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Գ Ի Տ ԱԿ ԱՆ
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
Նազիկ Հարությունյան
ԱրԵՎիկ Ղազարյան

Սոցիալական մանկավարժության
ձԵՎավորման նախադրյալները ԵՎ
զարգացման հեռանկարները
Ցանկացած նոր գիտաճյուղի՝ այդ
թվում և սոցիալական մանկավարժության
ձևավորման հիմքերն այն նախադրյալ
ներն են, որոնք առկա են տարբեր պատ
մական ժամանակաշրջաններում:
Սոցիալական մանկավարժությունն ու
նի իր ձևավ
 որման և զարգացման էվոլյու
ցիան: Այն համապատասխանում է հասա
րակարգերի ձևավ
 որման ու զարգացման
և պատմության տարբեր շրջաններին: Այդ
ընթացքի տրամաբանական ալգորիթմը
կարելի է ներկայացնել այսպես. սոցիա
լական մանկավարժության վերաբերյալ
գաղափարների, մտքերի ձևավորում,
«սոցիալական
դաստիարակություն»
եզրույթի իմաստավորում, սոցիալական
դաստիարակություն և սոցիալական մի
ջավայր հարաբերակցություն, սոցիա
լական մանկավարժություն գիտաճյուղի
ձևավ
 որում իր երկու մոտեցումներով՝
մագերական և դիստերվեգյան, սոցի
ալական մանկավարժության զարգա
ցումն Արևմուտքում, Ռուսաստանում և
Հայաստանում։
1. Սոցիալ–մանկավարժական մտքի
զարգացում՝ մարդկության ձևավորման
վաղ փուլերում: Այս ժամանակահատվա

ծում բանական մարդն, անցնելով անհա
տական զարգացման փուլեր, պատմական
զարգացման համատեքստում ձևավորում
է «ընտանիք» սոցիալական ինստիտուտը,
որտեղ սկսվում է ինչպես ընտանեկան–
կենցաղային, այնպես էլ սեռա–դերային
սոցիալականացում: Կենցաղային, առօրե
ական դաստիարակությունն աստիճանա
բար տեղի է տալիս սոցիալական դաստի
արակության ուղղվածությանը։
2. Սոցիալական դաստիարակության
և սոցիալական մտքի, գաղափարների
ձևավորումը Հին աշխարհում։ Այս փու
լում աստիճանաբար անհրաժեշտություն
է առաջանում ձևավորելու հասարակու
թյան մեջ ինտեգրվելու համար հաջորդ
սոցիալական ինստիտուտը՝ կրթությու
նը, որը գործառնական համակարգ է
ձևավորում՝
բնություն–մարդ–հասա
րակություն: Հին աշխարհի տարբեր
երկրների, մտածողների տեսակետնե
րում սոցիալական դաստիարակությու
նը տարբերակվում է, և փորձ է արվում
բացահայտելու «սոցիալական դաստի
արակություն–սոցիալական միջավայր»
հարաբերակցությունը (Սոկրատես, Դե
մոկրիտ, Պլատոն, Արիստոտել)։
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3. Սոցիալական դաստիարակու
թյան գաղափարը միջնադարում և վե
րածննդյան ժամանակաշրջանում: Միջ
նադարում հասարակություն ինտեգրվելու
երրորդ սոցիալական ինստիտուտն է ձև
ավորվում՝ կրոնը, շեշտադրվում և առա
ջադրվում են սոցիալական շերտերին
համապատասխան տարբեր արժեքներ,
և դրանցից շատերը քողարկվում են բա
րեգործության ստվերում: Այս դեպքում
որպես հակակշիռ պետք է վերածննդյան
ժամանակահատվածի
արժեբանական
հիերարխիան ձևավորվեր, որտեղ առա
ջին կարևորագույն արժեքների շարքում
իմաստավորվեցին հումանիզմն ու մար
դը որպես բացարձակ արժեքներ: Դրան
հատկապես նպաստում են մշակութա
յին տարբեր ոլորտներում ձեռքբերում
ները՝ ապահովելով նաև մշակութային
սոցիալականացում: Փաստացի, եռամի
ասնական գործառնական համակարգում՝
բնություն–մարդ–հասարակություն, ավե
լանում է մշակույթ բաղադրամասը, որն էլ
ենթադրում է սոցիալական մանկավար
ժության ընթացքի մեջ որոշ ուղղություն
ների ձևավորում և հստակեցում։
1. Սոցիալական մանկավարժության ձև
ավորման անհրաժեշտ նախադրյալներ
դրսևորվեցին 19–րդ դարում և 20–րդ
դարի առաջին կեսին ինչպես Եվրոպա
յում, այնպես էլ Ռուսաստանում:
2. Սոցիալական մանկավարժությունն
իր ուրույն զարգացումը ստացավ
20–րդ դարի վերջին և 21–րդ դարի
սկզբին:
3. Սոցիալական
մանկավարժության
ձևավորման նախադրյալներ դրվե
ցին նաև հայ մանկավարժների աշ
խատություններում:
Մարդկության զարգացման պատ
մության նախնադարյան համայնական
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փուլում ծագում են բազմաթիվ սոցիալա
կան հիմնախնդիրներ, որոնք լուծում են
ստանում տվյալ ժամանակահատվածի
պայմաններին, ուղիներին ու արժեքնե
րին համապատասխան: Նախնադարյան
համայնական հասարակությունում կա
րելի է խոսել միայն դաստիարակչական
պրակտիկայի մասին, որը կենցաղա
յին, առօրյա բնույթ է կրել: Դաստիարա
կությունը որպես սոցիալական երևույթ
առաջացել է կենդանական աշխարհից
մարդու տարանջատումից հետո: Սկզբում
այն դրսևորվել է որպես բնազդային գոր
ծունեություն: Հետագայում՝ «ընտանիք»
սոցիալական ինստիտուտի ձևավորմամբ՝
այն դառնում է գիտակցված և նպատա
կաուղղված գործունեություն, առանձ
նացվում են տարբեր սոցիալական դերեր
ստանձնող անձիք, ովքեր իրականացնում
են դաստիարակչական գործառույթ: Ժա
մանակի մարտահրավերներին համապա
տասխան դաստիարակության գործըն
թացը բարդանում է, դառնում է տարիքի,
սեռի և ըստ բովանդակության տարբեր,
հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձ
վում դաստիարակության բարոյական
կողմին: Վերջնականապես առանձնաց
վում, մասսայական է դառնում ընտանե
կան դաստիարակությունը: Նախնադա
րյան համայնական հասարակությունում
փոխօգնության բազմաթիվ փաստեր են
արձանագրվել (հիվանդներին և վիրա
վորներին օգնություն ցույց տալու մասին
բազմաթիվ արձանագրություններ): Մե
ծահասակները առաջին հերթին սովորեց
րել են երեխաներին գոյատևման համար
անհրաժեշտ կարողություններ, հմտու
թյուններ, այնուամենայնիվ, առանձնահա
տուկ մոտեցում է դրսևորվել անկարողնե
րի նկատմամբ։
Եթե նախնադարյան հասարակարգը
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համարվում է սոցիալական մանկավար
ժության պրակտիկայի ձևավորման ըն
թացք, ապա հին աշխարհում առաջին
քաղաքակրթությունների
ձևավորումն
ընդունված է համարել սոցիալ–մանկա
վարժական մտքի ձևավորման ընթացք:
Արևելքի ստրկատիրական պետություն
ներում սոցիալ–մանկավարժական միտ
քը ձևավորվել է և ի մի է բերվել ան
հայտ հեղինակների կողմից, և հաճախ
դրանք կազմում էին որպես Սուրբ գրքե
րի տեքստեր (Չինաստանում` Շուկինգ,
Հնդկաստանում` Վեդա, Եգիպտոսում`
Տոտա Աստծո գիրք և այլն)։
Միայն մ.թ.ա 1–ին հազարամյակի կե
սերին արդեն կարելի էր առանձնացնել
սոցիալ–հոգեբանական մտքի առաջին
գաղափարակիրների խումբը:
Սոկրատեսին է պատկանում (մ.թ.ա
469–399թթ) հայտնի միտքը՝ «Ճանաչիր
ինքդ քեզ», որն առ այսօր կիրառական
է մեզանում: Այն ընդգծում է, թե որքան
բազմամակարդակ և բարդ է սոցիալակա
նացման ընթացքում «Ես»–ի ճանաչումն ու
բացահայտումը:
Դեմոկրիտն (մ.թ.ա 460–370թթ) իր
աշխատանքներում հիմնավորում էր երե
խայի բնության և դաստիարակության
համադրման անհրաժեշտության տե
սակետը: Նա կարծում էր, որ երեխային
պետք է դաստիար
 ակել փոքր տարիքից`
հաշվի առնելով շրջապատող միջավայ
րի ազդեցությունը, հենվելով մեծահա
սակների օրինակի վրա, սովորեցնելով
երեխային
աշխատանքին:
Պլատոնը
(427–347թթ), առաջադրելով իդեալական
պետության մոդելը, առաջինն էր, որ փոր
ձեց քննարկել պետության և դաստիա
րակության հարաբերակցությունը: Նա
գտնում էր, որ դաստիարակությունը պե
տության գերակա խնդիրն է, հետևաբար

պետությունը պետք է կազմակերպի, իրա
կանացնի դաստիարակություն և որոշի
դաստիարակության բովանդակությունը:
Ուսուցիչների առաջնահերթ խնդիրներից
էր դաստիարակել փիլիսոփաների, որոնք
պետք է ձևավորվեին որպես ազատ մար
դիկ, քանի որ նրանք հետագայում պետք
է կառավարեին պետությունը: Քննարկե
լով մարդու զարգացման աստիճանները՝
նա ընդգծում էր, որ հոգին սկզբում գաղա
փարների աշխարհում է, ապա վերիմաս
տավորվում է բանականության՝ կամային
և զգայական որակներում: Չնայած դրա
կան ձեռքբերումներին, հնագույն մանկա
վարժությունը ստրկատիրական էր. այն
համապատասխանում էր որոշակի սոցի
ալական շերտերի շահերին: Ֆեոդալիզմի
դարաշրջանում (6–13–րդ դարերի) դաս
տիարակության բնութագրական գծերից
մեկը ասկետիզմն է` համաշխարհային
կրոնների բովանդակությանը խիստ հե
տևել: Բարոյական արժեքների շարքում,
որ քարոզում էին այդ ժամանակի սոցիալ–
մանկավարժական գաղափարներ, առաջ
նայիններից էին խղճահարության մոտի
վը, ցանկությունն օգնելու մերձավորին,
թույլերին, հիվանդներին, աղքատներին,
որոնք քարոզվում էին տարբեր կրոնների,
այդ թվում նաև քրիստոնեության կողմից։
14–15–րդ դարերում աստիճանաբար
տնտեսակարգի փոփոխությունը հանգեց
րեց վերափոխված արժեքների, միջանձ
նային հարաբերությունների ձևավորման:
Նոր՝ բուրժուական հասարակության հա
րաբերություններում օտար էին եկեղե
ցական ասկետիզմը, մեղավորության
զգացումը, ճակատագրին հնազանդվելու
քարոզները: Ձևավորվում է նոր, վաղ բուր
ժուական մշակույթ, որը բնութագրելու հա
մար կարելի է օգտագործել «վերածնունդ»
և «հումանիզմ» արտահայտությունները:
7
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Վերածնունդը ընդգծում էր կապը նոր և
անտիկ մշակույթի միջև, որի մեջ հեշտու
թյամբ նկատելի էին «նոր ցանկալի իդե
ալներ». լավատեսություն և աշխարհի նոր
ընկալում, անձի գեղեցկությունը` ներդաշ
նակ նրա ֆիզիկական և մտավոր ունակու
թյունների հետ և այլն։
«Հումանիզմ» հասկացությունը լատի
ներեն humanus — մարդկային բառից է և
ցույց էր տալիս, որ նոր մշակույթի կենտ
րոնում ոչ թե Աստվածն է, այլ մարդը, որը
ստեղծված է երջանկության, սիրո հա
մար, կյանքից, մշակույթից, գիտությունից
բավականություն ստանալու ու երջանիկ
ապրելու համար: Մարդը, հավատալով
իր մտքին, հաջողությանը, ակտիվությա
նը, պետք է հանդիսանա սեփական եր
ջանկության կերտողը և բոլոր արժեքնե
րի ստեղծողը, նա պետք է լինի գեղեցիկ
մարմնով, հոգով և մտքով: Սա մարդուն
ուղղված և մարդուն գովերգող հիմն էր,
և մարդու պաշտամունքի ստեղծումը:
Դրա հետ միաժամանակ հումանիստները
բացահայտորեն հակառակ չէին արտա
հայտվում եկեղեցուն: Շատերը վախենում
էին եկեղեցու իշխանությունից, մյուսներն
էլ ելնում էին իրենց համոզմունքներից:
Աստծուն նրանք համարում էին միայն
Արարիչ, որը մեկ անգամ աշխարհը դրել
է շարժման, հունի մեջ և այլևս չի խառն
վում մարդկային գործունեությանը: 14–16–
րդ դարերում շատ հումանիստներ հենց
մանկավարժներ էին, ովքեր առնչվում էին
մանկավարժական խնդիրներին, մանկա
վարժական տեսության սոցիալ–հոգեբա
նական կողմին:
Անկասկած, այս առումով փայլուն
օրինակ է հանդիսանում իտալացի հու
մանիստ–մանկավարժ Վիտտորինո դա–
Ֆելտրեի (1378–1446թթ) գործունեությու
նը, ով առաջիններից մեկն էր պատմության
8

