փակ վա ծու թյուն, որն ար տա
հայտ վում է ան ձի յու րա հա տուկ մե կու
սաց մամբ, աու տիզ մին բնու թագ րա կան 
են խո րը մտա վոր թեր զար գաց վա ծու թյու
նը, խոս քա յին դժվա րու թյուն նե րը, նև րո
տիկ խան գա րում նե րը (Е. Р. Баенская, 
М. М. Либлинг, О. С. Никольская, U. Frith, 
L. Wing Е. С. Иванов, B. Bettelheim), որոնց 
հե տև ան քով էլ երե խան դեռ վաղ ման կա
կան հա սա կից հայտն վում է սո ցի ա լա կան 
ան հար մա րո ղա կա նու թյան վի ճա կում:

Հայտ նի է, որ տար բեր հաս տա տու
թյուն նե րի (վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն
ներ, նե րա ռա կան կրթու թյուն իրա կա նաց
նող դպրոց ներ, ՆՈւՀ) մաս նա գետ նե րի 
հիմ նա կան խնդի րը աու տիկ երե խա նե րին 
հա ղոր դակց ման մեջ ներգ րա վե լու կա
րև ո րա գույն գոր ծըն թացն է, որը կա րիք 
ու նի բազ մա մա կար դակ և լայ նա ծա վալ 
կա տա րե լա գործ ման: Այս առու մով, հա
տուկ ու շադ րու թյան պետք է ար ժա նաց նել 
աու տիզ մի շտկման գոր ծող և նո րա գույն 
մե թո դի կա նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ
տու թյա նը, հա ղոր դակց ման տար բեր մի
ջոց նե րի և պայ ման նե րի կի րառ մա նը, 
ինչ պես նաև՝ խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րի կա տա րե լա գործ մա նը, որով էլ 
կհիմ նա վոր վի ար դյու նա վետ լո գո պե դա
կան աշ խա տան քը:

Գո յու թյուն ու նե ցող խնդրի լուծ ման հա 
մար անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում խոս քա
յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի այն պի
սի ձև ա վո րու մը, որը կու նե նա խոս քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա
սիր ման և ձև ա վոր ման հա մա լիր ծրա գիր` 
նե րա ռե լով հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի, 
հատ կա պես մտա ծո ղու թյան, հի շո ղու
թյան, ըմբռն ման և ու շադ րու թյան զար
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Նման ծրագ րի իրա կա նա ցու մը թույլ կտա 
աու տիզ մի շտկման գոր ծըն թա ցում կա րև
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ո րել խոս քա յին հա ղոր դակց ման այն պի սի 
մի ջոց նե րի ձև ա վո րու մը, որոնք էլ, առա
վե լա գույնս, որա կա կան ազ դե դցու թյուն 
կու նե նան ճա նա չո ղա կան ոլոր տի ձև ա
վոր ման և զար գաց ման վրա:

Ու սում նա սի րե լով հո գե բա նա ման կա
վար ժա կան գի տա կան մե թո դա կան գրա
կա նու թյու նը, ինչ պես նաև աու տիզ մով 
երե խա նե րի հետ կազ մա կերպ վող աշ
խա տանք նե րի բո վան դա կու թյու նը, պարզ 
է դառ նում, որ այս հա մախմ բի երե խա
նե րի հա ղոր դակց ման հմտու թյուն նե րի 
զար գաց ման, ինչ պես նաև այդ հմտու
թյուն նե րի ձև ա վոր ման հա մար հա մա պա
տաս խան պայ ման նե րի և դի ագ նոս տիկ 
հար ցե րին և խնդիր նե րին ուղղ ված մե
թոդ ներն և մի ջոց նե րը քիչ են ու սում նա
սիր ված, և գրե թե չկան հա տուկ մշակ ված 
մե թո դա կան ծրագ րեր, որոնք ուղղ ված 
կլի նեն նրանց խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րի զար գաց մանն ու կա տա րե լա
գործմա նը:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ աու տիզ մի շտկման գոր ծըն թա ցում 
մենք կա րև ո րում ենք մի այն այս երե
խա նե րին բնո րոշ որո շա կի յու րա հատ
կու թյուն նե րի հաշ վա ռու մը, հե տա զո
տու թյան ըն թաց քում մեր առ ջև դրվել 
են հե տև յալ խնդիր նե րը՝
1. Ու սում նա սի րել աու տիկ երե խա նե

րի խոս քա յին և ոչ խոս քա յին հա ղոր
դակց ման մի ջոց նե րի, հու զա կա մա յին 
ոլոր տի, վար քի զար գաց ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը ինչ պես խմբա
յին, այն պես էլ՝ ան հա տա կան պա
րապ մունք նե րի և ազատ ժա ման ցի 
ըն թաց քում (Վայ լեն դի գնա հատ ման 
սանդ ղա կի հի ման վրա):

2. Բա ցա հայ տել աու տիզ մի շտկման գոր
ծըն թա ցում խոս քա յին հա ղոր դակց

ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր ման հնա րա
վոր ու ղի նե րը:

3. Փոր ձա րա րա կան ճա նա պար հով մշա
կել խոս քա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց
նե րի ձև ա վոր ման մե թո դա կան ծրա
գիր, որում կա ռանձ նաց վեն հա տուկ 
պայ ման ներ, մի ջոց ներ, որոնք հնա րա
վո րու թյուն կտան աու տիզ մի դեպ քում 
ձև ա վո րելու խոս քա յին հա ղոր դակց
ման բա վա րար մա կար դակ:

4. Գի տա փոր ձով հիմ նա վո րել աու տիկ 
երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
մշակ ված ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու
նը և կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ 
շտկո ղա կան ման կա վար ժա կան աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քում:
Վե րո հի շյալ խնդիր նե րի լու ծու մը են

թադ րում է հե տև յալ մաս նա վոր խնդիր նե
րի լու ծու մը՝
•	 ու սում նա սի րել և վեր լու ծել այս խնդրի 

ու սում նա սիր վա ծու թյան աս տի ճա նը լո
գո պե դա կան գոր ծըն թա ցում

•	 ու սում նա սի րել յու րա քան չյուր երե խա
յի կող մից գոր ծած վող հա ղոր դակց ման 
ձևը (վեր բալ հա ղոր դակ ցում, ժես տեր, 
հա ղոր դակց ման բա ցա կա յու թյուն) և 
հաշ վի առ նե լով հա ղոր դակց ման մի
ջոց նե րի օն տո գե նե տի կա կան զար գա
ցու մը՝ մշա կել հա ղոր դակց ման հմտու
թյուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված 
հա մա պա տաս խան ծրա գիր

•	 վեր լու ծել աու տիկ երե խա նե րի խմբա
յին պա րապ մունք նե րին մաս նակ
ցու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը՝ զու
գա հեռ ներ անց կաց նե լով խմբա յին 
պա րապ մունք նե րին մաս նակ ցած և 
չմաս նակ ցած երե խա նե րի խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի գոր ծած
ման մի ջև
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•	 վեր լու ծել ավան դա կան և ար դի այն մե
թոդ նե րը, որոնք ուղղ ված են աու տիկ 
երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր մա նը
Վե րոն շյալ խնդիր նե րի լուծ ման, ինչ

պես նաև աու տիկ երե խա նե րի խոս քա
յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր
ման և կա տա րե լա գործ ման նպա տա կով 
մեր կող մից մշակ վել է ծրա գիր, որում 
առանձ նա հա տուկ տեղ են զբա ղեց նում 
խմբա յին պա րապ մունք նե րը, ընդ հա նուր, 
նուրբ շար ժո ղա կա նու թյան զար գաց մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րը, երաժշ տա
կան թե րա պի ա յի, ռիթ մի կա յի անց կա ցու
մը: Մենք կա րև ո րում ենք աու տիկ նե րի 
խոս քա յին հա ղոր դակց ման հմտու թյուն
նե րի ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցում խմբա
յին պա րապ մունե րի կազ մա կեր պու մը և 
մաս նա վո րա պես՝ հա սա կա կից նե րի մի ջև 
հա ղոր դակց ման ապա հո վու մը: Խմբա յին 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում երե խան 
սո վո րում է խա ղալ, նկա րել հա սա կա կից
նե րի հետ, կա տա րել հա մա տեղ բազ մա
պի սի աշ խա տանք ներ, առա ջադ րանք ներ, 
օգ նել ըն կե րո ջը, սո վո րում է հա ղոր դակց
վել, ձեռք է բե րում սո ցի ա լա կան փորձ [3]: 
Ինչ պես հայտ նի է, աու տիկ երե խա նե րը 
դժվա րա նում են հա ղոր դակց վել ինչ պես 
մե ծա հա սա կնե րի, այն պես էլ երե խա նե րի 
հետ, մինչ դեռ զար գաց ման խան գա րում
ներ չու նե ցող երե խան սի րով խա ղում և հա
մա գոր ծակ ցում է ինչ պես մե ծե րի, այն պես 
էլ հա սա կա կից նե րի հետ, որի ար դյուն քում 
զար գա նում է երե խա յի ան ձը, ձև ա վոր վում 
է վար քա գի ծը և այլն: Աու տիզ մի դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է հա տուկ մի ջամ տու թյուն՝ 
երե խա–երե խա կա պը ապա հո վե լու հա
մար: Նրանց անհ րա ժեշտ է «սո վո րեց նել 
խա ղալ հա սա կա կից նե րի հետ»: Այս նկա
տա ռու մով էլ կա րև ո րում ենք խմբա յին պա

րապ մունք նե րի կազ մա կեր պու մը: Վեր լու
ծե լով մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նը, 
պարզ է դառ նում, որ շատ քիչ հե ղի նակ ներ 
են անդ րա դար ձել աու տիզ մի շտկման գոր
ծըն թա ցում կի րառ վող խմբա յին պա րապ
մունք նե րի անհ րա ժեշ տու թյան հար ցին 
(А. В. Ха у стов 2007):

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը և դի տում նե
րը փաս տում են, որ վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն նե րում և նե րա ռա կան կրթու
թյուն իրա կա նաց նող դպրոց նե րում ան հա
տա կան պա րապ մունք նե րը գե րակշ ռում 
են խմբա յին աշ խա տանք նե րին:Մեր կող
մից կա տար ված դի տար կում նե րը խմբա
յին պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ թույլ են 
տա լիս ար ձա նագ րել, որ թեև պա րապ
մուն քը խմբա յին է, այ նո ւա մե նայ նիվ, երե
խա նե րը շփվում են մի այն տվյալ մաս նա
գե տի հետ (ման կա վարժ, երաժշ տու թյան 
դաս տի ա րակ և այլն) և չեն հա ղոր դակց
վում մի մյանց հետ. նրանք կա տա րում են 
առա ջադ րանք ներ, եր գում են, պա րում, 
նկա րում, սա կայն թե րի է «երե խա յա կենտ
րոն» մո դե լը: Մեր խնդիրն է ապա հո վել 
աու տիկ երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր
դակ ցու մը, մաս նա վո րա պես, հա սա կա
կից նե րի հետ, քա նի որ ան ձի ձև ա վո րու մը 
իրա կա նա նում է հենց հա սա կա կից նե րի 
հետ շփման մի ջոց նե րով, ինչ պես նաև 
ստեղ ծել հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, 
մշա կել նոր մի ջոց ներ և պայ ման ներ՝ խոս
քա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձև ա
վոր ման հա մար:

 Խմբա յին աշ խա տանք նե րը սեր տո րեն 
կապ ված են ան հա տա կան պա րապ մունք
նե րի հետ [7]: Այն ամե նը, ինչ սո վո րում է 
երե խան ան հա տա կան պա րապ մունք նե
րի ըն թաց քում, խմբում փոր ձարկ վում է 
մաս նա կից նե րի քա նա կի ավե լա ցու մով: 
Օրի նակ՝ ան հա տա կան պա րապ մուն քնե
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րին սո վո րում է երե խան խնդրան քի ձևը 
՝ «տուր գնդա կը» – խմբա յի նի ժա մա նակ՝ 
խնդրանքն ուղղ վում է ըն կեր նե րին: Պա
րապ մունք նե րը կազ մա կերպ վում են շա
բա թա կան 2 ան գամ՝ 1 ժամ տև ո ղու թյամբ:

Մեր կող մից կա տար ված հար ցում
նե րը վկա յում են, որ, իս կա պես, ան հա
տա կան պա րապ մունք նե րի անց կա ցու մը 
գե րակշ ռում է խմբա յին պա րապ մուն քնե
րին: Հար ցում նե րի ար դյուն քում պարզ 
դար ձավ, որ մաս նա գետ նե րի. (լո գո պեդ, 
հո գե բան. ման կա վարժ) մի այն 10%–ն է 
կա րև ո րում մի այն ան հա տա կան պա րապ
մունք նե րի անց կա ցու մը, մնա ցած 90%–ը 
աու տիկ երե խա նե րի խոս քա յին հա ղոր
դակց ման ձև ա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
կա րև ո րում են և՛ ան հա տա կան, և՛ խմբա
յին պա րապ մունք նե րը՝ հա մա րե լով մե կը 
մյու սի շա րու նա կու թյու նը:

Խմբա յին աշ խա տանք ներն իրա կա նա
նում են հա տուկ հո գե բա նու թյան, ման կա
վար ժու թյան, հա տուկ ման կա վար ժու թյան 
բնա գա վա ռում կի րառ վող ընդ հա նուր 
և գոր ծա ծա կան հե տև յալ սկզբունքերի 
հիման վրա.
1. Հա մա կարգ ված նե րազ դե ցու թյան 

սկզբունք՝ բազ մա մաս նա գի տա կան 
թի մի նպա տա կա ուղղ ված աշ խա
տանք, քա նի որ, որ քան շատ մաս
նա գետ ներ աշ խա տեն երե խա յի հետ, 
այն քան նա առա վել լավ կտի րա պե
տի տվյալ հմտու թյա նը: Հա ճախ, երե
խան իր սո վո րած հմտու թյու նը չի կա
րո ղա նում տե ղա փո խել սո ցի ա լա կան 
այլ իրա վի ճակ, այդ իսկ պատ ճա ռով 
կա րև ո րում ենք պա րապ մունք նե րի 
վայ րի տե ղա փո խու թյու նը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ:

2. Հա մա կար գայ նու թյան սկզբունք: Լո
գո պե դա կան աշխա տանք նե րը պետք 

է լի նեն հա մա կար գա յին, որո շա կի՝ ոչ 
շատ խիստ ռե ժի մով:

3. զննա կա նու թյան սկզբունք: Հե տա զո
տու թյուն նե րը փաս տում են, որ նրանք 
դժվա րա նում են օգտ վել նշա նա յին 
հա մա կար գե րից, սիմ վոլ նե րից, ուս
տի կա րե լի է կի րա ռել այ լընտ րան քա
յին օգ նող վի զո ւալ մի ջոց ներ՝ քար տեր, 
իրա վի ճա կա յին նկար ներ

4. Տար բե րակ ված մո տեց ման սկզբունք: 
Պետք է հաշ վի առ նել յու րա քան չյուր 
երե խա յի ան հա տա կան և տա րի քա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

5. Հա ջոր դա կա նու թյան սկզբունք: 
Պարզ հմտու թյուն նե րից անց նել բարդ 
հմտու թյուն նե րի մշակ մա նը (օրի նակ՝ 
եթե երե խան չի տի րա պե տում պար
զա գույն հա ղոր դակց ման ձև ե րին, 
կամ էլ՝ եթե նա չի կա րող երկ խո սու
թյան մեջ մտնել):
Խմբա յին պա րապ մունք նե րի անց կաց

ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է՝
Առաջ նա հերթ ու սում նա սի րել յու րա

քան չյուր երե խա յի ան հա տա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր երե
խա յի հետ պետք է աշ խա տի «ուղ ղոր դող» 
մաս նա գետ, ով երե խա յին կօգ նի, կխթա
նի այս կամ այն գոր ծո ղու թյուն կա տա րե
լիս, մաս նա վո րա պես՝ հա սա կա կից նե րի 
հետ խոս քա յին հա ղոր դակց ման գոր ծըն
թա ցի կազ մա կերպ ման ընթացքում:

Խմբում ներգ րա վել է 4–5 երե խա, և, 
ամե նա կա րև ո րը, պա րապ մունք նե րին 
ներգ րա վել զար գաց ման խնդիր ներ չու նե
ցող հա սա կա կից նե րի (եղ բայր, քույր, ան
ծա նոթ երե խա ներ, ծնող):

Ապա հո վել աշ խա տանք նե րի բազ մա զա
նու թյու նը՝ նկար չու թյուն, պար, ռիթ մի կա, 
խոս քա յին խա ղեր, երգ՝ շեշ տը դնե լով զույ
գե րով խա ղե րի ու առա ջադ րանք նե րի վրա:
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Կա րև ո րել և ապա հո վել ծնող նե րի մաս
նակ ցու թյու նը խմբա յին պա րապ մունք նե
րին՝ առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լով 
լո գո պե դա կան աշ խա տանք նե րը:

Պետք է ապա հո վել նաև պա րապ
մունք նե րի սիս տե մա տի կու թյու նը և երե
խա նե րի պար բե րա բար մաս նակ ցու թյու
նը: Մենք կա րև ո րում ենք նաև ծնող նե րի 
տե ղե կաց վա ծու թյու նը երե խա նե րի ցու
ցա բե րած ար դյունք նե րի և ձա խո ղում նե
րի հար ցում

Մեր կող մից անց կաց ված մի ա մյա հե
տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա ձև ա վոր
վել են հե տև յալ հե տև ու թյուն նե րը`

Աու տիզ մի շտկման գոր ծըն թա ցում 
իրա կա նաց վող հա ղոր դակց ման ձև ա
վոր ման բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րը նե
րա ռում են հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու թյուն և թույլ են տա լիս բա ցա հայ տել 
խոս քա յին հա ղոր դակց ման զար գաց ման 
նոր մո տե ցում ներ:

Հե տա զոտ ման տվյալ նե րը թույլ են 
տա լիս ստեղ ծել տե սա կա նո րեն և գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված մե թո դա կան այն
պի սի հա մա կարգ, որն ուղղ ված է աու տիզ
մով տա ռա պող երե խա նե րի խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր մա
նը, հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ և 
այն պի սի հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 

խնդիր նե րի առա ջադր մամբ, որոնք, կախ
ված ամեն մի մաս նա վոր դեպ քից, թույլ են 
տա լիս մշա կել շտկո ղա կան աշ խա տան քի 
ռազ մա վա րու թյու նը:

Հա ղոր դակց ման խոս քա յին մի ջոց նե
րը պա հան ջում են նման երե խա նե րի սո
ցի ա լա կան զար գաց ման որո շա կի չա փա
նիշ ներ, որոնք կներգ րա վեն նաև մտա վոր 
զար գաց ման ոլոր տը:

Հա տուկ մե թո դի կան, որն ուղղ ված է 
խոս քա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի 
ձև ա վոր մա նը, պետք է ներգ րա վի նաև 
երե խա նե րի հո գե ֆի զի կա կան զար գաց
ման ոլոր տը, որն էլ իր հեր թին պա հան
ջում է ընդ հա նուր և նուրբ մո տո րի կա յի 
զար գաց ման հա տուկ պա րապ մունք ներ, 
ինչն էլ ավե լի կա տա րյալ կդարձ նի խոս
քա յին հա ղոր դակց ման ձև ա վոր ման գոր
ծըն թա ցը, իսկ հե տա գա յում` նաև գրա ճա
նա չու թյու նը:

Այս պի սով, մենք կա րև ո րում ենք 
խմբա յին պա րապ մունք նե րի կազ մա կեր
պու մը աու տիկ երե խա նե րի խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձև ա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում, որը նե րա ռում է վե րո հի
շյալ սկզբունք նե րը և լու ծում է ծա ռա ցած 
այն պի սի խնդիր նե ր, ինչ պի սիք խո չըն դո
տում են հա ղոր դակց ման գոր ծըն թաց նե
րի զար գա ցու մը, հա սա կա կից նե րի հետ 
շփման ապա հո վու մը, շփման մո տի վա ցի
ա յի խթա նու մը:
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ՄԵՐԻ ՇԱԲՈՅԱՆ

ձԱՅՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
 ԱՆձԱՆՑ ԲԺՇԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  

ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՔԱՐՏ

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում նկատ վում 
է ձայ նի խան գա րում նե րի զգա լի աճ, ին չը 
մեծ մա սամբ պայ մա նա վոր ված է շրջա
կա մի ջա վայ րի էկո լո գի ա կան, քի մի ա կան 
և ճա ռա գայ թա յին տար բեր բա ցա սա
կան գոր ծոն նե րով: Ձայ նա յին ապա րա տի 
տար բեր հի վան դու թյո ւննե րի հե տև ան
քով ձայ նի խան գա րում նե րը բա վա կա
նին տա րած ված են ին չպես երե խա նե րի, 
այն պես էլ մե ծա հա սակ նե րի մոտ: Ուս տի 
խոս քի և մաս նա վո րա պես ձայ նի խան
գա րում նե րի կան խար գել ման և շտկո ղա
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը 
առա վել ար դյո ւնա վետ կազ մա կեր պե լու 
հա մար կա րև որ վում է բժշկա ման կա վար
ժա կան մի ջո ցա ռու մե րի հա մա լիր մո
տե ցու մը, որը ձայ նի խան գա րում նե րի 
շտկման գոր ծըն թա ցում պա հան ջում է ֆո
նի ատ րի կա կան գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ
րա վել նաև լո գո պեդ նե րի: Լո գո պե դա կան 
շտկո ղա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տան
քը մա նա կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ամ բող ջու թյո ւն է, որն ուղղ ված է ձայ նա
խոս քա յին ու նա կու թյո ւննե րի ճիշտ ձև ա
վոր մա նը և ամ րապնդ մա նը [1]:

Լո գո պե դի ա յի և ֆո նի ատ րի ա յի փո
խա դարձ կա պի մի ջո ցով հարս տա նում են 
գի տե լիք նե րը, իսկ այդ գի տե լիք նե րը ձեռք 
են բեր վում հա րա կից գի տու թյո ւննե րից:

Ձայնն իր ան սահ ման երան գա վոր
մամբ հարս տաց նում է մար դու խոս քը, 
որն էլ ազ դե ցու թյո ւն է թող նում զրու ցակ
ցի վրա: Ձայ նի ան հա տա կան որակ նե րը 
կա րև որ վել են դե ռևս Հին Հու նաս տա նում: 

Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի անձ նագ
րե րում սե ռի, հա սա կի, մա զե րի, աչ քե րի 
գույ նի հետ մեկ տեղ նշվում էին նաև տե
ղե կու թյո ւններ ձայ նի հնչե րան գի վե րա բե
րյալ: Այժմ ձայ նի ան հա տա կան որակ նե րը 
արժ ևոր վում են ու ժա յին կա ռույ ցնե րի աշ
խա տան քում` որ պես յու րօր ինակ մուտ քի 
ծած կագ րեր:

Բա զում մաս նա գի տու թյո ւննե րի ներ
կա յա ցո ւցի չնե րի հա մար ձայ նը աշ խա
տան քի հիմ նա կան զենքն է, գոր ծիք, 
որի կո րուս տը կամ վնա սու մը կա րող է 
ար մա տա պես անդ րա դառ նալ ան ձի հա
սա րա կա կան կար գա վի ճա կի վրա` սահ
մա նա փա կե լով նրա ին քնա հաս տատ ման 
հնա րա վո րու թյո ւննե րը:

Ձայ նի կար գա վո րու մը մար դու կյան
քում տև ում է եր կա րա տև շրջան` ծննդյան 
օր ից մին չև խոր ծե րու թյո ւն: Ծնվե լու պա
հին երե խա յի ճի չը նրա` լույս աշ խարհ 
գա լու առա ջին վկա յու թյո ւնն է: Վաղ ման
կու թյան շրջա նում ձայ նի զար գա ցու մը 
անխ զե լի ո րեն կապ ված է նրա օր գա նիզ մի 
փո փոխ ման և մաս նա վո րա պես ձայ նա յին 
ապա րա տի և կենտր ոնա կան նյար դա յին 
հա մա կար գի փոխ գոր ծու նե ու թյան հետ:

Պա տա նե կու թյան տա րի նե րին ձայ նի 
փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են 
օր գա նիզ մի ներ զա տա կան վե րա կա ռուց
ման ազ դե ցու թյամբ, որը տե ղի է ու նե նում 
սե ռա հա սու նաց ման շրջա նում: Հենց այս 
պա հից էլ ձայ նը վառ ար տա հայտ ված ան
հա տա կան գծեր է ձեռք բե րում, որի շնոր
հիվ մար դը զգաց մուն քա յին վի ճակ նե րի 
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ար տա հայտ ման լայն հնա րա վո րու թյուն
ներ է ստա նում:

Ձայ նի բնու թագր ման այս պի սի բազ
մա զա նու թյու նը նոր մա յի և ախ տա բա նա
կան փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե րում 
ար տա հայտ վում է ինչ պես ակուս տի կո
րեն, այն պես էլ անա տո մի ա պես, նա խա
սահ մա նում է ձայ նահնչ ման նշա նա կա լի 
բնու թա գի րը` այն դարձ նե լով տար բեր 
գի տա կան ճյու ղե րի ու սում նա սի րու թյան 
առար կա: Ակուս տի կա յի տե սան կյու նից 
ձայ նը դիտ վում է որ պես հնչյուն, կեն սա
բա նու թյան և կեն սա ֆի զի կա յի տե սա կե
տից` որ պես օր գա նիզ մի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք, եր գե ցո ղու թյան ար վես տի տե
սան կյու նից` որ պես գե ղա գի տա կան ար
դյունք, հո գե բա նու թյան տե սան կյու նից` 
որ պես մար դու զգաց մուն քա յին վի ճա կը 
ար տա ցո լող ցու ցա նիշ:

Ակուս տի կա յի հա մա ձայն` մի ջա վայ
րում օդի հատ վա ծի տա տա նում նե րի տա
րա ծու մը հա մար վում է հնչյուն: Մար դը և՛ 
խո սում է, և՛ եր գում օդա յին մի ջա վայ րում. 
այդ պատ ճա ռով ձայ նի հնչյու նը օդի մաս
նիկ նե րի տա տա նումն է, որոնք տա րած
վում են ալիք նե րի տես քով:

Ձայ նի հնչյու նը, որը մենք լսում ենք, կա
րե լի է բնու թագ րել ըստ մի քա նի հիմ նա
կան հատ կա նիշ նե րի` ձայ նի հնչո ղու թյուն, 
բարձ րու թյուն, ձայ նի ուժգ նու թյուն, էներ
գիա, տև ո ղու թյուն, տեմբր, ռե զո նանս:

Հնչյու նի բարձ րու թյու նը ձայ նա յին ծալ
քե րի տա տա նում նե րի հա ճա խա կա նու
թյան սու բյեկ տիվ ըն կա լումն է: Որ քան 
հա ճախ են տե ղի ու նե նում այդ տա տա
նում նե րը, այն քան բարձր է ըն կալ վում 
հնչյու նը (ձայ նը):

Տո նի բարձ րու թյան որա կը կախ ված 
է ձայ նա յին ծալ քե րի տա տան վող շար
ժում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նից: Հենց 

այն, թե որ քան տա տա նում ներ են իրա
կա նաց նում ձայ նա յին ծալ քե րը և որ քան 
խիտ են թա ծալ քա յին օդ են բաց թող նում, 
պայ մա նա վո րում է հնչյու նի հա ճա խա կա
նու թյու նը, այ սինքն` տո նի բարձ րու թյու նը:

Ձայ նի դի ա պա զո նը որոշ վում է այն տո
նե րի հա ջոր դա կա նու թյամբ, որոնք կա րող է 
վե րար տադ րել մար դու ձայ նա յին ապա րա
տը (սա յու րա քան չյուր մար դու հա մար ան
հա տա կան բնույթ է կրում): Ձայ նի դի ա պա
զո նը բնու թագր վում է մի շարք գոր ծոն նե րով` 
տա րիք, սեռ, ձայ նա յին ապա րա տի անա տո
միա–ֆի զի ո լո գի ա կան հատ կա նիշ ներ:

Ձայ նի ու ժը պայ մա նա վոր ված է վիբ
րա ցի ա յի են թարկ վող ձայ նա յին ծալ քե րի 
տա տա նում նե րի ին տեն սի վու թյամբ: Ձայ
նի ուժ հաս կա ցու թյան հետ ուղ ղա կի ո րեն 
կապ ված է ձայ նի էներ գիա կամ լսե լի ու
թյուն հաս կա ցու թյու նը:

Ձայ նի հնչյու նի էներ գի ան ձև ա վոր վում 
է ձայ նա յին ծալ քե րի, շնչա ռա կան մկան
նե րի և ռե զո նա տոր նե րի աշ խա տան քի 
էներ գի ա յի գու մա րի հաշ վին:

Հնչյու նի տեմբ րը ձայ նի էա կան բնու
թագ րիչն է: Նրա այս որա կի մի ջո ցով 
ենք մենք ճա նա չում ծա նոթ մարդ կանց, 
հայտ նի եր գիչ նե րին` ան ձամբ չտես նե լով 
նրանց: Տեմբ րը ար տա ցո լում է հնչյուն նե
րի ակուս տի կա կան բա ղադ րու թյու նը, այ
սինքն` կա ռուց ված քը: Տեմբ րը հնչյու նին 
բնո րոշ որա կա կան առանձ նա հատ կու
թյուն նե րից է, որը ձև ա վոր վում է ձայ նա յին 
ծալ քե րի տա տա նում նե րի և ռե զո նա տոր
նե րի աշ խա տան քի ար դյուն քի հա մադ րու
թյու նից:

Ձայնն իր բնույ թով տար բեր հնչյուն
նե րի ամ բող ջու թյուն է, որն առա ջա նում է 
ձայ նա յին ծալ քե րի տա տան ման ար դյուն
քում, իսկ ձայ նի հնչյու նը օդի հատ ված նե
րի տա տա նումն է:
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Ձայ նի աղ բյու րը կո կորդն է` իր տա
տան վող ձայ նա յին ծալ քե րով: Որ քան 
հա ճախ են ձայ նա յին ծալ քե րի տա տա
նում նե րը, այդ քան մեր կող մից ըն կալ վող 
հնչյու նը բարձր է լի նում:

Ձայ նի խան գա րու մներն առա վել հա
ճախ հան դի պում են խոս քա յին մաս նա գի
տու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց մոտ (ման
կա վարժ ներ, դա սա խոս ներ, եր գիչ ներ և 
այլք): Դրանք պայ մա նա վոր ված են ձայ
նա յին ապա րա տի ախ տա բա նա կան փո
փո խու թյուն նե րով և ձայ նահնչ ման բա ցա
կա յու թյամբ: Ձայ նի խան գա րու մը ձայ նի 
բա ցա կա յու թյունն է կամ դրա մաս նա կի 
խան գա րու մը ձայ նա յին ապա րա տի տար
բեր ախ տա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րի 
ար դյուն քում: Ձայ նի խան գար ման հիմ նա
կան ախ տա նիշ ներն են ձայ նի հյուծ վա ծու
թյու նը, խռպո տու թյու նը, ռնգայ նու թյու նը, 
կոշ տու թյու նը, կո կոր դում ցա վի և քո րի 
զգա ցո ղու թյու նը [2]:

Բազ մա թիվ ախ տա նիշ նե րի առ կա
յու թյան դեպ քում դիտ վում են շնչա ռա
կան և ձայ նա ռա ջաց ման կո պիտ խան
գա րում ներ, ընդ հուպ մին չև ձայ նի լրիվ 
բա ցա կա յու թյուն (աֆո նիա): Նման ախ
տա բա նու թյան դեպ քում մար դու կյան քը 
փրկե լու հա մար կի րառ վում են մի շարք 
վի րա հա տա կան մի ջո ցա ռում ներ, որոնք 
բար դաց նում, եր բեմն էլ` ար գե լա կում են 
ձայ նա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցը: Քաղց կե
ղի հե տև ան քով ձայ նա լա րե րի հե ռաց ման 
(լա րին գո էկ տո միա) հետ վի րա հա տա կան 
շրջա նում ձայ նի վե րա կանգ նու մը ման կա
վար ժա կան խնդիր է` լո գո պե դա կան և մե
թո դո լո գի ա կան հնար:

Հարկ է նշել, որ ձայ նի վե րա կանգ նու
մը բարդ գոր ծըն թաց է, որի հիմ քում ըն
կած է նեղ մաս նա գետ նե րի` հստակ ձև ով 
կազ մա կերպ ված հա մա տեղ գոր ծու նե ու

թյու նը (քիթ–կո կորդ–ականջ, ֆո նի ա տոր, 
լո գո պեդ, հո գե բան, ֆի զի ո թե րա պևտ): 
Ի դեպ, բազ մա մաս նա գի տա կան թի
մում լո գո պե դի կող մից կազ մա կերպ ված 
շտկո ղա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը 
առանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում և մեծ 
շեշ տադ րում ստա նում: Ձայ նի կո րուս տը, 
որը ան ձի որա կա կան հատ կա նիշ նե րից է, 
չի են թադ րում սո ցի ա լա կան հա ղոր դակց
ման ավարտ, այլ են թա կա է վե րա կանգն
ման՝ ման կա վար ժա կան մի ջո ցա ռում նե
րի շնոր հիվ: Ձայ նա լա րե րի հե ռա ցու մից 
հե տո կեղծ (պսև դո) ձայ նի ձև ա վորումը 
աս տի ճա նա բար հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում հա ղոր դակց վե լու ձայ նեղ խոս քով: 
Տվյալ խնդի րը լու ծում է ստա նում լո գո պե
դա կան օգ նու թյան մի ջո ցով, ին չը են թադ
րում է շտկո ղա ման կա վար ժա կան և հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
մի ամ բող ջա կան հա մա կարգ: Ձայ նի 
խան գա րում նե րի վե րա կանգն ման գոր
ծում ման կա վար ժա կան խնդիր նե րից կա
րև ո րա գույ նը նրա առողջ ապ րե լա կեր պի 
և կյան քի որա կի ապա հով վումն է: Առող
ջու թյան ամ րապնդ ման, պահ պան ման 
գոր ծը հատ կա պես կա րև որ է ձայ նի խան
գա րումնե րով ան ձանց հա մար: Ձայ նի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց հե տա
զո տու թյու նը ճշգրիտ դարձ նե լու հա մար 
մեր կող մից մշակ վել է բժշկա ման կա վար
ժա կան հա մա լիր հե տա զոտ ման քարտ, 
որը նա խոր դել է ձայ նի խան գա րում ներ ու
նե ցող ան ձանց բժշկա ման կա վար ժա կան 
հե տա զո տու մը: Հա մա լիր հե տա զոտ ման 
գլխա վոր, դե ղա մի ջոցն է բժիշկ նե րի և լո
գո պեդ նե րի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նը, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առա վե լա
գույնս ճշգրիտ բա ցա հայ տելու խան գար
ման առա ջաց ման պատ ճառ նե րը և վե րա
կանգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցում կի րա ռելու 
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առա վել ար դյու նա վետ ման կա վար ժա կան 
մի ջոց ներ և մե թոդ ներ:

Ձայ նի խան գա րու մնե րի դեպ քում լո գո
պե դա կան հա մա լիր շտկո ղա վե րա կանգ
նո ղա կան աշ խա տան քը ան մի ջա պես 
սկսվում է հի վան դու թյան զար գաց ման 
պատ մու թյու նը հա վա քագ րե լիս. առա ջին 
բա ռե րը լսե լով` ակն հայտ է դառ նում ձայ
նի խան գար ման բնույ թը: Լո գո պե դա կան 
հե տա զո տու թյան ժա մա նակ հաշ վի է առն
վում ձայ նա յին ապա րա տի բո լոր բա ժին
նե րի վի ճա կը` գե նե րա տո րա յին (կո կորդ), 
էներ գե տի կա կան (շնչա ռա կան օր գան ներ) 
և կե րակ րա փող, որ տեղ էլ ձև ա վոր վում 
են հնչյու նի ռե զո նա վո րու մը և ելև է ջում
նե րը: Սա կայն քիթ–կո կորդ օր գան նե րի 
հե տա զո տու թյու նը հա ճախ կա տար վում է 
մեր կող մից, իսկ հի վան դու թյան պատ կե
րը առա վել ակն հայտ դարձ նե լու հա մար 
օգտ վում ենք գոր ծի քա յին հե տա զոտ ման 
ար դյունք նե րից:

Կո կոր դի վի ճա կի մա սին առա ջին 
պատ կե րա ցու մը տա լիս է լա րին գոս կո պի
ան: Այն բա ցա հայ տում է հի վան դու թյան 
անա տո մի ա կան փո փո խու թյուն նե րը կամ 
բոր բո քում նե րը: Ձայ նա յին ծալ քե րի գոր
ծըն թա ցի մա սին ավե լի ման րակր կիտ 
պատ կեր է տա լիս լա րին գոստ րո բոս կո պի
ան: Հա տուկ գոր ծի քի` էլեկտ րա կան ստրո
բոս կո պի օգ նու թյամբ կա րե լի է հե տև ել 
ձայ նա յին ծալ քե րի տա տան ման բնույ թին: 
Ռենտ գե նոգ րա ֆի ան և տո մոգ րա ֆի ան 
իրենց աշ խա տան քի որո շա կի հատ վա
ծում ար տա ցո լում են կո կոր դի հստակ 
պատ կե րը` չբա ցա հայ տե լով ձայ նա յին 
ծալ քե րի շար ժում նե րի բնույ թը: Գլո տոգ
րա ֆիա գոր ծի քի աշ խա տան քի սկզբուն քը 
հիմն ված է կո կորդ հաս նող ուլտ րա բարձր 
հո սանք նե րի փո փո խու թյան վրա: Անց նե
լով կո կոր դով` հո սան քը փո խում է իր ու ժը 

ձայ նա յին ծալ քե րի տա տա նում նե րին հա
մա պա տաս խան և թույլ է տա լիս ար տա
բեր ման գոր ծըն թա ցում հե տև ել ձայ նա յին 
ծալ քե րի տա տա նում նե րին[3]:

Ձայ նի խան գար ման հիմ նա կան տե
սակ ներն են` աֆո նիա – ձայ նի բա ցա կա
յու թյուն, դիս ֆո նիա – ձայ նի մաս նա կի 
խան գա րում, ռի նո ֆո նիա – ձայն, որն ու նի 
ռնգա յին երանգ, ֆո նաս թե նիա – ձայ նի 
տի րա պետ ման անհ նա րի նու թյուն, ձայ նի 
հնչո ղու թյան ուժգ նա ցում կամ թու լա ցում, 
որն առա վել ծանր դեպ քե րում կա րող է 
հան գեց նել աֆո նի ա յի, հի պո տո նու սա յին 
դիս ֆո նիա (աֆո նիա) – բնու թագր վում է 
երկ կող մա նի մի ո պա տիկ պա րեզ նե րով, 
ինչ պես նաև ձայ նի ու ժեղ գեր լար վա ծու
թյամբ, ձայ նի պա թո լո գիկ մու տա ցիա 
– ձայ նի ուժգ նու թյան, բարձ րու թյան և 
տեմբ րի խան գա րում սե ռա կան հա սու
նաց ման տա րի քում [4]:

Ստո րև ներ կա յաց վում է ձայ նի խան
գա րում նե րով ան ձանց բժշկա ման կա վար
ժա կան հա մա լիր հե տա զոտ ման քար տի 
օրի նակ.

I Անկետային տվյալներ.
1. անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. հիվանդի տարիքը
3. հասցե և հեռախոսահամար
4. ուսումնառության կամ աշխատանքի վայ
5. մասնագիտական ուղղվածություն

II Հիվանդի գանգատները և անա
մնես տիկ տվյալները.

1. գան գատ ներ (կո կոր դի լար վա ծու թյուն, 
կո կոր դում ցա վի զգա ցո ղու թյուն, ձայ
նի խռպո տու թյուն, հյուծ վա ծու թյուն և 
այլն

2. տե ղե կու թյուն որևէ մաս նա գե տի կող
մից ցու ցա բեր ված օգ նու թյան մա սին 
(ներ կա յաց նել կա տար ված աշ խա տան
քի վե րա բե րյալ փաս տա թուղթ)
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3. տե ղե կու թյուն ըն տա նի քում, հա րա
զատ նե րի մեջ որևէ մե կի` ձայ նի խան
գա րում ու նե նա լու մա սին

4. տե ղե կու թյուն ան ձի տա րած հի վան
դու թյուն նե րի մա սին

III Բժշկա կան հե տա զո տու թյուն (ֆո նի
ա տո րի կամ օթո րի նո լա րին գի ո լո գի). 

1. քիթ–կո կորդ օր գան նե րի հե տա զո տու
թյան տվյալ ներ

2. քիթ (քթա խե ցի ներ, միջ նա պատ, պո
լիպ նե րի առ կա յու թյուն և այլն)

3. քթըմ պան
4. բե րա նի խո ռոչ (ատամ նա շա րի վի ճա

կը և առ կա յու թյու նը, կծվածք, փա փուկ 
և կարծր քիմ քի շար ժու նա կու թյու նը, 
լեզ վի շար ժու նա կու թյու նը)

5. կո կորդ (լոր ձա թա ղան թի վի ճա կը, կո
կոր դի առան ձին հատ ված նե րի շար
ժու նա կու թյու նը, ձայ նա յին հան գույց
նե րի տա տա նում նե րի բնույ թը և այլն)

6. ականջ ներ (լսո ղու թյան հե տա զո տում, 
թմբկա թա ղան թի վի ճա կը և այլն)

IV Գործիքային հետազոտություն.
1. ստրոբոսկոպիա
2. ռենտգենոգրաֆիա, տոմոգրաֆիա
3. գլոտոգրաֆիա
4. լարինգոսկոպիա

V Նեղ մասնագետների հետա զո տու
թյուն.

1. թե րա պև տի խորհր դատ վու թյուն
2. ներ զա տա բա նի խորհր դատ վու թյուն
3. նյար դա բա նի և հո գե նյար դա բա նի 

խորհր դատ վու թյուն

VI Նեղ մասնագետների եզրակա ցու
թյուն.

VII Լոգոպեդական հետազոտություն.
1. Արտաբերական ապարատ. կառուց

ված քը և շար ժու նա կու թյունը։

•	 ատամնածնոտային համակարգ
•	 լեզու
•	 շուրթեր
•	 փափուկ և կոշտ քիմք

2. Դեմքի մկանունքի շարժունակությունը։
3. Ձայնի հնչողության բնույթը։

•	 ձայ նա վոր և բա ղա ձայն հնչյուն ներ
•	 ար տա բե րում վան կե րում (բաց, 

փակ, խա ռը)
•	 ար տա բե րում բա ռե րում
•	 ար տա բե րում նա խա դա սու թյան մեջ
•	 ար տա բե րում կա պակց ված խոս քում

4. Շնչա ռու թյան հե տա զո տում (նշվում է 
շնչա ռու թյան բնույ թը, խո րու թյու նը, 
ուժգ նու թյու նը և եր կա րա տև ու թյու նը):

5. Ձայ նի ուժգ նու թյան, բարձ րու թյան, 
տեմբ րի հե տա զո տում (ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում, թե որ քա նով է հի վան դը 
կա րո ղա նում ձայ նի երան գա վո րու մը 
իմաս տա յին առու մով փո փո խել):
•	 ցածր ձայն
•	 առօ րյա կի րառ ման ձայն
•	 բարձր ձայն
•	 ձայ նի աս տի ճա նա բար բարձ րա

ցում
•	 ձայ նի աս տի ճա նա բար իջե ցում

6. Խոս քի ար տա հայտ չա կան (պրո սո դիկ) 
կող մի հե տա զո տում:

VIII Լոգոպեդի եզրակացություն.

Այս պիսով` մեր կող մից մշակ ված 
ձայ նի խան գա րում ու նե ցող ան ձանց 
բժշկա ման կա վար ժա կան հա մա լիր հե
տա զոտ ման քար տի նպա տակն է ճիշտ 
ախ տո րո շել վե րո հի շյալ խնդիր ու նե ցող 
ան ձանց ձայ նի խան գա րում նե րի բնույ
թը և կի րա ռե լով ման կա վար ժա կան 
մե թոդ նե րը և մի ջոց նե րը՝ իրա կա նաց
նել նպա տա կա ուղղ ված լո գո պե դա կան 
շտկո ղա վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա
տանք։ 
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ԱՐՓԵՆԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԽԱՂԵՐը ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆը 
ՄՏԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾըՆԹԱՑՈՒՄ

Տար բեր ժա մա նա կաշր ջա նում մտա
վոր խան գա րում ներ ու նե ցող երե խա նե րի 
խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան ու սում նա սի
րու թյամբ զբաղ վել են ար տա սահ մա նյան 
և խորհր դա յին շրջա նի շատ հո գե բան ներ 
(Со ко ло ва Н. Д. 1971, Ви дер ман М. Ф. 
1991, Ка та е ва А. А. Стре бе ле ва Е. А. 1993, 
Иль и на В. Н. 2002 և ուրիշներ): Ե՛վ ար
տա սահ մա նյան, և՛ խորհր դա յին շրջա նի 
հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, որ խա ղը 
հո գե կա նի զար գաց ման հիմքն է: Ժա մա
նա կա կից և հա տուկ հո գե բա նու թյան մեջ 
խա ղը երե խա յի առա ջա տար գոր ծու նե
ու թյունն է, որն ուղղ ված է և նպաս տում է 
հա սա րա կա կան փոր ձի յու րաց մա նը:

Խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան նպա տա կա
ուղղ վաց աշ խա տանք նե րի վեր լու ծու թյուն
նե րը վկա յում են, որ խա ղա յին գոր ծու նե
ու թյու նը նույ նիսկ դպրո ցա կան ու սուց ման 
սկզբնա կան փու լում մտա վոր հե տամ նաց 
երե խա յի հա մար առա ջա տար է: Աս վա ծից 
երև ում է, որ խա ղե րը, ի տար բե րու թյուն 
նոր մալ զար գա ցող երե խա նե րի, մտա վոր 
խան գա րում ներ ու նե ցող երե խա նե րի հա
մար որ պես առա ջա տար գոր ծու նե ու թյուն 
իրենց նշա նա կու թյու նը առա վել եր կար են 
պահ պա նում:

Խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան մո տի
վը (դրդա պատ ճա ռը) ինք նա տիպ է: Այն 
հիմ նա կա նում ուղղ ված է ոչ թե դե պի 
ար դյուն քը, այլ դե պի բուն պրո ցե սը: Այդ 
գոր ծու նե ու թյան ան մի ջա կան կա տա րու մը 
երե խա յին պատ ճա ռում է ան սահ ման հա

ճույք և ինք նա բա վա րար վա ծու թյուն: Սա է 
հենց խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան առանձ
նա հատ կու թյու նը, որով այն տար բեր վում 
է գոր ծու նե ու թյան այլ ձև ե րից: Եվ հենց 
այս առանձ նա հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ 
է, որ խա ղե րը կա րև որ նշա նա կու թյուն են 
ստա նում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում:

Բնա գի տու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում խա ղե րի դե րին ու նշա նա կու թյա նը 
անդ րա դար ձել են Ռ. Ա. Պետ րո սո վան, 
Վ. Պ. Գո լո վը, Վ. Ն. Սի վոգ լա զո վը, որոնք 
ար դա րա ցի ո րեն նշում են, որ բնա գի տու
թյան ցան կա ցած դա սին ու սում նա կան 
նյու թը խա ղե րի շնոր հիվ դառ նում է հե
տաքր քիր, առա ջա նում է ու րախ տրա մադ
րու թյուն, և գի տե լիք նե րի յու րաց ման գոր
ծըն թա ցը դառ նում է հեշտ (6,157):

Չնա յած, որ դպրո ցա կան տա րի քում 
երե խա նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ խա ղին 
բա ժին ընկ նող ժա մա քա նա կը կրճատ վում 
է, քա նի որ իշ խող է դառ նում ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյու նը, բայց դրա նից խա
ղի ման կա վար ժա կան ար ժե քը չի իջ նում: 
Բնա գի տու թյան դա սե րին խա ղի ըն թաց
քում աշա կեր տը դուրս է գա լիս լռա կյաց, 
պա սիվ լսո ղի դե րից և դառ նում է ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից: Ակ
տի վու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ աշա կերտն ինք նու րույն է փնտրում 
տրված խնդրի լուծ ման հա մար անհ րա
ժեշտ մի ջոց ներն ու եղա նակ նե րը, որի ար
դյուն քում էլ ձեռք են բեր վում բնա գի տա
կան գի տե լիք նե րը:
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Բնա գի տա կան խա ղե րի բո վան դա
կու թյու նը բազ մա զան է: Դրան ցում ցայ
տուն կեր պով ար տա հայտ ված են երե
խա նե րի բնու թյան նկատ մամբ ու նե ցած 
հե տաքրք րու թյուն նե րը, իրա կա նաց վում 
են նրա հետ կապ ված երա զանք ներն ու 
նպա տակ նե րը, որոնց շնոր հիվ էլ խա ղը 
դառ նում է անձ նա վո րու թյան ձև ա վոր ման, 
անձ նա կան որակ նե րի առա ջաց ման կա
րև որ մի ջոց, բա ցի այն, որ ձև ա վոր վում 
և զար գա նում են այն պի սի որակ ներ, ինչ
պի սիք են նպա տա կաս լա ցու թյու նը, նա
խա ձեռ նու թյու նը, ըն կե րա սի րու թյու նը, 
հա մախմբ վա ծու թյու նը, ապա հով վում է 
նաև նրանց բնա պահ պա նա կան, էկո լո գի
ա կան և էս թե տի կա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը: Խա ղի ըն թաց քում ներ կա յաց վող 
իրա վի ճակ նե րը կա րող են տար բեր լի նել, 
օրի նակ՝ դրանք կա րող են կապ ված լի նել 
բնու թյան պահ պան ման կամ էկո լո գի ա
կան տա րերք նե րի, դաշ տա վայ րե րում ծա
ղիկ նե րի ոչն չաց ման, ծա ռա հա տում նե րի, 
կեն դա նի նե րի նկատ մամբ դա ժան վե րա
բեր մուն քի, հի գի ե նա յի պահ պան ման ու 
առա ջին օգ նու թյուն նե րի հետ:

Սա կայն, հա տուկ (օժան դակ) դպրոց
նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ այս խնդի րը դեռ 
չի գտել իր պար տա դիր լու ծու մը: Բնա գի
տու թյան դա սե րին գրե թե չեն կի րառ վում 
խա ղեր, որոնք պա հան ջում են մտա վոր 
խան գա րում ներ ու նե ցող սո վո րող նե րից 
փոքր–ինչ լար վա ծու թյուն գի տե լիք նե
րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմտու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման, ինչ պես նաև դրանց՝ գործ
նա կա նում կի րառ ման հա մար: Այդ պատ
ճա ռով ստաց ված գի տե լիք ներն արագ մո
ռաց վում են:

Դա վկա յում է շատ ման կա վարժ նե րի 
ոչ կա տա րյալ մե թո դա կան պատ րաստ վա
ծու թյան մա սին: Վեր ջին տա րի նե րին դեռ 

գե րակշ ռում է ու սուց չի կող մից պատ մե լու 
մե թո դով աշ խա տան քը: Եվ ար դյուն քում, 
բնա գի տու թյան դա սե րը, որ պես կա նոն, 
իրա կա նաց վում են մի ա տե սակ, մի և նույն 
պլա նով. տնա յին հանձ նա րա րու թյուն նե րի 
ստու գում, նոր նյու թի մա տու ցում և բա
ցատ րու թյուն, տնա յին աշ խա տանք նե րի 
հանձ նա րա րում: Այդ ըն թաց քում սո վո րող
նե րի հիմ նա կան մա սը գտնվում է պա սիվ 
վի ճա կում. նրանք կա՛մ լսում են ըն կեր նե
րի պա տաս խան նե րը, կա՛մ ու սուց չի բա
ցատ րու թյու նը, իսկ մտա վոր խան գա րում
ներ ու նե ցող սո վո րող նե րի հա մար ակ տիվ 
աշ խա տանքն այդ դա սե րի ըն թաց քում չի 
գտնվում իր պա հանջ վող մա կար դա կի 
վրա, ուս տի կա րե լի է ասել՝ չի ար ժա նա ցել 
անհ րա ժեշտ գնա հա տա կա նի:

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րը և ման կա
վարժ նե րի հար ցում նե րը վկա յում են, որ 
հա տուկ (օժան դակ) դպրոց նե րում շատ 
ու սու ցիչ ներ ձգտում են դա սե րի ժա մա
նակ կի րա ռելու տար բեր խա ղեր, բայց 
ար դյուն քում ու նե նում են դժվա րու թյուն
ներ, քա նի որ չեն տի րա պե տում մե թո դա
կան հա մա կար գին, իսկ որոշ դեպ քե րում 
էլ ու սու ցիչ նե րին չի բա վա րա րում դա սա
ժա մը և դա սա րա նի նյու թա կան ապա
հով վա ծու թյու նը:

Մինչ դեռ, Ա. Խինչինը (1946) ար դա րա
ցի ո րեն նշել է. «... Իրոք, ռե ալ և ան փո
փոխ պահ պան վում են մեր հի շո ղու թյան 
մեջ մի այն այն փաս տե րը, որոնք եր բևէ 
դար ձել են առար կա կամ մի ջոց մեր սե
փա կան աշ խա տան քի, աշ խա տան քա յին 
ակ տի վու թյան հա մար (1,17)»:

Մենք գտնում ենք, որ բնա գի տու թյան 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում խա ղե րի 
կի րառ ման մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի 
հիմ նա կան ան բա վա րա րու թյու նը խա ղե
րի բազ մա զա նու թյան ու մե թո դա կան ու
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ղե ցույց նե րի բա ցա կա յու թյունն է, այն մե
թոդ նե րի, որոնք հիմն ված են դի դակ տիկ 
սկզբուն քի վրա: Ձգտե լով ինչ–որ չա փով 
լրաց նելու բա ցը մե թո դա կան գրա կա նու
թյու նում և մտա վոր խան գա րում նե րով 
երե խա նե րի բնա գի տու թյան ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում, մենք տվյալ հե տա զո տու
թյան մեջ փոր ձա րա րա կան ճա նա պար
հով ընտ րել և մշա կել ենք բազ մա թիվ 
դի դակ տիկ խա ղեր և դրանց իրա կա նաց
ման հա մար անհ րա ժեշտ մե թո դա կան ու
ղե ցույց ներ:

Դա սի ժա մա նա կի խնա յո ղու թյան 
նպա տա կով առա ջադ րանք նե րը մենք 
նա խա պես ներ կա յաց րել ենք առան ձին 
պատ րաստ ված քար տե րով, իսկ սո վո րող
նե րը տետ րե րում նշել են մի այն պա տաս
խան նե րը: Այս պես խնայ վել է ժա մա նա կը:

Խա ղե րի բո վան դա կու թյունն ու ձև ե
րը մենք փո փո խել ենք՝ կախ ված ու սում
նա սիր վող թե մա յի բո վան դա կու թյու նից 
և դի դակ տիկ խնդիր նե րից, նոր նյու թի 
ինք նու րույն ու սում նա սիր ման, նյու թի ամ
րապնդ ման, ան ցա ծի կրկնու թյան, ստաց
ված աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րի ամ
փոփ ման՝ ըստ որո շա կի թե մա նե րի:

Այս սկզբունք նե րի հի ման վրա մեր 
կող մից մշակ վել և գործ նա կա նում ներդր
վել է խա ղե րի հա մա կարգ բնու թյան 
պահ պա նու թյան, էկո լո գի ա կան տա
րերք նե րի, դաշ տա վայ րում ծա ղիկ նե րի 
ոչն չաց ման, ծա ռա հա տում նե րի, բույ սե
րի բազ մա զա նու թյան, նշա նա կու թյան ու 
տա րած ման, կեն դա նի նե րի նկատ մամբ 
դա ժան վե րա բեր մուն քի, կեն դա նի նե րի 
կեն սա կեր պի, պահ պա նու թյան, մար դու 
օր գան նե րի, դրանց տե ղադր վա ծու թյան, 
հի վան դու թյուն նե րի առա ջաց ման ու կան
խար գել ման, առա ջին օգ նու թյուն նե րի ու 
հի գի ե նա յին վե րա բե րող թե մա նե րի շրջա

նակ նե րում և տրվել են դրանց իրա կա
նաց ման մե թո դա կան ու ղե ցույց նե րը.

Մենք գտնում ենք, որ խա ղին նա խա
պատ րաստ վե լիս նախ և առաջ անհ րա
ժեշտ է լու ծել մի շարք կա րև որ հար ցեր. 
ո՞րն է նրա նպա տա կը, ինչ պի սի՞ կա րո ղու
թյուն ներ ու հմտու թյուն ներ կձև ա վոր վեն 
նրա ըն թաց քում, ինչ պես՞ կազ մա կեր պել 
երե խա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ինչ պես՞ 
որո շել ար դյունք նե րը:

Խաղի կազմակերպիչը պետք է.
1. Ընտրի կոնկրետ թեմա և նյութ, որը 

կկիրառվի խաղի ժամանակ:
2. Որոշի խաղի կանոնները և կարճ ժա

մա նակում ծանոթացնի երեխա նե րին 
դրանց հետ:

3. Որոշի խաղի սկիզբը և ավարտը:
4. Որոշի՝ ինչպես օգտագործել խաղի ար

դյունք ները:
Կա րև որ գոր ծոն է հա մար վում խա ղի 

անց կաց ման ժա մա նա կը. այն կա րող է 
անց կաց վել որևէ դա սի ըն թաց քում կամ 
ար տա դա սա րա նա կան ժա մե րին:

Հաշ վի առ նե լով աշա կերտ նե րի տա
րի քը, նրանց կազ մա կերպ չա կան կա րո
ղու թյուն ներն ու ճա նա չո ղա կան ու նա կու
թյուն նե րը՝ կազ մա կեր պիչն ընտ րում է 
խա ղի տե սակն ու մա կար դա կը:

Քննար կենք բնա գի տու թյան դա սե րին 
մեր կող մից մշակ ված խա ղե րից մի քա նի
սի մե թո դի կան:

Խաղ – «Մշա կո վի բույ սե րի բազ մա
զա նու թյու նը և նշա նա կու թյու նը»: Բու
սա կան աշ խար հի հետ ծա նո թա ցու մը 
մտա վոր խան գա րում ներ ու նե ցող երե
խա նե րը սկսում են դե ռևս 1–ին դա սա րա
նից: Սկզբում երե խա նե րը ծա նո թա նում 
են խո տա բույ սե րին, վայ րի և մշա կո վի 
բույ սե րին, դրանց ծաղ կի կա ռուց ված քին, 
նշա նա կու թյանն ու բազ մա զա նու թյա նը: 
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Աշա կերտ նե րին բա ժան վում են նկա րա
զարդ քար տեր, որոն ցում պատ կեր ված 
են վայ րի և մշա կո վի բույ սեր՝ իրենց բո լոր 
օր գան նե րով, ծա ղիկ նե րով և պտուղ նե
րով: Խա ղի կա նոն նե րի հա մա ձայն անհ
րա ժեշտ է քար տի վրա յից ջնջել այն բույ
սը, որն իրա կա նում մշա կո վի չէ: Խա ղի 
ըն թաց քում աշա կերտ նե րը պետք է գնա
հա տեն նաև իրենց ըն կեր նե րի կա տա րած 
աշ խա տան քը: Յու րա քան չյուր աշա կերտ 
իր, ինչ պես նաև ըն կե րոջ կա տա րած աշ
խա տան քի հա մար ստա նում է մի ա վոր:

Խաղ – «Պայ քա րը այ գու վնա սա տու նե
րի դեմ»: Երե խա նե րին ներ կա յաց վում են 
այ գում տար բեր իրա վի ճակ ներ պատ կե
րող նկար ներ: Նրանք առանձ նաց նում են 
այն նկար նե րը, որոն ցում մար դիկ տար բեր 

մի ջոց ներ են կի րա ռում այ գու վնա սա տու
նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար: Խա ղի ար
դյուն քի գնա հատ ման ըն թաց քում, ինչ պես 
նա խորդ դեպ քում, մաս նակ ցում են բո լոր 
աշա կերտ նե րը, որոնք կա րող են լրաց նել 
ըն կե րոջ կա տա րած աշ խա տան քը և ստա
նալ մի ա վոր:

Խաղ – «Վե րին և ստո րին վեր ջույթ
ներ»: Երե խա նե րին տրվում է հանձ նա
րա րու թյուն՝ մի և նույն բաժ նին պատ կա նող 
ոսկ րով ծրար նե րը ներ կել նույն գույ նով 
(հի շե ցում պետք է օտա գոր ծել ըն դա մե նը 2 
գույն, յու րա քան չյուր բաժ նին պատ կա նող 
ոսկ րե րով ծրար նե րը ներ կել մի և նույն գույ
նով): Գտնել յու րա քան չյուր բա ժի նը կազ
մող ոսկ րե րը ըստ ներ կած գույ նե րի և տե
ղադ րել հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում.