մեջ, որ ստեղծեց ինտերնատային տիպի
դպրոց: Այս դպրոցում դաստիարակվում
էին երեխաներ ինչպես հարուստ, այն
պես էլ աղքատ ընտանիքներից: Աղքատ
ընտանիքի երեխաների ծախսերը հոգում
էր հումանիստ – մանկավարժը: Դպրոցը
սկզբունքորեն տարբերվում էր միջնադա
րյան ասկետիկ դպրոցից, և պատահա
կան չէր, որ այն կրում էր «Խաղերի տուն»
կամ «Ուրախության տուն» անվանումը:
Այստեղ մեծ ուշադրություն էր դարձվում
ֆիզիկական վարժություններին, լողին,
սուսերամարտին, ձիավարությանը և այլն:
Վիտտորինոն կարծում էր, որ առավել կա
րևոր է ապրել բարոյապես մաքուր, քան
ասենք սովորել լավ գրել և կարդալ և, որ
վատ մարդը երբեք չի կարող լավ ուսու
ցիչ դառնալ: Մտահոգվելով երեխաների
բարոյական դաստիարակությամբ` նա
ընտրում էր երեխաների համար համա
պատասխան գրականություն, և նրանք
զբաղվում էին ընթերցանությամբ: Նա
կարծում էր, որ ավելի լավ է նախազգու
շացնել, քան ուղղել սխալները և, որ գի
տակից բարությունը համադրված դատո
ղության հետ, հանդիսանում է բարոյական
կարգուկանոնի հիմքը (2,13)։
Նշված ժամանակաշրջանում կրոնը,
մանկավարժությունը և սոցիալական ման
կավարժությունը զարգանում էին զուգա
հեռ, բայց ոչ առանց հակասությունների։
Երկար ժամանակ եկեղեցին իր վրա
էր վերցրել «նեղացրած» երեխաների
խնամքը: Նրան դիմում էին ոչ միայն հո
գևոր, այլ բժշկական, նյութական օգնու
թյուն ստանալու համար: Եկեղեցուց էին
սպասում անարդարության, անկարողու
թյան, բռնության դեմ ուղղված պաշտպա
նություն:
Սոցիալական մանկավարժության ձև
ավորման հետագա ընթացքում բացառիկ
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կարևոր դերակատարություն ունեցավ
մանկավարժության երախտավորներից
Յ. Ա. Կոմենսկին: Նրա սոցիալ–մանկա
վարժական հայացքները հիմնավորված
են ու տրամաբանական: Մեծ երախտա
վորի գիտական արժեքավոր մանկավար
ժական հայացքներն անհրաժեշտ նա
խադրյալներ ձևավորեցին սոցիալական
մանկավարժության՝ որպես գիտաճյուղի
ձևավորման և զարգացման համար:
17–19–րդ դարերում ձևավորվում է սո
ցիալական մանկավարժության գլխավոր
ուղղությունը, և ընթանում է նրա ձևավո
րումը որպես գիտություն: Ձևավորման ըն
թացքին նպաստեց առաջին հերթին լուրջ
սոցիալական փոփոխությունները 18–րդ
դարում, որը բերեց հեղափոխությունների,
ռեֆորմների. հաստատվեց կապիտալիզ
մը և շուկայական հարաբերությունները:
19–րդ դարում սոցիալական վերափո
խումները հանգեցրեցին տնտեսական,
նոր տեխնիկական ու տեխնոլոգիական
զարգացման: Այս փուլի համար բնու
թագրական է մասնագետների մեծ պա
հանջարկը:Սոցիալ– մանկավարժական
գործունեությունն առանձնացվեց ըստ
դպրոցների և ուղղությունների:
Ինչպիսի՞ ուղղություններ են դրանք.
1. Սոցիալական մանկավարժության
տեսական հիմքերի ձևավորում, որը նպաս
տեց նրա կայացմանը՝ որպես գիտություն։
2. Ուսուցման համակարգում սոցիալ–
մանկավարժական գործունեություն, որ
տեղ խոսքը ուսուցման բովանդակության
վրա սոցիալական մանկավարժության
ազդեցության, դաստիարակության նպա
տակի և բնույթի մասին է։
3. Սոցիալ–մանկավարժական գործու
նեություն, որն ուղղված է բարեգործա
կան,
ուսուցողա–դաստիարակչական
դպրոցների ստեղծմանը։

4. Սոցիալական մանկավարժության
գործունեության ոլորտի ընդլայնում:
Բայց այստեղ հարցն այլ է: Սոցիալա
կան մանկավարժությունը կարևորվում
է պետական մակարդակում, հասնում է
իր պահանջների կանոնադրական ձևա
վորման: Այս դիրքորոշման արդյունքում
19–րդ դարի 60–ական թվականներին
Գերմանիայում, Անգլիայում, ԱՄՆ–ում
ստեղծվում են սոցիալական կանոնադրու
թյան համակարգեր:
«Սոցիալական մանկավարժություն»
հասկացության ի հայտ գալու պահից մին
չև մեր օրերը (տերմինն առաջին անգամ
գործածության մեջ է դրվել Կ. Մագերի՝
1844թ–ին, տարածվել Ա. Դիստերվեգի
կողմից) գերմանական մանկավարժա
կան գրականության մեջ պահպանված
են երկու տարբեր մեկնաբանություններ,
որոնք ներկայացնում են տարբեր մոտե
ցումներ այս ճյուղի զարգացման հար
ցում: Ըստ առաջին մեկնաբանության
(ըստ Կ.Մագերի) սոցիալական մանկա
վարժությունը դաստիարակության մեջ
հատկապես առանձնացնում է սոցիալա
կան կողմը:
Երկրորդ մեկնաբանության համա
ձայն (Ա. Դիստերվեգ) սոցիալական ման
կավարժությունը հանդես է գալիս որպես
մանկավարժական օգնություն՝ որոշակի
սոցիալական պայմաններում և իրավի
ճակներում:
Այս երկու մոտեցումներն ունեն որոշ
նմանություններ, սակայն միաժամանակ
ունեն էական տարբերություններ:
Այսպես. առաջին դիտարկմամբ խոս
քը դաստիարակության սոցիալական աս
պեկտին է վերաբերում, որն ընդգծում է
բոլոր մարդկանց և առաջին հերթին երե
խաներին, որոնց էլ հենց ուղղված է դաս
տիարակչական ներգործությունը:
9
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Երկրորդ մոտեցմամբ խոսքը վերաբե
րում է միայն այն մարդկանց զարգացման
մանկավարժական ասպեկտին, որոնք ու
նեն ինչ–որ հատուկ խնդիրներ: Հետևա
բար, եզրակացնենք, որ այն գործնական
խնդիրները, որոնք ընկած են այս երկու
մոտեցումներում, լիովին տարբեր են:
Կ. Մագերի հետևորդները եղան
Պ. Նատորպը, Ե. Բորնեմանը, Ֆ. Շլիպե
րը, Դ. Ժեգելերը և ուրիշներ: Այս ուղղու
թյան ներկայացուցիչները սոցիալական
մանկավարժության գիտաճյուղում ուսում
նասիրում են մարդու դաստիարակության
նախադրյալները, մեթոդներն ու միջոցնե
րը հասարակությունում, հասարակության
համար և հասարակության միջոցով: Այս
ուղղության առավել փայլուն ներկայա
ցուցիչը և հետագայում սոցիալական
մանկավարժության հիմնադիրը Պաուլ
Նատորպն էր (1854–1924թթ.): Ուսումնա
սիրելով մարդկային գոյության հիմնական
գործառույթները՝ Պ. Նատորպը տվեց սո
ցիալական մանկավարժության երեք հիմ
նական գործառույթները (2, 13).
• Առաջին գործառույթը կապված է երե
խայի սեռական կյանքի հետ ու բա
ցահայտվում է նրա մեջ ընտանեկան
շրջանակում և մոտակա շրջապատի
հետ հաղորդակցման ժամանակ:
• Երկրորդը կապված է կամքի հետ, որը
ձևավորվում է դպրոցում՝ գիտելիքների
փոխանցման գործընթացում, որի ժա
մանակ երեխայի մոտ զարգանում են
զգայական, սոցիալական և շարժողա
կան կարողություններ:
• Երրորդը կապված է մտքի հետ, որը
բացվում է հանրության մեջ հաղոր
դակցմամբ։
Պ. Նատորպը սոցիալական մանկա
վարժությունը դիտում էր բոլոր երիտա
սարդ մարդկանց մանկավարժություն, որի
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խնդիրն է երիտասարդության մեջ դաստի
արակել համախմբվածություն և հասարա
կականություն: Նրա մեծ վաստակն այն էր,
որ նա լուսավորեց սոցիալ–հոգեբանական
խնդիրների ամբողջական տեսադաշտը,
որոնք մանկավարժությունը ստիպված
եղավ ընդունել որպես իր թեմա:
1899 թվականին հրատարակվում է
Պ.Նատորպի «Սոցիալական մանկա
վարժություն» գիրքը, որը թարգմանվել է
բազմաթիվ լեզուներով, այդ թվում՝ ռուսե
րեն (1911թ.):
Պ. Նատորպը կարևոր
 ում էր ընտանե
կան դաստիարակությունը: Որպեսզի այն
արդյունավետ լինի, հարկավոր է օգնել
ընտանիքին, որի համար անհրաժեշտ է
որակավորում ունեցող մասնագետ, որը
ծանոթ է ընտանիքում իրականացվող
դաստիարակության առանձնահատկու
թյուններին: Այս մասնագետը սոցիալա
կան մանկավարժն է: Պ. Նատորպը «Սո
ցիալական» հասկացությունը սահմանում
է այսպես. «Մարդը դառնում է «մարդ»
միայն մարդկային հասարակությունում, և
ընդհակառակը, մարդկային հասարակու
թյունը գոյություն ունի և զարգանում է բա
ցառապես նրա անդամների ուսուցման,
դաստիարակության և կրթության միջո
ցով: Մարդկային հասարակությունը նշա
նակում է կենցաղի բոլոր կարևոր գծերի,
փոխհարաբերությունների, սոցիալական
գործունեության միասնություն: Ցանկա
ցած մարդու դաստիարակություն պետք է
ենթարկվի առավել հզոր դաստիարակչա
կան մեխանիզմի ազդեցության, քան ան
հատական դաստիարակությունն է, որը
հանդիսանում է հասարակական կյանքը:
Անհատական դաստիարակության հիմ
նական պայմաններն ընկած են հասարա
կական կյանքի հիմքում: Անհատը դառ
նում է անձ մարդկային հասարակության
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շնորհիվ: Որպեսզի սրանում համոզվենք,
բավական է պատկերացնել, թե ինչ կլինի
մարդու հետ, որը մեծացել է մարդկային
հասարակությունից դուրս: Բնականա
բար, այս դեպքում նա կիջնի կենդանու
մակարդակին: Բայց մարդը չի մեծանում
միայնակ, չի մեծանում ուղղակի մեկը մյու
սի կողքին նույն պայմաններում, այլ յու
րաքանչյուրը մեկը մյուսի բազմակողմա
նի ազդեցության, ներգործության ներքո:
Առանձին մարդը միայն աբստրակցիա է,
մարդն առանց հասարակության չի կարող
մարդ համարվել: Կրթության և դաստի
արակության մասին տեսությունը պետք
է հաշվի առնի մի բան, հիմք ընդունի մի
գաղափար, որ առանց հասարակության
չկա դաստիարակություն» (2, 303)։
19–րդ դարի 40–50թթ.–ին լայն տա
րածում գտան երկրորդ ուղղության գա
ղափարները՝ Ա. Դիստերվեգի, Գ. Նոլի,
Գ. Բոյմերի (20–րդ դարի 20–30թթ.), Կ. Մո
լենգաուերի (1950–ական թթ.) և ուրիշների
աշխատություններում: Նրանք փորձում
են տալ իրենց ժամանակի սոցիալական
հարցերի պատասխանները, այնպիսիք,
ինչպիսիք են. բանվոր դասակարգի սոցի
ալական անպաշտպանվածությունը, ժո
ղովրդի կրթությունը, ամենաթողությունը
և այլն: 1960–ական թվականներին այս
ուղղությունը վերջնականապես ամրապն
դեց իր դիրքերը որպես մտածելակերպի և
սոցիալական դաստիարակության հիմնա
վորման մի բնագավառ, որը հասկացվում
էր որպես արտադպրոցական աշխատանք
բնակության վայրում, օգնություն օրինա
խախտ երեխաներին, դաստիարակչա
կան աշխատանք երեխայի ընտանիքում,
գիշերօթիկ դպրոցներում, սահմանա
փակ կարողությունների տեր երեխանե
րի հետ աշխատանք դպրոցներում և այլ
կառույցներում: Ա.Դիստերվեգը սոցիալա

կան հիմնախնդիրները լուծելիս առաջար
կում էր համատեղել տեսական և պրակ
տիկ աշխատանքային գործունեությունը,
որի առանցքը պետք է լինի սերը հանուն
մարդկության և իր ժողովրդի: Թևավոր է
դարձել նրա խոսքը` «Մարդ` իմ անունն է,
գերմանացի` իմ մականունը»: Ա.Դիստեր
վեգը դաստիարակության կարևորագույն
սկզբունքը համարում էր բնահարմարու
թյունը, մարդու բնական զարգացման
գործընթացին հետևելը, նրա անհատա
կան և տարիքային առանձնահատկու
թյունների հաշվառումը: Նա գրում է, որ
«դաստիարակության ժամանակ պետք է
նկատի ունենալ տեղի և ժամանակի պայ
մանները, ուր ծնվել է մարդը և պիտի ապ
րի, մի խոսքով` ամբողջ ժամանակակից
մշակույթը՝ այս խոսքի լայն ու համընդգր
կող իմաստով…» (4,125): Նշելով երեխայի
բնության հետ հաշվի նստելու անհրաժեշ
տությունը՝ Ա.Դիստերվեգը միաժամանակ
պահանջում էր, որպեսզի այն բարձրաց
վի մարդկության ժամանակակից նվա
ճումների մակարդակին` հարափոփոխ
հասարակական կյանքի պահանջներին
համապատասխան: Դաստիարակության
բարձրագույն նպատակը նա սահմանել
է որպես ճշմարտությանը, գեղեցիկին և
բարուն ծառայելու ինքնագործունեություն:
«Ճշմարտությունը, – Դիստերվեգի խոսքե
րով, – մշտական շարժման մեջ է մարդկա
յին ցեղի հետ միասին: Ոչինչ հաստատուն
չէ, բացի փոփոխությունից: Վատ ուսուցի
չը հայտնում է ճշմարտությունը, իսկ լավը
օգնում է այն գտնելուն» (4, 128)։
Սոցիալական մանկավարժության ձև
ավորման անհրաժեշտ նախադրյալներ
դրսևորվեցին նաև Ռուսաստանում: Սո
ցիալական մանկավարժության արմատ
ները և նախադրյալները կարելի է գտնել
այնպիսի դասական մանկավարժների
11
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աշխատություններում և պրակտիկ գոր
ծունեության մեջ, ինչպիսիք են Կ.Դ. Ու
շինսկին, Պ. Ֆ. Լեսգաֆտը, Լ. Ն. Տոլստո
յը, Վ.Պ. Վախտերովը, Պ. Ֆ. Կապտերևը,
Շացկին, Պ. Բլոնսկին, Վ. Շուլգինը, Մ.
Կրուպինինան, Ա. Ս. Մակարենկոն, Վ. Ա.
Սուխոմլինսկին և այլոք:
Կ. Դ. Ուշինսկու կարծիքով. «Եթե ման
կավարժությունն ուզում է դաստիարակել
մարդուն բոլոր տեսանկյուններից, ապա
նա պետք է նախ ճանաչի նրան բոլոր
տեսանկյուններից»: Իրական գիտելիքը,
նշում է նա, անիմաստ է առանց տեսու
թյան և պրակտիկայի միավորման (5, 319):
Պ. Ֆ. Լեսգաֆտն առավել մեծ ուշադրու
թյուն էր դարձնում երեխայի ընտանեկան
դաստիարակությանը, շեշտադրում, որ
սոցիալականացման ընթացքում առաջ
նայինը «ընտանիք» սոցիալական ինստի
տուտն է: Վ. Պ. Վախտերևն առաջարկում
է երեխայի դաստիարակության համար
անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում: Նա
գտնում է, որ մանկական կոլեկտիվը կա
րող է այդ գործառույթն իրականացնել,
քանի որ այն չի սահմանափակում, չի
խախտում երեխայի ազատությունը: Ինք
նատիպ է նաև Պ. Ֆ. Կապտերևի տեսա
կետը. նա առաջարկում է «դպրոց» սոցի
ալական ինստիտուտը դիտարկել որպես
շփման և հաղորդակցման միջավայր,
քանի որ այն դրականորեն է ազդում երե
խայի զարգացման, սոցիալականացման
վրա (2, 303):
Եթե նախորդ տեսակետները կա
րևորում են միջավայրի գործոնը, ապա
Ս. Գեսսենն անձի սոցիալականացման
ընթացքում շեշտադրում է դպրոցական
ների ինքնակառավարման հիմնախնդի
րը, նրանց ակտիվ մասնակցությունը հա
սարակական կյանքին, որը նպաստում է
արդյունավետ սոցիալականացմանը: Հե
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տաքրքիր է նաև Վ. Զենկովսկու մոտեցու
մը:Նա գտնում է, որ կրթության հիմնախն
դիրներ լուծելիս մարդուն հնարավոր չէ
հասկանալ, եթե չուսումնասիրվի նրան
շրջապատող միջավայրը (2, 303):
Անձի ձևավորման գործում գլխավո
րը սոցիալական ժառանգականությունն
է, որի արդյունքում նորմերը, սովորույթ
ները, ավանդույթները փոխանցվում են
սերնդե–սերունդ, այսպիսին է Ս. Շաց
կու հիմնական թեզիսը, որը սոցիալա
կան մանկավարժության ընկալման մեջ
տարանջատում է մշակութային, նրբե
րանգային շերտ: Տեսակետները կարծես
ամբողջացնում են կազմակերպված և ոչ
կազմակերպված դաստիարակության վե
րաբերյալ Վ. Շուլգինի և Մ. Կրուպինինայի
դիրքորոշումները: Վ. Շուլգինը սոցիալա
կան մանկավարժության մեջ ձևակերպեց
երեք կարևոր
 ագույն խնդիր.
• Միջավայրի ուսումնասիրություն, որ
տեղ ապրում է երեխան, և որի վրա այն
ազդում է:
• Ուսուցանել և դաստիարակել այնպիսի
մարդու, որը կկարողանա փոխել մի
ջավայրը:
• Դպրոցը պետք է դառնա շրջապատող
միջավայրի վերակրթման կենտրոն
(ծնողների, համայնքի վրա ներգործու
թյամբ) (5, 79):
Մ. Կրուպինինան առաջադրում է հե
տևյալ առանցքային միտքը. դաստիարա
կությունը ոչ միայն մի մարդու ներգործու
թյունն է մյուս մարդու վրա, այլև անձի վրա
շրջապատի տարերային ներգործությունն
է: Նա առաջ է քաշել դաստիարակության
կազմակերպված և ոչ կազմակերպված
գործընթացների մոտեցումը: Այս նպա
տակով առաջարկում է ձևավորել երկու
նոր դպրոցների մոդելներ. արտադրական
և ամառային դպրոցներ, որոնք հնարավո
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րություն կտան լուծելու սոցիալականաց
ման առավել բարդ, հիմնարար խնդիր
ներ. դրանց հիմնական ուղղվածությունը
սոցիալ–դաստիար
 ակչական է, ինչպես
նաև սոցիալական փորձի յուրացումը:
Մ.Կրուպինինայի կարծիքով մանկավար
ժության գործունեության ոլորտը լայն,
ընգրկուն է, քանի որ ուսումնասիրում է
մարդու սոցիալականացման ամբողջ գոր
ծընթացը՝ նրա կազմակերպումը, ձևերն ու
մեթոդները (5, 103):
Սակայն Վ. Շուլգինի և Մ. Կրուպինի
նայի դիրքորոշումներն ու տեսակետները
լայն տարածում չգտան, քանի որ դրանք
համընկան այն ժամանակահատվածի
հետ, երբ սոցիալական մանկավարժու
թյունը դիտարկվեց «բուրժուական գիտու
թյուն», իսկ երկուսի գաղափարախոսու
թյունը` «հակալենինյան»:
Նոր ժողովրդական դպրոցի խնդիր
ներին և մեթոդներին անդրադարձավ Պ.
Բլոնսկին: Որպես մանկավարժ՝ Պ.Բլոնս
կին առաջարկում էր երեխայի համալիր
հետազոտում, քննադատաբար էր վե
րաբերվում ինքնադիտման մեթոդներին:
Նա ուսումնասիրում էր երեխայի մտա
ծողության հիմնախնդիրները, որոնք
ծագում էին «հիշողություն – ընկալում –
մտածողություն – խոսք» շղթայում տար
բեր տարիքի երեխաների մոտ: Ուսման
մեջ վատ առաջադիմության պատճառը
համարում էր ուսուցման մեջ հաջողու
թյան բացակայությունը և դրանով պայ
մանավորված չսովորելու ցանկությունը:
Այստեղից էլ ուսուցչի առաջ խնդիր էր
դնում. չշահագործել գնահատականնե
րը, այլ օգտագործել տարբեր մեթոդներ,
որպեսզի դպրոցականը հասնի հաջողու
թյան: Պ.Բլոնսկին տվեց ուսումնական
աշխատանքի գիտական կազմակերպ
ման հիմքերը: Նա դեռահասների հա

սարակական և սեռական հասունացման
առաջին հետազոտողն էր (5,126):
1919թ. Բլոնսկին ղեկավարեց սոցիա
լական դաստիարակության ակադեմիան,
որի հիմնական խնդիրը դարձավ նոր ու
սուցիչ – մանկավարժի ձևավորումը:
Մարդու անձի ձևավորման և զարգաց
ման գործընթացում միջավայրի մեծ դե
րակատարությունը կարևոր
 ել են նաև 19–
րդ դարի հայ անվանի մանկավարժներն
իրենց աշխատություններում: Կարևոր
 ելով
ընտանիքի, դպրոցական կոլեկտիվի և այլ
միկրոմիջավայրերի անմիջական ներգոր
ծությունը երեխայի սոցիալականացման
գործընթացում, 19–րդ դարի այնպիսի
տաղանդավոր հայ մանկավարժներ, ինչ
պիսիք են Խ. Աբով յանը, Ղ. Աղայանը,
Ա. Բահաթրյանը, Ն. Զորայանը, Գ. Էդի
լյանը և ուրիշներ, գտնում էին, որ երեխան
հասարակական էակ է դառնում միայն իր
նմանների հետ շփվելով ու հաղորդակց
վելով, որ այդ միջավայրն էլ իր անմիջա
կան ներգործությունն է ունենում երեխայի
անձի ձևավորման գործում (1, 73)։
Սոցիալական մանկավարժությունն իր
զարգացումը ստացավ նաև 20–րդ դարի
վերջերին և 21–րդ դարի սկզբին: Դրա
նում իրենց ներդրումը բերեցին և այսօր էլ
շարունակում են բերել Վ. Դ. Սեմյոնովը,
Ա. Վ. Մուդրիկը, Վ. Ի. Զագվ յազինսկին,
Յու. Վ. Վասիլկովան, Տ. Ա. Վասիլկովան,
Մ. Ա. Գալագուզովան, Յու. Ն. Գալա
գուզովան, Գ. Ն. Շտինովան, Ֆ.Ա.Մուս
տաևան, Գ. Ն. Ֆիլոնովը, Վ. Ա. Ֆոկինը,
Լ. Վ. Սարդախաևը, Ե. Ռ. Սմիրնովը,
Վ. Ն. Յարսկայան և ուրիշներ:
Ներկայումս սոցիալական մանկավար
ժությունը նոր որակական չափանիշներով
է դիտարկում անձի սոցիալականացման
հիմնախնդիրը, որի հիմքում վերափոխ
ված արժեքային համակարգն է: Անձի
13
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զարգացումը տեղի է ունենում նրա սո
ցիալականացման գործընթացում, հե
տևաբար այդ գործընթացի վրա ազդում
են բոլոր սոցիալական ինստիտուտները
և հասարակական նորմերը: Սոցիալա
կանացումը տեղի է ունենում մարդու ողջ
կյանքի ընթացքում և այդ ճանապարհին
սոցիալական մանկավարժությունը փոր
ձում է լուծել բազմաթիվ հրատապ խնդիր
ներ, որոնք առնչվում են անձ – ընտանիք,
անձ – միջավայր, անձ – կրթություն, անձ
– մշակույթ, անձ – նախապատրաստում
կյանքին և մասնակցություն հասարակա
կան աշխատանքին:

Սոցիալական մանկավարժություն գի
տաճյուղն իր զարգացումն է ապրում նաև
այսօր Հայաստանի Հանրապետությու
նում: Սոցիալական մանկավարժության
վերաբերյալ գրվել են բազմաթիվ հոդված
ներ (Ն. Հարությունյան, Ա. Ղազարյան,
Լ. Ղուկասյան, Ա. Աշիկյան), պաշտպան
վել է թեկնածուական ատենախոսություն
(Լ. Ղուկասյան), տպագրության է հանձն
ված «Սոցիալական մանկավարժություն»
բուհական ձեռնարկը, Հայաստանի տար
բեր բուհերում պատրաստվում են սոցիա
լական մանկավարժներ հանրակրթական
դպրոցների համար:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ա.Բահաթրյան, «Համառոտ գործնական հոգեբանություն», Թիֆլիս, 1882:
История социальной педагогики, Под ред. М. Галагузовой, М., 2000:
Мудрик А.В., Социальная педагогика, М., 1999:
Фролова Ю., Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания, Новгород, 2001:
Ромм Т., История социальной педагогики, Ростов–на–Дону, 2010:
Штинова Г.Н., Галагузова М.А., Социальная педагогика, М., 2008:

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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ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
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Ինտրնետի օգտագործումը էապես
զարգացման միտում ունի: Դեռահասները
հատկապես շատ են հրապուրվում տեխնո
լոգիայի այս ուրույն ձևով, քանի որ նրանց
համար ինտերնետը գրավիչ է մի քանի
պատճառներով: Դեռահասների համար
ինտերնետով չափազանց շատ տարվելու
պատճառներից են սթրեսոգեն փոփոխա
կանները: Ունենալով պայքարի սահմա
նափակ հմտություններ՝ դեռահասների
համար ինտերնետը վերածվում է լարվա
ծության դեմ պայքարելու համար հար
մարավետ ու հասանելի միջոցի: Մեկ այլ
պատճառ է իրական եսը արտահայտելու
կարողությունը, որը կարող է հատկապես
գրավիչ լինել ինքնության զարգացման
ու ինքնաիմ
 աստավորման հիմնախնդիր
ներով տարված դեռահասների համար:
Ինտերնետի թվացյալ անանունությունը
նույնպես հրապուրիչ ասպեկտ է դեռա
հասների համար, որը նրանց թույլ է տա
լիս ներգրավվել այնպիսի վարքագծերում,
որոնք այլապես անհասանելի են իրական
կյանքում [4]:
Իրավիճակային գործոնները ևս խթա
նում են դեռահասի ինտերնետային կախ
վածության զարգացմանը, գերծանրա
բեռնված, անձնական խնդիրներ ունեցող

կամ բեկում նային կենսական իրադարձու
թյուններ են ապրում, կարող են ընկղմվել
երևակայությամբ ու խարդավանքներով լի
վիրտուալ աշխարհ: Ինտերնետը դրանից
օգտվողի համար կարող է հանդիսանալ
իրական կյանքի որևէ խնդրից կամ բարդ
իրավիճակից հոգեբանական խուսափ
ման միջոց:
Որոշ տեսաբանների կարծիքով ին
տերնետային հաղորդակցության ուրույն
հնարավորությունները առցանց շփվողնե
րին թույլ են տալիս սոցիալական առումով
ավելի հաջողակ լինել առցանց ռեժիմում,
քան առերես շփման ժամանակ [5; 6]:
Սոցիալական ինքնության տեսու
թյան շրջանակներում ապաանհատակա
նացման գործընթացի մեկնաբանման հա
մաձայն առցանց ռեժիմում մարդիկ ոչ թե
սահմանափակվում են ազդակների սա
կավությամբ, այլ առցանց հաղորդակցու
թյունների պարագայում կենտրոնանում
են զրուցակիցների սոցիալական դերերի
հետ կապված կոնտեքստային ակնարկ
ների և տեղեկատվության վրա: Տեսու
թյունը ենթադրում է, որ համակարգչային
հաղորդակցության անանուն կամ ապա
անհատականացված
պայմաններում
զարգանում է սոցիալական ինքնությունը,
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և ամրապնդվում են խմբահեն կապերը:
Ինտերնետում ինքնությունը բացահայտող
տեղեկատվության բացակայության պա
րագայում մարդիկ չեն կարևորում իրենց
անձնային ինքնությունները և առավել
ընդգծում սոցիալական ինքնությունը, որը
նրանք կիսում են իրենց առցանց զրու
ցակիցների հետ: Հետևաբար, մարդիկ
կարող են շեշտադրել այն ինքնությունն ե
րը, որոնք կապվ ած են խմբային պատ
կանելության կամ տպագր ակ ան ոճեր ի
հետ: Ինտերն ետ ային հաղ որդ ակց ու
թյունը որպես մակ եր ես ային տպավ ո
րություններով լի անան ուն միջ ավ այր
դիտարկելու փոխ ար են՝ Սոց իա լակ ան
ինքնության տես ութ յունն ապաա նհ ա
տականացման գործ ընթ աց ի ներք ո ին
տերնետային հաղ որդ ակց ութ յուն ը սահ
մանում է որպես սոց իա լապ ես հար ուստ
միջավայր, ուր անհ ատ ակ ան ացն ող տե
ղեկատվության բաց ակ այութ յան պայ
մաններում ամր ապնդվ ում են խմբահ են
ծանուցումները [19]:
Ինտերնետային կախվածության մե
խանիզմները մեկնաբանվում են նաև
հիպերանձնային տեսության միջոցով`
ելնելով այն վարկածից, որ առցանց շփու
մը կարող է գերակայել առերես հաղոր
դակցության նկատմամբ: Հիպերանձ
նական տեսությունը ենթադրում է, որ ոչ
բանավոր խոսքի հարաբերական բացա
կայությունն առցանց ռեժիմում այնպես է
բարելավում միջանձնային հաղորդակցու
թյունը, որ սոցիալական նպատակները
կարող են ավելի արդյունավետ իրագործ
վել առցանց, քան առերես զրույցների
ընթացքում: Ջ. Վոլթերի խոսքերով հի
պերանձնային հաղորդակցությունը այն
համակարգչային հաղորդակցությունն է,
որը սոցիալապես ավելի ցանկալի է, քան
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առերես հաղորդակցությունը: Այս մոտեց
ման համաձայն միջնորդավորված շփումը
կողմերին հնարավորություն է տալիս ին
տերնետային հաղորդակցության ընթաց
քում հարմարվելու և այնպիսի միջոցնե
րով օգտագործելու թուլացած ոչ վերբալ
ազդակները, որոնք թույլ են տալիս բա
րելավել միջանձնային նպատակներին
հասնելու իրենց կարողությունը: Օրինակ`
ինտերնետային հաղորդակցման նկատ
մամբ գերակայություն ունեցող վերբալ բո
վանդակությունն ավելի հեշտ է վերահսկել
և ռազմավարական մանիպուլյացիայի են
թարկել, քան ոչ վերբալ վարքագծերը[19]:
Հիպերանձնային մոտեցումն օգտա
կար բացատրություններ է առաջարկում
այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչու են մար
դիկ նախընտրում առցանց սոցիալական
շփումները: Այս մոտեցման համաձայն ին
տերնետային հաղորդակցությունը մարդ
կանց հնարավորություն է ընձեռում ին
քնության հետ կապված կարևորագույն
հատկանիշներ արտահայտելու, որոնք
նրանք անկարող են արտահայտել առե
րես հաղորդակցության ընթացքում: Առ
ցանց շփումը թույլ է տալիս սքողել կամ
խմբագրել անցանկալի ազդակները` փո
խարենն ամրապնդելով ցանկալիները:
Հիպերանձնային մոտեցման համաձայն
համակարգչային
հաղորդակցությունը
հաղորդակցվողներին թույլ է տալիս ներգ
րավվել ընտրողական ինքնաներկայաց
ման և զուգընկերոջ իդեալականացման
գործընթացում` ավելի մտերիմ շփումներ
գործադրելով, քան առերես հաղորդակ
ցության դեպքում: Կրճատելով ոչ վերբալ
ազդակները, որոնք երբեմն հակադրվում
են վերբալ հաղորդագրություններին, ին
տերնետով հաղորդակցվող զրուցակից
ները, շատ հավանական է, որ միմյանց
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մասին տպավորություններ կազմեն` որ
պես հիմք ընդունելով առցանց ստացված
տեղեկատվությունը:
Փաստորեն, ըստ հիպերանձնային
տեսության, համակարգչային հաղոր
դակցության
միջոցով
ընտրողաբար
ներկայացվող սոցիալական տեղեկատ
վությունը հաճախ գերագնահատվում է
այն ստացողների կողմից: Նման գերագ
նահատումները հետագայում հանգեց
նում են հարաբերվող գուգընկերների
իդեալականացված ընկալումների: Այս
տեսանկյունից սոցիալական շփումնե
րում ներգրավված մարդիկ հակված են
իդեալականացված տպավորություններ
ձևավորելուն, որոնք հիմնված են սահ
մանափակ, սակայն հստակորեն զտված
անձնական տեղեկատվության վրա: Ջ.
Վոլթերի կարծիքով հիպերանձնային հա
ղորդակցությունը կարող է ապահովել հա
րաբերությունների մտերմության և կապ
վածության ավելի բարձր մակարդակ,
քան սովորական առերես շփումները:
Ինչպես նշում է Ռ. Դեվիսը, «որոշ
մարդկանց համար ինտերնետը հանդես է
գալիս որպես բուֆեր սպառնալից սոցիա
լական հարաբերությունների համար»[11]:
Ավելին, հիպերանձնական մոտեցման
համաձայն համակարգչային հաղորդակ
ցության ժամանակ ոչ վերբալ ազդակների
բացակայությունը հաղորդակցվողներին
թույլ է տալիս ավելի շատ ճանաչողական
ռեսուրսներ հատկացնել հաղորդագրու
թյան ստեղծման, ընդունման ու փոխա
նակման գործընթացներին: Այլ կերպ
ասած` այս տեսանկյունից սոցիալական
տագնապների կամ միջանձնային բար
դույթների հետ կապված ճանաչողական
պահանջմունքները կարող են մեղմվել
առցանց համատեքստում, ուր մարդիկ

սոցիալապես ավելի ինքնավստահ ու
արդյունավետ են զգում: Ուստի հոգեբա
նական խնդիրներ ունեցող մարդկանց
կողմից առցանց սոցիալական շփման
նախընտրության մեկ այլ պատճառ է
այն, որ համակարգչային հաղորդակցու
թյունը նրանց թույլ է տալիս մեծածավալ
ճանաչողական ռեսուրսներ տրամադրել
դրական ինքնաներկայացմանն ու մի
ջանձային նպատակների բարելավմանը:
Ընդհանուր առմամբ հիպերանձնային
մոտեցման շրջանակներում դիտարկված
ինտերնետային հաղորդակցության թվա
ցյալ հեշտությունը, արդյունավետությու
նը և անվտանգությունը հոգեբանական
խնդիրներ ունեցող անհատներին կարող
են դրդել դեպի միջնորդավորված շփումը,
ըստ որի, հիպերանձնային հաղորդակ
ցությունը բավականին տարածված է առ
ցանց հաղորդակցության մեջ:
Ընդհանուր առմամբ, Ս. Կապլանը
առաջ է քաշում այն միտքը, որ սոցիա
լական շփումը նախընտրող անհատները
վերջինիս նկատմամբ վստահություն են
ձեռք բերում, ինչը կարող է հանգեցնել
ինտերնետի խնդրահարույց օգտագործ
ման այլ ախտանշանների ի հայտ գալուն,
ինչպիսիք են` ինտերնետ մուտք գործելը
տրամադրությունը փոխելու նպատակով,
կոգնիտիվ կախվածությունը, կոմպուլսիվ
օգտագործումը և այլ բացասական հետև
անքներ: Ինտերնետի խնդրահարույց
օգտագործման երկու կարևորագույն
ախտանշաններն են` ինտերնետը որպես
տրամադրության կարգավորիչ օգտա
գործելու շահադրդումը և ճանաչողական
կախվածությունն առցանց աշխարհից[8]:
Ս. Կապլանը նշում է, որ, երբ դեռա
հասների մոտ առկա է որոշակի խնդրա
հարույց առցանց սոցիալական շփում,
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նրանք հակված են որպես տրամադրու
թյան կարգավորիչ օգտագործելու համա
կարգչային հաղորդակցությունը, օրինակ`
խնդրահարույց առցանց սոցիալական
շփում ունեցող դեռահասները կարող են
առերես հաղորդակցության ընթացքում
իրենց կողմից վերապրած սոցիալական
տագնապները ձգտել մեղմելու համա
կարգչային հաղորդակցության միջոցով և
դրանով իսկ բավարարել իրենց միջանձ
նային պահանջմունքները: Ավելին, այն
անհատները, որորնց մոտ խնդրահարույց
առցանց սոցիալական շփում է նկատվում,

իրենց զգացմունքային կարիքները մեղ
մացնելու համար հատկապես հակված
կլինեն սոցիալական աջակցության հա
մակարգչային աղբյուրների օգտագործ
մանը: Այլ կերպ ասած` խնդրահարույց
առցանց սոցիալական շփումն անհատ
ներին կարող է ստիպել ինտերնետը նա
խընտրել ավանդական առերես հաղոր
դակցությունից, երբ նրանք մխիթարանք
ու ընկերակցություն են ակնկալում իրենց
աջակցության ցանցի անդամներից[9; 10]:
Նկար 1 Հայ դեռահասների՝ ինտերնետում
ծավալած գործունեության տեսակները և

ցուցանիշները
Կ. Յանգի կողմից առաջարկվել է ին
տերնետային կախվածության «Կանգ–
սկիզբ կրկնության ցիկլ» մոդելը[21], ըստ
որի ինտերնետային կախվածություն ունե
ցողներից շատերը ռացիոնալացումների
ինքնակործան բանավեճի մեջ են մտնում,
որոնք էլ հենց հարուցում են կրկնությունը:
Ամեն ինչ սկսվում է վարքագծի ռացիո
նալացումից, երբ այն դիտարկվում է որ
պես նորմալ, անվտանգ, ինչին հետևում է
զրկանքի շրջանը: Զղջմանը հետևում են
նման վարքը դադարեցնելու խոստումնե
րը, այնուհետև` ժամանակավոր զրկանքը:
Վերջինս կարող է օրեր, շաբաթներ կամ
ամիսներ տևել: Հուզական ճնշումները
պահպանվում են, մինչև որ այս ռացիոնա
լացումները վերադառնում են կախվածու
թյուն ունեցող անձի միտքը և կրկնություն