 բազուկ     ազդր     սրունք 

 

նախաբազուկ   դաստակ   ոտնաթաթ 

վերին վերջույթը կազմված է
1. ........................
2. .......................
3. ........................

ստորին վերջույթը կազմված է
1. ........................
2. ........................
3. ........................

Խաղ – «Հիգիենայի կանոնները»: Երե
խա նե րին ներ կա յաց վում են հի գի ե նա յի 
կա նո ննե րի պահ պան մա նը վե րա բե րող 
նկար ներ, որոնց մի ջո ցով պետք է լրաց
վեն օգ տա կար խոր հուրդ ներ նե րա ռող 
առա ջադ րան քում բաց թողն ված բա ռե րը:

1. Ամեն օր … ձեռքերը, պարանոցը, 
ոտքերը:

2. Ուտելուց առաջ չմոռանալ լվանալ …:
3. Պար բե րա բար հե տև ել ձեռ քե րի … 

մաք րու թյա նը և դրանք … ամեն շա բաթ 
լո ղա նա լուց հե տո:

2. Մա զե րը լվա նալ շա բա թը մեկ ան գա
մից ոչ …:

3. … աճին նպաս տում է գլխի մաշ կի 
մեր սու մը և պար բե րա բար կտրու մը:

4. Հա գուս տը պետք է լի նի … և …:
5. … պետք է լի նի հար մար և ցածր 

կրուն կով:
Բնա գի տու թյան դա սե րին խա ղե

րի կազ մա կերպ ման հա մար մեր կող մից 
առա ջադր վող մո տե ցում նե րը մտա վոր 
խան գա րում ներ ու նե ցող սո վո րող նե րի 
հա մար մի ա կը չեն: Յու րա քան չյուր ու
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Иг ры и их зна че ние в про цес се обу че ния естест воз на ния  
умст вен но от ста лых уча щих ся

А. Мкртчян
В статье пред став ле на ре ко мен до ва ния на ми си сте ма ор га ни за ции игр в про цес

се пре по да ва ния естест воз на ния, ко то рая по мо жет пе да го гам най ти пу ти ор га ни за ции 
иг ра вой де я тель но сти и раз ви тия ак тив но сти умст вен но от ста лых уча щих ся на уро ках 
естест воз на ния.

Games and Their Significance in the Process of  
Teaching Natural Science for Students with

A. Mkrtchyan
Mental Retardation in the article is presented a system of organization games in the 

process of teaching Natural Science Students with mental retardation, which will help educa
tors find the ways of organization playing activity of students with mental retardation and its 
development of their energy.

սու ցիչ կա րող է ընտ րել խաղ տար բեր 
թե մա նե րի դա սե րի ժա մա նակ՝ ել նե լով 
կոնկ րետ դա սի նպա տա կից և պայ ման
նե րից: Այս տե սա կե տից կա լայն հնա
րա վո րու թյուն նրանց գոր ծու նե ու թյան 
հա մար: Մեր կող մից առա ջադր ված 

հա մա կար գը կօգ նի ման կա վարժ նե րին 
արագ գտնելու բնա գի տու թյան դա սե
րին մտա վոր խան գա րում ներ ու նե ցող 
սո վո րող նե րի խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման և նրանց ակ տի վու թյան 
զար գաց ման ու ղի նե րը:
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈւՍԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՎԱԶԳԵՆ 
ԱՌԱՋԻՆը ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱ–

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետ Վազ գեն 

Առա ջի նը թեև առա վել հայտ նի է իր հով
վա պե տա կան գոր ծու նե ու թյամբ, սա կայն 
ոչ պա կաս ար ժե քա վոր և նշա նա կա լից է 
եղել նրա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյու նը թե՛ Ռու մի նի ա յի Բու խա րեստ քա
ղա քի «Մի սա քյան–Քե սի մյա ն» ազ գա յին 
վար ժա րա նում և թե՛ Էջ մի ած նի Գև որ գյան 
հո գև որ ճե մա րա նում: Նրա ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը խարսխ ված էր 
դի դակ տի կա յի կա րև ո րա գույն սկզբունք
նե րի վրա, ինչն ավե լի ար ժե քա վոր է 
դարձ նում նրա ան ցած ճա նա պար հի ու
սում նա սի րու թյու նը, գա ղա փար նե րը վեր
հա նե լու և նոր լույ սի տակ մեկ նա բա նե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու նը: Նկա տենք, որ Վե
հա փա ռի ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան աշ խար հիկ շրջա նը հա մըն կավ նրա 
բու հա կան ու սում նա ռու թյան շրջա նի հետ: 
19–ամյա ռու մի նե րե նի ու սու ցի չը, հա մալ
րե լով իր գի տե լիք նե րը փի լի սո փա յու թյան, 
հո գե բա նու թյան, ման կա վար ժու թյան 
ոլորտ նե րում, տա րեց տա րի դար ձավ 
դպրո ցի ու սուց չա կան անձ նա կազ մի և 
աշա կեր տու թյան սի րե լին: Նրա ման կա
վար ժա կան բա ցա ռիկ մո տե ցում ներն 
ընդգ ծում էին դի դակ տի կա յի անս պառ 

հնա րա վո րու թյուն նե րից օգտ վե լու` երի
տա սարդ ման կա վար ժի կա րո ղու թյուն նե
րը, մի և նույն ժա մա նակ կեր տում էին հու
մա նիստ ու սուց չի նոր իդե ալ: Դա սը, 
որ պես դի դակ տի կա յի ամե նա կա րև որ հա
մա կար գե րից մե կը, ու սուց չի ստեղ ծա գործ 
մտքի և մո տե ցում նե րի ցու ցադ րու թյուն էր: 
Ահա այս տեղ էր, որ նա կա րո ղա նում էր 
գի տա կա նու թյան սկզբուն քի վրա հեն ված 
ման կա վար ժա կան հնար նե րի հե տաքր
քիր հա մադ րու թյու նից օգտ վել և ցու ցադ
րել ման կա վար ժի վար պե տու թյուն, որը 
նրա աճող հե ղի նա կու թյան սկիզբն էր լի
նե լու: Ազ գա յին վար ժա րա նի սա նե րը, հի
շե լով սի րե լի ու սուց չին, նրա նկատ մամբ 
իրենց սերն ու ակ նա ծան քը, մտա բե րում 
են, որ նրան հա մե մա տում էին Մ. Մաշ տո
ցի հետ, նկա տում, որ նա տար բեր վում էր 
այն «վար ժա պետ նե րի ց», որոնք չեն տես
նում սո վո րո ղի հո գին ու սիրտը1։ Ան շուշտ, 
ու սուց չի կեր պա րի վե րա փոխ ման, նրա 
գոր ծա ռույթ նե րի վե րա նայ ման անհ րա
ժեշ տու թյուն կար ոչ մի այն Պուք րե շի Ազ
գա յին վար ժա րա նում: Ռու մի նա հայ գաղ
թօ ջա խի մյուս դպրոց նե րում ևս կրթու թյան 

1 Վազ գեն Առա ջին Կա թո ղի կոս Ամե նայն Հա յոց, 
Հա մա ռոտ տա րեգ րու թյուն (1908–1955), Մայր Աթոռ 
Ս. էջ մի ա ծին, 1986թ., աշխ.` Ս. Շտի կյա նի, էջ 100:
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գոր ծի կազ մա կերպ ման հա մար պա հանջ
վում էին մաս նա գի տա կան, անձ նա յին 
բարձր հատ կա նիշ նե րով ման կա վարժ
ներ, որոնք կփո խե ին ձև ա վոր ված ավան
դույթ նե րը, նո րո վի կներ կա յաց նե ին ման
կա վար ժու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Սա կայն հին ավան դույթ նե րի պահ պա նու
մը, նոր գա ղա փա րա կիր նե րի սա կա վա
թիվ լի նե լը փաս տում են աղ բյուր նե րը։ Կա
րև որ հի շա տա կու թյուն ներ են պահ պան վել 
1895թ.–ին ռու մի նա հայ գաղ թօ ջախ նե րում 
դա սա վան դող «ու սու ցիչ նե րի» մա սին, 
որոնց մա սին գրե լիս Պետ րոս քահ. Մա մի
կո նյա նը նկա տում է, որ դրանք «գիտ նա
կան մար դ» հա մար վող եկե ղե ցու տի րա
ցու ներն էին, ով քեր մի մի այն «Նա րեկ» 
կար դալ էին սո վո րեց նում երե խա նե րին: 
Քա հա նան գրում է. «Նա րեկ կար դա ցող 
աշա կեր տը ար դէն ու սումն աւար տած կը 
սե պո ւէր, մա քուր գրե լը առա ջին տեղ կը 
բռնէր, հա շիւն ու թո ւա բա նու թիւ նը գրե թէ 
անօ գուտ բան հա մա րո ւած էր, տի րա ցու
նե րը մի այն եկե ղե ցին սպա սա վո րու թիւն 
ընե լու դպիր ներ կը պատ րաս տէ ին: Ժա
մա նա կի երևե լիք ազ գա յինք տես նե լով թէ 
այս պի սի ըն թաց քով դպրոց մը յա ռա ջա
դի մու թիւն չ'կրնար ընել և ար դիւնք բե րել, 
մտա ծե ցին ու սե ալ անձ մը գտնել ու դպրո
ցը բա րե կար գել»2։ Դպրո ցի բա րե փո խող 
առա ջին պա տաս խա նա տուն «ու սյալ 
անձն էր», որը պետք է կա րո ղա նար խո
րու թյամբ հաս կա նալ ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի բուն էությունըI։ Պուք րե շի 
«Մի սա քյան–Քե սի մյան» վար ժա րա նի ու
սու ցի չը` Կ. Պալ ճյա նըII, հենց այդ 
փնտրված ու սյալ անձն էր, որը մեր ժում էր 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում ծե ծի կի րա ռու թյու նը, վա խի մթնո լոր

2 Ռու մի նա հա յոց ներ կայն և ապա գայն, գրեց` Պետ
րոս քահ. Մա մի կո նե ան, Կա լաց, 1895թ., էջ 124–125.

տում երե խա յին սո վո րել պար տադ րե լու 
ավան դա կան մո տե ցում նե րը: Նա առա վե
լա պես ապա վի նում էր խոս քա յին մե թոդ
նե րի ու ժին, ռու մի նե րեն, հա յե րեն, տո մա
րա գի տու թյուն, աշ խար հագ րու թյուն, 
պատ մու թյուն դա սա վան դե լիս զրու ցում 
սո վո րող նե րի հետ, դա սի ըն թաց քը դարձ
նում յու րա քա նչյուր մաս նակ ցի որոն ման, 
ինք նադր սև ո րան, հե տաքրք րու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման րո պե ներ: Իզուր չէ, որ 
Սոր բո նի հա մալ սա րա նի աստ ղա գի տու
թյան դոկ տոր, աստ ղա գետ զա տիկ Մու
րա դյա նը խոս տո վա նում է, որ իր ու սու ցիչ 
Կ. Պալ ճյա նի դա սե րի շնոր հիվ է բա ցա
հայ տել իր մեջ աստ ղա գի տու թյան նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյու նը և ընտ րել դժվա
րին ճյու ղը` դառ նա լով այդ գի տու թյան 
աս պա րե զի Ֆրան սի ա յի հայտ նի գիտ նա
կան նե րից մեկը3։ Երև ույ թի բա ցատ րու
թյու նը կա րող ենք գտնել Սեդ րակ Ման դի
նյա նի տե սա կե տում, որ տեղ մեծ 
ման կա վարժ–տե սա բա նը հստակ ընդգ
ծում է տար բեր «մտքե րի» մի ջև կա պեր 
ստեղ ծե լու ման կա վար ժի ճար տա րու թյան 
նշա նա կու թյու նը. «Կրթու թյան ժա մա նակ 
մտքե րի շղթա նե րը և շար քե րը մեծ արո
ւես տով և ճար տա րու թե ամբ մի մե անց հետ 
կապ ւում, հիւս վում են, որ պէս զի հաս տատ 
մտա ւոր կազմ վածք դառ նան կրթւո ղի մէջ, 
մին չև որ մար դուս հին մտքե րի հետ կա պը 
չկապ տո ւի և նոր հիւս վածք չստա նայ` ան
կիր թը կմնայ միշտ ան կիրթ, թէ պէտ և նո
րա գլու խը լցնէ ինք ամե նա նոր մտքե րով 
ան գամ»4։ Մտավոր–հոգեկան–բա րո յա
կան մտապատկերների շղթաներ ստեղ
ծող ուսուցիչը պետք է կազմակերպի 

3 Գօ լան ճե ան Ս., «Եր ջան կա յի շա տակ Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազ գեն Ա–ի կե անքն 
ու գոր ծը, հան գիս տը և յու ղար կա վո րու թիւ նը», Լոս 
Ան ճը լես, 1996թ., էջ 21:
4 Ս. Ման դի նյան, Ման կա վար ժա կան տա րա կու սան
ներ մեր մէջ, Տփխիս, 1875, էջ 35:
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«մտա պատ կեր ներու ընկերակցութիւն»5, 
որի շնոր հիվ սո վո րողն արագ տես նում է 
կա պե րը տվյալ առար կա յի և մյուս նե րի 
մի ջև: Խո սե լով ման կա վար ժու թյան մա
սին, Կ. Պալ ճյանն այն հա մե մա տում է 
ճար տա րա պե տի նա խագ ծած բարձ րա
հար կի հետ, որը տա րի առ տա րի պետք է 
բարձ րաց նի երե խա յի մտա վոր–բա րո յա
կան շեն քը: Երի տա սարդ ու սու ցի չը, ու
սում նա սի րե լով դի դակ տի կա յի ժա մա նա
կա կից մո տե ցում նե րը, ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցը մեկ նա բա նում է որ պես 
կյան քի մա սին, կյան քի հա մար անհ րա
ժեշ տու թյուն: «Կրթու թյու նը կյան քի, մարդ
կանց, ան հա տա կան ու հա սա րա կա կան 
կյան քի մեկ տև ա կան երև ույթ է, մեկ անհ
րա ժեշտ պայ մա նը: Ու սու մը և դաս տի ա
րա կու թյու նը վե րա ցա կան անհ րա ժեշ տու
թյուն ներ չեն, այլ ին քը` դրա կան կյանքն է, 
որ իր տնտե սա կան, բա րո յա կան ու մշա
կու թա յին վի ճա կը բար վո քե լու ու հե ղաշր
ջե լու հա մար անհ րա ժեշ տո րեն պետք ու նի 
մաք րե լու լու սա վո րու թյան, թեք նիք ծա նո
թու թյուն նե րու ու աշ խա տու թյան և տնտե
սու թյան գի տա կան մե թոդ նե րու. պետք 
ու նի ան հա տա կան ու հա վա քա կան բա րո
յա կան–հո գե կան բարձր հատ կու թյուն նե
րու և այլն»6։ Կրթու թյան շա րու նա կա կա
նու թյու նը հո գե կան, բա րո յա կան նոր 
ձեռք բե րում նե րի ու ղի է մար դու կյան քում, 
որը պետք է շա րու նակ վի ամ բողջ կյան քի 
ըն թաց քում և ապա հո վի մար դու առա ջա
դի մու թյու նը: Հենց այդ առու մով էլ ման
կա վար ժու թյա նը նա վե րագ րում է ավե լի 
մեծ նշա նա կու թյուն, քան զուտ ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թաց նե րը 

5 «Հերկ», Ա տա րի, թ. 10, Պուք րէշ, մարտ 1938թ., էջ 6:
6 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու սում
նա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ 
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 
115 («Խրի մյան Հայ րիկ որ պես դաս տի ա րակ» ու սում
նա սի րու թյու նից հատ ված):

կազ մա կեր պելն է. «Ման կա վար ժը մի այն 
դպրո ցի մեջ երե խա կրթո ղը չէ: Ման կա
վար ժը կրթողն է, դաս տի ա րա կողն է առ
հա սա րակ: Որով հե տև մի այն երե խան չէ, 
որ պետք է դաս տի ա րա կել: Դաս տի ա րա
կին գոր ծը երե խա յով կը սկսի, բայց կանգ 
չ'առ ներ երե խա յու թյան շրջա նի վեր ջա վո
րու թյա նը: …Ավե լին, դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծին բուն նպա տա կը երե խա յու թյան 
շրջա նեն ան դին կը գտնվի. անոր նպա
տակն է հա սուն մար դոց ըն կե րու թյու նը 
բա րե փո խել»7։ Կ. Պալ ճյա նը գտնում էր, 
որ ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյան մեջ 
գործ նա կա նի և տե սա կա նի կա պը պետք է 
հստակ պահ պան ված լի նի: Այն պետք է 
օգ նի գի տա կա նու թյա նը հա մակ ցել էմ պի
րիկ փոր ձը, ստա նալ նոր, կա րև որ եզ րա
կա ցու թյուն ներ, որոնք դպրո ցը կմո տեց
նեն կյան քին, իսկ սա նե րին ու սուց մա նը 
զու գա հեռ աշ խա տան քա յին տար րեր սո
վո րեց նե լով կնա խա պատ րաս տեն կյան քի 
հա մար: «Դպրո ցը, ու սու մը` առօ րյա կյան
քին մեկ ան բա ժան մասն է, որ բուն դպրո
ցա կան շրջա նեն հե տո ալ կը շա րու նակ վի: 
Ու եր բեք ու սում չկա առանց աշ խա տու
թյան, ինչ պես և աշ խա տանք չկա առանց 
գի տու թյան և բա րո յա կա նի: Հե տև ա բար 
ամ բողջ այն ու սու ցու մը ու դաս տի ա րա կու
թյու նը զոր պետք է տրվի տղոց ու մար դոց, 
պետք է իբր նպա տակ ու նե նա` գո հա ցում 
տալ կյան քի գործ նա կան ու բա րո յա կան 
կա րիք նե րուն ու պա հանջ նե րուն»8։ Այս 
գա ղա փար նե րը ցույց են տա լիս Պալ ճյան 
ման կա վար ժի կրած ազ դե ցու թյուն նե րը 
պրագ մա տիս տա կան դպրո ցի հիմ նա դիր 
Ջ. Դյո ւի ից, որի գա ղա փար նե րը, ինչ պես 

7 Նույն տե ղում` էջ 78
8 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու
սումն ա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն
ներ (1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, 
էջ 115–116 («Խրի մյան Հայ րիկ որ պես դաս տի ա րակ» 
ու սումն ա սի րու թյու նից հատ ված):
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խոս տո վա նել է ապա գա կա թո ղի կո սը, 
իրեն հո գե հա րա զատ են եղելIII։ Նա կա րև
որ մի հան գա ման քի վրա է բև ե ռում մեր 
ու շադ րու թյու նը, այն է` դպրո ցը ոչ մի այն 
«մտա վո րա կան զեն քե րո վ» պետք է պայ
քա րի երե խա յի ան ձի բա րո յա կան նկա րա
գի րը կեր տե լու հար ցում, այ լև օգ տա գոր ծի 
հո գե բա նա կան հան գա մանք ներ` կրթե լու 
և դաս տի ա րա կե լու հա մար: Այս միտ քը 
բա ցա հայ տում է ոչ մի այն Պալ ճյան ման
կա վար ժին, այ լև Պալ ճյան հո գե բա նին: 
«Հո գե բա նու թյու նը այն գի տու թյունն է, որ
մե չի կրնար բա ժան վիլ որևէ դաս տի ա րա
կու թյուն: Այն, ինչ որ տար րա բա նու թյուն է 
բժշկու թյան հա մար, հո գե բա նու թյունն է 
ման կա վար ժու թյան հա մար: … Հո գե բա
նու թյունն անհ րա ժեշտ է նաև կրթա կան և 
ու սում նա կան, գործ նա կան աշ խա տանք
նե րուն մեջ, մա նա վանդ ինչ կվե րա բե րի 
զա նա զան մե թոտ նե րու կի րառ ման»9։ 
«Հեր կի» էջե րում` «Գի տա կան» խո րագ րի 
տակ նա անդ րա դառ նում է ու սուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան բարդ խնդիր նե րին 
գի տա կան և հիմ նա վոր ված բա ցատ րու
թյուն ներ է տա լիս: «Բնազդ և գի տակ ցու
թիւ ն» հոդ վա ծում ման րա մաս նո րեն դի
տար կում է բնազ դից դե պի գի տակ ցու թյուն 
անց նե լու եր կա րա տև գոր ծըն թա ցի փու լե
րը, խո չըն դոտ ներն ու դժվա րու թյուն նե
րը10։ Նա սո վո րո ղին դի տար կում է հա մա
լիր մո տեց մամբ: Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
կա րև ո րա գույն սու բյեկ տը կեն սա բա նա
կան, սո ցի ա լա կան, բա նա կան, հո գե բա
նա կան էակն է, հե տև ա բար տե ղի են ու նե
նում կեն սա բա նա կան, սո ցի ա լա կան, 
բա նա կան, հո գե բա նա կան պրո ցես ներ, 

9 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու սում
նա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ 
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 
185 («Խրի մյան Հայ րիկ որ պես դաս տի ա րակ» ու
սումն ա սի րու թյու նից հատ ված):
10 «Հերկ», Ա տա րի, թ.9, Պուք րէշ, փետ րու ար, 1938 թ.:

որոնք հա մա լիր կեր պով ազ դում են անձ
նա վո րու թյան վրա, նրա ձև ա վոր ման և 
զար գաց ման հա մար խթան ներ դառ նում: 
Ահա այս տե սան կյու նից բազ մա թիվ գոր
ծըն թաց նե րի մի ջև կա պեր ստեղ ծե լով` ու
սու ցի չը դնում է սո վո րո ղի աշ խար հա յաց
քը ձև ա վո րե լու խնդի րը, բազ մա զան է 
դարձ նում սո վո րո ղի հո գե կան դրսև ո րում
նե րի ձև ե րը, հար մա րեց նում դրանք տա
րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 
Տա րի քա յին շրջա բա ժա նու մը Կ. Պալ ճյա նը 
սկսում է նա խադպ րո ցա կան տա րի քից: 
Դպրո ցա կան տա րիք է հա մա րում 7 տա րե
կա նը, նկա տե լով, որ դպրոցն, առ հա սա
րակ, այն սո ցի ա լա կան ինս տի տուտն է, 
որի մի ջո ցով է կազ մա կերպ վե լու երե խա յի 
մտա վոր, բա րո յա կան նկա րա գի րը11։ Հաշ
վի առ նե լով երե խա յի տա րի քա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, ան հա տա կան տար
բե րու թյուն նե րը, ֆի զի ո լո գի ա կան, 
հո գե կան փո փո խու թյուն նե րը և դրանց 
հա մա պա տաս խա նեց վող ու սուց ման գործ
ըն թացն ու դրա բո վան դա կու թյու նը` նա 
տա լիս է նաև յու րա քան չյուր տա րի քա յին 
խմբին բնո րոշ բնու թա գի րը, մեկ նա բա նում 
իր ասե լի քը: Առա ջին շրջա նը ման կա վար
ժը սկսում է մին չև 7 տա րե կան երե խա յի 
բնու թագ րով` չընդգր կե լով, սա կայն, թե որ 
տա րի քից սկսած է կա տար վել բնու թագ րի 
ընդ հան րա ցու մը: Այս շրջա նում երե խան 
առաջ նորդ վում է բնազ դա բար, սա կայն 
հո գե կան զար գաց ման բա վա րար մա կար
դակ ու նի, անա տո միա–ֆի զի ո լո գի ա կան 
զար գաց ման մա կար դա կը նույն պես բա
վա րար է, որը նվա զա գույն հիմք կա րող է 
ծա ռա յել` ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 

11 Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու սում
նա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն ներ 
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, էջ 
115 («Խրի մյան Հայ րիկ որ պես դաս տի ա րակ» ու սում
նա սի րու թյու նից հատ ված):
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ընդգրկ վե լու հա մար: Այս փու լը հա մար
վում է զգա յու թյուն նե րի ըն կալ ման շրջան: 
Պետք է նկա տել, որ ըն կալ ման առու մով 
հատ կա պես մեծ է այս տա րի քի երե խա նե
րի հու զա կա նու թյան աս տի ճա նը12։ Նա 
ձգտում է նման վել իրեն շրջա պա տող մե
ծա հա սակ նե րին, ուս տի Կ. Պալ ճյա նը 
գտնում է, որ դաս տի ա րա կի օրի նա կը մեծ 
ուժ և ներ գոր ծուն ազ դե ցու թյուն ու նի երե
խա յի վրա: Երկ րորդ շրջանն ընդգր կում է 
7–ից 11 տա րե կան երե խա նե րին: Դպրո
ցում փոխ վում է երե խա յի կեն սա ձևը, սո
ցի ա լա կան դիր քը, նա հայտն վում է տա րե
կից նե րի մի ջա վայ րում, որ տեղ պետք է 
ներ կա յա նա որ պես տվյալ կո լեկ տի վի ան
դամ: Մի և նույն ժա մա նակ տե ղի ու նե ցող 
ֆի զի ո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը պայ
մա նա վո րում են վար քագ ծա յին փո փո խու
թյուն ներ: «Եթե առաջ դպրո ցա կանն 
առար կան ըն կա լում էր այն նպա տա կով, 
որ ճշտո րեն գոր ծեր նրա հետ (հիմ նա կան 
նպա տա կը գոր ծո ղու թյունն էր, իսկ ըն կա
լու մը` նրա անհ րա ժեշտ նա խա պայ մա նը), 
ապա այժմ նա այդ առար կա նե րի հետ 
գոր ծում է` այն ճիշտ ձև ով ըն կա լե լու նպա
տա կով (հիմ նա կան նպա տա կը ըն կա լումն 
է, իսկ գոր ծո ղու թյու նը` նրա պայ մա նը13)։ 
Հո գե բան նե րի կար ծի քով նման փո փո խու
թյուն ներն օրի նա չափ են, դրանք հիմ նա
կա նում պայ մա նա վոր ված են ու ղե ղի 
ֆունկ ցի ո նալ կա տա րե լա գործ մամբ, երբ 
սկսում է զար գա նալ կե ղևի վեր լու ծա–հա
մադ րա կան ֆունկ ցի ան, աս տի ճա նա բար 
փո փոխ վում են գրգռման և ար գե լակ ման 

12  Վ. Ա. Կրու տեց կի, Ման կա վար ժա կան հո գե բա նու
թյան հի մունք նե րը, «Լույս» հրատ., Երև ան, 1976թ., 
մեջ բե րու մը` Н. Д. Левитов, Детская и педагогиче
ская психологоя, Учебное пособие для педагогиче
ских институтов, изд. 2, М., Учпедгиз, 1960, стр. 122
13 Վ. Ա. Կրու տեց կի, Ման կա վար ժա կան հո գե բա նու
թյան հի մունք նե րը, «Լույս» հրատ., Երև ան, 1976թ., 
էջ 89–90 (442 էջ):

պրո ցես նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ար գե լակ ման պրո ցեսն ավե լի է ու ժե ղա
նում, սա կայն առաջ վա նման գե րիշ խում է 
գրգռման պրո ցե սը, և կրտսեր դպրո ցա
կան նե րը չա փա զանց դյու րագր գիռ են 
դառ նում: Կ. Պալ ճյանն այս շրջա նը հա
մա րում է «շար ժու մի» շրջան: Երե խան 
մուտք է գոր ծում ան հա տա կան հատ կու
թյուն նե րի ի հայտ գա լու շրջան. «այս տա
րի քին կա րե լի չէ ըսել «այս բա նը մի՛ աներ», 
այլ պետք է միշտ առի թը գտնել «ա'յս գործ 
ըրե», «այս պե'ս ըրե» ըսե լու: Եր րորդ 
շրջանն ընդգր կում է 12–17(18) տա րե կան 
սո վո րո ղին, որը, ման կա վար ժի բնու թագ
րու թյամբ` «հա մա րում է կրի տի կա կան` հո
գե բա նա կան զար գաց ման առու մով»: 
Չնա յած ընդգր կուն տա րի քա յին շրջա բա
ժան ման, որի մեջ թե՛ ման կու թյու նից դե
ռա հա սու թյուն գնա ցող երե խան է (12–15 
տա րե կան), թե՛ դե ռա հա սու թյու նից պա
տա նե կու թյուն (15–18), այ սո ւա մե նայ նիվ, 
հո գե բա նի դի տո ղա կա նու թյամբ նա ներ
կա յաց նում է ընդ հա նուր խնդի րը. այս 
ընդգր կուն շրջա նում երե խան ճա նա չում է 
իր «եսե–ը, հայտ նա բե րում է նոր հա կում
ներ իր մեջ: Ան շուշտ, հո գե կան գոր ծըն
թաց նե րի լուրջ վե րա կա ռու ցում ներն ակն
հայտ փո փո խու թյուն ներ են բե րում նաև 
երե խա–ու սու ցիչ փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րում: Այս հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե
լով` ու սու ցի չը փո խում է երե խա յի ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման, 
ինչ պես նաև դաստիարակության 
ռազմավարությունը։ Այս շրջանում Կ. 
Պալճյանը համարում է, որ երեխան 
կամակատար չէ, մեծերից որևէ մեկին 
նմանվելու համար նա պետք է 
գիտակցորեն համակրի նրան, դրանից 
հետո միայն օրինակը կունենա ազդեցիկ 
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ուժ14։ Իր ման կա վար ժա կան ու սում նա սի
րու թյուն նե րի մեջ նա հա տուկ տեղ է հատ
կաց րել երե խա յի հա մար ու սուց չի օրի նա
կի դի դակ տիկ նշա նա կու թյա նը: Ըստ նրա` 
ման կա վար ժի օրի նա կը ամեն տա րի քում 
ազ դե ցիկ ուժ ու նե նալ չի կա րող: Պետք է 
դրա հա մար հստակ իմա նալ երե խա յի 
տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Կ. Պալ ճյա նի ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյու նը հա րուստ է աշա կերտ նե րի հե
տաքրք րու թյուն նե րին և հա կում նե րին ծա
նո թա նա լու, դրանց բնույ թը որո շե լու և 
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում խո րաց նե լու 
մեծ ու հա ջո ղակ փոր ձով: Դառ նա լով սո
վո րո ղի հա մա խո հը` նրան հա ջող վում է 
սա նե րի մոտ ձև ա վո րել վե րա բեր մունք 
ուս ման, աշ խա տան քի նկատ մամբ, զար
գաց նել սկսած գործն ավար տին հասց նե
լու կամք, պա տաս խա նատ վու թյան զգա
ցում, համ բե րա տա րու թյուն և այլ 
անհ րա ժեշտ հատ կու թյուն ներ: Վե հա փա
ռը ու սուց ման հո գե բա նա կան հիմ քե րից է 
հա մա րում սո վո րող նե րի մոտ մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Էջ մի ած
նի Գև որ գյան հո գև որ ճե մա րա նում դա սա
վան դե լու տա րի նե րին ապա գա հո գև ո րա
կան նե րին նա նա խա պատ րաս տում էր 
քա հա նա յա գոր ծու թյան` քա րոզ խո սու թյան 
դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում քա րո զել սո
վո րեց նե լով: Ճե մա րա նա կան նե րից յու
րաքան չյու րը պար տա վոր էր ներ կա լի նել 
պա տա րագ նե րին, լսել հմուտ քա րո զիչ նե
րի խոս քը, իսկ ավար տին` վե հա րա նում 
մաս նակ ցել քննար կում նե րին: Յու րա հա
տուկ են հատ կա պես Վե հա փա ռի քա րոզ
նե րը: Դրան ցում թե մա տիկ բազ մա զա նու

14  Վազ գեն Ա Կա թո ղի կոս, Գա լի քի տե սիլ քով. ու
սումն ա սի րու թյուն ներ, հոդ ված ներ, ու ղեգ րու թյուն
ներ (1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1988, 
էջ 122–123 («Խրի մյան Հայ րիկ որ պես դաս տի ա րակ» 
ու սումն ա սի րու թյու նից հատ ված):

թյուն կա, հոր դո րի, խրա տի իմաս տու թյամբ 
ունկնդ րին հարս տաց նե լու մեծ ցան կու
թյուն, վտան գա վոր մո լո րու թյուն նե րից հե
ռու պա հե լու ջանք: Մտքե րի, զգաց մունք
նե րի և նպա տակ նե րի մի ջև կուռ կա պե րը 
Վե հա փա ռի քա րոզ նե րում ըն թեր ցող նե
րին ներ կա յա նում են որ պես հո գև որ վե
րել քի աս տի ճան ներ, որոն ցով բարձ րա
ցողն ավե լաց նե լու էր շնոր հին շնորհ, 
իմաս տու թյա նը` փայլ: Նա սո վո րեց նում էր 
իր ու սա նող նե րին օգտ վել մտա ծո ղու թյան 
հատ կու թյուն նե րից` վեր լու ծել, հա մադ րել, 
զու գադ րել, հա մե մա տել, ընդ հան րաց նել, 
դա սա կար գել աշ խար հիկն ու հո գև ո րը, 
կեն դա նի կյան քի օրի նա կի մեջ փնտրել 
աստ վա ծաշն չյան խոր հուր դը: Վե հա փա ռը 
հստակ ու ղեն շում էր մտա ծո ղու թյու նը որ
պես հո գե կա նի գե րա կա գոր ծա ռույթ, սա
կայն որ պես զի այն սկսի գոր ծել իր բուն 
նշա նա կու թյամբ, նախ պետք է սո վո րող
նե րի մոտ վե րոթ վար կած բո լոր հատ կու
թյուն ներն աս տի ճա նա բար զար գաց նել, 
մար զել ու հասց նել որո շա կի մա կար դա կի: 
Հայ րա պե տը ճե մա րա նա կան նե րին պար
բե րա բար հանձ նա րա րում էր քա րոզ ներ 
պատ րաս տել, կեն դա նի շնչով լցնել խոս
քը, որում ար տա ցոլ վե լու էր սա նի մտա ծո
ղու թյու նը, դրա զար գաց ման աս տի ճանն 
ու որա կը։ Այս պես նա կա րո ղա նում էր 
ախ տո րո շել, հե տև ել սո վո րո ղի խոս քին, 
նա խա տե սել այն զար գաց նե լու նոր քայ
լեր: Իր ու սա նող նե րից նա պա հան ջում էր 
քա րոզ նե րում գտնել աստ վա ծա յի նի և 
մարդ կա յի նի նույ նաց ման եզ րեր, հիմ նա
կան մա սե րի մի ջո ցով ճա նա չել ամ բող ջը, 
ցույց տալ ամ բող ջի մեջ մար դու մաս նա
վոր էու թյան կա րև որ ներ կա յու թյու նը, 
քննար կել, քննա դա տել, փաս տար կել 
ասե լիքն ու լսա ծը: Ու շադ րու թյան հատ կու
թյուն նե րի զար գաց մանն էին միտ ված Վե
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հա փա ռի հանձ նա րա րու թյուն նե րից շա
տե րը: Ու սա նող նե րի հա մար Վե հա փառն 
ընտ րում էր քա րո զի բնա բան ներ, այ նու
հե տև սա նե րից պա հան ջում էր օրի նակ նե
րով հարս տաց նել, հա մե մա տել և աստ վա
ծաշն չյան նյու թը կյանք տե ղա փո խե լու 
հա մար հա մե մա տու թյուն նե րի եզ րեր 
փնտրել: Վե հա փա ռի կող մից խրա խու
սան քի էին ար ժա նա նում հա ջո ղած քա
րոզ նե րը` հնչեց ման հնա րա վո րու թյուն 
ստա նա լով կամ տպագր վե լով: Առա ջադ
րա նքը կա տա րե լու հա մար, սա կայն, պա
հանջ վում էր կենտ րո նա ցում, որի ար դյուն
քում զար գա նում էր ապա գա քա հա նա յի 
ու շա դրու թյան տե ղա փո խե լի ու թյան հատ
կու թյու նը: Քա րո զը մա տու ցող ու սա նո ղից 
Վե հա փառ–դա սա խո սը պա հան ջում էր 
ելույ թի ըն թաց քում օգ տա գոր ծել ու շադ
րու թյան կա րև որ հատ կու թյուն նե րից ևս 
մե կը` բաշ խու մը ողջ լսա րա նին թե՛ խոս քի, 
թե՛ ժես տի, թե՛ դի մա խա ղե րի տե սան կյու
նից: Ար դյուն քում նման բազ մա կող մա նի 
աշ խա տան քը բե րում էր նաև ու շադ րու
թյան ծա վա լի մե ծաց մա նը։ Ան շուշտ, հո
գե բա նա–ման կա վար ժա կան հիմ քե րի մա
սին խո սե լիս հնա րա վոր չէ չանդ րա դառ նալ 
Վե հա փա ռի կող մից հի շո ղու թյան ամ
րապնդ ման, մտա պահ ման գոր ծըն թաց քի 
կազ մա կերպ ման ու րույն ձև ե րին։ Նրան 
հաջողվում էր խոսքի առոգանության, 
միտքն արտահայտելու դիպուկության 
շնորհիվ հոգեբանական խորը ազ դե ցու
թյուն թողնել սաների վրա, հույ զե րի մեծ 
ալիք ներ առա ջաց նել նրանց հո գում: Հո գե
բա նա կան տե սան կյու նից հույ զե րի զար
գա ցու մը մե ծա պես նպաս տում է սո վո րո ղի 
ըն կա լու նա կու թյան մա կար դա կի բարձ
րաց մա նը, ու սուց չի վար պե տու թյան աս տի
ճանն այս տեղ որո շում է ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի հե տա գա ըն թաց քը: Իր 

ու սա նող նե րին նա հոր դո րում էր ասե լի քը, 
կեն դա նի խոս քը երան գա վո րել նկար չի 
նման, որով հե տև «բուն ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը կա յա նում է երան գա վոր ման ար
վես տի մեջ, ինչ պես նկար չու թյան, այն պես 
էլ քա րոզ խո սու թյան մեջ: Այդ պես է, որ 
մտքերն ու խոս քե րը կվե րած վեն հու զում
նե րի»15։ Նրա դա սա խո սու թյուն նե րից յու
րա քան չյու րը հեն վում է ու սա նո ղի` ար դեն 
ու նե ցած գի տե լի քի վրա և զար գաց ման 
նոր հե ռան կար, ման կա վար ժա կան որո
նում նե րի հա մար նոր ճա նա պարհ ներ էր 
գծագ րում: Վե հա փա ռի կող մից իր սա նե
րին ճա նա չե լը, նրանց հո գե կան, հո գե բա
նա կան, իմա ցա կան, մտա վոր ու ֆի զի կա
կան տվյալ նե րի մա սին իմա նա լը օգ նում 
էր հստակ պատ կե րաց նե լու, թե ով ինչ կո
չում ու նի որ պես հո գև ո րա կան, ինչ պի սին 
է լի նե լու նրանց կրթու թյան կազ մա կերպ
ման հե տա գա ըն թաց քը: Նա թեր թում էր 
ու սա նող նե րի հո գին այն պես, ինչ պես 
Ավե տա րա նի էջե րը՝ յու րա քան չյու րի վրա 
թող նե լով հո գև որ դրոշմ։

Մի առի թով Վե հա փառ Հայ րա պետն 
ասել է, թե ու նի երեք սրբա զան սկզբունք, 
երեք սրբա զան օրենք, լու սա վոր չու թյան 
երեք վեկ տոր` հո գի նե րի լու սա վոր չու
թյուն հա վա տի մի ջո ցով, սրտե րի լու սա
վոր չու թյուն` լավ բար քե րի տա րած ման 
մի ջո ցով և մար դու լու սա վոր չու թյուն 
գրա կա նու թյան և հո գև ո րա կա նու թյան 
մի ջո ցով, և որ այդ վեկ տոր նե րը պետք է 
ըն կած լի նեն բո լոր դպրոց նե րի հիմ քում: 
Հա մա ձայ նե լով Վե հա փառ Հայ րա պե
տի մտքի հետ` նկա տենք, որ դի դակ տի
կան հար ցադ րում նե րի խո րը իմաս տա
վոր մամբ Վե հա փա ռը ներ կա յաց րել է 
ինք նա զար գաց ման ըն թաց քը` մար դու 

15  Վազ գեն Ա, Հայ րա պետ Հա յոց, Գիրք եր րորդ, 
Կոն դակ ներ, քա րոզ ներ, ճա ռեր, ելույթ ներ, Մայր 
Աթոռ Սբ. Էջ մի ա ծին, 1976թ., էջ 290:
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Vazgen I Catolikos of All Armenian’s About Psycho–pedagogigal Bases of Teaching
L. Hayrapetyan

In the article we have discussed the approach of Vazgen I Catolikos to the teaching pros
ses regarding it as a unity of psyco–pedagogical prosses.

Католикос Всех Армян Вазген Первый о  
психолого–педагогических основах обучения

Л. Айрапетян
В статье рассмотрены взгляды Католикоса Вазгена Первого о процессе обучения как 

целостность психолого–педагогических процессов.

մտե րիմ ըն կեր հա մա րե լով գիր քը, նաև 
երա նի տա լով այն երի տա սարդ նե րին, 
ով քեր գի տեն՝ ինչ կար դալ, երբ կար դալ, 
ինչ քան կար դալ:

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետ Վազ գեն 
Առա ջի նի` ու սուց ման հո գե բա նա–ման

կա վար ժա կան հիմ քե րի մա սին մտքե րը 
վեր են հա նում գիտ նա կան ման կա վար
ժի պրպտող տե սա կը, որի ու սուց չու թյան, 
դա սա խո սու թյան փորձն ընդ հան րաց վե լու 
կա րիք ու նի և շատ ու սա նե լի է նաև մեր 
օրե րում։ 
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(Endnotes)
1 Ծա նո թու թյուն–Նկա տե լի է, որ ռու մի նա հայ գաղ թօ ջախ նե րի դպրոց նե րից շա տե

րում կի րառ վել են պատ ժի մե թոդ ներ, մաս նա վո րա պես ըն դուն ված է եղել դա ժան ծե
ծը և այն մարմ նա վո րող ֆա լա խան: Յա սիի դպրոց նե րից մե կում ֆա լա խա յի մի ջո ցով 
իրա կա նաց վող բռնու թյուն նե րի մա սին պատ մա կան հե ռա վո րու թյու նից ման րա մաս ներ 
է հա ղոր դում Պ. քա հա նա Մա մի կո նյա նը` քննա դա տե լով և մեր ժե լով այ դօ րի նակ ու սուց
ման գոր ծըն թա ցը: Դա սա սե նյա կում կար «տե սակ մը կա խա ղան, որ տղու ոտ քե րը մէ ջը 
սեղ մե լով, ու րիշ աւե լի մեծ աշա կերտ նե րէ եր կու հո գի 6–7 տա րե կան դժբախտ տղան 
ոտ քե րեն կա խե ալ ու սեր նուն վրայ կը վերց նէ ին, որ պես զի պա տո ւե լի վար ժա պե տը 
բարձր սե ղա նի վրայ բար ձե րով շրջա պա տե ալ ալա թուր քա (ծա լա պա տիկ) նստած տե
ղէն եր կար եղէգ նե րով կրցա ծին չափ զար նէ խեղճ տղուն ներ բան նե րուն»: Քա հա նան 
նկա տում է, որ գլխի վայր կախ ված դժբախ տի մե ղա յա կան նե րին տուրք տա լով, դա ժան 
ծե ծի ըն թաց քը կա սեց նե լով` վար էին բե րում երե խա յին, որը հա ճախ այն պի սի վնաս
վածք ներ էր ու նե նում, որ դրանց պատ ճա ռով 3–4 ամիս ան կո ղին էր ընկ նում, եր բեմն 
ձեռք բե րում ցկյանս ան դա մա խե ղում և այլն: Աղ բյու րը և ծա նո թու թյան մեջ բե րու մը՝ 
Պետ րոս քահ. Մա մի կո նե ան, Ռու մի նա հա յոց ներ կայն և ապա գայն, Կա լաց, 1895թ., էջ 
124–125

2 Ծա նո թու թյուն–Ամե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Առա ջի նի աշ խար հիկ անու նը 
Լև ոն–Կա րա պետ Պալ ճյան է:

3 Ծա նո թու թյուն–Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սը հատ կա պես կոն դա կագ րու թյան մեջ բազ
միցս է անդ րա դար ձել կրթօ ջախ նե րին, հայ րե նա կան ման կա վար ժու թյան պատ մու թյան 
մեջ հետք թո ղած մեծ երախ տա վոր նե րին: Այս պես` անդ րա դառ նա լով Հ. Հինդ լյա նի 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյա նը, Վե հա փա ռը նկա տում է, որ մեծ ման կա վար ժի 
առա ջար կած «Նոր դպրո ցի» գա ղա փա րը, որ Հինդ լյա նը իրա կա նու թյուն դարձ րեց իր 
ըն կե րոջ Գա լուստ Մա լա թյա նի հետ մի ա սին, (1909, Ստամ բուլ, Բե րա), բնո րոշ էր նրա 
«ինք նա տիպ և առա ջա դի մա սեր» խառն ված քին: Ապա մեջ բե րում է մեծ ման կա վար ժի 
խո հե րից, նկա տում, որ նրա գրքերն ու հոդ ված նե րը շատ ու սու ցո ղա կան են կրթու թյան 
գոր ծով զբաղ վող նե րի հա մար. «Ու գիր քը, որ պատ կե րա ցումն է «Նոր Դպրո ցի» ապ
րած 25 տա րի նե րուն–և ին չո՞ւ չէ, նա և Յ. Թ. Հինդ լե ա նի–իր 252 էջե րով, գործ նա կան 
ման կա վար ժու թե ան իբր դա սա գիրք կա րե լի է օգ տա գոր ծել միշտ»: 1959թ–ի նո յեմ բե րի 
15–ին, «Նոր դպրո ցի» 50 ամյա կի առի թով Վե հա փառ Հայ րա պե տը կոն դա կով շնոր հա
վո րում է դպրո ցի տնօ րի նու թյա նը: Աղ բյու րը` «Ներ կայ», Բո ւե նոս–Այ րես, թ.46–47, 1965, 
էջ 21– 23 («Հինդ լե ան և իւր դպրոց», հոդ վա ծա գիր` Ղ. Պա հաթ րե ան):
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ԼԻԼԻՅԱ ԱՍՐՅԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ, 
ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐը 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ

Դա րեր շա րու նակ ան հա վա սար պայ
քար մղե լով օտար նվա ճող նե րի դեմ` Ար
ցա խի հա յու թյունն ան դա վա ճան է մնա ցել 
ան կախ Հա յոց պե տու թյան ան բա ժա նե լի 
մաս լի նե լու գա ղա փա րից և մինչ օրս շա
րու նա կում է պայ քարն այն իրա կա նու թյուն 
դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ:

Պատ մա կան տար բեր բա րեն պաստ 
պա հե րին թվում էր, թե ար ցախ ցի նե րի 
վա ղե մի երա զանքն ուր որ է իրա կա նու
թյուն կդառ նա, սա կայն մեծ տե րու թյուն
նե րի կող մից իրա կա նաց վող աշ խար
հա քա ղա քա կան բազ մա շերտ խա ղե րը 
հնա րա վո րու թյուն չեն թող նում այդ երա
նե լի ցան կու թյան իրա կա նաց ման հա մար:

20–րդ դա րի երկ րորդ տաս նա մյա կում 
ռու սա կան կայս րու թյան վե րա ցու մից հե տո 
ստեղծ ված անդր կով կա սյան ան կախ հան
րա պե տու թյուն նե րը, որոնք ի զո րու չէ ին 
պահ պա նելու իրենց պե տա կան ան կա խու
թյու նը, 1922 թ. կա մո վին մտան ձև ա վոր
ված Խորհր դա յին Սո ցի ա լիս տա կան Հան
րա պե տու թյուն նե րի Մի ու թյան կազ մի մեջ:

Ռու սաս տա նի բոլ շև ի կյան կու սակ ցու
թյան ղե կա վա րու թյան որոշ մամբ 1923 
թվա կա նին պատ մա կան Ար ցա խի տա
րած քի մի մա սում ստեղծ վեց Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Ինք նա վար Մար զը /ԼՂԻՄ/, 
որը բռնակց վեց Ադր բե ջա նին` հա տուկ մի
ջանց քով /Լա չի նի շրջան/ այն ան ջա տե լով 
Հա յաս տա նի Խորհր դա յին Սո ցի ա լիս տա
կան Հան րա պե տու թյու նից:

Ար ցախահա յու թյու նը ԼՂԻՄ–ի ստեղծ

ման պա հից չհա մա կերպ վեց այդ նոր 
իրո ղու թյան հետ և խորհր դա յին իշ խա նու
թյան ողջ պատ մու թյան ըն թաց քում հե տև
ո ղա կա նո րեն պայ քա րեց մայր Հա յաս տա
նին վե րա մի ա վոր ման հա մար:

Ար ցա խա հա յե րի պայ քա րը մայր Հա
յաս տա նին վե րա մի ա վոր վե լու հա մար 
նրանց ան հաշտ բնա վո րու թյան դրսև ո
րում չէր մի այն: Դա րե րով ապ րե լով մահ
մե դա կան հա րև ա ննե րի հետ և ըմբռ նե լով 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի Հան րա պե տու
թյու նը իբ րև հայ և մահ մե դա կան ժո ղո
վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան հաս տատ ման 
նպա տա կով ստեղծ ված հան րա պե տու
թյուն, հաս կա նա լով խորհր դա յին հան
րա պե տու թյուն նե րի ստեղծ ման հիմ քում 
ըն կած սին գա ղա փա րա խո սու թյան իմաս
տը, ար ցա խա հա յե րը կան խա տե սում 
էին այն աղե տա լի հե տև անք նե րը, որոնք 
սպաս վում էին իրենց այդ նո րաս տեղծ 
հան րա պե տու թյան կազ մում մնա լու պա
րա գա յում: Այդ կան խա տե սում նե րը եր
կար սպա սել չտվե ցին: Ինչ պես նշել է 
պրո ֆե սոր Վ. Բա լա յա նը՝ անդ րա դառ նա
լով ղա րա բա ղյան հիմ նա հար ցին. «ԼՂԻՄ 
կազ մա վոր ման հենց սկզբից Ադր բե ջա նի 
ղե կա վա րու թյու նը կոպ տո րեն ոտ նա հա րել 
է ԼՂԻՄ հայ բնակ չու թյան իրա վունք ներն 
ու շա հե րը: Դա ար տա հայտ վել է մար զի 
սո ցի ալ–տնտե սա կան զար գա ցումն ար
հես տա կա նո րեն կա սեց նե լու, ԼՂԻՄ–ը 
Ադր բե ջա նի հում քա յին կցուկ դարձ նե լու, 
ԼՂԻՄ–ի և իր իսկ մի ու թե նա կան հան
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րա պե տու թյան մի ջև ար տադ րան քի ոչ 
հա մար ժեք փո խա նա կում իրա կա նաց
նե լու, ԼՂԻՄ–ը Նա խի ջև ա նի օրի նա կով 
հա յազր կե լու նպա տա կով ժո ղովր դագ րա
կան ակ տիվ էքս պան սիա վա րե լու, հա յազ
գի բնակ չու թյան նկատ մամբ խտրա կան 
կադ րա յին քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու, 
ԼՂԻՄ–ին հա րող հայ կա կան շրջան նե րի 
վար չա տա րած քա յին կա ռուց ված քը մաս
նա կի ո րեն վե րա փո խե լու, հա յոց լե զուն և 
մշա կույ թը սահ մա նա փա կե լու, հայ կա կան 
հու շար ձան նե րը և մշա կու թա յին ար ժեք
նե րը ոչն չաց նե լու և դրանց յու րաց նե լու 
փոր ձե րի մե ջ» [6,190]:

Խորհր դա յին մի ու թյան կազ մում ադր
բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի ընդգրկ վե լու պա
հից սկսած՝ ազե րի իշ խա նու թյուն նե րը 
նպա տա կա մետ քա ղա քա կա նու թյուն էին 
վա րում հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում ԼՂԻՄ–ի կրթա կան հա
մա կարգն ամ բող ջու թյամբ վե րա փո խելու 
այն պես, որ հա յե րե նի ու սու ցու մը մար զի 
կրթա կան կա ռույց նե րում հնա րա վո րինս 
արագ դա դա րեց վի: Ահա թե այդ մա սին 
ինչ պես է հան գա մա նա լից ար տա հայտ վել 
պրո ֆե սոր Ա. Ավա նե սյա նը. «Այն ժա մա
նակ անդր ֆե դե րա ցի ա յի կազ մում մի ա
վոր ված Վրաս տա նում, Հա յաս տա նում և 
Ադր բե ջա նում հիմ նադր վե ցին նոր բու հեր: 
Ընդ որում, ար դեն հաս տատ ված ավան
դույ թի ու ժով նո րաս տեղծ բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ևս 
որ պես դա սա վանդ ման հիմ նա կան լե
զու ներ ընտր վե ցին ռու սե րե նը և տվյալ 
հան րա պե տու թյան ազ գա յին մե ծա մաս
նու թյուն կազ մող բնակ չու թյան լե զուն: 
Այս պես, Վրաս տա նում ռու սե րե նի հետ 
մեկ տեղ դա սա վանդ ման հիմ նա կան լե զու 
հաս տատ վեց վրա ցե րե նը, Հա յաս տա նում՝ 
հա յե րե նը, իսկ Ադր բե ջա նում՝ թուր քե րե

նը: Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀՄ–ում թուր քե
րե նի՝ որ պես դա սա վանդ ման ազ գա յին 
լեզ վի գե րա կա յու թյան պաշ տո նա կան 
հաս տատ ման պա րա գան հան գեց նում 
է եր կու կա րև որ հե տև ու թյուն նե րի. նախ 
դա ևս մեկ անժխ տե լի վկա յու թյուն է առ 
այն, որ այդ նո րաս տեղծ հան րա պե տու
թյու նում իրոք ադր բե ջա նա կան ազգ, որ
պես այդ պի սին, գո յու թյուն չու ներ և կար 
պար զա պես կրո նա կան դա վա նան քի հի
ման վրա մու սուլ մա նա կան կամ ազ գա յին 
տար բե րակ ման հի ման վրա թուր քա կան 
ինք նա կոչ ված հան րու թյուն, որին այլ աղ
բյուր նե րում մին չև այդ և տվյալ ժա մա նա
կա հատ վա ծում ևս այլ կերպ ան վա նում 
էին նաև կով կա սյան թա թար ներ:

Ապա հա կա ռակ «Լե նի նյան իմաս տուն 
ազ գա յին քա ղա քա կա նու թյու ն» հռչակ
ված ազ գե րի իրա վա հա վա սա րու թյան 
սկզբուն քի՝ խորհր դա յին բո լոր տաս նա
մյակ նե րում, իրա կա նում տար վում էր 
կոշտ ազ գա յին խտրա կա նու թյան քա ղա
քա կա նու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով է, որ 
Արև ե լյան Անդր կով կա սի բնիկ հա յու թյու
նը, որն ի սկզբա նե հա զիվ մի քա նի տա
րի առաջ ամե նա բարձր մա կար դակ նե րով 
հռչակ վել էր Ադր բե ջա նի ԽՍՀ պե տա կա
նա կիր իրա վա հա վա սար ազ գե րից մե կը, 
ի տար բե րու թյուն և ի շահ տա րա ծաշր
ջա նի եկ վոր մահ մե դա կան բնակ չու թյան 
մու սուլ ման նե րի հան րու թյան, հա նի րա վի 
ու կա մա յա կա նո րեն զրկվել է իր այդ հիմ
նա րար տիտ ղո սի ց» [3,43]:

Հայտ նի է, որ Ռու սաս տա նի մի շարք 
քա ղաք նե րում հիմ նադր վել և գոր ծում էին 
տար բեր հա մալ սա րան ներ, ինս տի տուտ
ներ, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն ներ: Խորհր դա յին 
իշ խա նու թյան տա րի նե րի այդ ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի քա նակն 
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ավե լա նում էր՝ կախ ված տնտե սու թյան 
պա հան ջար կից: Անդր կով կա սում այդ
պի սիք բա ցա կա յում էին: Խորհր դա
յին իշ խա նու թյան հաս տա տու մից հե տո 
կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը քայ
լեր ձեռ նար կե ցին այդ բա ցը լրաց նե լու 
հա մար: Առաջ նա յին հա մար վեց Թիֆ լի
սում, Բաք վում և Երև ա նում հա մալ սա րան
ներ, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն ներ և բան ֆակ ներ 
ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցը: Խորհր դա յին 
իշ խա նու թյան հաս տա տու մից շուրջ տա
սը տա րի հե տո պարզ դար ձավ, որ բարձր 
և մի ջին որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի 
նկատ մամբ տնտե սու թյան առա ջար կի և 
պա հան ջար կի մի ջև առա ջա ցել է խիստ 
ան հա մա մաս նու թյուն: Տնտե սու թյան պա
հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է իրա կա նաց նել նպա տա կա մետ 
քայ լեր: Այդ է պատ ճա ռը, որ 1929 թվա կա
նին տե ղի ու նե ցած ԽՄԿԿ կենտ կո մի նո
յեմ բե րյան պլե նու մում ան բա վա րար գնա
հատ վեց բարձր և մի ջին որա կա վոր ման 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծըն
թա ցը և նա խանշ վեց մի ջո ցա ռում նե րի մի 
ծրա գիր, որը հնա րա վո րինս կարճ ժա մա
նա կա մի ջո ցում իրա վի ճա կը կշտկի: Ել նե
լով ԽՄԿԿ կենտ կո մի որո շու մից՝ Ադր բե
ջա նի ԽՍՀ ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի 
խորհր դի կող մից 1930թ. օգոս տո սին ձեռ
նարկ վում է գոր ծող ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րի վե րա կազ մա վոր ման և 
նո րե րի ստեղծ ման աշ խա տանք ներ:

Ար խի վա յին նյու թե րի ու սում նա սի րու
թյու նից պարզ վում է, որ 1929–1930 ու
սում նա կան տա րում Անդր ֆե դե րա ցի ա
յում գոր ծում էր 15 բուհ և 9 բան ֆակ, այդ 
թվում՝ Հա յաս տա նում՝ 2 բուհ՝ պե տա կան 
հա մալ սա րա նը և պե տա կան կոն սեր վա
տո րի ան, 23 տեխ նի կում և 2 բան ֆակ, 

Վրաս տա նում հա մա պա տաս խա նա բար` 6, 
81, 5, Ադր բե ջա նում` 5, 41, 2 [10]: Նշենք, որ 
Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ մում գտնվող 
Լեռ նա յի Ղա րա բա ղի Ինք նա վար Մար զում 
գոր ծում էր 5 ու սում նա րան և մեկ ար հես
տա գոր ծա կան ու սում նա րան: Ու սում նա սի
րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զը ԽՍՀՄ–ում 
մի ակ ինք նա վար պե տա կան կա ռույցն էր, 
որ տեղ բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն չստեղծ վեց, որն ազե րի իշ
խա նա վոր նե րի խտրա կան մո տեց ման ցայ
տուն դրսև ո րումն էր հա յե րի նկատ մամբ:

Բնա կա նա բար նման վե րա բեր մունք 
ազե րի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից Ինք
նա վար մար զի հան դեպ հա յազ գի մտա
վո րա կան նե րի կող մից ար ժա նա ցավ 
խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի: 
1939 թվա կա նին Մար զի հան րակր թա
կան դպրոց ներն ու սուց չա կան որա կյալ 
մաս նա գետ նե րով ապա հո վե լու նպա տա
կով ԼՂ լուս ժող կո մի կո լե գի ա յի նիս տում 
քննարկ վում ու առա ջար կու թյուն է ներ
կա յաց վում Ադր բե ջա նի լուս ժող կո մի կո
լե գի ա յին՝ նա խա գիծ Շու շիի ման կա վար
ժա կան ու սում նա րա նի շեն քում եր կա մյա 
ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ ստեղ ծե
լու վե րա բե րյալ: Ադր բե ջա նի լուս ժող կո
մի կո լե գի ա յի կող մից դրա կան որո շում 
ըն դուն վե լուց հե տո այն քննարկ վում է, և 
հու նի սի 17–ին Ադր բե ջա նի կա ռա վա րու
թյու նը որո շում է 1938–1939 ու սում նա կան 
տար վա սեպ տեմ բե րի 1–ից Շու շի ում բա ցել 
եր կա մյա ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ 
/ու սուց չա կան ինս տի տուտ/, երեք՝ պատ
մա լեզ վա բա նա կան, բնա գի տա աշ խար
հագ րա կան և ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան 
ֆա կուլ տետ նե րով՝ հայ կա կան, ադր բե ջա
նա կան և ռու սա կան բա ժին նե րով [1, 106]: 
Նշենք, որ Շու շիի եր կա մյա ման կա վար
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ժա կան ինս տի տու տում ադր բե ջա նա կան 
բաժ նի ստեղ ծումն ինք նան պա տակ չէր 
և այն ազե րի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
կա տար վել էր նրանց կող մից մշակ ված 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րը իրա կա նաց
նե լու հա մար: Պա տա հա կան չէր, որ 1940 
թվա կա նին եր կա մյա ինս տի տու տի ադր
բե ջա նա կան բաժ նի լեզ վագ րա կան ֆա
կուլ տե տին կից բաց վեց հե ռա կա ու սուց
ման բա ժին:

Ազե րի նե րը իրենց կող մից ԼՂԻՄ–ը 
հա յա թափ ման հա մա լիր ծրա գիր ու նե
ին և հե տև ո ղա կա նո րեն այն իրա կա նաց
նում էին: Այդ մա սին է վկա յում շուրջ եր կու 
տաս նա մյակ հա մա տեղ պե տա կա նու թյան 
պայ ման նե րում գո յա տև ման ար դյուն քում 
ար ձա նագր ված ար դյունք նե րը՝ «Նմա նօ
րի նակ քա ղա քա կա նու թյու նը հան գեց րել 
է մար զի հայ բնակ չու թյան տե սա կա րար 
կշռի անընդ հատ նվազ մա նը: Ընդ որում, 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան 
մեծ ար տա հոս քը մին չև երկ րորդ աշ խար
հա մարտն ու ղեկց վում էր բնա կան բարձր 
աճով: Վեր ջի նիս շնոր հիվ հայ բնակ չու
թյան աճի որոշ մի տում նկատ վեց 1926 և 
1939 թվա կան նե րի մար դա հա մա րի ըն
թաց քում. մար զի հայ բնակ չու թյան ընդ
հա նուր թի վը 111,7 հա զա րից հա սավ 132,8 
հա զա րի, նույն տա րի նե րին մար զի բնակ
չու թյան ընդ հա նուր թի վը 125,3 հա զա րից 
հա սավ 159,8 հա զա րի, կամ ավե լա ցավ 
20,4 տո կո սով: Փաս տո րեն հա յե րի տե սա
կա րար կշի ռը մար զի ընդ հա նուր բնակ
չու թյան թվա կազ նում կրճատ վեց ի օգուտ 
ադր բե ջան ցի նե րիե [6,193]:

ԼՂՀՄ–ի ազ գագ րա կան վի ճա կը փո
փո խե լու ազե րի նե րի եղա նակ նե րը բազ
մա պի սին և բազ մաբ նույթ էին:

Ինք նա վար մար զի հայ բնակ չու թյան 
նկատ մամբ ազե րի իշ խա նա վոր նե րի 

խտրա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսև ո
րում նե րը տար բեր ոլորտ նե րում կա րե լի է 
շա րու նա կել: Նրան ցից ամեն մե կը յու րո վի 
էր անդ րա դառ նում բնիկ հայ քա ղա քա ցու 
իր հայ րե նի քում ապ րե լուն: Բնա կան է, որ 
միշտ չէր, որ հայ մարդն այդ անար դա
րու թյուն նե րին մին չև վերջ դի մա կա յում 
էր և օրե րից մի օր թող նում էր հայ րե նի 
բնօր րա նը այլ տեղ բա րե կե ցիկ ապ րե
լու հույ սով: Ար դյուն քում աս տի ճա նա բար 
ԼՂԻՄ–ը հա յա թափ վում էր: Եթե վե րը 
նշված պա րա գա նե րում ԼՂԻՄ–ի հա յա
թա փու մը տե ղի էր ու նե նում բնա կա նո րեն, 
ապա ազե րի ներն առի թը ըն ձեռ նե լուց 
պատ րաստ էին նաև հա յա թա փու մը իրա
կա նաց նել ար հես տա կա նո րեն: Այս պես, 
երկ րորդ աշ խար հա մար տի տա րի նե րին 
ԼՂԻՄ–ից պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու 
հա մար պլա նով ներ կա յաց ված հայ տը բա
վա րա րե լու գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վել 
է այն պես, որ հա յազ գի ար ցախ ցի նե րից 
զո րա կո չել են 45000 հո գի, իսկ ազե րի նե
րից`     731: Ամ բողջ Ադր բե ջա նի Հան րա պե
տու թյու նից հայ քա ղա քա ցի նե րից զո րա
կոչ վել է երե քից մե կը, իսկ ազե րի նե րից՝ 
տաս նին նից մե կը: Աս վածն ավե լի հա մո
զիչ դարձ նե լու հա մար տանք որոշ վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներ:

Նշենք, որ 1939 թվա կա նին մար զում 
ապ րել են 150.800 մարդ, որից 132.800–
ը՝ հա յեր: Այ սինքն հա յե րը կազ մել են 
ԼՂԻՄ–ի 88,1%, իսկ մյուս մա սը՝ ռուս ներ, 
ադր բե ջան ցի ներ և այլ ազ գեր:

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի ժա մա նակ 
Ինք նա վար մար զից ճա կատ են զո րա կո
չել հայ բնակ չու թյան 30%–ը, որը կազ մում 
է 45056 մարդ, որից 1850–ը կա նայք էին: 
զոհ ված նե րի թի վը 22000 մարդ էր [9,72]:

Նույն պատ կերն էր Հյու սի սա յին Ար
ցա խի հա յաբ նակ շրջան նե րում, որ տեղ 



282

Դ Պ Ր Ո Ց Ա Կ Ա Ն  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

նախ քան պա տե րազմն ապ րում էր մո տա
վո րա պես 140000 հայ քա ղա քա ցի, որից 
13000 ապ րում էր Շա հու մյա նի շրջա նում /
բա նակ զո րա կոչ վել է 4000 մարդ 32,5%/, 
Կի րո վա բա դում 40000 մարդ /բա նակ 
զո րա կոչ վել է 12000 մարդ, 30%/, Շամ
խո րի շրջա նում՝ 40000 մարդ /զո րա կոչ
վել է 13000 մարդ, 32,5%/, Դաշ քե սա նի 
շրջա նում՝ 6000 մարդ /30%/, Խան լա րի 
շրջա նից զո րա կոչ վել է 8640 մարդ /32%/: 
Այս պի սով, 1941–1945 թվա կա նե րին Հյու
սի սա յին Ար ցա խից զո րա կոչ վել է 43640 
հայ մարդ /31,2%/, որից 18000 մարդ զոհ
վել է /41,1%/ [8,15]:

Հա մե մա տու թյան հա մար բե րենք 1979 
թվա կա նի մար դա հա մա րի տվյալ նե րը, 
ըստ որի Հյու սի սա յին Ար ցա խի թվա քա
նա կը, որը կազ մել է 83400 մարդ, այ
սինքն քա ռա սուն տար վա ըն թաց քում 
նվա զել է 46600–ով, իսկ 1989 թվա կա նին 
լրի վու թյամբ հա յա թափ վել է:

ԼՂԻՄ–ի հայ ազ գաբ նակ չու թյան թվի 
նվա զեց մա նը լուրջ խթան հան դի սա ցավ 
Հան րա պե տու թյան տար բեր մա սե րում 
ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում 
աշ խա տե լու նպա տա կով Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղից, և ոչ մի այն, տա րի ներ շա րու նակ 
հա զա րա վոր երի տա սարդ նե րի հա վա քագ
րու մը, նրանց կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
մի ջին որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման և մար զից դուրս աշ խա
տան քի տե ղա վոր ման գո րըն թա ցը:

Տա րեց տա րի ԼՂԻՄ–ի և Ադր բե ջա նի 
Հան րա պե տու թյան հայ կա կան գյու ղե րի 
հա յա թափ ման մե թոդ նե րը կա տա րե լա
գործ վում և ըն դար ձակ վում էին՝ տա լով 
ազե րի նե րի հա մար ցան կա լի ար դյունք:

Այդ պի սի դժվա րին պայ ման նե րում 
Շու շիի եր կա մյա ման կա վար ժա կան ինս
տի տու տը շա րու նա կում էր իրա կա նաց նել 

իր առա քե լու թյու նը: Հետ պա տե րազ մյան 
շրջա նում եր կա մյա ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի ներ քին կյան քում կա տար
վում են լուրջ փո փո խու թյուն ներ: Հա սու
նա նում էր եր կա մյա ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տը Շու շի ից Ստե փա նա կերտ 
տե ղա փո խե լու հար ցը: Եվ ար դեն 1946թ. 
սեպ տեմ բե րի 1–ից եր կա մյա ինս տի տու տը 
տե ղա փոխ վեց Ստե փա նա կերտ և սկսեց 
գոր ծել որ պես Ստե փա նա կեր տի եր կա մյա 
ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ:

Աս տի ճա նա բար ձև ա վոր ման լուրջ 
փոր ձա ռու թյուն էր ձեռք բե րում ինս տի
տու տի դա սա խո սա կան կազ մը: Դա սա
խոս նե րի հե տև ո ղա կան աշ խա տան քը 
շու տով տա լիս է իր բա րե բեր ար դյունք
նե րը: Նրանց կող մից իրա կա նաց ված աշ
խա տանք նե րը որ պես գի տա կան, մե թո
դա կան ձեռ նարկ ներ հրա տա րակ վում են 
Բաք վում, Երև ա նում և Մոսկ վա յում:

Սա կայն Ստե փա նա կեր տի եր կա մյա 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի ար դյու
նա վետ գոր ծու նե ու թյունն ազե րի իշ խա
նա վոր նե րի կող մից դի տարկ վում է որ պես 
իրենց ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րին հա
կա սող գոր ծոն, և Ադր բե ջա նի ԽՍՀ կա
ռա վա րու թյան որոշ մամբ 1953թ. այն փակ
վեց: Եր կա մյա ինս տի տու տը փակ վե լուց 
հե տո նրա կազ մում գոր ծող հայ կա կան 
բա ժի նը տե ղա փոխ վեց Բաք վի պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ: Եր կա
մյա ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի փա
կու մից հե տո՝ 1953–1969թթ. Ինք նա վար 
մար զում գոր ծում էին մի այն հան րակր թա
կան դպրոց ներ և միջ նա կարգ մաս նա գի
տա կան հաս տա տու թյուն ներ [4,37]:

Ստեղծ ված իրա վի ճա կը դառ նում է 
մար զի հայ բնակ չու թյան մտա հո գու
թյան լուրջ առար կա, առանձ նա պես նրա 
մտա վո րա կա նու թյան կրթամ շա կու թա յին 
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ոլոր տի, կու սակ ցա կան պե տա կան մար
մին նե րում աշ խա տող մեր հայ րե նա սեր 
հատ վա ծի հա մար:

Եթե Ստե փա նա կեր տի եր կա մյա ման
կա վար ժա կան ինս տի տու տի փակ ման 
հար ցը ազե րի կենտ րո նա կան իշ խա նու
թյուն նե րը սկզբնա կան շրջա նում կա րող 
էին ար դա րաց նել Բաք վի պե տա կան ման
կա վար ժա կան ինս տի տու տի կազ մում մի 
շարք մաս նա գի տու թյուն նե րով /ադր բե ջա
նա կան ֆա կուլ տետ նե րի կազ մում հայ կա
կան բա ժին նե րի /առ կա և հե ռա կա ու սուց
ման ձև ով/ գոր ծե լով, ապա շատ չան ցած 
այդ փաս տար կը ևս դար ձավ ան հիմն, 
որով հե տև աս տի ճա նա բար փակ վե ցին 
առ կա ու սուց մամբ խմբե րը, և երև ույ թի 
հա կազ դե ցու թյուն չստա նա լու դեպ քում 
նույն բախ տին կար ժա նա նա յին նաև հե
ռա կա ու սուց մամբ հայ կա կան խմբե րը:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ սկսած ան ցած դա րի 60–ական 
թվա կան նե րից առանձ նա կի թափ ստա
ցան Ինք նա վար մար զի հայ մտա վո րա կա
նու թյան բո ղոք նե րը Ադր բե ջա նի ԽՍՀ–ի 
վա րած քա ղա քա կա նու թյան հան դեպ: 
Բո ղոք նե րը հաս ցե ագր վում էին ԽՍՀՄ–ի 
բարձր ղե կա վա րու թյա նը և ցույց էր 
տրվում, թե ազե րի ներն ինչ պի սի հա կա
հայ քա ղա քա կա նու թյուն են վա րում թե՛ 
ողջ Ադր բե ջա նում և թե՛ մաս նա վո րա պես 
ԼՂԻՄ–ում: Խորհր դա յին իշ խա նու թյուն
ներն ինք նա վար մար զի «ներ քև ից» եկող 
բո ղոք նե րի հան դեպ լրիվ ան տար բեր լի
նել չէ ին կա րող և ամեն կոնկ րետ դեպ քում 
կա րո ղա նում էին գտնել «իմաս տուն» լու
ծում, որը առ ժա մա նակ բա վա րա րում էր 
եր կու կող մե րին:

Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում 
ադր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա
կա հայ քա ղա քա կա նու թյուն էին վա րում 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր ոլորտ նե
րում: Աս վա ծը շատ ակն հայտ ներ կա
յաց նենք մշա կու թա յին բնա գա վա ռում 
իրա կա նաց ված քա ղա քա կա նու թյու նից: 
Հայ րե նա կան պա տե րազ մից հե տո ԽՍՀՄ 
և մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե
րի հիմ նա կան ֆի նան սա կան մի ջոց ներն 
ուղղ վում էին առա ջին հեր թին պա տե րազ
մի հե տև ան քով ավեր ված տնտե սու թյու նը 
վե րա կանգ նե լուն և երկ րի պաշտ պա նու
նա կու թյու նը բարձ րաց նե լուն: Մի շարք, 
մաս նա վո րա պես, մշա կու թա յին, բնա գա
վառ նե րի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը 
կա տար վում էր թե րի:

Ադր բե ջա նում այս քո ղի տակ դա դա
րեց վել է ռու սա կան, հրե ա կան, հայ կա
կան, լեզ գի ա կան, թա լի շա կան, նույ նիսկ 
ադր բե ջա նա կան մի շարք մշա կու թա յին 
օջախ նե րի, այդ թվում պե տա կան թատ
րոն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հա տուկ ընտ
րո ղա կան ձև ով: Շատ չան ցած, երբ հա
մե մա տա բար բա րե լավ վել էր խորհր դա յին 
երկ րի սո ցի ալ–տնտե սա կան վի ճա կը, 
Ադր բե ջա նի որոշ ազ գա յին մշա կու թա յին 
օջախ ներ վե րա բաց վե ցին: Վե րա բաց ման 
գոր ծըն թա ցը բա ցա ռա պես վե րա բեր վեց 
ադր բե ջա նա կան և ռու սա կան ազ գա
յին մշա կու թա յին օջախ նե րին: Հայ կա
կան, հրե ա կան, թա լի շա կան, լեզ գի ա կան 
օջախ ներն առ հա վետ մնա ցին փակ: Բաք
վում գոր ծող կրթամ շա կու թա յին օջախ նե
րի ճա կա տա գի րը կան խո րոշ ված էր: Ազե
րի իշ խա նա վոր նե րը, լուծ ված հա մա րե լով 
Բաք վի կրթամ շա կու թա յին օջախ նե րի ճա
կա տա գի րը, ձեռ նար կում են ավե լի հե ռա
հար և ար դյու նա վետ քայլ: Մաս նա վո րա
պես իբ րև ըն դա ռա ջում ինք նա վար մար զի 
մտա վո րա կան նե րի և բնակ չու թյան պա
հանջ նե րին՝ Բաք վի պե տա կան ման կա
վար ժա կան ինս տի տու տի հայ կա կան 



284

Դ Պ Ր Ո Ց Ա Կ Ա Ն  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

բաժ նի հիմ քի վրա 1969թ. Ստե փա նա
կեր տում ստեղ ծում են Բաք վի պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի բա ժան
մունք` հայ կա կան, ռու սա կան և ադր բե ջա
նա կան բա ժին նե րով: Ստե փա նա կեր տի 
մաս նա ճյու ղում ադր բե ջա նա կան բաժ նի 
նե րա ռումն առա ջին հա յաց քից ոչ մի ար
տա ռոց հան գա մանք չի պա րու նա կում: 
Սա կայն հան գա մա նա լից ու սում նա սի րու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա յա կերտ 
և հա յա շունչ Բաք վից հա յոց լե զուն դուրս 
մղե լուն զու գա հեռ ազե րի նե րը Ղա րա բա
ղում հիմ քեր են ստեղ ծում ադր բե ջա նա
կան մտա վո րա կա նու թյան ստվար բա նակ 
ստեղ ծե լու և ադր բե ջա նե րե նի մաս սա յա
կա նաց ման հա մար:

Ազե րի իշ խա նա վոր նե րի կող մից նման 
բա ժին նե րով ման կա վար ժա կան ինս տի
տու տի մաս նա ճյուղ հիմ նադ րե լու փաստն 
այս պես է մեկ նա բա նել պրո ֆե սոր Ա.Ավա
նե սյա նը. «Գոր ծե լով ԼՂԻՄ–ի նկատ
մամբ մշակ ված ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, մար զի մտա վո րա կա նու
թյան և բնակ չու թյան տար բեր շեր տե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խնդրան քը Ստե փա
նա կեր տում բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ու նե նա լու վե րա բե րյալ 
ազե րի իշ խա նա վոր ներն այն քան հնա
րամ տո րեն են լու ծում տա լիս, որ առա վե
լա գույնս շահ ստա նան՝ չնչին զի ջում կա
տա րե լո վ» [5,397]:

Իս կա պես, Ստե փա նա կեր տում Ադր
բե ջա նի պե տա կան ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի բա ժան մունք ստեղ ծե լով՝ 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն
նե րը լու ծե ցին իրենց հա մար կա րև որ մի 
շարք ռազ մա վա րա կան հար ցեր:

Բաք վի պե տա կան ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի Ստե փա նա կեր տի մաս նա
ճյու ղի հիմ նադ րու մից հե տո ազե րի իշ
խա նու թյուն ներն առա վե լա գույնս սկսում 

են օգ տա գոր ծել առա ջադ րած հնա րա
վո րու թյու նը՝ ինք նա վար մար զի ժո ղովր
դագ րա կան վի ճակն ի օգուտ ազե րի նե րի 
փո փո խե լու ուղ ղու թյամբ: Հնա րա վո րու
թյուն նե րը բազ մա պի սին էին: Առա ջին իսկ 
պա հից մաս նա ճյու ղի պրո ֆե սո րա դա սա
խո սա կան և ու սում նա օ ժան դակ կազ մում 
Հան րա պե տու թյան տար բեր բու հե րից և 
շրջան նե րից դա սա խո սա կան կադ րեր և 
տար բեր քա ղա քա ցի ներ առա վե լա գույնս 
ներգ րա վե լու եղա նակն էր: Երկ րորդ քայ լը 
պե տա կան պլա նով ըն դու նե լու թյան պլա
նի մեջ ադր բե ջա նա կան և ռու սա կան բա
ժին նե րին մե ծա թիվ տե ղե րի հատ կաց ման 
գոր ծըն թացն էր: Այս պես, Բաք վից իջեց
ված պլա նի հա մա ձայն 1970/71 ու սում նա
կան տա րում նա խա տես վում էր հայ կա
կան բաժ նում ըն դու նել 200 ու սա նող, իսկ 
ադր բե ջա նա կա նում՝ 175, այն դեպ քում, 
որ ԼՂԻՄ–ի տա րած քում գոր ծող ադր բե
ջա նե րեն լեզ վով սո վո րող նե րի թի վը տա
սը ան գամ փոքր է հա յե րեն լեզ վով սո վո
րող աշա կերտ նե րի թվից [5,397]: Ան գամ 
բեր ված այս եր կու օրի նա կը բա վա րար է 
հա մոզ վե լու, թե ինչ պի սի հե տև ո ղա կա նու
թյամբ ազե րի նե րը ցան կա ցած հնա րա
վո րու թյուն օգ տա գոր ծում էին Ինք նա վար 
Մար զում ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը ի 
օգուտ ազե րի նե րի լու ծե լու հա մար:

Ազե րի նե րի կող մից ընտր ված մար
տա վա րու թյու նը շու տով տվեց իր ար
դյունք նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ չնա յած 
հինգ տա րի Ադր բե ջա նի ԽՍՀ կենտ րո
նա կան իշ խա նու թյուն նե րը Մար զի ազ
գաբ նակ չու թյան նկատ մամբ հեր թա կան 
«ան շա հախն դիր եղ բայ րա կան հո գա
տա րու թյան» դրսև որ ման պատր վա կով՝ 
Ադր բե ջա նի կազ մում ԼՂԻՄ–ի ընդգրկ
ման 50–ամյա հո բե լյա նի «կա պակ ցու
թյամբ» Ադր բե ջա նի կոմ կու սի կենտ կո մի 
և Մի նիստր նե րի խորհր դի 1973 թվա կա նի 
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դեկ տեմ բե րի որո շում նե րով Ադր բե ջա նի 
Լե նի նի ան վան պե տա կան ման կա վար
ժա կան ինս տի տու տի Ստե փա նա կեր տի 
մաս նա ճյու ղը վե րա կազ մա վոր վեց ման
կա վար ժա կան ինք նու րույն ինս տի տու տի՝ 
կո չե լով Ստե փա նա կեր տի Սո վե տա կան 
Ադր բե ջա նի 60–ամյա կի ան վան պե տա
կան ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ:

Կա տար վա ծին մա կե րե սո րեն նա յե
լու դեպ քում նույ նիսկ կա րե լի էր ող ջու նել 
ԼՂԻՄ–ում ինք նու րույն պե տա կան ման
կա վար ժա կան ինս տի տուտ ու նե նա լու 
փաս տը: Սա կայն նրա հիմ նադր ման բուն 
նպա տա կը և սպաս վող հե տև անք նե րը 
պար զա բա նե լու դեպ քում բա ցա հայտ վում 
է Բաք վի իշ խա նու թյուն նե րի Ղա րա բա
ղում իրա կա նաց րած քա ղա քա կա նու թյան 
դա վագր գիռ էու թյու նը` ուղղ ված բո լոր 
հնա րա վոր եղա նակ նե րով ԼՂԻՄ–ից հայ
կա կան տար րի վե րաց մա նը:

Այս պես, եթե Ստե փա նա կեր տի ինք նու
րույն ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ հիմ
նադ րե լուց հինգ տա րի անց նրա կազ մում 
հա յազ գի դա սա խոս նե րի թի վը կազ մում էր 
61%, ազե րի` 39%, ու սա նող նե րի թի վը հա
մա պա տաս խա նա բար դար ձել էր 1150 և 
852 [4,62], ապա 1988 թվա կա նին հա յազ
գի և ադր բե ջան ցի դա սա խոս նե րի թվա
քա նա կը հա վա սար վել էին, իսկ ազե րի ու
սա նող նե րի թվա քա նա կը գե րա զան ցել էր 
հա յազ գի ու սա նող նե րի թվա քա նա կին [7]:

Նա խի ջև ա նի ինք նա վար հան րա պե
տու թյու նից հա յե րի դուրսմղ ման օրի նա կը 

ոգև ո րիչ էր Ադր բե ջա նի ԽՍՀ իշ խա նու
թյուն նե րի հա մար, և նրանք ամեն մի ջոց 
օգ տա գոր ծում էին ԼՂԻՄ–ում նույ նան
ման ար դյուն քի հաս նե լու ուղ ղու թյամբ: 
Սա կայն այս ան գամ ազե րի ղե կա վար նե
րը սխալ վե ցին: Հան դի պե լով ար ցախ ցու 
ան կոտ րում կամ քին և նրա ան սահ ման 
ցան կու թյա նը մայր Հա յաս տա նին վե րա
մի ա վոր վե լուն՝ ազե րի իշ խա նա վոր ներն 
ընտ րե ցին պա տե րազ մի ու ղին և խայ տա
ռակ պար տու թյուն կրե ցին պա տե րազ մի 
դաշ տում:

Ստե փա նա կեր տի պե տա կան ման
կա վար ժա կան ինս տի տուտն իր գոր
ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րեց 1988թ. 
հոկ տեմ բե րի 14–ի ԽՍՀՄ Մի նիստր նե
րի խորհր դի որոշ մամբ: Նույն տա րում 
ԼՂԻՄ կրթա հա մա կար գը նե րառ վեց ՀՀ 
ԿԳ նա խա րա րու թյան կազ մում: Շուրջ 
մեկ տա րի հե տո Ստե փա նա կեր տում 
հիմ նադր վեց Կի րո վա կա նի Հով հան
նես Թու մա նյա նի ան վան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի Ստե
փա նա կեր տի բա ժան մուն քը, իսկ կարճ 
ժա մա նակ անց` Երև ա նի պո լի տեխ նի
կա կան ինս տի տու տի հե ռա կա ֆա կուլ
տե տի ընդ հա նուր տեխ նի կա կան բա
ժան մուն քը /1990/, այ նու հե տև` Եր ՊԻ 
/ՀՊԺՀ–ի/ ընդ հա նուր տեխ նի կա կան 
մաս նա ճյու ղը /1991/՝ հիմք ստեղ ծե
լով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման հա մար 
/1992թ. հոկ տեմ բե րի 13/ [2,61]:
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Социально–экономическая и высшая образовательная колониальная политика 
советского азербайджана в арцахе и ее последствия

Л. Асрян
В данной статье на базе исследования документальных материалов представлена 

антиармянская политика властей Советского Азербайджана в Арцахе, в особенности 
в Нагорно–Карабахской автономной области, после его образования в 1923 и 
присоединения силой в состав Азербайджанской Республики по нелегальному решению 
руководства партии большевиков России. Власти Азербайджана вели антиармянскую 
политику во всех сферах: экономической, образовательной, культурной и т.д. Сталкиваясь 
с недовольствиями и сплошными жалобами патриотов Арцаха, Советские власти 
предприняли действия, чтобы на время остановить волну жалоб в Автономной области 
а также удовлетворить обе стороны. Но такая политика не могла удовлетворить армян 
Арцаха навечно и освободительная борьба в конце прошлого века дала возможность 
выбрать собственный путь совместного развития с Арменией в сфере экономики, 
образования, культуры и т.д. 