առաջացնում:
Հաղորդակցման տեսությունը ինտեր
նետային կախվածության ձևավորումը
դիտարկում է ինտերնետի սպառման և
բավարարվածության տեսանկյունից, որը
դեռահասը ձգտում է ստանալ առցանց ռե
ժիմում: Տեսության շրջանակներում ներ
կայացվում է ինտերնետի օգտագործման
մի մոդել, որը պարունակում է և՛ գիտակից,
և՛ անգիտակից գործընթացներ, որոնք
նկարագրում են ինտերնետի չափավոր օգ
տագործումից դրա խնդրահարույց ձևերի
վերածվելու առաջնային փուլը:
Որպեսզի մասնագետները կարողանան
գնահատել ինտերնետային կախվածու
թյուն ունեցող դեռահասին, նրանք պետք
է պարզեն, թե ի՞նչն է ինտերնետն այդ
քան գրավիչ դարձնում այն օգտագործո
ղի համար: Ինտերնետից կախվածություն
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ունեցողների շրջանում վերջինս չի դի
տարկվում զուտ որպես տեխնոլոգիա կամ
գործառնական տեղեկատվական գործիք.
նման մարդկանց մոտ ինտերնետի ընկա
լումն առավել խոր ու բովանդակալից է:
Ինչպե՞ս է պատահում, որ սովորական
ինտերնետային զբաղմունքները հան
կարծակի գրավում են դրանցից օգտ
վողներին, վերափոխվում շեղող, սիրելի
զբաղմունքների, ապա երբեմն դառնում
բավարարվածություն պատճառող ժա
մանց, իսկ այլ պարագաներում՝ վերաճում
պոտենցիալ վնասակար կամ նույնիսկ
պաթոլոգիական սովորույթների, որոնք
էլ կործանում են դրանցից օգտվողների
կյանքը: Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ
գոյություն ունեն գրեթե բոլոր պահանջ
մունքներին համապատասխանող բազ
մապիսի գրավիչ առցանց զբաղմունքներ,
որոնք հասանելի են շաբաթական 7 օր
և օրական 24 ժամ, ինչպե՞ս բացատրել,
որ մի շարք ինտերնետ օգտագործողներ
զերծ են մնում սիրելի զբաղմունքից կախ
վածություն ձեռք բերելուց, ինտերնետը
չարաշահելուց, կենսագործունեությունից
դուրս մնալուց, աճող մեկուսացումից և
հուսալքությունից: Վերոնշյալ հիմնախնիր
ները դիտարկվում են հաղորդակցման
տեսության ինտերնետի օգտագործման
և բավարարվածության պարադիգմայի
տեսանկյունից, որը փորձում է բացատ
րել ԶԼՄ–ի կիրառման առանձնահատկու
թյունները[12]:
Օգտվելով Ա. Բանդուրայի Սոցիալա
կան ուսուցման տեսության հիմնադրույթ
ներից, կարելի է բացատրել ինտերնետի՝
որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիա
յի օգտագործման և բավարարվածու
թյան պարադիգման[3]` միջանձնային
օգտակարության բավարարվածություն,
ժամանցային բավարարվածություն, տե

ղեկատվություն ստանալու բավարարվա
ծություն, հարմարավետության բավա
րարվածություն:
Սոցիալական ուսուցման տեսությունն
առաջարկում է ակնկալվող արդյունքների
և բավարարվածության համար կիրառելի
կատեգորիաներ, այն է` նոր խթան, դրա
մական պարգև, հաճելի գործողություն,
սոցիալական կարգավիճակ և ինքնարձա
գանքող արդյունքներ[1]:
Տվյալ համատեքստում օգտագործման
և բավարարվածության մոդելի ամենան
շանակալի հավելումը սոցիալական ու
սուցման տեսության ինքնակարգավոր
ման մեխանիզմն է: Վերջինս բացատրում
է, թե ինչպե՞ս է ինքնակարգավորման թե
րացումը հանգեցնում սովորութային վար
քի, որը դուրս է ակտիվ ինքնուսուցման
շրջանակներից:
Ինքնակարգավորումը
բաղկա
ցած է երեք ենթագործընթացներից`
ինքնադիտարկման,
դատողություն
ներ անելու և ինքնարձագանքման:
Ինքնադիտարկումը ենթադրում է ուշադ
րության կենտրոնացում վարքագծի ու
դրա հետևանքների և վարքագծի համար
պարգևատրումների միջև առկա հարա
բերությունների վրա: Դատողություններ
անելու գործընթացում վարքագծի ինքնա
դիտարկումը համեմատվում է անհատա
կան, սոցիալական և կոլեկտիվ նորմերի
հետ: Ինքնարձագանքումը կիրառվում է,
երբ դիտարկվում են ընդունված չափանիշ
ներին կամ նորմերին չհամապատասխա
նող վարքագծերը: Օրինակ` դեռահասնե
րը կարող են նկատել, որ ըստ ժամանակի
արդյունավետ օգտագործման սեփական
չափանիշերի՝ իրենք չափազանց շատ ժա
մանակ են անցկացնում ինտերնետում:
Մեկ այլ դեպքում նրանք կարող են տեսնել,
որ առցանց գործողությունների պատճա
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ռով չեն պահպանում ընտանեկան միջո
ցառումներին մասնակցելու նորմերը: Ըստ
այդմ, սեփական վարքագիծը վերասկողու
թյան տակ պահելու համար դեռահասները
կարող են դիմել ինքնավերահսկողության
բազմազան մեթոդների: Օրինակ` նրանք
կարող են իրենց պարգևատրել առցանց
խաղերով զբաղվելու ժամանակը կրճա
տելու համար կա՛մ պատժել մեղքի զգա
ցումով, կա՛մ ինքնաքննադատությամբ. «ես
նմանվում են «ինտերնետամոլի» և տանել
չեմ կարողանում ինձ»:
Գործնականում թերի ինքնակարգա
վորումը բաժանվում է երկու մասի` թերի
ինքնադիտարկում և թերի ինքնարձա
գանքում[16]: Առաջինը մատնանշում է
թերի տեղեկացվածությունը (օր.` «այն իմ
առօրեայի մասն է»), իսկ երկրորդը վկա
յում է ինքնավերահսկողության բացակա
յության մասին (օր.` «ես զգում եմ, որ իմ
կողմից ինտերնետի օգտագործումն ան
վերահսկելի է»):
Ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերու
մը ամրապնդում է ինքնավստահությունը,
քանի որ օգտվողները աստիճանաբար
ավելի բարդ առցանց գործողություններ
են կատարում: Վարքագծի կրկնությու
նը սովորություն է առաջացնում, սակայն,
միևնույն ժամանակ, այն որոշակի փոր
ձառություն ստանալու հնարավորություն
է ընձեռում, ինչը մեծացնում է նաև ինք
նավստահությունը: Վերջապես, ինտեր
նետի հետ կապված նախկին փորձը և՛
ինքնավստահության, և՛ ակնկալվող ար
դյունքների գրավականն է: Այս վերջին
փոխկապվածությունն արտացոլում է սո
ցիալական ուսուցման տեսության պասիվ
ուսուցման մեխանիզմը, որի պարագայում
ակնկալվող արդյունքները ձևավորվում
են անմիջական փորձի արդյունքում: Այս
պարագայում ուրիշների փորձի դիտարկ
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մամբ ուսուցումը հազիվ թե կարողանա
ազդել ակնկալվող արդյունքների վրա:
Ակնկալվող արդյունքների, թերի ինք
նադիտարկման, թերի ինքնարձագանք
ման և վարքագծի միջև հարաբերություն
ները հանդիսանում են այն բանալին, որի
միջոցով հնարավոր է հասկանալ, թե ինչ
պե՞ս է ԶԼՄ–ների չափավոր օգտագործու
մը դառնում սովորութային: Կրկնության
շնորհիվ ԶԼՄ–ների սպառումը կարող է
մեխանիկական բնույթ ձեռք բերել և ան
միջական հետևանքների ակնկալիքների
հարցում այլևս անվերահսկելի դառնալ
գիտակցության կողմից[15]:
Մի շարք խթաններ դիտարկվում են որ
պես սովորույթների ձևավորման համար
անհրաժեշտ, կայուն հանգամանքների
բաղադրատարրեր: Դրանցից են` ժամա
նակը, վայրը, այլոց կամ որոշակի օբյեկտ
ների առկայությունը, նախկին վարքագծե
րը, նպատակները և տրամադրությունը:
Ինչպես նշվեց, թերի ինքնարձագան
քումը կոչված է բացատրելու, թե ինչ
պես են բավարարվածություն պաճառող
ինտերնետային զբաղմունքները վերա
փոխվում սովորույթների և երբեմն այն
պիսիների, որոնք պոտենցիալ վնաս են
պարունակում և կործանում են դեռահասի
կյանքը[17; 13]:
Կոմպուլսիվ ինտերնետ օգտագործ
ման չափի և ինտերնետում անցկացրած
ժամանակի միջև առկա կորելացիաների
ներկայացումը, որպես վերոնշյալի հաս
տատում, բարձրացնում է այն հարցը, թե
որքանո՞վ է ինտերնետ օգտագործումը
խնդրահարույց, սակայն, հավանաբար
դրանով առաջնորդվելը սխալ մոտեցում է:
Ինտերնետի օգտագործումը խնդրա
հարույց է դառնում օգտագործման գործա
ռույթի, այլ ոչ թե դրա քանակի պատճա
ռով: Ինքնարձագանքման արդյունքների
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ակնկալիքների և թերի ինքնարձագանք
ման միջև պատկերված կապը կարող
է որոշակի լույս սփռել խնդրի վրա: Այդ
կապը հավանական է համարում, որ երբ
ինտերնետն օգտագործվում է որպես դիս
ֆորիկ տրամադրության հիմնական կար
գավորիչ, այն ճնշում է ռացիոնալ ինքնա
վերահսկողությունը[18]:
Ուստի ի հայտ են գալիս վարքաբանա
կան կախվածություններ, այն է` նրանք,
ովքեր ակնկալում են, որ ինտերնետն
իրենց կզվարճացնի կամ կմեղմի ձանձ
րույթը, առավել հակված են թերի ինքնար
ձագանքման: Ավելին, դեպրեսիան նաև
ուղղակիոր
 են ազդում է թերի ինքնարձա
գանքման վրա, քանզի դեպրեսիայի մեջ
գտնվող դեռահասները միտված են ար
համարհելու արդյունավետ ինքնակարգա
վորման վերականգնմանն ուղղված սե
փական ջանքերի հաջողությունը[2]:
Հետևաբար, որպեսզի գնահատեն, թե
արդյոք դեռահասը խնդրահարույց ինտեր
նետ օգտագործման ձևավորման անմիջա
կան վտանգի առջև է կանգնած, մասնա
գետները կարող են դիտարկել, թե արդյոք
քննարկվող առցանց վարքը դարձե՞լ է
դիսֆորիկ տրամադրությունը վերացնելու
գլխավոր միջոց, ինչպես նաև ստուգել չա
փազանց հաճախակի ու տևական օգտա
գործման հետ կապված դեպրեսիայի ախ
տանշանների առկայությունը: Այս ամենը
կարելի է պարզել` հարցնելով, թե ի՞նչ է ար
վել ձանձրույթի, սթրեսի կամ դեպրեսիայի
էպիզոդները մեղմելու համար: Եթե պա
տասխաններում հաճախ են նշվում առցանց
գործողությունները, ապա դա վկայում է պո
տենցիալ խնդրի առկայության մասին[20]:
Ակամայից տրամաբանական հարց է
ծագում, թե ինչո՞ւ ինտերնետային կախ
վածությունը համատարած չէ, և ինչո՞ւ ոչ
բոլորի մոտ են առկա պաթոլոգիական

առցանց սովորույթներ: Վերջապես, ին
տերնետը ազատ ժամանցի առատություն
է` հարմարեցված յուրաքանչյուրի ճաշա
կին և հասանելի շաբաթական 7 օր, 24
ժամ սկզբունքով: Հնարավոր է, որ որոշ
առցանց զբաղմունքներ իրենց բնույթով
առավել վնասակար լինեն և նրանք, ովքեր
ներգրավվում են դրանցից առավել կախ
վածություն առաջացնող գործողություննե
րում, խնդիրներ են ձեռք բերում: Օրինակ`
խնդրահարույց ինտերնետ օգտագործման
պարագայում սոցիալական հմտություն
ների բացակայության հանգամանքն է,
որ չարաշահման շատ դեպքեր կապված
են ինտերնետի սոցիալական օգտագործ
ման հետ: Ըստ այդմ՝ խնդրահարույց ին
տերնետ օգտագործումը սոցիալական
հմտությունների պակասի հետևանք է,
որը տանում է առցանց շփումը սոցիալա
կանից նախընտրելուն, ապա՝ կոմպուլսիվ
օգտագործմանը (ինչն այս պարագայում
կոչվում է թերի ինքնարձագանքում) և վեր
ջապես հանգեցնում է մի շարք բացասա
կան հետևանքների՝ սոցիալական, հոգե
բանական, ֆիզիկական և այլն: Համաձայն
այս փաստարկի` սոցիալական ցանցերը
և ակնթարթային հաղորդագրությունները
առավել խնդրահարույց են [7]:
ՀՀ–ում իրականացված հետազոտու
թյան տվյալները փաստում են այն մասին,
որ հայ իրականությունում և՛ հաղորդակ
ցային կախվածությունը (սոցիալական
ցանցերից կախվածություն), և՛ խաղային
կախվածությունը դեռահասների շրջանում
ներկայացվում է գրեթե հավասարաչափ
ցուցանիշներով, միայն այն տարբերու
թյամբ, որ տղաների ներկայացուցչությու
նը ավելի մեծ է խաղային կախվածության
պարագայում, իսկ աղջիկներն ավելի
ընգրկված են հաղորդակցային կախվա
ծություններում:
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Հավանաբար` ինչո՞ւ պաթոլոգիական
ինտերնետի օգտագործումը համատա
րած չէ, հարցի ամենալավ պատասխանը
կլինի այն, որ բազմաթիվ անհատներ ու
նակ են արդյունավետ ինքնավերահսկո
ղության կամ խաթարման դեպքում դրա
վերականգնման: Շատերն իրենց ծնողնե
րի, ընկերների, մանկավարժների կողմից
արվող նախազգուշացումներին արձա
գանքում են խնդրահարույց վարքը դադա
րեցնելու վճռականությամբ: Բայց, ինտեր
նետային սովորույթները նույնպես, ինչ–որ
չափով ինքնասահմանափակող են: Հա
ճելի զբաղմունքները, որոնք ի սկզբանե
փարատում են դիսֆորիկ տրամադրու
թյունը, հետզհետե հոգնեցնում են, և դե

ռահասները սկսում են նոր զբաղմունքներ
որոնել` դրանով իսկ չափավորելով կամ
դադարեցնելով հին սովորությունները:
Բացի դրանից, սովորությունների խորաց
մանը հետևող բացասական հետևանքնե
րը նույնպես կարող են վերականգնել ար
դյունավետ ինքնադիտարկումը և խթանել
նոր ջանքերի գործադրումը՝ ավտոմատ
կերպով դրսևորվող առցանց վարքագիծը
բանական վերահսկողության տակ պահե
լու համար[14; 16]:
Ինքնօգնության ծրագրերն ու հան
րակրթական միջոցառումները կարող են
արդյունավետ լինել սովորությունները՝
դրանց ձևավորման սկզբնական փուլե
րում վերահսկելու առումով:
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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 рассматривается развитие интернет–зависимости с точки зрения коммуни
кационных теории. Анализ исследований по этому вопросу позволяет выделить следу
ющие причины интернет–зависимости: возможность анонимных социальных интерак
ций, поиск нового собеседника, неограниченный доступ к информации.
Представляется на обозрение модель потребления интернета, в которой сочетается и
сознательные и бессознательные механизмы психики возникающие у "патологических"
пользователей интернета.
Механизм формирования интернет–зависимости основывается на использовании
интернета для получения социальной поддержки, возможности «творения персоны»,
вызывая тем самым определенную реакцию окружающих; получения признания окру
жающих и т. д.
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Լիանա Հարությունյան

Ներընտանեկան սոցիալական դերերն ու դրանց
ազդեցությունը երեխայի սոցիալականացման
ԵՎ դաստիարակության վրա
Տարիներ շարունակ բարձր հետաքրք
րություն է ցուցաբերվում ընտանիքում
երեխայի սոցիալականացման, նրա անձի
ձևավորման հիմնախնդրին, որի լուծման
ուղղությամբ իրականացվող ուսումնասի
րությունների քանակը ոչ միայն չի նվազում,
այլ նաև տարեցտարի աճում է՝ ելնելով հիմ
նախնդրի կարևորությունից: Ընտանիքի
առաջնահերթությունը, որպես երեխայի
սոցիալականացման գործընթացի նախ
նական և մեկնարկային ինստիտուտի, մի
անշանակ ընդունվում է պետության կող
մից: Հատկապես ընտանիքի վերաբերյալ
իրականացվող սոցիոլոգիական հետազո
տություններն են հիմք ծառայում պետու
թյան սոցիալական քաղաքականության
իրականացման համար: Անձի ձևավորման
գործընթացում սոցիալականացնող գործա
ռույթը հանդիսանում է ընտանիքի գործա
ռույթներից կարևորագույնը:
Մարդկային քաղաքակրթության զար
գացման
տարբեր
ժամանակահատ
վածներում ընտանիքի ուսումնասիրման
հարցերին են անդրադարձել Վ.Ն. Անդ
րիենկովան, Ի. Ս. Կոնը, Ա. Վ. Մուդրի
կը, Չ. Կուլին, Ջ. Գ. Միդը, Ն. Սմելզերը,
Տ. Ս. Գոգուզևան, Տ. Վ. Կուրասավան,
Մ. Մ. Մանուկյանը, Ա. Ա. Նալչաջյանը,
Ա. Ս. Սեդրակյանը և այլք: Ժամանակա
կից մանկավարժության, հոգեբանության
և սոցիոլոգիայի բնագավառներում շրջա
նառվում են անձի սոցիալականացման
տարբեր ձևակերպումներ: Դրանց ման
րազնին ուսումնասիրության և դաստիա
րակչական աշխատանքի մեր փորձի ար
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դյունքով մենք եկանք այն համոզման, որ.
• սոցիալականացումը երեխայի զար
գացման գործընթացն է, որն իրա
կանացվում է նրան շրջապատող
աշխարհի հետ փոխներգործության
պայմաններում: Սեփական ճանաչո
ղական ակտիվության, շրջապատող
աշխարհի արտաքին ներգործություն
ների միջոցով, տվյալ հասարակության
մեջ ընդունվող և փոխանցվող հասա
րակական դերերի և կանոնների յու
րացման շնորհիվ։
Սակայն գոյություն ունեցող բազմաթիվ
ձևակերպումներից մեզ համար առավել
ընդունելին սոցիալականացման այն սահ
մանումն է, ըստ որի երեխայի սոցիալա
կանացման գործընթացը դիտարկվում է
որպես նրա կողմից սոցիալ–մշակութային
փորձի յուրացման և ակտիվ վերարտադր
ման գործընթաց: Սոցիալ–մշակութային
փորձ ասելով հասկանում ենք հասարա
կական կանոններ, արժեքներ, դիրքորո
շումներ, ավանդույթներ, հավատ, դավա
նանք և այլն։
Սոցիալականացման հիմնական ինս
տիտուտներից մեկը ընտանիքն է: Այն,
ինչը երեխան յուրացնում է մանկության
տարիներին ընտանիքում, պահպանվում
է նրա մեջ իր ամբողջ հետագա կյանքի
ընթացքում: Քանի որ ընտանիքը սոցի
ալական հոգեբանության և մանկավար
ժության ուսումնասիրության հիմնական
օբյեկտներից է, ապա ընտանիքի գործա
ռույթների պարզաբանման նպատակով
օգտվենք այդ ոլորտներում շրջանառվող
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«սոցիալական դեր» հասկացությունից՝
բացահայտելու համար ներընտանեկան
դերերի ազդեցության արդյունավետու
թյան խնդիրը երեխայի սոցիալականաց
ման և դաստիարակության վրա: Այս
թեմայով վարած զրույցներից մեկում հո
գեբան Ա. Ա. Նալչաջյանը. մանրամասնում
է. «Եթե ուշադրությամբ դիտենք մարդու
վարքը հասարակության մեջ, կտեսնենք,
որ նա, իսկապես, տարբեր իրադրու
թյուններում տարբեր դերեր է կատարում՝
հանդես գալով որպես դերասան, բայց
այնպիսի դերասան, որը խաղում է հասա
րակական բեմերի, իսկական կյանքի բե
մերի վրա: Փողոցում մենք անցորդ ենք,
դպրոցում աշակերտ կամ ուսուցիչ, քաղա
քային երթուղային միջոցներում ուղևոր, բա
նակում զինվոր, տարեկիցների շրջանում
ընկեր և այլն: Սրանք մարդու սոցիալական
դերերն են»: Կիսելով հոգեբանի կարծիքը,
հավելենք, որ երեխան, ականատեսը լինե
լով իր ծնողների և մտերիմ հարազատների
կատարած դերերին, ընդունում է դրանք
որպես հասարակական վարքի դրսևորման
օրինակելի ձև: Մի պարագայում դա տեղի է
ունենում ուղղակի, մյուս պարագայում՝ միջ
նորդավորված: Հետևաբար հենց ընտանի
քում են դրվում երեխայի անձի ձևավորման
դրական կամ բացասական հիմքերը և ար
դեն դուրս գալով լայն սոցիալական միջա
վայր՝ երեխան կիսով չափ ձևավորված է լի
նում որպես անձ։
Երեխան չի ծնվում որպես սոցիալա
կան հասարակության լիիրավ անդամ:
Նա լույս աշխարհ է գալիս միտված դե
պի սոցիալականացում, իսկ սոցիալական
հասարակության լիիրավ անդամ կամ սու
բյեկտ դառնում է կյանքի և զարգացման
տարբեր փուլեր անցնելու արդյունքում
(8, 114): Առաջնային սոցիալականացումը
կամ սոցիալականացման գործընթացի

մեկնարկը, որի հետ երեխան բախվում է
մանկության տարիներին, ենթադրում է
նրա մուտքն օբյեկտիվորեն գոյություն ու
նեցող աշխարհ կամ նրա առանձին մաս:
Երկրորդական սոցիալականացումն ար
դեն ենթադրում է յուրաքանչյուր առաջ
նային գործընթացներին հաջորդող գոր
ծունեություն, որի արդյունքում երեխան
հնարավորություն է ձեռք բերում, լինելով
արդեն որոշ չափով սոցիալականացված,
մտնեու հասարակական հարաբերություն
ների և փոխներգործությունների նոր տի
րույթ: Անժխտելի փաստ է, որ սոցիալա
կանացման առաջնային, մեկնարկային
փուլում է, որ երեխայի մոտ ձևավորվում
են տարաբնույթ կանոններ, արժեքներ,
համոզմունքներ, վարքի դրսևորման տա
րատեսակ ձևեր, որոնք նրա դրսևորում
ներում արտացոլում են ներընտանեկան
հարաբերությունները, ընտանիքում ձևա
վորված արժեքներն ու կանոնները: Կարե
լի է վստահ ասել, որ ընտանիքը երեխայի
դաստիարակության և սոցիալականաց
ման հիմնական և անկյունաքարային աղ
բյուրը, միջավայրն ու պայմանն է, որտեղ
ներընտանեկան դերերի արդյունավետ
իրացումը հանգեցնում է դաստիարակու
թյան, ձևավորման, զարգացման և սոցի
ալականացման դրական արդյունքների:
Ընտանիքի, որպես առաջնային սոցի
ալական խմբի կամ միջավայրի, ինչպես
նաև նրանում առկա սոցիալական դերե
րի ներգործության նշանակալիության ու
կարևորության մասին բարձրաձայնել են
մանկավարժության, հոգեբանության և
սոցիոլոգիայի ոլորտներում հետազոտու
թյուններ կատարած բազմաթիվ տեսա
բաններ: Այսպես, «փոքր խմբերի տեսու
թյան» հիմնադիրներից մեկը՝ Ջ. Խ. Կուլին
համարում էր, որ հատկապես առաջնային
խմբերը, որոնց շարքում նա դիտարկում
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էր նաև ընտանիքը, մանկական խմբերը,
հարևանությունը, բակային ընկերությունը
և այլն, հանդիսանում են այն հիմնաքարա
յին միավորներն ու հասարակական միա
վորումներն են, որոնք բնութագրվում են
ինտիմ, անձնային, ոչ ֆորմալ (ձևապաշ
տական) կապերով, անմիջական հաղոր
դակցմամբ և շփմամբ, կայունությամբ և
փոքրաքանակությամբ: Այս խմբերում տե
ղի է ունենում երեխայի արժեհամակարգի
ձևավորումը, ինչը հիմք է ծառայում նրա
հետագա կայացման համար: Տ. Ա. Գո
գուզևան «Երեխայի անձը բնութագրել է
որպես նրա հոգեբանական հակազդեցու
թյունների համալիր, շրջապատող մարդ
կանց վերաբերմունքին, արտահայտած
մտքերին,
փոխներգործությանը, դիր
քորոշումներին և դրսևորումներին»: Այս
տեսությունը անվանվել է «Հայելային կամ
«Ես–ի» արտացոլման» տեսություն (6, 91):
Տ.Ա. Գոգուզևային շարունակել և լրացրել
է Վ.Ռ. Նաբուլինան, ով այն հաստատ հա
մոզմանն է, որ «Երեխայի «Ես»–ը սոցիա
լական արդյունք, է և բազմաթիվ նման
«Ես»–երի հանրագումարն ու փոխներգոր
ծությունը կանխորոշում է սոցիալական
ամբողջ հասարակության որակական
հատկանիշներն ու արժեքային համակար
գը (9, 3): Գաղտնիք չէ, որ բոլոր մարդիկ և
գիտնականները այդ «Ես»–ի ձևավորման
գործընթացում առանցքային դեր են հատ
կացնում մորը: Սուխոմլինսկին, ընդգծելով
մոր տեղն ու դերը իսկական մարդու դաս
տիարակման հարցում, նշում էր, որ «մայ
րը ոչ միայն ծնունդ է տալիս, այլև ծնում
է... մեր կեցությունը, մայրը շնչավորում
է կյանքի մի փոքր մասնիկ քո ժողովրդի
ոգով, հարազատ խոսքով, մտքով, սիրով
ու ատելությամբ, նվիրվածությամբ ու ան
հաշտությամբ: Մայրը ստեղծում է անձի
անկրկնելիությունը» (3, 77): Ընտանեկան
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դաստիարակության և երեխայի սոցիալա
կանացման գործում կարևորվում է տան
տղամարդու, հոր և ամուսնու դերը: Փաստ
է, որ տղամարդն ու կինը, իրացնելով
իրենց ստանձնած հոր և մոր սոցիալական
դերերը, իրականացնում են հիմնական և
կարևոր գործառույթը, որը կայանում է ըն
տանիքում ապրող և մեծացող երեխային
կամ երեխաներին արժեքների ու կանոն
ների համակարգի գիտակցված փոխանց
ման, նրանց սոցիալական, տարածական
միջավայր ընդգրկելու, տարաբնույթ և
բազմամակարդակ սոցիալական կապե
րի մեջ ներգրավելու գործընթացում: Ուս
տի իրացնելով դաստիարակող, կրթող և
ձևավորող գործառույթը՝ ընտանիքը երե
խայի ներաշխարհում դնում է հոգևոր և
աշխարհայացքային ընկալումների և դիր
քորոշումների հիմքը: Հենց այս է պատճա
ռը, որ ոչ մի այլ սոցիալական ինստիտուտ
ի զորու չէ այս առումով փոխարինելու ըն
տանիքը։
Ժամանակակից
մանկավարժական
գիտության մեջ առաջացել է աճող սերն
դի մոտ ծագող բազմաթիվ խնդիրներ՝
կապված նրանց սոցիալականացման
գործընթացի հետ, ներընտանեկան հա
րաբերությունների, ընտանիքում իշխող
բարոյահոգեբանական մթնոլորտի և սո
ցիալ–տնտեսական պայմանների հետ:
Այսպես, Ա. Գ. Խարչևը երեխաների դաս
տիարակության գործառույթը համարում
է ընտանիքի առանձնահատուկ և յուրօ
րինակ գործառույթը, որի արդյունավետ
իրացումը բխում է ընտանիքի էությունից
և բնույթից և մնում է գրեթե անփոփոխ
հասարակության բազմապիսի փոխակեր
պումների արդյունքում» (7, 24):
Հարկ ենք համարում նշել, որ ընտա
նիքում ներընտանեկան դերերի նպատա
կային իրականացումը հանգեցնում է երե