The colonial Socio–Economic and Higher education policy  
of Soviet Azerbaijan and its consequences in artsakh

L. Asryan
The article presents the anti–Armenian policy adopted by Soviet Azerbaijan authorities 

based on the documentary research, particularly after the formation of Nagorno–Karabakh 
Autonomous Region in 1923 and its forced integration into the Republic of Azerbaijan on the 
basis of unlawful decision made by the Russian Bolshevik party. The authorities of Azerbaijan 
carried out an anti–Armenian policy in all spheres of Artsakh; economy, education, culture 
etc. Facing with massive protests of patriots among Artsakh population, the Soviet authorities 
did their best to satisfy both parts at the same time to calm the flow of complaints coming 
from the “bottom”. However, such policy could in no way content the people of Artsakh, and 
the struggle for Artsakh’s liberty awaked at the end of the previous century made a good way 
for the self–development of economy, education and culture together with Armenia.
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ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴՈւՄՅԱՆ

«ՄՀԱՌԼԱՄԻ» ՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆը 
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ» 

ՊԱՏՄԱՎԵՊՈՒՄ
Կյան քի զար գաց ման հետ փոխ վում են 

հա սա րա կա կան բազ մա թիվ երև ույթ ներ, 
մարդ կա յին մո տե ցում ներ, որոնք ազ դում 
են կրթա կան հա մա կար գե րի վրա: Նախ
կի նում կա տա րյալ թվա ցող կրթա կան մո
դել ներն իրենց տե ղը զի ջում են նո րո վի 
դրսև ո րում նե րի: Կրթա կան ոլորտ նե րում 
անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում վե րա
նա յելու ձև ա վոր ված շատ տե սա կետ ներ: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կրթու
թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը 
ու սուց ման և կրթու թյան որա կի բա րե
լավ ման հա մար մշա կել է նոր ծրագ րեր և 
չա փո րո շիչ ներ, որոնք հա մա պա տաս խա
նում են ժա մա նա կի պա հանջ նե րին:

Ցան կա ցած նյու թի դա սա վանդ ման 
հա մար ու սու ցի չը պետք է առաջ նորդ վի 
ծրագ րե րում և չա փո րո շիչ նե րում նշված 
պա հանջ նե րով:

Նո րի մուտ քը դժվար, բայց անհ
րա ժեշտ գոր ծըն թաց է: Տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գա ցու մը 
մեզ ստի պում է վե րա նա յել մի շարք 
մո տե ցում ներ և հա մա կար գի չը նե րա
ռել ու սուց ման գոր ծըն թա ցում. «Հա
մա կար գի չը ու դրան հա րա կից մյուս 
մի ջոց նե րը հզոր բա նա լի են հան դի սա
նում ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով տե ղե կատ
վու թյուն ստա նա լու հա մար»։1 Գրա կա

1 Կրթա դաս տի ա րակ չա կան հա մա լիր ծրագ րի 
ստեղծ ման և ին տեգր ման մո տե ցումն եր, Ձեռ նարկ 
ու սու ցիչ նե րի հա մար, Երև ան, 2002, Այ րեքս, էջ 22:

նու թյան դա սա վանդ ման հա մար էա
կան կա րող են լի նել տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի նե րա ռու մը որ պես 
ուս ման այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծում: «Տեխ նի կա կան մի ջոց
նե րը նպաս տում են ու սուց ման կա տա
րե լա գործ մա նը, եթե դրանք օգ տա գործ
վում են ճիշտ տե ղում և ժա մա նա կին: 
Կրթա կան տեխ նո լո գի ա ներն առա ջար
կում են ու սում նա ռու թյան նոր ու ղի ներ, 
խթա նում բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը»։2 
Ան ցյա լում մի շարք տե ղե կու թյուն ներ 
մեզ ան հա սա նե լի էին, սա կայն այժմ 
հա մա ցան ցը մեզ ապա հո վում է տար բեր 
բնա գա վառ նե րի գի տե լիք ներով, որոնք 
մենք կա րող ենք կի րա ռել նյու թի դա սա
վանդ ման ժա մա նակ։

Կրթա դաս տի ա րակ չա կան հա մա լիր 
ծրագ րե րի ստեղ ծումն ար դյու նա վետ ար
դյունք ներ կտա, կնպաս տի առար կա յի 
բազ մա կող մա նի ըն կալ մա նը: «Նոր հաս
կա ցու թյուն ներ պետք է կա ռուց վեն աշա
կերտ նե րի կող մից ար դեն յու րաց ված 
նյու թի վրա»3։ Մենք կա րող ենք ար դեն 
ծա նոթ ու սում նա կան նյու թե րից ձև ա վո
րել նոր հաս կա ցու թյուն ներ: Ան ցյա լում ու
սում նա կան առար կա նե րը դա սա վանդ վել 
են մե կու սաց ված, որոնք խո չըն դոտ ներ 
են ստեղ ծել նյու թի յու րաց ման հա մար: 
Ին տեգր ված մե թո դը վե րաց նում է առար

2 Նույն տե ղում, էջ 22:
3 Նույն տե ղում, էջ 21:
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կա նե րի սահ ման նե րը և հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
կա տա րելով ու սում նա սի րու թյուն ներ այլ 
բնա գա վառ նե րից՝ այս պի սով նպաս տե
լով սո վո րող նե րի բազ մա կող մա նի զար
գաց մա նը: Ու սում նա կան ծրագ րե րի բազ
մա ռար կա յա կան մո տե ցու մը նպաս տում է 
նյու թի խորը ըն կալ մա նը, հաղ թա հա րում 
է մեկ առար կա յի հա մար նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կում նե րը՝ այլ առար կա նե
րի մի ջո ցով ձեռք բե րե լով նույն թե մա
յին վե րա բեր վող գի տե լիք ներ: «Ըն կա
լում ներն ավե լի խորն են այն ժա մա նակ, 
երբ նոր տե ղե կու թյուն նե րը խթա նում են 
ճա նա չո ղա կան նոր կա ռույց նե րի երև ան 
գա լուն կամ էլ գո յու թյուն ու նե ցող նե րի 
հզո րաց մա նը»:4

«Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
մենք հան դի պում ենք պար սիկ նե րի Մու
հա րա մի տո նի սգա հան դե սի որոշ ան
հաս կա նա լի տե սա րան նե րի: Աբո վյա նը 
պատ մա վե պում նպա տակ չի դրել մեկ նե
լու ծե սի հետ կապ ված ման րա մաս ները, 
այլ մի այն ար ձա նագ րել է այն, որի պատ
ճա ռով դժվա րա նում է պատ մա վե պի բո
վան դա կու թյան լրիվ ըն կա լու մը:

Խ. Աբո վյա նի «Վերք Հա յաս տա նի» 
պատ մա վե պի գրա կան վեր լու ծու թյուն նե
րում գրա կա նա գետ նե րը գու ցե զգու շա ցել 
են նյու թի պար զա բա նու մից: Մեզ հա մար 
ծա նոթ թե մա յից մենք ընտ րում ենք նոր 
հաս կա ցու թյուն ներ, որի օգ նու թյամբ բա
ցա հայ տում ենք նո րը: Անհ րա ժեշ տու թյուն 
է առա ջա նում վե րագ նա հա տելու որոշ տե
սա կետ ներ և բա ցա հայ տելու «Մհառ լա մի» 
և նրա հետ կապ ված պար սիկ նե րի տո նի 
ման րա մաս նե րը՝ այս պի սով տե ղե կա նա

4 Կա ռու ցո ղա կան հի մունք ներ և մե թոդ ներ, Երև ան, 
2005, Այ րեքս, էջ 45:

լով մեր հա րև ան պար սիկ նե րի ազ գա յին 
սո վո րու թյուն նե րի, ավան դույթ նե րի և կրո
նի մա սին: Թե ման ավագ դպրո ցի սո վո
րող նե րի հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ
կա յաց նող նյութ է, ու նի ճա նա չո ղա կան 
նշա նա կու թյուն և կա րող է ընդգր կել այլ 
առար կա նե րի շրջա նակ ներ: Առա ջադր
ված խնդիր նե րը չեն հա կա սում ներ կա 
գրա կա նու թյան առար կա յի չա փո րո շիչ նե
րում ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը: Դա սը 
կա րող է լա վա գույն նյու թե րից դառ նալ 
դա սա վանդ ման հետ զու գա հեռ հա մա
ցան ցի օգ տա գործ ման: «Ստեղծ ված թե
մա տիկ մի ա վոր նե րը ան կաս կած ավար
տուն ու ամ բող ջա կան չեն կա րող լի նել, 
քա նի որ յու րա քան չյուր ու սու ցիչ իր դա
սա րա նի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան պետք է կա ռու ցի կամ ծայ րա հեղ 
դեպ քում խմբագ րի թե մա տիկ մի ա վոր
նե րը»։5 Ար դեն ծա նոթ հաս կա ցու թյուն
նե րի հի ման վրա կա ռու ցենք թե մա տիկ 
մի ա վոր ներ: Տար բեր առար կա նե րից 
ին տեգր ված գի տե լիք նե րը մեզ կօգ
նեն դա սա վան դումն ավե լի հե տաքր քիր 
դարձ նե լու: զու գա հեռ կա րե լի է օգտ վել 
նաև այլ մե թոդ նե րից: «Շրջա գա յու թյուն 
գրքի սահ մա նե րում մե թո դը» մեզ հնա
րա վո րու թյուն կտա հա մա ցան ցում եղած 
տվյալ նե րը հա մե մա տե լու և հաս տա տե
լու փաս տե րի ճշմար տա ցի ու թյու նը:

Թեմատիկ միավորի նախնական պլան
Դասարան 10–րդ
Հիմնական առարկա` հայ գրականություն
Երկրորդական առարկա` ազգագրություն, 
կրոնի պատմություն 
Մեթոդներ
Կի րա ռենք նե րա ռար կա յա կան և մի

5 Կրթա դաս տի ա րակ չա կան հա մա լիր ծրագ րի 
ստեղծ ման և ին տեգր ման մո տե ցումն եր, էջ 149:
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ջա ռար կա յա կան մե թո դը, (մե թոդն իր մեջ 
նե րա ռում է սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի 
ձեռք բե րու մը այլ առար կա նե րից և ոլորտ
նե րից), հա մա ցան ցից օգտ վե լը կա րող է 
դառ նալ որ պես տե ղե կատ վա կան այ լընտ
րան քա յին ձև։

Չափորոշիչներ
Աշա կերտ նե րին բա ցատ րել ավան դու թյուն
նե րի, տո նե րի և ծե սե րի նմա նու թյուն ներն 
ու տար բե րու թյուն ները: Օգտ վե լով հա մա
ցան ցից որոշ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ 
«Մհառ լա մի» տո նի մա սին:
Ուղղորդող հարցեր
Ի՞նչ տարբերություններ կան ծեսերի և տո
ների միջև։
Ի՞նչ տոն է նկարագրված պատմավեպում։
Ի՞նչ նշանակություն ունի «Մհառլամի» տոնը 
պար սիկների համար։
Ի՞նչ վերաբերմունք ունի Աբովյանը պար
սիկ ների տոնի նկատմամբ։
Ներածություն
«Մհառ լամ» տո նի մա սին մենք տե ղե

կու թյուն գտանք հենց Աբո վյա նի գրվածք
նե րում: Գեր մա նա ցի գիտ նա կան Ավ գուստ 
Հաքստ հա ու զե նը 1843–1844 թթ. Ռու սաս
տան ճա նա պար հոր դու թյան ժա մա նակ լի
նում է Անդր կով կա սում և Հա յաս տա նում: 
Կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի շնոր
հիվ գրում է երկ հա տո րա նի մի աշ խա տու
թյուն` «Անդր կով կա սյան եր կիր» վեր նագ
րով, որ տեղ պատմ վում է անդր կով կա սյան 
երկր նե րում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի կյան
քի և նրանց ազ գագ րա կան ավան դույթ
նե րի մա սին: «Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ 
իր ու սում նա սի րու թյուն նե րը Հաքստ հա
ու զե նը կա տա րել է Աբո վյա նի ան մի ջա
կան մաս նակ ցու թյամբ և մեծ մա սամբ 

նրա հա ղոր դած տվյալ նե րի հի ման վրա»։6 
Աբովյանի տված տեղեկությունները 
Հաքստհաուզենը վերնագրել է «Տետր» 
կամ «Հիշատակարան», որը տպագրվել 
է 1856 թվականին։ «Հաքստհաուզենի 
հա ղորդած փաստերը սկզբնաղբյուրի 
նշանա կու թյուն ունեն»7 և «Պատառիկներ 
«Հիշատակարանից»» վերնագրով այն 
լույս է տեսնում Խ. Աբովյանի Երկերի 
լիակատար ժողովածուի 10–րդ հատորում։

«Հի շա տա կա րա նում» Աբո վյա նը պատ
մում է պար սիկ նե րի մի սգա հան դե սի մա
սին, որը տև ել է երեք օր: Պար սիկ նե րը 
բաց դաշ տում ներ կա յա ցում են կազ մա
կեր պել, ուր մենք տես նում ենք դա րեր 
առաջ տե ղի ու նե ցած Ալիի սպա նու թյու
նը: Բարձր տե ղից մի մոլ լա Ալու պատ
մու թյունն է արել: Եզիդ նե րը, որոնց դե րը 
քուրդ ձի ա վոր ներն են կա տա րել, ճեղ քել 
են բազ մու թյու նը մեր կա ցած սրե րով` Ալի
ին սպա նելու հա մար: Բազ մու թյունն անի
ծում և հայ հո յում է եզիդ նե րին: Ներ կա
յաց ման ժա մա նակ ձի ա վոր ներն ու նե ին 
հա տուկ խոս քեր: Տղա նե րը, որ մար գա
րեի տղա նե րի դերն են կա տա րել, ողբ են 
անում` եր կու ձեռ քե րով իրենց կրծքե րին 
և գլխին հար վա ծում, իրենց մա զե րը պո
կում: Հե տո նրանք փա թաթ վում են այն 
պա տա նի նե րի ոտ քե րին, որոնք խա ղում 
են իրենց պաշտ պան նե րի դե րը, սա կայն 
իրենք էլ ան զոր գո ռում են Հա սան–Հու
սե ին, գա գամ վայ` վայ մեզ բո լո րիս: Հան
կարծ մի ան տե սա նե լի ձեռք է հայտն վում 
և թշնա մի ներն ան հե տա նում են: Այս տե
սա րա նը կրկնվում է երեք ան գամ: Հե տո 
Աստ ծո մար գա րեն ու ղար կում է հե ծյալ նե

6  Ժա մա նա կա կից նե րը Խա չա տուր Աբո վյա նի մա
սին, Երև ան, 1941, էջ 33:
7 Նույն տե ղում, էջ 33:
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րի մի խումբ և եզիդ նե րը չքա նում են, ող բը 
վե րա նում է, սկսվում է ու րա խու թյու նը:

Մինչ այդ գրված «Քրդեր» հոդ վա
ծի մեջ Աբո վյա նը քուրդ ազ գի մա սին ու
սում նա սի րու թյուն ներ է կա տա րել` սկսած 
ծագ ման պատ մու թյու նից, կեն ցա ղից մին
չև կրո նը: Այս տեղ մենք հան դի պում ենք 
գրո ղի կող մից ճշտված գի տա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րի. «Սյու նի ներն էլ իրենց 
կող մից մեծ խա լիֆ են ան վա նում Մռա վի
ա յին և մի ա ժա մա նակ էլ անի ծում են Եզի
դին, որ անգ թա բար նա հա տա կել է Հա
սան և Հու սե ին իմամ նե րին: Ի հի շա տակ 
այդ եր կու իմամ նե րի նա հա տա կու թյան, 
կարգ ված տոն է, որ տև ում է տասն մեկ օր: 
Ող բեր գա կան տե սա րան նե րի կամ միս
տե րի ա յի ժա մա նակ, որ ներ կա յաց նում են 
Եզի դի երկր պա գու նե րը, ուղ ղա փառ նե րից 
շա տե րը նրա հա մար թա փում են իրենց 
արյու նը, են թարկ վում են ծե ծի և հե տո էլ 
40 օր սուգ են պա հում: Նրանք պար զա
բա նում են և վե րա մեկ նա բա նում ու դիտ
մամբ խճճում են այդ անց քի պատ մու թյու
նը, որ հա սա րակ ժո ղո վուր դը չտա տան վի 
իր հա վա տի մեջ»8:

Հա յոց լեզ վի և գրա կա նու թյան առար
կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի գի տե լիք նե րի 
հա մա կար գում նշված է. որ սո վո րող նե րը 
պետք է կա րո ղա նան. «ազա տո րեն օգտ
վել հա մա կարգ չից և հա մա ցան ցից (ին
տեր նետ)՝ գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու և 
անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն քա ղե լու 
նպա տա կով»9 ։

Թե մա յի մա սին բա ցա հայ տու մը հա մա
ցան ցից օգտ վե լու լա վա գույն նյութ կա րող 

8 Խ. Աբո վյան, Եր կե րի Լի ա կա տար Ժո ղո վա ծու, 
հ. 8, էջ 373: 
9 Հա յոց լեզ վի և գրա կա նու թյան հան րակր թա կան 
ավագ դպրո ցի առար կա յա կան չա փո րո շիչ ներ և 
ծրագ րեր, էջ 33:

է դառ նալ: Հա մա ցան ցի «Իս լամ» բաժ նից` 
www.Islam, տե ղե կա նում ենք, որ Մու հա
րա մը իս լա մի առա ջին ամիսն է: Իրա
կա նում այդ տոնն ան վա նում են «Մու հա
րամ», իսկ «մհառ լա մը» նրա բար բա ռա յին 
տար բե րակն է:

«Մու հա րամ» բա ռի ծա գու մը գա լիս է 
հա րամ բա ռից, որը նշա նա կում է ար գելք: 
Մու հա րա մի ամ սին պար սիկ նե րը պաս 
են պա հել և ար գել վել են կռիվ նե րը: Բա
ռի ծա գում նա բա նա կան տե սա կե տից այն 
կա րե լի է հա մե մա տել եվ րո պա կան կար
նա վա լի հետ՝ կառ նե լևա ռե՝ մսից հրա
ժար վել: Մու հա րա մի ամ սին է լի նում նաև 
պար սիկ նե րի Նոր տա րին:

Տո ներն ընդ հան րա պես շար ժա կան են: 
Մահ մե դա կան ներն ամիս նե րը հաշ վում են 
լուս նա յին օրա ցույ ցով, որը 11–12 օր կարճ 
է մեր քրիս տո նե ա կան` գրի գո րյան օրա
ցույ ցից: Մու հա րա մի ամի սը հաշվ վում է 
այն տա րուց, երբ 1428 թվին Մու հա մե դը 
Մեք քա յից գնում է Մե դի նա: Այն աստ ծուն 
ծա ռա յե լու և մեղ քե րի թո ղու թյան ամիս է: 
Տաս օր շա րու նակ պար սիկ նե րը տո նում 
են Մու հա րա մը: Սա կայն, ի տար բե րու թյուն 
քրիս տո նե ա կան տո նե րի, որոնց օրերն 
ինչ քան էլ փո փոխ վեն նույն եղա նա կին 
են մնում, պար սիկ նե րի այդ տո նը կա րող 
է լի նել ամ ռա նը, ինչ պես նկա րագր ված է 
պատ մա վե պում, մի քա նի տա րի հե տո` 
աշ նա նը կամ ձմռա նը: Օրինակ` 2012 թ. 
Մու հա րա մի տո նը եղել է նո յեմ բե րին:

Ամեն տա րի ուղ ղա փառ մու սուլ ման նե
րը նշում են Ալիի սպա նու թյան պատ մու
թյան տո նը: Իս լա մի կրո նի պատ մու թյու
նը վկա յում է, որ Հու սեյն Ալին մար գա րեի 
թոռն է: Մու հա րամի 10–րդ օրը նա նա հա
տակ վել է եզ դի նե րի կող մից Կար բո լա յի 
ճա կա տա մար տում: Ի հի շա տակ իրենց 
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մար գա րեի՝ մու սուլ ման նե րը ամեն տա րի 
հի շում են իրենց մար գա րեի մա հը:

Սո վո րող նե րը կա րող են հա մա ցան
ցից տե սա ֆիլ մի տես քով տես նել այժմ 
իրա կա նաց վող տո նի արա րո ղու թյու նը և 
հա մե մա տել պատ մա վե պում տեղ գտած 
իրո ղու թյան հետ՝ այս պի սով պար զելով 
«Վեր քում» եղած նկա րագ րու թյուն նե րի 
ճշմար տա պա տում լի նե լը:

Ամ փո փում.

Հա մա ցան ցում այժմ իրա կա նաց վող 
Մու հա րա մի նկա րագ րու թյան ման րա
մաս նե րը բա ցա հայ տում և հաս տա տում 
են Աբո վյա նի «Հի շա տա կա րա նում» և 
«Քրդեր» հոդ վա ծում տեղ գտած տո նի 
ման րա մաս նե րի ճշմա րա տա ցի ու թյու նը 
և մեզ պար զա բա նում ար դեն «Վերք Հա
յաս տա նի» պատ մա վե պում տեղ գտած 
երև ույթ նե րի էու թյու նը, ուր տո նի նկա
րագ րու թյունն իրա գործ վում է աբո վյա նա
կան հա տուկ գե ղար վես տա կա նաց մամբ և 
գրո ղի՝ սար կազ մի հաս նող ծաղ րով:

Ու սու ցիչն աշա կերտ նե րին բա ցատ րում 
է ծե սի և տո նի տար բե րու թյուն նե րը:

Ծե սե րը հիմ նա կա նում կրո նա կան 
ծա գում ու նեն, նրանք քա րա ցած իրո ղու
թյուն ներ են և եր բեք փո փո խու թյան չեն 
են թարկ վում: Այս արա րո ղու թյուն ներն 
ամե նա պահ պա նո ղա կանն են, խեղ դում 
են ժո ղովր դի հույ զե րը, չեն հան դուր ժում 
նո րու թյուն ներ: «Հա րև ան ժո ղո վուրդ նե
րի՝ գլխա վո րա պես մահ մե դա կան նե րի, 
մոտ սո վո րույթ նե րը օրեն քից ավե լի ուժ 
ու նե ին և ստի պում էին խի զա խին ծնկի 
գալ»։10 Փո խել, վե րա նա յել, թար մու թյուն 
մտցնել նրանց մեջ ար գել ված էր: Իսկ եթե 
են թարկ վում են փո փո խու թյան, ու րեմն 

10 Ա. Ար շա րու նի, էջ 12:

դա դա րում են ծես լի նե լուց, նրանք հիմ նա
կա նում պահ պան վել են հե տամ նաց ժո ղո
վուրդ նե րի մոտ։

Ժո ղովր դա կան տո նե րը տար բեր վում 
են ծե սե րից նրա նով, որ դա րե րի ըն թաց
քում են թարկ վում են բազ մա թիվ փո փո
խու թյուն նե րի. «Ժո ղովր դա կան տո նե րի 
ստեղ ծո ղը, նրանց հա մար ժամ կետ ներ 
սահ մա նո ղը, նրանց ժա մա նակ կա տար
վե լիք խա ղե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը իրա
կա նաց նո ղը միշտ էլ եղել է ժո ղո վուր դը»։11

Շատ հա ճախ բա նա հա վաք ներն 
իրենց գրա ռած նյու թե րին տար բե րա
կում չեն տվել` գրել են մեկ վեր նագ րի 
տակ. «Մեր բա նա հա վաք նե րի նյու թե րը 
զե տեղ ված են ծե սի, սո վո րու թյուն նե րի, 
տո նե րի վեր նագ րի տակ»12: Պատ մա
վե պում են մի ա ձուլ վել մու սուլ մա նա կան 
դի ցա բա նու թյու նը` կապ ված իրենց մար
գա րե Հա սան–Հու սեյ նի հետ: Մու հա
րա մի տո նը երե քի մի աս նու թյունն է: 
Աբո վյա նը պատ մա վե պում տվել է նաև 
տո նի ներ կա յա ցում–խաղ տար բե րա կը։

Հե քի ա թին բնո րոշ գե ղար վես տա կան 
մո տեց մամբ գրողն ըն թեր ցո ղին է ներ
կա յաց նում՝ ժանտ, բռնա կալ, հայ ազ գը 
մա շող, պար սիկ ազ գի անկրկ նե լի տո նի 
նա խա պատ րաստ ման արա րո ղու թյու
նը: Երև ա նի բեր դը Աբո վյա նը հա մե մա
տում է դժոխ քի հետ. «Սա դա յե լի որ դիք 
ու զա վակ ներ»–ը իրենց դժո խա յին քեֆն 
են անում, և ար դեն կե սօ րին բիր դան բիր 
դժոխ քը ճռնչում, բաց վում է, որ ինչ կա 
չկա լա փի: Այն տե ղի մե չիդ ներն արև ից 
փայ լում են և ան խիղճ աղո թող նե րը «սո
դո մա կան կրակն ըլե ին ու զում երկն քից 
վեր ածիլ տան, որ սար, ձոր էրեն, խո րո

11 Նույն տե ղում, էջ 14:
12 Նույն տե ղում, Էջ11:
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վեն, տա կով անեն»13:
Բնու թյու նը նույն պես պատ րաս տվում է 

պար սիկ նե րի տո նին` եր կինքն ամ պա կա
լած ու զում է սար ու ձոր ոտ նա տակ տա. 
«Ալա գյազ, Մաս սա ու մյուս սա րե րի գլխին 
բամ բա չի, պո կի, նրանց գետ նի, խցկի, 
որ հա մար ձա կում են իրանց գա գա թը էն
պես բարձր վեր քա շել»14 ։ Հան դի պում ենք 
բնու թյան այն պի սի կեն դա նի նե րի, որոնք 
ավե լի են շեշ տադ րում գրո ղի մտայ նու թյու
նը. «Օձ, կա րիճ, խլեզ ու ինչ կերպ ջա նա
վար ասես մո րեխ, մժեղ, մեյ դան էին բաց 
արել»15։ Եվ սկսվում է Մու հա րա մի տո նի 
նկա րագ րու թյու նը: Ուղ ղա փառ, նա մա զա
սեր մոլ լա նե րը, ախունդ նե րը, ղզլբաշ նե
րը, քուրդ, պար սիկ, բեկ, խան, սա րից, ձո
րից իջ նում են Երև ան. «Հա սան–Հու սեյ նի 
կար գը կա տա րեն, կտակ կար դան»: Ըստ 
ըն դուն ված կար գի՝ հա վա տա ցյալ ներն 
ամեն տա րի գնում են Մեք քա, որ տեղ 
սպան վել է և գտնվում է իրենց առաջ նոր
դի գե րեզ մա նը` հի շա տա կի տուրք մա
տու ցե լու: Թե ինչ պե՞ս են կա տա րում այդ 
ծի սա կար գը, ներ կա յաց վում է նաև պատ
մա վե պում, մի այն ոչ թե Մեք քա յում, այլ` 
Երև ա նում: Այդ շրջա նի բո լոր ուղ ղա փառ 
մահ մե դա կան ներն ուխտ էին գա լիս Երև
ան` իրենց սգա հան դեսն իրա կա նաց նե լու: 
Ուխ տա վոր նե րը պատ կե րաց նում էին, թե 
Մեք քա են գնում: «Եթե հա վա տա ցյալ ներն 
են կա տա րել ուխ տագ նա ցու թյուն` ըստ սո
վո րույ թի ու կրո նա կան զգաց մուն քի` դա 
մի խմբին պատ կա նող գոր ծո ղու թյուն է, 
որն իր հեր թին ու նի ճյու ղա վո րում»16 ։ Ուխ
տագ նա ցու թյան ժա մա նակ կրո նա կան, 

13 Խ. Աբո վյան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, հ.2, 
1948, էջ 65:
14 Նույն տե ղում, էջ 66:
15 Նույն տե ղում, էջ 67:
16 Ա. Ար շա րու նի, էջ 13:

միս տիկ տար րե րից բա ցի եղել են նաև 
առանց բա ցա ռու թյան տո նախմ բու թյուն. 
«ուխ տագ նա ցու թյուն սո վո րու թյան ան
վան տակ թաքն ված են եղել թա տե րա կան 
խա ղեր»17 ։ 

«Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
տո նի նկա րագ րու թյան ժա մա նակ որ
պես գոր ծող անձ` Աբո վյա նը ըն թեր ցո
ղին պատ մում է տո նի մա սին, և նրա հետ 
ու ղե կից է «տղիս–տղան»: Նրանք մի ա
սին գաղտ նի մաս նակ ցում են ծի սա կան 
արա րո ղու թյա նը: Աբո վյա նը զգու շաց նում 
է տղա յին, որ չծի ծա ղի, քա նի որ նա մա
զա սեր նե րը կա րող են նրանց վնա սել` 
«եզը դի շի նել»: Այս ար տա հայ տու թյու նը 
ընդ հա նուր իմաստ է ստա ցել, նշա նա կում 
է չար չա րել, տան ջել: Տո նախմ բու թյան տե
սա րան ներն այն քան զա վեշ տա լի էին, որ 
անհ նար էր չծի ծա ղել և չպա րել` «չուն քի 
հա նաք–մաս խա րու թյուն չի, էս քան հրաշք 
տես նիլ, աչք ու բե րան բռնիլ, ոչինչ չա սիլ 
կամ սուս ու փուս կշտովն անց կե նալ»18։ 

Ինչ պես Բա րի կեն դա նի, այն պես էլ Մու
հա րա մի տո նի նկա րագ րու թյան ժա նա
նակ Աբո վյանն ու շադ րու թյուն էր դարձ
րել մաս նա կից նե րի հա գուս տին, նիստ 
ու կա ցին: Մեծ գրո ղը գրե թե ամ բողջ էջ, 
աբո վյա նա կան պատ կե րա վոր մտա ծո
ղու թյամբ ծաղ րում է ուխ տա վոր նե րին. 
«վիզ ու բու կը կեղ տով, քրտին քով սև ա
ցած, կոշ տա ցած, տար թի պես բաս մա 
ըն կած, եր կար, բա րակ մի րու քը հի նա 
դրած, սև աց րած, կո կած»19 և մանրամասն 
նկարագրում է նրանց հագուստը։

Ծե սի ժա մա նակ կա մի այլ կա րև
որ արա րո ղա կարգ: Յու րա քան չյուր հա

17 Նույն տե ղում, էջ 14:
18 Խ. Աբո վյան, էջ 68:
19 Նույն տե ղում, էջ 67:



293

Դ Պ Ր Ո Ց Ա Կ Ա Ն  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

վա տա ցյա լի պարտքն է իրեն են թար կել 
տան ջանք նե րի: Մեզ ար դեն պարզ են 
դառ նում պատ մա վե պում տեղ գտած հե
տև յալ տե սա րան նե րը. «մեր ուխ տա վո րը 
մու րա զին հա սավ, սա տա նեն քո ռա նա»` 
գլու խը խփել էր պա տին և գլխից արյուն 
էր գա լիս: Նմա նա տիպ նկա րագ րու թյուն
նե րը գրո ղի մոտ հաս նում են սար կազ մի 
«Տո մտիկ արա, տես, ի՞նչպես ա նա պա
տի տա կին արի նը սրբում, գլու խը կա
պում, է՜: Ախր պա տի հետ հա նաք անիլ` ո՞վ 
ա լսել: Դու էլ գլուխդ խփիր պա տին, թե 
կա րաս, տես նիմ, արին դուրս կգա՞, թե՞ մեկ 
ան կաջ էլ կա վե լա նա»20 ։ Մեկ այլ ուխ տա
վոր էլ փոսն էր ըն կել և այն տե ղից ձայն է 
տա լիս և լաց լի նում` ցե խի և փո շու մի ջից: 
«Մեր հաշ մա րի քը բո լո րե շուրջ կանգ նել, 
փառք են տա լիս աստ ծո, որ իրանց կար
դա ցո ղը էս փառ քին հա սավ. էս դի նու մը 
պատժ վեց, որ էն դի նու մը պսակ վի»: Մեկ 
այլ տեղ էլ Աբո վյա նը ծաղ րում է. «սև ըլի 
էն պես քե ֆը, իրանց սպա նում են. մեկ դո
շին ա խփում, մե կը գլխին վեր հա տում. 
մի նը բո ղա զը դուս ճոռ թում, մյու սը մի
րուքն ու մա զե րը պռճո կում, սուգ անում, 
ոտ ու գլուխ քա րե րին ծե ծում, վայ՜, հա րայ՜ 
տա լիս, գո ռում, բղա վում, էս պա տին, էն 
պա տին քո ռի պես գլու խը խփում: Ախր ըն
չի՞, ըն չի. էս ինչ խա բար ա»21։ 

Ինչ պես Բա րի կեն դա նի, այն պես էլ Մու
հա րա մի տո նի ժա մա նակ զու գա հեռ եղել 
են թա տե րա խաղ` ներ կա յա ցում ներ: Ի 
տար բե րու թյուն հայ կա կան թա տե րա խա
ղե րի, այն տեղ սյու ժեն եր բեք չի փոխ վում: 
Մհառ լա մի տո նի արա րո ղու թյան բո վան
դա կու թյու նը միշտ մնում է նույ նը։

20 Նույն տե ղում, էջ 71:
21 Նույն տե ղում, էջ 71:

Հեռ վից լսվում է` Ալ լա հու– ալաք բա–
րու, կար ծես մի ամպ է տրա քում և «բու
նը քան դած մեղ րա ճան ճի թա բուն, էն պես 
դուրս թա փե ցան ուղ ղա փառ մահ մե դա
կան քը»: Բազ մա թիվ ծի ծա ղե լի տե սա րան
նե րով Աբո վյա նը նկա րագ րում է մահ մե
դա կան նե րի Մհառ լա մի արա րո ղու թյու նը: 
Տե սա րան նե րի զա վեշտն այն քան շատ է, 
որ թվում է՝ ամե նը անի րա կան է: Որո շա կի 
ման րա մաս նե լուց հե տո Աբո վյա նը ըն թեր
ցո ղին մա տու ցում է սգա հան դես–ներ կա
յա ցումն ամ բող ջու թյամբ: Այն կա տա րում 
են մե չի դի աղո թա րա նում: Մեզ հայտ նի չէ` 
սա գրո ղի թարգ մա նու թյունն է պարս կե
րե նից, թե իր հո րի նա ծը։ 

 Այն գրված է բա յա թիի ձև ով: Ու սու ցի չը 
բա ցատ րում է, թե որոնք են դրանք: Բա
յա թի նե րը երկ տուն քա ռյակ ներ են, պարս
կե րեն «բեյթ» նշա նա կում է եր կու տող: 
Բա յա թի նե րը կազմ ված են եր կու բեյ թից. 
««Բա յա թի» բառն ստա ցել է և ըն դար ձակ 
նշա նա կու թյուն: Այդ պես կոչ վում են նաև 
ընդ հան րա պես սու գի, մե ռե լի ող բի եր
գե րը, որոնք նույն պես երկ տող տնե րով 
են իս կա պես և ապա ավե լի ևս ըն դար
ձակ նշա նա կու թյամբ` բա յա թի են աս վում 
ամեն տխուր եր գեր»22 ։

 Եզ րա հան գում

«Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
տեղ գտած սգա հան դե սի սյու ժեի բո
վան դա կու թյու նը հա մա պա տաս խա նում 
է իրա կան մու սուլ մա նա կան ծե սի արա
րո ղու թյա նը: Ներ կա յաց նենք «Վերք Հա
յաս տա նի» պատ մա վե պում տեղ գտած 
ման րա մաս նե րը` յու րա քան չյուր դե րա
կա տար նե րի դե րե րից ել նե լով: Ման րա
մասնե րի նկա րագ րու թյու նը մեզ կբա

22 Մ. Աբե ղյան, Եր կեր, հ. Ե, Երև ան, 1975, էջ 403:
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ցա հայ տի, որ պատ մա վե պում տրված է 
ծես–ներ կա յաց ման տար բե րա կը: Գրողն 
այն վեր նագ րել է «Մհառ լա մի սու քը», ուր 
մենք տե ղե կա նում ենք ծի սա կան արա
րո ղու թյան` իր նա հա տակ ված ամուս նու 
կնոջ սուգն ու գո վեր գու մը:

Սգա հան դես ներ կա տա րել են շատ ժո
ղո վուրդ ներ: Դա սա կան դի ցա բա նու թյան 
մեջ հայտ նի են բազ մա թիվ ծի սա կան 
պաշ տամուն քա յին արա րո ղու թյուն ներ, 
որոնք կապ ված են մահ վան և վե րա կեն
դա նաց ման հետ: Հին եգիպ տա կան դի
ցա բա նու թյան մեջ պաշ տա մուն քա յին 
արա րո ղա կարգ է լի նում մա հա ցած Օսի
րի ու սի դի ա կի մոտ. «Իսի դան բարդ ծի սա
կան պաշ տա մունք էր կա տա րում` սպան
ված Օսի րի ու սի մար մի նը գտնե լու հա մար: 
Սուգ ու լաց և հե տո էլ աստ ծո վե րա կեն
դա նա ցու մը և հե տո ժո ղովր դի ու րա խու
թյու նը»23: 

 Ծի սա կար գե րում գո վեր գում էին մա
հա ցա ծի ան փո խա րի նե լի լի նե լը և նրանց 
կա տա րած քա ջա գոր ծու թյուն նե րը: Հա յե
րի թաղ ման ծի սա կար գե րում պահ պան վել 
են որոշ նմա նա տիպ արա րո ղու թյուն ներ` 
թաղ ման ժա մա նակ մա հա ցա ծին գո վեր
գե լը և դրա նից հե տո էլ սե ղան նստե լը: 
«Մհառ լա մի սուքում» մենք նույն պես տես
նում ենք դա. 

«Այ իմ երկն քի հրեշ տակ, իմա մի որ դի,
Երկ րի թա գա վոր` աստ ծո սի րե լի:
Մեկ թևդ երկն քումն, մեկ թևդ գետ նում,
Սա րերն էին թրիդ առա ջին դո ղում:
Արար աշ խարհ ոտի տակ տվիր.
Բյուր ջամ հաթ, օլ քյա ձե ռիդ տա կը բե րիր»24 ։

Այս տեղ էլ, ինչ պես պատ մա վե պում 
տեղ գտած Բա րի կեն դա նի տո նի նկա

23 Ми фи на ри дов ми ра, Моск ва,т. 2, ст 25: 
24 Խ. Աբո վյան, էջ 74:

րագ րու թյան ժա մա նակ, նո րից շեշտ վում է 
«թա մա շա» բա ռը, որը նշա նա կում է խաղ, 
ներ կա յա ցում: Այն թանկ է Աբո վյա նի հա
մար, քա նի որ էլ ու րիշ տեղ չեն կա րող 
տես նել այն.

Մի ախունդ բարձր աթո ռի վրա կանգ
նած Ալու, Մահ մա դի ու Ալու որ դի Հա սան–
Հու սեյ նի պատ մու թյունն է անում, լա լիս:

Մի քա նի ջա հել աղ ջիկ ներ` մա զե րը 
թա փած, մի ան կյու նում մոր հետ սուգ էին 
անում։

Մի քա նի ձի ա վոր` թրե րը ձեռ քե րին 
վա զում էին, որ եզ դի նե րին սպա նե ին:

Եզ դի ներն էլ իրենց խա լի ֆի հրա մա նով 
եկել են սպա նե լու Ալու ըն տա նի քը: Սգա
հան դե սի գլխա վոր գոր ծող ան ձան ցից են 
ուղ ղա փառ մահ մե դա կան ամ բո խը, որոնց 
գրո ղը նկա րագ րում է սար կազ մի հաս նող 
ծաղ րով և նշում, որ բո լորն էլ իրենց խա ղը 
այն քան կեն դա նի էին խա ղում, «որ տես
նո ղը հենց կի մա նա, թե հենց էս օր ա Հու
սեյ նը մե ռել»:

Սգա հան դե սի վեր ջին խոս քե րը լա վա
տե սա կան են, պար սիկ ժո ղովր դի հա մար 
իրենց մար գա րեն կեն դա նի է` ինչ պես բո
լոր ազ գե րի հա վա տա լիք նե րում մահ վա նը 
զու գա հեռ կա ապ րե լու հույս, վե րա կեն դա
նա ցում.

«Չէ, մեր աղեն բարի ա,
Դուս ա գնացել, տուն կգա…
Նրա ջիգյարն ազիզ ա,
Նրա սիրտն մեզ վրա ա։
Նա մեզ աչքից ավելի
Ուզում, սիրում, պաշտում ա. 
Նա մեզ անտեր չի թողա»25 ։ 

25 Նույն տե ղում, էջ 77:
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Описание праздника мухарама в историческом поэме  
х. Абовяна “Раны Армении,,

Л. Вардумян
В статье указывается новые методы преподавания армянской литературы в старших 

классах. Одновременно выявляются некоторые подробности праздника мухарама в 
исторической поэме “Раны Армении”, тоесть какие цели представлял автор при опи са
нии теми и что представляет собой зтот праздник.

The details of Muharram fest in "Verk Hayastani"  
(Wound of Armenia) novel by Khachatur Abovyan

L. Vardumyam
The paper presents new approaches for teaching the Armenian literature subject at se

nior school. At the same time, the details of Muharram fest are explored in “Verk Hayastani” 
(Wounds of Armenia) novel by Khachatur Abovyan. The goal pursued by the author when 
describing the theme and its essence.  
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ՌԻՏԱ ՍԻԴԵԼՆԻԿՈՎԱ

ԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՆՈՂԱԶՈՒՐԿ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՋԱՆձՆԱՅԻՆ 

փՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆձՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐը
Հո գե բան նե րը, ման կա վարժ նե րը, սո

ցի ո լոգ նե րը և մար դա բա նա կան այլ գի
տա կար գե րով զբաղ վող մաս նա գետ նե րը 
մի ան շա նա կո րեն փաս տում են, որ երե
խա յի բա րե հա ջող սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի գրա վա կան է նրա ըն տա նի
քը` իբ րև առա ջին և ամե նա կա րև որ ռե ֆե
րեն տա յին խումբ, որի բա ցա կա յու թյու նը, 
որ պես կա նոն, իր կնիքն է դնում երե խա յի 
հո գե կերտ ված քի վրա` ձև ա վո րե լով բնա
վո րու թյան և վար քի առանձ նա հա տուկ 
գծեր, անձ նա յին որակ ներ ու հատ կա նիշ
ներ, բա րո յա կան և իրա վա կան հա մոզ
մունք ներ, ար ժե քա յին հա մա կարգ և այլ 
սո ցի ա լա կան կողմ նո րո շում ներ: Հոդ վա
ծի թե մա յի ընտ րու թյու նը հիմ նա վոր ված 
է հե տև յալ կա րև որ հան գա ման քով ևս: 
Երե խա նե րը հայտն վում են ման կա տա նը 
մի ան գա մայն տար բեր պատ ճառ նե րով 
և սո ցի ա լա կան փոր ձի տար բեր հմտու
թյուն նե րով: Այն երե խա նե րը, որոնք ու
նե ցել են ծնող ներ և շփվել են նրանց ու 
ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի, դաս տի ա
րակ նե րի և այլ սա նե րի հետ, զգա լի ո րեն 
տար բեր վում են ծնո ղա զուրկ այն երե
խա նե րից, ով քեր ի սկզբա նե զրկված են 
եղել ծնող նե րից: Բնա կա նա բար նրան ցից 
յու րա քան չյու րը բնո րոշ վում է հո գե բա
նա կան իր առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
շփման ու հա ղոր դակ ցու թյան հմտու
թյուն նե րով, մի ջանձ նա յին և միջխմ բա

յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա 
դժվա րու թյուն նե րով:

Ծնո ղա կան խնամ քից զրկված երե խա
նե րի հո գե բա նա կան հիմ նախն դիր նե րին 
վե րա բե րող գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ սա կավ են ու սում նա սի րու թյուն նե
րը ծնո ղա զուրկ երե խա նե րի շփման ու 
հա ղոր դակ ցու թյան, սո ցի ա լա կան հար
մա րո ղա կա նու թյան խո չըն դոտ նե րի, մի
ջանձ նա յին կոնստ րուկ տիվ փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման և զար գաց ման, 
բա խում նա յին իրա վի ճակ նե րով հա գե
ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա սա
կան նե րու ժի մար ման վե րա բե րյալ: Չեն 
հե տա զոտ վել ման կա տան երե խա նե րի 
մի ջև ստեղծ վող կոնստ րուկ տիվ և դեստ
րուկ տիվ մի ջանձ նա յին և միջխմ բա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը, դրանց կար գա
վոր ման, կա ռա վար ման հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մի ջանձ
նա յին և միջխմ բա յին դեստ րուկ տիվ հա
րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն քում նրանց 
շրջա նում առա ջա ցած սո ցի ա լա կան 
ադապ տա ցի ա յի խնդիր նե րը, որոնց ու
սում նա սի րու թյունն այ սօր խիստ հրա
տապ և ար դի ա կան է:

Մարդ կանց մի ջև հա րա բե րու թյուն նե
րը կամ նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
եղել են հո գե բա նու թյան դա սա կան նե րի 
գի տա կան ու սում նա սի րու թյան առար
կան, որին նվիր վել են բազ մա թիվ հիմ նա
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րար աշ խա տու թյուն ներ: Հո գե բա նու թյան 
մեջ այդ առաջ նա յին հիմ նախն դի րը մշա
կել են ան վա նի հո գե բան Բ. Գ. Անա նևը, 
հո գե բա նու թյան մեջ հա րա բե րու թյուն նե
րի (վե րա բեր մունք նե րի) տե սու թյան հիմ
նա դիր Վ. Ն. Մյա սի չևը և նրա աշա կերտ 
Ա. Գ. Կո վա լյո վը, սո ցի ա լա կան ըն կալ ման, 
մար դու կող մից, մար դը որ պես անձ նա վո
րու թյան ըն կալ ման տե սու թյան հիմ նա դիր 
Ա. Ա. Բո դա լյո վը, սո ցի ա լա կան հո գե բա
նու թյան հիմ նա կան բնա գա վա ռի՝ շփման, 
հա ղոր դակց ման հիմ նախնդ րի մշակ ման 
առա ջա տար մաս նա գետ ներ Բ. Ֆ. Լո
մո վը, Ա. Ն. Լե ոն տևը, Բ. Դ. Պա րի գի
նը, Գ. Մ. Անդ րե և ան, Լ. Ան ցի ֆե րո վան, 
Ա. Վ. Պետ րովս կին, ման կան հո գե բա նու
թյան մեջ Ա. Վ. զա պո րո ժե ցը, Վ. Ի. Լի
սի նան, Լ. Ի. Բո ժո վի չը, ժա մա նա կա կից 
հո գե բան նե րից Ա. Ա. Ռե ա նը, Ա. Գ. Մակ
լա կո վը, Դ. Ի. Ֆելդ շեյ նը, Ս. Ջ Ար զու մա
նյա նը, Ս. Ռ. Գև որ գյա նը, Ն. Ռ. Հա կո բյա
նը, Ռ. Ս. Նե մո վը և ու րիշ ներ:

Որ պես զի կա րո ղա նանք հաս կա նալ, 
թե ինչ պես են կա ռուց վում ծնո ղա կան 
խնամ քից զրկված երե խա նե րի փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը, ինչ սկզբունք նե րով 
և դրդա պատ ճառ նե րով, նախ պետք է 
բա ցա հայ տենք մարդ կանց շփման, հա
ղոր դակց ման տե սա մե թո դա բա նա կան 
հիմ քե րը, որի ըն թաց քում և ար դյուն քում 
ձև ա վոր վում և դրսև որ վում են նրանց մի
ջև տա րաբ նույթ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ինչ պես հա վաս տում է Ա. Ա. Բո դա լյո վը 
[2, 22], ան վա նի հո գե բան Բ. Անա նևը իր 
փի լի սո փա յա կան–հո գե բա նա կան աշ խա
տու թյուն նե րում [1, 21], ինչ պես նաև ընդ
հա նուր, տա րի քա յին ման կա վար ժա կան 
և դի ֆե րեն ցյալ հո գե բա նու թյան թե մա տի
կա յով բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րում 
այն միտ քը, ըստ որի իր առօ րյա կյան քում 

մար դը կապ ված է ան վերջ թվով հա րա
բե րու թյուն նե րով մի այն առար կա յա կան 
աշ խար հի (ստեղծ ված բնու թյան և մարդ
կու թյան կող մից), այ լև մարդ կանց հետ: 
Այն մե խա նիզ մը, որի մի ջո ցով մար դու այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րը, «առար կա նե րի աշ
խար հը» և մարդ կանց աշ խար հի հետ կա
ռուց վում և զար գա նում են, աշ խա տանքն 
է, շփու մը (հա ղոր դակ ցու մը), ու սու մը, 
աշ խա տան քը, խա ղը և դրա այլ ձև ե րը: 
Այդ շար ժի մեջ հա տուկ ընդգ ծե լով շփու
մը՝ Բ. Գ. Անա նևը ընդգ ծում է, որ շփման 
առանձ նա հա տուկ և գլխա վոր բնու թա գի
րը որ պես գոր ծու նե ու թյուն այն է, որ դրա 
մի ջո ցով մար դը կա ռու ցում է իր հա րա բե
րու թյուն նե րը այլ մարդ կանց հետ: զար
գաց նե լով այդ գա ղա փա րը իր հիմ նա րար 
«Մար դը որ պես մարդ կանց իմա ցու թյան 
առար կա» աշ խա տու թյան մեջ, հե ղի նա
կը գրում է «Մար դու վար քը հան դես է գա
լիս ոչ մի այն որ պես նրա սո ցի ա լա կան 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի տե սակ նե րի բարդ 
հա մա լիր, որոնց օգ նու թյամբ առար կա յա
նում է նրա շրջա պա տող բնու թյու նը, բայց 
և շփում, հա ղոր դակ ցում, մարդ կանց մի
ջև գործ նա կան փո խազ դե ցու թյուն տար
բեր սո ցի ա լա կան կա ռուց վածք նե րու մ» 
[1, 315]: Լայ նո րեն բա ցա հայ տե լով մարդ
կանց փո խազ դե ցու թյան հո գե բա նա կան 
նշա նա կու թյու նը, Բ. Գ. Անա նևը բազ միցս 
ընդգ ծել է, որ հան դի սա նա լով աշ խա տան
քի, ուս ման, խա ղի և գոր ծու նե ու թյան մեջ 
բա ղադ րա տա րրը, հան դի սա նում է մարդ
կանց իրա կա նու թյան ճա նա չումն ու ար
տա ցո լու մը, նրանց մոտ իրա կա նու թյան 
նկատ մամբ հու զա կան գի տակ ցա կան վե
րա բեր մուն քի ձև ա վո րու մը:

Բ. Գ. Անա նևը նշում է, որ մի ջանձ նա
յին փո խազ դե ցու թյու նը, ինչ պի սին է շփու
մը, մշտա պես որոշ ված է հա սա րա կա կան 
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հա րա բե րու թյու նների հա մա կար գով, որի 
մեջ դա ընդգրկ ված է, բայց քա նի որ դա 
նույն պես միշտ հան դես է գա լիս որ պես 
մի ջան հա տա կան կապ և գոր ծու նե ու թյան 
ան հա տա կան ձև, շփման կա ռուց ված քում 
և շար ժըն թա ցում ան հնար է առանձ նաց
նել անձ նա կա նը հա սա րա կա կա նի, դրանք 
խստո րեն սահ մա նա փա կել: Շփու մը գրում 
է Բ. Գ. Անա նևը,— որ քան սո ցի ա լա կան 
երև ույթ է: Այդ պատ ճա ռով այդ պես ան
խախ տե լի ո րեն կապ ված են սո ցի ա լա կան 
ու ան հա տա կա նը շփման կա րև ո րա գույն 
մի ջո ցում՝ լեզ վի մեջ, որի ան հա տա կան 
դրսև ո րումն ու մե խա նիզ մը խոսքն է: 
Բազ մա կող մա նի վեր լու ծե լով շփման փո
խազ դե ցու թյան, փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի պատ ճա ռա կա նու թյու նը՝ Բ. Գ. Անա նևը 
բա ցա հայ տում է դրդա պա ճառ նե րի ազ
դե ցու թյու նը շփման ընտ րո ղա կա նու թյան, 
դրա ծա վա լի, լայ նու թյան և ակ տի վու թյան 
վրա: Նա գրում է, որ ամե նա կա րև ո րը 
շփման մեջ ընտ րո ղա կա նու թյան չա փա
նիշ ներն են, դրդա պա ճառ նե րը, որոնց 
մի ջո ցով իրա կա նաց վում է շփու մը և որոն
ցով որոշ վում է շփման ծա վա լը: Մի իրադ
րու թյան մեջ մար դը լի նում է շփվող, իսկ 
մեկ այլ իրադ րու թյու նում՝ պար փակ ված: 
Այդ բո լո րը որոշ վում է նրա գոր ծու նե ու
թյան դրդա պա ճառ նե րով [1, 65]:

Շփու մը (հա ղոր դակ ցու մը) դի տար կե
լով հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
և այլ մարդ կանց ըն կալ ման կոն տեքս տում՝ 
Բ. Գ. Անա նևը ընդգ ծում է, որ շփման ան
հա տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հի ման 
վրա էլ ձև ա վոր վում են այս պես կոչ ված 
բնա վո րու թյան հա ղոր դակ ցա կան (կո մու
նի կա տիվ) գծերի փոխ հա րա բե րու թյու նը, 
որը ձև ա վոր վում է շփման կեն սա փոր ձի 
կու տակ ման հի ման վրա, կա րև որ է ոչ մի
այն շփման դրդա պա ճառ նե րի և եղա նակ

նե րի զար գաց ման, այ լև ինք նա ճա նաչ
ման հա մար: Շփման, հա ղոր դակց ման, 
մի ջանձ նա յին և հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի հո գե բա նա կան կոն ցեպ
ցի ան առա վել ըն դար ձակ ներ կա յաց վում 
է տա ղան դա վոր հո գե բան և բժիշկ, հո
գե թե րա պևտ Վ. Ն. Մյա սի չևի աշ խա տու
թյուն նե րում [4, 114–116]:

Շփման մեջ, ընդգ ծում է Վ. Մյա սի չևը, 
ար տա հայտ վում են մար դու հա րա բե
րու թյուն նե րը իրենց տար բեր ակ տի վու
թյամբ, ընտ րո ղա կա նու թյամբ, դրա կան 
կամ բա ցա սա կան բնույ թով: Շփման և 
հա րա բե րու թյան եղա նակն ու ձևը հան դի
սա նում են մար դու հա րա բեր վե լը մեկ այլ 
մար դու հետ [4, 114–116]: Որբ կամ առանց 
ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած երե խա նե
րի հիմ նախն դի րը ան մի ջա կա նո րեն զու
գակ ցում է դեպ րի վա ցիա, հատ կա պես 
մայ րա կան դեպ րի վա ցիա հաս կա ցու թյան 
հետ: Ա. Մ. Պրի խո ժա նը և Ն. Ն. Տալս տի
խը գտնում են, որ հո գե կան դեպ րի վա
ցի ան առա ջա նում է զգա յա կան (սեն սոր) 
ստի մուլ նե րի, սո ցի ա լա կան կա պե րի(կոն
տակտ նե րի), կա յուն հու զա կան կա պե րի 
բա վա րար չլի նե լու պատ ճա ռով: Դրանց 
ար դյուն քում, ըստ հե ղի նակ նե րի, տե ղի 
է ու նե նում այս պես կոչ ված «քաղ ց», որի 
ար դյունք նե րը, ինչ քան էլ տար բեր լի նեն 
դրանց մե խա նիզմ նե րը, դրսև որ վում են 
երե խա յի օր գա նիզ մի և հո գե կա նի թու
լաց ման, սնան կաց ման կամ աղ քա տաց
ման մեջ [5, 16]: Հե ղի նակ նե րը, բազ մա
թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա հան գել են այն 
հե տև ու թյան, որ երե խա յի և չա փա հա սի 
մի ջև շփման խա թա րում նե րը դեպ րի վա
ցի ա յի ար դյունքն են:

Հո գե բա նու թյան մեջ «դեպ րի վա ցի ա» 
հաս կա ցու թյու նը ներ մու ծել է անգ լի ա կան 
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հո գե բան Ջ. Բո ուլ բին 1951 թ. ««Մայ րա կան 
հո գա տա րու թյու նը և հո գե կան առող ջու
թյու նը» գրքում (1951): Սկզբնա կան շրջա
նում «երե խա–նշա նա կա լի չա փա հա ս» եր
կյա կում ծա գում են տա րա ձայ նու թյուն ներ, 
այ նու հե տև տա րած վում են նաև երե խա յի 
շփման տար բեր ձև ե րի վրա չա փա հաս նե
րի և հա սա կա կից նե րի հետ [6, 217]: Որ
քան էլ որ անդրա դառ նանք ման կա տան 
երե խա յի և առ հա սա րակ երե խա յի հո գե
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
տե սա կան բազ մա չափ մո տե ցում նե րին, 
հարկ ենք հա մա րում խնդրին տալ ար դի 
հա մընդ հա նուր և կի րա ռա կան նշա նա կու
թյուն` չմո ռա նա լով որ ներ կա յիս տե սա
կան հիմ քե րը և մենք պա տաս խա նա տու 
ենք հե տա գա էկ լեկ տիկ մո տեց ման ձև
ա վոր ման կոմ պե տեն տու թյան հար ցում: 
Հոդ վա ծի խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա
կով հե տա զո տու թյան մեջ կի րառ վել են 
հե տև յալ մե թոդ նե րը և մե թո դի կա նե րը՝ 
ան հա տա կան փաս տաթղ թե րի ընդ հան

րաց ման, կեն սագ րա կան, դիտ ման մե
թո դը, ու սում նա սի րու թյան մեջ ընդգրկ վել 
են Գա վա ռի ման կա տան 75 երե խա ներ` 
12–18 տա րե կան: Ման կա տան սա նե րի 
մի ջանձ նա յին և միջխմ բա յին հա րա բե րու
թյուն նե րում աֆի լի ա տիվ պա հանջ մուն
քի բա վա րար ման աս տի ճա նը պար զե լու 
հա մար օգ տա գոր ծել ենք Ա. Մեհ րա բյա նի 
աֆի լի ա տիվ շար ժա ռիթ նե րի ախ տո րոշ
ման մե թոդ նե րը, որը ըն դուն ված լի նե լու և 
ձգտման և շրջա պա տի կող մից մերժ ված 
լի նե լու վա խի մի ջև հա րա բե րու թյու նը, 
թույլ տա լով բա ցա հայ տել կոնֆ լիկ տա յին 
վար քի խոր քա յին շար ժա ռիթ նե րը: Թես
տը կազմ ված է եր կու բա ժին նե րից ըն
դուն ված լի նե լու ձգտու մը (ԸՁ), և մերժ ված 
լի նե լու վա խը (ՄՎ): Թես տը բաղ կա ցած է 
մի շարք հաս տա տուն հար ցե րից, որոնք 
վե րա բեր վում են բնա վո րու թյան առան ձին 
գծե րին, նաև կյան քի որոշ պայ ման նե րից 
ել նե լով առա ջա ցած զգաց մունք նե րի, կար
ծիք նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին։

Աղյուսակ 1

տարիք 
12–13 տ.

տարիք
14–16 տ.

տարիք
16–18 տ.