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

խայի դաստիար
 ակության և առաջնային
սոցիալականացման գործընթացների ար
դյունավետությունն ապահովող այնպիսի
որոշիչ պայմանների և գործոնների ձևա
վորմանը, ինչպիսիք են՝
• ընտանեկան արժեքների համալիրը
(սեր, համերաշխություն, համակեցու
թյուն, վստահություն),
• հասարակական արժեքների համալիր
(երեխաների հանդեպ հոգատարու
թյուն, խնամք, նրանց ֆիզիկական և
հոգեկան առողջության պահպանում,
հարգանք երեխայի անձի հանդեպ),
• դերերի և կարգավիճակների, իրա
վունքների և պարտականությունների
միասնական համակեցություն (ամու
սին–հայր, կին–մայր, երեխա–անձ,
եղբայր, քույր–ընկեր, ընկերուհի, տա
տիկ, պապիկ – հեղինակություններ):
Ժամանակակից մանկավարժ–հետա
զոտողներից Ա. Ն. Ելիզովը, ուսումնասի
րելով ժամանակակից ընտանիքները և
դիտարկելով դրանք որպես երեխաների
սոցիալականացման առաջնային միջա
վայր, առաջադրում է ընտանիքի կողմից
իրականացվող գործառույթների պայմա
նական հիեր
 արխիկ կառուցվածք: Այն է՝
1. երեխայի ծնունդն ու դաստիար
 ակու
թյունը:
2. Հասարակական և բացարձակ արժեք
ների և ազգային ավանդույթների պահ
պանումն ու հետագա փոխանցումը
աճող սերունդներին, սոցիալ–դաստիա
րակչական հզոր ներուժի իրացումը:
3. Երեխայի հոգեբանական հարմարա
վետության, հուզական աջակցության,
անվտանգության զգացողության, սե
փական «Ես»–ի արժևորվածության և
նշանակալիության գիտակցման, սիրո
և ջերմության պահանջմունքի բավա
րարման ապահովումը:

4. Ընտանիքի բոլոր անդամների անհատա
կան զարգացման համար անհրաժեշտ
արդյունավետ պայմանների ստեղծումը:
5. Ընտանիքում աշխատանքի բաժանու
մը և փոխաջակցությունն ու փոխօգ
նությունը:
6. Ընտանիքի ներսում հաղորդակցման և
շփման պահանջմունքի բավարարումը:
7. Ընտանիքի տնտեսական և նյութական
ապահովման
փոխհամաձայնեցված
գործընթացների իրականացումը։
Հոգեբան Ս. Սեդրակյանը նույնպես
սոցիալական դերը չի պատկերացնում
առանց որոշակի կառուցվածքի և ամե
նայն մանրամասնությամբ այն ներկա
յացրել է իր «Ընտանիքի հոգեբանություն»
ստվարածավալ մենագրության մեջ:
Նա առանձնացնում է սոցիալական դե
րի հետևյալ բաղադրիչները.
• Սպասումներ, որոնք տվյալ հասարա
կության մեջ կապվում են տվյալ կար
գավիճակի հետ: Այդ սպասումները
(ակնկալիքները) ցույց են տալիս, թե
տվյալ դերակատարն ինչ գործողու
թյուններ կարող է կատարել այլ դե
րակատարների՝ ամուսինը կնոջ, կի
նը՝ ամուսնու, նրանք երեխաների հետ
իրենց
փոխհարաբերություններում
և ինչ չի կարող կատարել, ինչպիսի
վարք է նրանից սպասվում: Գործո
ղությունների նման համակարգերը ի
դեպ, Տ. Վ. Կուրասովան և այլ սոցի
ալական հոգեբաններ անվանում են
վերագրվող կամ պահանջվող դեր։
• Ըստ նրա՝ դրանք այնպիսի սպասումներ
են, որոնք տվյալ սոցիալական դիրքն
զբաղեցնող դերակատարն ինքն է իրեն
ներկայացնում: Այդ երևույթի իմաստն
այն է, որ երբ անձը որոշակի կարգա
վիճակի է հասնում, ապա պատկերա
ցում է ձեռք բերում այն մասին, թե ինչ
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ակնկալիքների նա պետք է ընդառաջ
գնա, ինչպես պետք է վարվի այլ դե
րակատարների հետ առնչվելիս, որոնց
հետ միասին մասնակցում է որոշակի
սոցիալական գործընթացների: Երբ
անձը դառնում է որևէ խմբի անդամ,
ապա աստիճանաբար գիտելիքներ է
ձեռք բերում իրենից սպասվող վարքի
մասին: Ահա դերի այդ հոգեհատվածն
անվանում են սուբյեկտիվ դեր։
• Հաջորդը գործնական կողմն է, որը ըն
դունված է անվանել խաղարկվող կամ
իրականացվող դեր (7, 24)։
Այսպիսով՝ երեխայի դաստիարակու
թյան և սոցիալականացման վրա ազդում
է ներընտանեկան դերերի իրացման պայ
մանների և միջոցների հետևյալ մոդելը՝
1. Ընտանիքի կառուցվածքը, որպես նրա
անդամների գործունեության միաս
նություն։
2. Երեխային հատկացված տեղն ու դիրքը
տվյալ ընտանիքում կամ այլ կերպ
ասած, նրա դերը ներընտանեկան հա
րաբերություններում։
3. Ընտանիքի հիմնական, գլխավոր և
իրական դաստիարակներն ու սոցիա
լականացնողները (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՝

• ընտանիքում գերիշխող բարոյական
հատկանիշները,
• ընտանիքում գերակա կամային որակ
ները (առաջնորդի հատկանիշների
առկայություն կամ բացակայություն,
ընտանիքին պաշտպանելու պատրաս
տակամություն կամ դրա բացակայու
թյուն),
• ընտանիքում տիրող հուզական հատ
կանիշները (ջերմություն, սառնություն,
օտարացում),
• ընտանիքում տիրող սոցիալ–մշակու
թային արժեքներ (կրթություն, քաղա
քավարություն, վարվեցողություն, ազ
գային ավանդույթներ և ծեսեր),
• ընտանիքում հիմնավորված իմացա
կան, ճանաչողական և ստեղծագործա
կան մղումներ։
Ելն ելով հոդվ ած ում արվ ած վերլուծ ու
թյունն եր ից փաստ ենք, որ ընտ ան իք ում
իրակ ան ացվ ող դաստ իա ր ակչ ակ ան և
սոց իա լակ ան ացմ ան գործ առ ույթն եր ը
պետք է հիմնվ են նախ և առաջ զգաց
մունքն եր ի վրա: Ընտ ան եկ ան դաս
տիա ր ակ ութ յունն իր բնույթ ով առավ ել
հուզ ակ ան է, քան դաստ իա ր ակ ութ յան
կամ սոց իա լակ ան ացմ ան որևէ այլ մի
ջավ այր, քան ի որ այդ գործ ընթ ացն եր ի
իրակ ան ացմ ան պատկ եր ավ որ ասած
«հաղ որդ իչ գեր ակ ա անոթը» ծնող ակ ան
սերն է, որը փոխ ադ արձվ ում է երեխ այի
կողմ ից նախ հենց իրենց՝ ծնողն եր ին,
հետ ո հաս ար ակ ութ յանն ու շրջապ ա
տող աշխ արհ ին։
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Внутрисемейные социальные роль и их влияние на
социализацию и воспитание ребенка
Л. Арутюнян
Семья–важнейший фактор социализации и воспитания ребенка, в силу сложившихся
эффективных внутрисемейных ролевых взаимоотношений. Именно семья есть первич
ный институт социализации ребенка, она есть первая ступень, деловие и источник ее
развития. В процесс социального развития семья играет большую роль в связи стем,
что одобрение, подростка, безразличие или осиждение сказываются на социальных
притязаниях человека, понимают ему или мешают искать выходы в сложных слученных
ситуациях.
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
Ուսուցման որակի և արդյունավետու
թյան բարձրացման գործում առանձնաց
վում է գիտականության սկզբունքի դե
րը, իբրև այդ գործընթացի առաջնահերթ
նպատակներից մեկը(2):
Այդ խնդրի լուծման կարևոր պայման
ներից է կենսաբանական հասկացություն
ների մատուցման գիտամեթոդական հա
մակարգված սկզբունքի ապահովումը:
Այն է.
• համապատասխան
մեթոդաբանու
թյուն
• համակարգվածություն
• հաջորդելիություն
• գիտական տեղեկատվության ընկա
լում, վերամշակում, արդիական խնդիր
ների համագործակցված քննարկում
• հասկացությունների
հիմնավորում
փորձով
• Հասկացությունների ընկալման ստու
գում։
Կենսաբանական
գիտությունների
համակարգում առավել կարևոր, ճանա
չողական և աշխարհայացքային նշանա
կություն ունեցող հիմնական հասկացու
թյուններն են.
• հարմարվածություն
• դիմացկունություն
• ամբողջականություն
• գոյության պայքար
• ժառանգականություն
• փոփոխականություն
• օրգան և օրգանիզմ
• համակեցություն
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• էվոլյուցիա
• կյանք հասկացության բնորոշում և
բնութագրում
• կենսունակություն
• նյութափոխանակություն
• բացասման բացասում
Վերը նշված հասկացությունների ու
սուցման և հիմնավորման գործընթացում,
նկատի ունենալով կոնկրետ հասկացու
թյան առանձնահատությունները, նպա
տակահարմար է առաջնորդվել համար 1
աղյուսակում բերված մոդելով։
Քննարկենք օրգանիզմը, իբրև ձևա
վորվող, փոփոխվող և զարգացող ֆունկ
ցիոնալ կապերի դինամիկ ամբողջական
համակարգ:
Համակարգը միմյանց հետ հարաբե
րությունների և փոխադարձ կապրերի
մեջ գտնվող տարրերի բազմություն է, որը
կազմում է ամբողջություն (1,3): Հասկա
ցության ուսուցման հիմքում անհրաժեշտ
է դնել ամբողջականության սկզբունքը:
Հարմարվածությունը համակարգում
նոր կապերի ստեղծումն է և հների վերա
ցումը՝ համակարգի աստիճանական կա
տարելագործումով:
Բոլոր համակարգերի համար խնդիրնե
րը քննարկենք գծապատկերներով (գծ.1–3):
Գծապատկերները, որպես համակարգեր,
կարելի է մեկնաբանել օրգանիզմի կամ
առավել ընդհանուր համակարգերի ամբող
ջականության օրինակներով: Համակար
գերի ձևավորումը և կատարելագործումը
դիտարկենք օրգանիզմային մակարդակում
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Խնդիրների համակարգված մոտեցում