Ընդհանուր թիվը 75

աղջիկ 9 13 17 39
տղա 17 11 8 36
Թեսթի 
սանդղակներ

Ա) ԸՁ բարձր
ՄՎ ցածր

Բ) ԸՁ ցածր,
ՄՎ ցածր

Վ) ԸՁ բարձր,
ՄՎ բարձր

Գ) ԸՁ ցածր, ՄՎ 
բարձր

+3 3,       0,3% 2,       0,2% 8,      0,8% 10,       1%
+2 2,       0,2% 2,      0,2% 8,      0,8% 4,     0,4%
+1 2,       0,2% 5,      0,5% 8,      0,8% 6,     0,6%
0 1,        0,1% 2,    0,2% 4,      0,4% 4,     0,4%
–1 4,       0,4% 3,    0,3% 3,     0,3% 8,     08%
–2 3,       0,3% 4,      0,4% 3,      0,3% 9,     0,9%
–3 1,       0,1% 2,     0,2% 5,       0,5% 7,      0,7%
Ընդհանուր 16       1,6% 20   2% 31       3,1% 48     4,8%
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Աղյուսակ 1.2

Աֆի լի ա տիվ ախ տո րոշ ման հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րի հո գե բա նա կան 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս կա տա րել 
հե տև յալ եզ րա հան գում նե րը, որ ման կա
տան սա նե րի մոտ ըն դուն ված են ԸՁ ցածր 
– ՄՎ բարձր և ԸՁ բարձր – ՄՎ բարձր ցու
ցա նիշ նե րը: Ստո րև ներ կա յաց վում է մեկ
նա բա նու թյու նը։ 

Ա սանդ ղա կի բարձր ցու ցա նիշ նե րով 
հե տա զոտ վող նե րին բնո րոշ է «խմբի կող
մից ըն դուն ված լի նե լու» դրդա պատ ճա
ռը, իսկ Գ սանդ ղա կի բարձր տվյալ նե րով 
փոր ձարկ վող նե րի` մերժ ված լի նե լու վա խի 
մո տի վը: Եթե եր կու խմբի փոր ձարկ վող
նե րի շար ժա ռի թի ին տե սի վու թյու նը մո
տա վո րա պես նույնն է, ապա դա խո սում 
է նրանց ներ քին տագ նա պի և լար վա ծու
թյան մա սին: Սանդ ղա կի բարձր տվյա լով 
փոր ձարկ վող նե րին` մերժ ված լի նե լու վա
խի մո տի վը։ Վ սանդ ղա կի բարձր ցու ցա
նի շով հե տա զոտ վող նե րի մոտ խմբի ան
դամ նե րի կող մից մերժ ված լի նե լու վա խը 
խո չըն դոտ է հան դի սա նում բա վա րա րե լու 
մարդ կանց կող մից ըն դուն ված լի նե լու, 

հա ղոր դակց վե լու պա հանջ մուն քը, ին չը 
հան գեց նում է ներ քին ան բա րե հար մա րու
թյան զգա ցու մին և բարձր լար վա ծու թյա
նը, տագ նա պայ նու թյա նը։

Կա տար ված հե տա զո տու թյու նը հնա րա
վո րու թյուն է տվել բա ցա հայ տելու մի շարք 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն
ներ, որոն ցով հատ կանշ վում են իրա կան 
և սո ցի ա լա կան ծնո ղա զուրկ երե խա նե րի 
մի ջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Առա ջին 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյունն 
այն է, որ կախ ված այն բա նից, թե ինչ հա
ճա խա կա նու թյամբ են այ ցե լում սա նե րին 
իրենց ծնող նե րը և այլ հա րա զատ նե րը, 
սո ցի ա լա կան որ բե րը, ի հա մե մա տու թյուն 
իրա կան որ բե րի, հա րա բե րա կա նո րեն 
ինք նավս տահ, աշ խույժ, հա մար ձակ են, 
ինչ–որ տեղ հպարտ են, որով հե տև ու նեն 
ծնող ներ, որոնք իրենց սի րում են, շուտ–
շուտ այ ցի գա լիս, չեն մո ռա նում հի շեց նել, 
որ ման կա տա նը գտնվե լը ժա մա նա կա
վոր է: Այդ երե խա նե րի նման վար քագ ծա
յին դրսև ո րում նե րը վատ են անդ րա դառ
նում այն որ բե րի վրա, որոնք ծնո ղա զուրկ 
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են կամ լքված, շպրտված, մո ռաց ված են 
ծնող նե րի կող մից, կամ էլ ծնո ղի պատ կե րը 
չու նեն իրենց հի շո ղու թյան մեջ, բայց շատ 
կու զե ին ու նե նալ:

Երկ րորդ հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյու նը դրսև որ վում է նրա նում, 
որ հա մա տեղ խա ղի, աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նե ու թյան, ման կա վարժ–դաս տի
ա րակ նե րի կող մից կազ մա կերպ ված մի
ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ իրա կան և սո
ցի ա լա կան որ բե րը իրա րից գրե թե չեն 
տար բեր վում: Նրանք կա րո ղա նում են ըն
դու նել և կա տա րել հրա հան գը, և այդ ըն
թաց քում շո շա փե լի տա րա ձայ նու թյուն ներ 
և կոնֆ լիկտ ներ չեն առա ջա նում, որով
հե տև կա ռա վար վում է առա ջա դրան քի 
կա տար ման ըն թաց քը և կար գա վոր վում 
շե ղում նե րի պա րա գա յում: Հո գե բա նա
կան հե տաքրք րու թյուն են այս տեղ ներ կա
յաց նում այն դեպ քե րը, երբ մի ջանձ նա յին 
շփում նե րի ժա մա նակ երե խա նե րը քննար
կում են ինչ–որ հարց, վի ճում են, ապա
ցու ցում, հայտ նում իրենց հե ղի նա կա վոր 
կար ծի քը, բա ցա ռում կամ քննա դա տում 
ու րիշ նե րի կար ծիք նե րը, ան գամ փոր ձում 
քննար կել հա սա րա կա կան և քա ղա քա
կան թե մա ներ: Այս տեղ իրա կան ծնո ղա
զուրկ նե րը սկսում են տար բեր վել սո ցի ա
լա կան ծնո ղա զուրկ նե րից: Վեր ջին ներս 
ձգտում են ավե լի հե ղի նա կա վոր, ավե լի 
բա նի մաց ու խե լա ցի երև ալու, ձգտում են 
թե լադ րելու իրենց կամ քը, իշ խելու մյուս
նե րի վրա և ցու ցադ րելու իրենց գի տե լիք
նե րը և պատ կե րա ցում նե րը աշ խար հի, 
կյան քի, մարդ կանց ու նրանց արարք նե
րի մա սին: Իրենց, այս պես կոչ ված, խե լոք 
լի նելն ու բա նի մա ցու թյու նը սո ցի ա լա կան 
ծնո ղա զուրկ նե րից շա տե րը (ով քեր լավ 
զար գա ցած խոսք և խե լոք միտք շա րադ
րե լու շնորհ ու նեն) բա ցատ րում են նրա
նով, որ այդ ամե նը իրենց սո վո րեց րել են 

իրենց ծնող նե րը (նո րից շեշ տե լով ծնող ներ 
ու նե նա լու իրենց առա վե լու թյուն նե րը), որ 
լսել են իրենց ըն տա նի քում եղած քննար
կում նե րի ժա մա նակ և այլն): Ծնո ղա զուրկ 
երե խա նե րը պարզ է՝ լռում են, բայց ոչ թե 
նրա հա մար, որ ներ քուստ հա մա ձայն են, 
այլ այն բա նի հա մար, որ իրենք չեն կա րող 
վկա յա կո չել չու նե ցած ծնող նե րին:

Մեր դի տում նե րի ըն թաց քում բա ցա
հայ տել ենք մի հո գե բա նա կան առանձ
նա հատ կու թյուն ևս, որը նկատ վել է 
երե խա նե րին այ ցե լու թյուն նե րից հե տո: 
Սո ցի ա լա կան ծնո ղա զուրկ երե խա նե րի 
ծնող նե րի այ ցե լու թյուն նե րից հե տո երե
խա նե րը հա ճախ շփվում են իրար հետ, 
կիս վում քաղց րա վե նիք նե րով, հարց ու 
փորձ անում ծնող նե րի մա սին, հե տաքրքր
վում իրար ծնող նե րի զբաղ մուն քով հարց
նում, թե երբ են իրենց տուն տա նե լու և 
այլն: Ծնող ներ ու նե նա լը կար ծես նրանց 
ինչ–որ տեղ մի ա վո րում է, նրանք ընդ հա
նուր հե տաքրք րու թյուն են գտնում, ինչ–որ 
խո սե լու նյութ են գտնում: Նրան ցից ոմանք 
ցու ցադր ված հպար տու թյամբ են խո սում 
իրենց ծնող նե րի մա սին «մա մաս միշտ սի
րուն է հագ նու մ», «պա պաս փող կապ է կա
պում», հատ կա պես, երբ խո սակ ցու թյա նը 
ներ կա են լի նում իրա կան ծնո ղա զուրկ 
երե խա նե րը: Երե խա նե րից ոմանք էլ միշտ 
լռում են, ան գամ այ ցե լու թյուն նե րից հե տո 
ոչ մի բա նի մա սին չեն խո սում, քաշ վում 
են մի ան կյուն, տխրում, գե րա դա սում են 
ոչինչ չա սել: Ոմանք էլ տհա ճու թյամբ են 
ըն դու նում ծնո ղի այ ցե լու թյուն նե րը, չեն 
կա րո ղա նում նե րել, որ իրենց ման կա տուն 
են հանձ նել: Ոմանք էլ ամեն գնով ձգտում 
են պաշտ պա նելու ծնող նե րին, ար դա րաց
նելու նրանց քայ լե րը, ու զում են հաս կա նալ 
ու նե րել նրանց:

Հա ջորդ հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյու նը, որը նկատ վում է իրա կան 
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և սո ցի ա լա կան ծնո ղա զուրկ երե խա նե րի 
շփում նե րում, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րում ար տա հայտ վում է նրա նում, 
որ նրանք գի տակ ցում են իրենց սո ցի ո
մետ րա կան կար գա վի ճա կը, և ըստ այդմ 
նրանց մի ջև վե րա բեր մունք է ստեղծ վում 
մե կը մյու սի նկատ մամբ: Իրա կան որ բե
րը, գի տակ ցե լով իրենց լքված, շպրտված, 
բար ձի թո ղի լի նե լը, այն որ իրեն ցով ոչ ոք 
չի հե տաքրքր վում, անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում իրենց ոչ մե կը չի պաշտ պա նում, 
որ իրենք ոչ մե կին պետք չեն, իրենց մեջ 
աս տի ճա նա բար կու տակ վում են բա ցա
սա կան լից քեր ու ապ րում ներ, ին չը բե րում 
է նրան, որ նրանք ատե լու թյամբ են լցվում 
ծնող ներ ու նե ցող երե խա նե րի նկատ մամբ, 
ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն ներ են կա տա
րում նրանց հան դեպ և այլն: Ար դյուն քում 
որո շա կի ո րեն լար վում են մի ջանձ նա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը իրա կան և սո ցի
ա լա կան որ բե րի մի ջև, դրանք լի նում են 
թե՛ ակն հայտ և թե՛ քո ղարկ ված: Լար ված 
թշնա մա կան վե րա բեր մունք են դրսև ո րում 
հատ կա պես իրա կան որ բե րը սո ցի ա լա
կան որ բե րի նկատ մամբ: Ագ րե սի վու թյուն, 
ագ րե սիվ և դեստ րուկ տիվ վար քը ման կա
տան երե խա նե րի հա ջորդ հատ կան շա կան 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյունն 
է, որը մե ծա պես խո չըն դո տում է նրանց 
մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րին, ինչ
պես նաև ման կա վարժ նե րին և հո գե բան
նե րին դաս տի ա րակ չա կան և շտկո ղա կան 
աշ խա տան քով: Այդ երև ույ թը հատ կա պես 
բնո րոշ է սե ռա կան հա սու նաց ման շրջան 
ապ րող դե ռա հաս նե րին, որ տեղ կեն սա բա
նա կան և հո գե բա նա կան փո փո խու թյուն
նե րը մի ա տեղ վում են սո ցի ա լա կան ան բա
րեն պաստ մի ջա վայ րի հետ։ 

Հե տա զո տու թյու նը թույլ տվեց հաս
կա նալ, որ ծնո ղա զուրկ երե խա նե րի մոտ 
ագ րե սիվ դրսև ո րում նե րի հո գե բա նա կան 

հիմ նա կան պատ ճա ռը ծնո ղա կան, մայ
րա կան սի րո պա հանջ մուն քը չբա վա րար
վա ծու թյու նը (ֆրուս տաց վա ծու թյու նը) է: 
Դրան բնա կա նա բար գու մար վում է և մի 
շարք սո ցի ա լա կան պա հանջ մունք նե րի 
(շփման, ինք նա հաս տատ ման, ինք նա սի
րու թյան և այլն) տո տալ ան բա վա րար վա
ծու թյու նը, որը բե րում է աղա վաղ ված «Ես» 
հիմ նադ րույ թի ձև ա վոր մա նը: Այս տեղ 
հարկ է նշել անգ լի ա ցի նշա նա վոր հո գե
բան Ռ. Բերն սի մայ րա կան դեպ րի վա ցի
ա յի մա սին հե տև յալ խոս քը, երբ. «Կա րե լի 
է են թադ րել, որ նե գա տիվ ես կոն ցեպ ցի
ա յի և ներ պար փակ ված, անզ գա ագ րե
սիվ ան ձի զար գա ցու մը ծնող նե րի և այն 
մարդ կանց հետ երե խա յի կապ վա ծու թյան 
ձև ա վոր ման ան հա ջո ղու թյուն նե րի հե տև
անքն է: Երե խա յի մոտ նա խև ա ռաջ առա
ջա նում է մերժ վա ծու թյուն, շպրտվա ծու
թյուն, լքվա ծու թյան զգա ցում (ին չը կա րող 
է չի հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա
նը), որ հե տո կա րող է կազ մել նե գա տիվ 
ես կոն ցեպ ցի ա յի հիմ քը: Դա իր հեր թին 
բե րում է մարդ կանց հետ փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան առա ջա ցում: 
Այդ պի սի փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում 
ու ժե ղա նում է վե րա բեր մուն քի նե գա տիվ 
բնույ թը, ինչ պես սե փա կան ան ձի, այն պես 
էլ այլ մարդ կանց նկատ մամբ… Չա փա
հա սի պատ կե րը այս տեղ չի ասո ցաց վում 
(կազմ վում) երե խա յի մոտ ոչ ջեր մու թյուն, 
ոչ սի րո հետ, և նա նրա նից այդ պի սի 
դրսև ո րում ներ չի սպա սում [3, 159]:

Այս պի սով, ման կա տան աշ խա տան
քում և կյան քում տա րաբ նույթ և բազ մա
թիվ հիմ նախն դիր նե րին այ սօր ավե լա նում 
է և այն հո գե բա նա կան և սո ցի ալ–ման
կա վար ժա կան խնդի րը, թե ինչ պես են 
իրար հետ հա րա բե րակ ցում իրա կան և 
սո ցի ա լա կան ծնո ղա զուրկ երե խա նե րը, 
ինչ պես են կա ռուց վում նրանց փոխ հա րա
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բե րու թյուն նե րը և հո գե բա նա կան ինչ մի
ջոց ներ և մե թոդ ներ կա րե լի է կի րա ռել և 
ինչ պայ ման ներ ստեղ ծել, որ պես զի հար
թել նրանց մի ջև առա ջա ցած ան հար թու
թյուն նե րը: Այս պայ ման նե րի ապա հո վու
մը խիստ կա րև որ է, քա նի որ երե խա նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը (հատ կա պես 
ան բա րեն պաստ) կար գա վո րե լու հա մար 
հո գե բա նը նախ նրանց դրա կա նո րեն 
պետք է տրա մադ րի իր ան ձի նկատ մամբ, 
ին չը հնա րա վոր է դառ նում այն դեպ քում, 
երբ ար դեն պատ կե րա ցում է կազմ ված 
երե խա յի ան ձի և վար քի մա սին:

Երե խա նե րի կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե
րու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից 
մե կը հա սա կա կից նե րի և մե ծե րի կող մից 
չհաս կաց ված և չգնա հատ ված լի նելն է: 
Դրանց նա խազ գու շաց նե լու, հաղ թա հա
րե լու և հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո
րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պահ պա նել 
հե տև յալ հո գե բա նա կան պայ ման նե րը. 
•	 անձ նա կան շփում նե րի, զրույ ցի, հանձ

նա րա րու թյուն ներ տա լիս հո գե բա
նը պետք է ցույց տա, որ հար գում է 
երե խա յի կար ծի քը, գնա հա տում նրա 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, հա մակ րում է 
նրան, այդ երե խա նե րը դրա կա րի քը 
շատ են զգում,

•	 պետք է գոր ծադ րել ամեն ջանք երե
խա նե րի հու զա կան կապ վա ծու թյու նը 
(աթ րակ ցի ան) ամ րապն դե լու հա մար, 
երե խա նե րը ծնող նե րից չստա ցած 
դրա կան հույ զե րը ձգտում են փոխ հա
տու ցելու ման կա վարժ–դաս տի ա րակ
նե րի հետ հու զա կան կապ վա ծու թյամբ, 
ին չին պետք է նպաս տել,

•	 խա թար ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րը կար գա վո րե լու և հաղ թա հա րե լու 
հա մար երե խա նե րը ըն դու նում են այն 
ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյուն նե
րը, որոնք հիմն վում են հո գե բա նա կան 

վստա հու թյան վրա. այն ստեղծ վում է 
երե խա յի և ման կա վար ժի (հո գե բա նի) 
մի ջև: Դրա հա մար ման կա վար ժը (հո
գե բա նը) նախ պետք է ցույց տա իր 
ազ նիվ մտադ րու թյուն նե րը, ան կեղծ 
լի նի երե խա յի հետ, հա վա տա նրան, 
իր խոս քի տե րը լի նի, որ պես զի հո գե
բա նա կան կապ ստեղ ծի և կա րո ղա նա 
տեղ հասց նել իր ուղ ղիչ ներ գոր ծու
թյուն նե րը,

•	 երե խա նե րի մի ջև լար ված հա րա բե
րու թյուն նե րը պար զե լիս հաս նել նրան, 
որ պես զի նրանք գան այն գի տակ ցու
թյան, որ ու նե ցել են թե րու թյուն ներ 
և բաց թո ղում ներ և անհ րա ժեշտ են 
գտնում դրանց հաղ թա հա րու մը,

•	 կոնֆ լիկ տող երե խա նե րի ներ կա յու
թյամբ չնսե մաց նել որևէ մե կի ար
ժա նա պատ վու թյու նը և ինք նա սի
րու թյու նը, չպի տա կա վո րել ան վա յել 
խոս քե րով և ար տա  հայ տու թյուն նե րով, 
դա անել առանձ նազ րույ ցի ըն թաց 
քում, քա նի որ նրանք շատ խո ցե լի են, 
ճնշված և միշտ ար ժա նա ցել են նման 
վե րա բեր մուն քի: Օբյեկ տիվ և սու բյեկ
տիվ պատ ճառ նե րով պայ մա նա վոր
ված թե՛ իրա կան և թե՛ սո ցի ա լա կան 
ծնո ղազր կու թյան կար գա վի ճակ ներ 
կրող նե րի շրջա նում առանց քա յին է 
հու զա կան զգաց մուն քա յին գոր ծո նը 
և աֆի լյա տիվ պա հանջ մուն քը, որոնց 
բա ցա կա յու թյամբ կամ գե րա կա յու
թյամբ խախտ վում է երե խա յի սո ցի
ա լա կա նաց ման, հա ղոր դակ ցու թյան 
ու շփման կա ռու ցո ղա կան տար րե րի 
ներ դաշ նա կու թյու նը: Երե խա յի առ
ջև ծա ռա յած սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
ադապ տա ցի ա յի դժվա րու թյուն ներն 
ու վար քա յին նո րա գո յա ցու թյուն նե րը 
պատ ճա ռա հե տև ան քա յին ու ղիղ փոխ
կապ վա ծու թյան մեջ են գտնվում հու զա



304

Դ Պ Ր Ո Ց Ա Կ Ա Ն  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

կան դեպ րի վա ցի ա յի և պար բե րա բար 
դրսևոր վող տա րաբ նույթ ֆրուստ րա ցի
ա նե րի հետ, որոնք մի ան շա նա կո րեն 
առաջ են բե րում վար քա յին դեստ րուկ
տիվ, հա ճախ նաև ասո ցի ալ դրսև
վո րում ներ: Օբյեկ տիվ և սու բյեկ տիվ 
պատ ճառ նե րով պայ մա նա վոր ված թե՛ 
իրա կան և թե՛ սո ցի ա լա կան ծնո ղազր
կու թյան կար գա վի ճակ ներ կրող նե րի 
շրջա նում շփման, հա ղոր դակ ցու թյան 
և մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
դեստ րուկ տիվ դրսևո րում նե րը ածան

ցյալ են տագ նա պախ ռո վու թյան բարձր 
մա կար դա կի, ան ձի երկ փեղկ վա ծու
թյան և եր կատ վա ծու թյան, անո րո շու
թյան, կոնֆ լիկ տայ նու թյան և բարձր 
ագ րե սի վու թյան: Ծնո ղա կան խնամ քից 
զուրկ երե խա նե րի սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան հա սու նաց մա նը նպաս տե լու և 
կյան քի հմտու թյուն նե րի ձև ա վո րե լու 
գոր ծըն թա ցում առաջ նա յին նշա նա
կու թյուն է ձեռք բե րում շտկո ղա կան, 
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա լիր ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը:
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Псиxоло го Пе да го ги чес кие осо бен но сти меж лич ност ныx вза и мо отн ше ний  
истин ныx и со ци аль ныx си рот остав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей

Р. Си дель ни ко ва
В статье об суж даются воп ро сы меж лич ност ных вза и мо от но ше ний де тей остав ши е ся 

без по пе че ния ро ди те лей и их пси хо ло ги чес кие осо бен но сти, ди аг но сти ка  меж лич ност
ных конф ликт ныx вза и мо от но ше ний истин ных и со ци аль ных си рот, изу че ния при чи ны 
воз ник но ве ния конф ликт ных вза и мо от но ше ний де тей остав ши е ся без по пе че ния ро ди
те лей и ак ту аль ность пси хо ло ги чес ко го ис ле до ва ния.

Psychological and Pedagogical features of interpersonal  
relationships of true and social orphans left without parental care

R. Sidelnikova
In the article it is discussed the interpersonal relationships of kids left without parental 

care and their psychological features. The article include the diagnosis of interpersonal 
conflict relationships of true and social orphans as well as the study of reason of conflict 
relationships appearance among kids without parental care and topicality of the psycho
logical study. 
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Աղա ջա նյան Մար գա րի տա
Խ. Աբո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կեն սա
բա նու թյան և նրա դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի ամ բի ո նի դա սա խոս, կենս. 
գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ադ լո յան Լի լիթ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի հայ ցորդ

Ասատ րյան Սու սան նա
Վ. Բրյու սո վի ան վան ԵՊԼՀ ման կա
վար ժու թյան և լե զու նե րի դա սա վանդ
ման մե թո դի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Աս րյան Լի լի յա
Վ. Բրյու սո վի ան վան ԵՊԼՀ  կրթու
թյան կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման 
ամ բի ո նի հայ ցորդ

Բա բա յան Գա րուն
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դո
ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Բա րո յան Գո հար
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի դա սա խոս

Բա լյան Շո ղիկ
Խ. Աբո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար
վես տա կան կրթու թյան ֆա կուլ տե տի 
հայ ցորդ

Գրի գո րյան Նա նա
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ  ին ֆոր
մա տի կա յի և դրա դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Գևոր գյան Ին նե սա
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի 
անգ լե րե նի դա սա խոս

Գևոր գյան Ռու զան նա
ԵՊՀ անգ լե րե նի թիվ 1 ամ բի ո նի դա
սա խոս

Գևոր գյան Տա թևիկ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ օտար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի 
ամ բի ո նի հայ ցորդ

Եգա նյան Գա յա նե
Խ. Աբո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մաս նա գի
տա կան կրթու թյան և կի րա ռա կան ման
կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս

Եդի գա րյան Վյա չես լավ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ երաժշ
տու թյան տե սու թյան դա սա վանդ ման 
մե թո դի կա յի և նվա գա րան նե րի ամ բի
ո նի դո ցենտ

Խա չատ րյան Նու նե
ՀՀ ԳԱԱ  «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ
գա յին բյու րո» ՊՈ ԱԿ–ի բժշկա կեն
սա	բա	նա	կան	 	 փոր	ձաքն	նու	թյուն	նե	րի	
բաժ նի պետ

Խու դո յան Մար տիկ
Ել	փին	հա	մայն	քի	միջ	նա	կարգ	դպրո	ցի	
պատ մու թյան ու սու ցիչ, հա սա րա կա գի
տա կան առար կա նե րի մե թոդ մի ա վոր
ման նա խա գահ

Կա րա պե տյան Լու սի նե
ԵՊՀ սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո
ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ամ բի ո
նի դա սա խոս

Կա րա պե տյան Հրայր
Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տու տի ըմբ շա մար տի 
ամ բի ո նի ասիս տենտ

Կի րա կո սյան Ար մի նե
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ  լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի դա սա խոս

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐը
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Հա րու թյու նյան Նա զիկ
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի վա
րիչ,  մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Հայ րա պե տյան Լու սի նե
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 
դա սա խոս

Հայ րա պե տյան Մա րիա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ման կա
վար ժության և լեզուների դա սա վանդ
ման ամբիոնի հայցորդ

Հա րու թյու նյան Լի ա նա
ԵՊՀ Իջևա նի մաս նա ճյու ղի դա սա խոս

Հով հան նի սյան Հաս միկ
ԵՊՀ անգ լի ա կան բա նա սի րու թյան 
ամ բի ո նի ասիս տենտ, բան. գիտ. 
թեկ նա ծու

Հո վյան Գո հար
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկ նա ծու

Ղա զա րյան Արևիկ
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի դո
ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Մա կա րյան Ալ բերտ
ԵՊՀ հայ գրա կա նու թյան ամ բի ո նի 
պրո ֆե սոր,  բան. գիտ. դոկ տոր

Մա նու կյան Ալի նա
ԵՊՀ սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան 
ամ բի ո նի հայ ցորդ

Մար գա րյան Կա րի նե
Սև ան քա ղա քի Խ. Աբո վյա նի ան վան 
ավագ դպրո ցի ֆի զի կա յի ու սուց չու հի

Մա նու կյան Անի
Խ. Աբո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ օտար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման  մե թո դի կա յի ամ
բի ո նի դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Մա նու կյան Վար դան
ԳՊՄԻ–ի ընդ հա նուր և տե սա կան ֆի
զի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ,   ֆիզ մաթ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Մկրտչյան Սվետ լա նա
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ կեն սա
բա նու թյան և դրա դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, կեն սաբ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Մկրտչյան Ար փե նիկ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի  դա սա խոս, մանկ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Մու կո յան Հայ կու հի
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ կեր պար
վես տի ամ բի ո նի դա սա խոս, մանկ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Նա զա րյան Մե րի
ԵՊՀ անգ լե րե նի թիվ 1 ամ բի ո նի դա
սա խոս

Նի կո ղո սյան Գա գիկ
Տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
Գյում րիի  մաս նա ճյու ղի դա սա խոս, 
ֆիզ մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

Շա րու րյան Հայ կա նուշ
ԵՊՀ ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի
րու թյան ֆա կուլ տե տի անգ լե րե նի թիվ  2 
ամ բի ո նի դո ցենտ, բան. գիտ. թեկ նա ծու

Շա բո յան Մե րի
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի դա սա խոս

Ոս կա նյան Անա հիտ
ԵՊՀ անգ լե րե նի թիվ 1 ամ բի ո նի դա
սա խոս

Չար չյան Ան նա
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ լո գո պե
դի ա յի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի ա յի ամ բի ո նի դա սա խոս
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Չի լին գա րյան Լի լիթ
Ռուս– հայ կա կան (Սլա վո նա կան) հա
մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի 
հայ ցորդ

Պետ րո սյան Գո հա րիկ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ  ին ֆոր
մա տի կա յի և դրա դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, ֆիզ մաթ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Պո ղո սյան Ստե փան
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ  ին ֆոր
մա տի կա յի և դրա դա սա վանդ ման մե
թո դի կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, մանկ. 
գիտ. թեկ նա ծու

Պո ղո սյան Ռու զան նա
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ էկո լո
գի ա յի և կա յուն զար գաց ման ամ բի ո նի 
դա սա խոս

Պո ղո սյան Բագ րատ
ԳՊՄԻ ընդ հա նուր և տե սա կան ֆի զի
կա յի ամ բի ո նի դո ցենտ, ֆիզ մաթ. գիտ. 
թեկ նա ծու

Պլա չին դա Տա տյա նա
до цент ка фед ры фи зи чес кой и пси хо фи
зи о ло ги чес кой под го тов ки Ки ро вог радс
кая лет ная ака дем ия На цио наль но го ав
иа ци он но го уни вер си те та, Ук раи на

Ջրբա շյան Աշ խեն
ԵՊՀ գրա կա նու թյան տե սու թյան և 
քննա դա տու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, 
բան. գիտ. թեկ նա ծու

Սարգ սյան Ժան նա
ԵՊՀ դե ղա գոր ծա կան քի մի ա յի ամ բի ո
նի ասիս տենտ

Ստե փա նյան Ար տակ
Ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի հայ կա կան 
պե տա կան ինս տի տու տի կա րի ե րա յի 
կենտ րո նի տնօ րեն, մանկ. գիտ. թեկ
նա ծու, դո ցենտ

Սի դել նի կո վա Ռի տա
Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ամ
բի ո նի դա սա խոս

Վար դու մյան Լի լիթ
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ հայ նոր 
գրա կա նու թյան և մե թո դի կա յի ամ բի ո
նի հայ ցորդ

Վար դե րե սյան Զի նա ի դա
Խ. Աբո վյա նի ան վան  ՀՊՄՀ ընդ հա
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փի լո սյան Ռու զան նա
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի օտար լե զու նե րի ամ
բի ո նի ավագ դա սա խոս, մանկ. գիտ. 
թեկ նա ծու
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