Մեթոդաբանություն

Գիտական հասկացությունների
ձևավորում

Սովորողների գործոն

Üå³ï³Ï ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñ

úñ·³ÝÇ½ÙÁ, áñå»ë

²ÏïÇíáõÃÛáõÝ

•

³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

•

àõÕÇÝ»ñ ¨ ÙÇçáóÝ»ñ
•
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý

ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ
•

Ü³ËÏÇÝ Ï³å»ñÇ í»ñ³óáõÙ

¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý,

ÙÇçáóÝ»ñ

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç

•

Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ

ì³ñå»ïáõÃÛáõÝ

Ð³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨

Üáñ Ï³å»ñÇ Í³·áõÙ

³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ
•

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ñÙ³ñáõÙ

¸³ïáÕáõÃÛáõÝ,

ÙÇç³í³ÛñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ

ïñ³Ù³µ³ÝáõÙ,

úñ·³ÝÇ½ÙÇ ·áÛ³ï¨Ù³Ý

·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó ·Çï³Ïó³Ï³Ý

Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ

Ó¨³íáñáõÙ

օրգանների միջև առավել կայուն կապերի
ստեղծման և, որպես այդպիսին, համա
կարգի կատարելագործման ուղիով:
Գծապատկերում (գծ.1) A– օրգան է, որ
պես օրգանիզմում ճկուն ձևով փոխվող
տարր, իսկ a–f պատկերված են օրգա
նիզմի այլ օրգանները, որոնք իրենց կա
ռուցվածքով և ֆունկցիայով կապված են
ինչպես ճկուն օրգանի (A), այնպես էլ այդ
օրգաններից մի քանիսը նույնպես կապ
ված են միմյանց (գծ.1)։

e

f

a

A

d

d

b

A – ճկուն օրգան
Գծ. 1
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e

F

A

A

B

D

C

A՛ – հարմարողական ձևափոխություն
FD–eD– մորֆոգենետիկ կոռելյացիա
Գծ. 2

E

F

A

A

B

D

C

A՛ – հարմարողական ձևափոխություն
A՛E–ED– մորֆոգենետիկ կոռելյացիա
Գծ. 2
Արտաքին պայմանների փոփոխու
թյամբ սկսվում է ինտենսիվ ընտրություն:
Առաջանում է հարմարողական ձևափո
խություն (A), որի հետ փոխվում են ոչ
ճկուն օրգանները, այնպես էլ նրանց մի
ջև եղած կապերը (գծ.2), ստեղծվում են
նոր (Fd–ed) համակարգի առավել կայուն
ֆունկցիոնալ կապեր: Այդ մակարդակով
համակարգը կարող է գոյատևել։
a–b և c–d կոռելյացիոն կապերը մինչ
միջավայրի պայմանների փոխվելը պայ
մանավորում էին ճկուն օրգանի (A) նոր
մալ կառուցվածքը: Հին, արդեն ավելորդ
և, ուրեմն վնասակար դարձած կապերի
քայքայմամբ առաջանում է նոր կապ՝ BF`
ուղեկցվող և օրգանների կառուցվածքի
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փոփոխությամբ, այնպես էլ նորմորֆոգե
նետիկ կոռելյացիայի՝ A՛E– ED առաջաց
մամբ (գծ.3):
Հին կապերի բացասումը, իբրև զար
գացման պայման, «դրական բացասում
է, քանի որ առանց նախորդ զարգացման
հիմք չէր լինի նոր կապերի զարգացման
համար: Զարգացումը վերընթաց է, առա
ջընթաց, ինչը շարունակական է և անընդ
հատ: Հարմարվածությունը նպաստեց կա
րևոր անհրաժեշտ կապերի առաջացմանը,
ինքնակազմավորման գործընթացին:
Համակարգայնության մոտեցմամբ վեր
լուծելով փոխկապակցված տարրերի ամ
բողջությունը՝ օրգանի կենսունակություն,
կայունություն, կոռելյացիոն կապեր, ար
տաքին միջավայրի պայմաններ, առանձ
նացվեց նոր մորֆոգենետիկ կոռելյացի
ան: Հանդիսանալով համակարգայնացնող
գլխավոր բաղադրամաս` այն միացրեց հա
մակարգի բոլոր այլ տարրերը և ապահովեց
հարմարողական ձևափոխության առավել
կատարյալ գործունեությունը:
Օրգանիզմում կատարված փոփոխու
թյունների հիման վրա կատարելագործ
վում են օրգանիզմում գործող համակարգի
առանձին օղակները, ինչը արտահայտ
վում է համակարգում կատարվող փոփո
խություններով, նոր կապերի առաջաց
մամբ, քիչ ճկուն օրգանների էվոլյուցիոն
փոփոխություններով: Հնարավոր է, որ
այդ վերջին հանգամանքն է հանգեցնում
խոշոր ադապտացիաների և, ի վերջո,
ադապտիվ գոտու փոփոխության: Օրի
նակ, փոխադրող հյուսվածքների, էպիդեր
միսի, հերձանցքների, փոշեխողովակնե
րի առաջացումը կարևոր նշանակություն
ունեցավ բարձրակարգ բույսերի կողմից
ցամաքը նվաճելու գործում:
Ինչ ուղղվածություն ունի ձևավորվող
գիտական հասկացությունների, դրույթ
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ների գործընթացը: Եթե համակարգային
մոտեցմամբ ադապտացիաները դիտարկ
վում են իբրև փոխկապակցված տար
րերի ամբողջության արդյունքը, ապա
իրավիճակային մոտեցմամբ՝ փոփոխվող
միջավայրի պայմաններում, բացահայտ
վեց գիտական օրինաչափությունների
ճշմարտությունը: Այն է՝ համակարգի կա
յունությունը և կատարելությունը բնական
ընտրության դրսևորում են. ինչը որպես
այդպիսին, անընդհատ պրոցես է:
Ուսուցման գործընթացում ձևավորված
գիտական հասկացությունները, օրինա
չափությունները անհրաժեշտ է վերլուծել,
ամրապնդել, կիրառել նոր կապերի և հա
րաբերությունների մեջ, զուգակցել նոր

մոտեցումների հետ: Արդյունքում պարզ
է դառնում կառուցվածքի, ֆունկցիա
յի, երևույթի էական հատկանիշների և
կապերի իմաստը, վերլուծության և հա
մադրման միջոցով նրանց տարանջա
տումը ոչ իրականից, պատահականից:
Նման մոտեցմամբ սովորողը եզրահան
գում է ուսումնասիրվող նյութի կարևոր
իմաստին՝ հարմարողական ձևափո
խությունների դրական նշանակությա
նը: Բնական ընտրությամբ ձևավորված
հարմարողական
ձևափոխություննե
րը առաջացնում են բարդ և կատարյալ
հարմարվածություններ՝ կտրուկ չազդե
լով ընդհանուր կենսունակության և պո
պուլ յացիայի վրա։

Գրականություն
1.
2.
3.

Блауберг И. В., Юдин Э. Г., Системный подход как современное общенаучное направление
диалектики и системный анализ. М. Наука, 1986, стр. 136–139.
И. П. Подласый, Педагогика, М. Высшее образование, 2006, стр. 279–282:
Թանգամյան Տ. Վ., Դավթյան Ն. Ն., Ուզունյան Ք. Ն., Կենսաբանական համակարգեր,
Երևան, 2011։

Методологический процесс обучениябиологических понятий
М. Агаджанян
Принцип научности, как одна из первоочередных целей обучения, предусматривает
научно–методический, системный принцип формирования биол огических понятий. Си
стемный подход–это целостность методологии формирования научных понятий и фак
тора учащихся.
Рассматривая организм, как динамичную целостную систему, выявляется истина на
учных закономерностей–устойчивость и совершенство системы–результат естественно
го отбора, который, как таковой, процесс непрерывный.
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 հոդվածում մենք անդրադարձել
ենք ժամանակակից դասախոսության
առավելություններին և թերություններին,
արդյունավետ կիրառման պայմաններին
և ժամանակակից տեսակներին:
Բնույթով լինելով մենախոսություն, բո
վանդակությամբ և կառուցվածքով այն
կարծրացած գոյացություն չէ, քանի որ
դասախոսն արագ արձագանքում է սոցի
ալական փոփոխություններին, կուտակում
և արտացոլում է դարաշրջանի յուրօրինա
կությունը, վերափոխվում նրա հետ:
«Այսօր դասախոսությունը դասագրքի
բովանդակության շարադրումը չէ. այն յու
րօրինակ հետազոտություն, ինքնուրույն
վերլուծություն, սեփական աչքերով տե
սածի և ընկալածի իմաստավորում է»1:
Մենախոսությունից այն աստիճանա
բար վերածվում է դասախոսի և ուսանո
ղի համատեղ բարձրաձայն երկխոսու
թյան: Դասախոսությունը պետք է առաջ
քաշի հարցեր և ցանկություն առաջացնի
որոնել դրանց պատասխանները գրքե
րում և ինֆորմացիայի այլ աղբյուրնե
րում, գիտական հետազոտություններում,
փորձերում և վերջապես` այն պետք է
զարգացնի հարցասիրություն, սովորեց
նի հայթայթել անհրաժեշտ տեղեկություն
ներ, հաղթահարել դժվարություններ և կի
րառել դրանք կյանքում:
Դասագիրքը չի փոխարինում դասա
խոսությանը, այլ լրացնում և հագեցնում է
դասավանդվող նյութը լրացուցիչ տվյալ
ներով: Մասնագետների կարծիքով` դա

սախոսության ընթացքում ողջ նյութը, որն
անհրաժեշտ է յուրացնել, ամբողջությամբ
չպետք է շարադրվի: Դա դասագրքի գոր
ծառույթն է: Դասախոսության ժամանակ
պետք է ներկայացվեն որոշակի գլուխ
ներ, թեմաներ, որոնք առանձնացնում է
դասախոսը: Այդ նյութը պետք է մատուցել
այնպես, որ ուսանողները կարողանան
եզրակացություններ անել նաև անծանոթ
տվյալների վերաբերյալ: «Դասախոսու
թյունը պետք է ուսանողներին հաղոր
դակից դարձնի գիտական աշխատանքի
գործընթացին. այն պետք է սովորեցնի
սովորել: Դասախոսությունը ոչ թե այս
կամ այն փաստերի, տեսությունների շա
րադրանքն է, այլ մտավոր գործունեու
թյան ճաշակ ձևավորելու միջոց, խթան»2:
• Դասախոսության միջոցով կարելի է
հաղորդել ուսումնասիրվող թեմային
հատուկ հետաքրքրություն: Դասա
խոսը կարող է ներկայացնել նյութը
այնպիսի խանդավառությամբ, որը
չի կարող ոչ մի գիրք կամ այլ միջոց:
Խանդավառությունը
հետաքրքրու
թյուն է առաջացնում, իսկ հետաքրքր
ված և ոգևորված մարդը ավելի լավ է
սովորում:
• Դասախոսության օգնությամբ կարե
լի է հաղորդել նոր, ոչ մատչելի տեղե
կություն, որը այլ կերպ հնարավոր չէ
հաղորդել` ներառյալ դասավանդողի
սեփական հետազոտություններն ու
նվաճումները, որոնք դեռ հրատարակ
ված նյութերում չեն արտացոլվել:

Ножин Е. А., Диалогизация монолога//слово лекто
ра, М., Прогресс, 1988, с. 42.
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• Դասախոսությունը հնարավորություն է
տալիս փաստական նյութի մեծ ծավալ
փոխանցել ուսանողներին:
• Դասախոսը միաժամանակ կարող է
աշխատել մեծ լսարանների հետ:
• Դասախոսությունը ապահովում է դա
սախոսի կողմից վերահսկման առա
վելագույն կենտրոնացում: Դասախոսն
ինքն է ընտրում ներկայացվելիք նյութը,
հարց ու պատասխանի հնարավորու
թյուն ընձեռում կամ մերժում, ուղղորդում
գործողության ցանկացած ընթացք:
• Ինչպես նշել է Էլբը, դասախոսությունն
իր ազդեցիկությամբ նսեմացնում է թե՛
դասագիրքը և թե՛ տեսաժապավենները`
ստեղծելով «դեմ առ դեմ հակամարտու
թյուններ, առերեսումներ` առանց այլոց
լրացուցիչ խոսքի, շարժումների, դատո
ղությունների և զգացմունքների»3:
Դասախոսությունն ունի նաև իր թերու
թյունները`
• Դասախոսության ժամանակ ուսանո
ղին պասիվ դեր է հատկացվում, ինչը
արգելակում է ակտիվ ուսումնառու
թյան գործընթացը:
• Դասախոսություն վարելու համար ազ
դեցիկ, ճարտար լեզու, սահուն խոսք
ունեցող դասախոս է պահանջվում:
• Դասախոսությունը նյութը հակադրելու
և համակարգելու ողջ բեռը բարդում է
դասախոսի ուսերին: Այս մեթոդը չի հա
մապատասխանում ուսումնառության
առավել բարձր մակարդակներին,
օրինակ` կիրառման, վերլուծության,
համադրման պահանջներին:
• Դասախոսությունը հարմար չէ բարդ,
մանրամասներով հագեցած կամ վե
Վարդումյան Ս., Ժամանակակից մանկավարժա
կան մոտեցումներ, տեսություններ, մեթոդներ, գնա
հատում, Երևան, Նոյան Տապան, 2003, էջ 256:

րացական բնույթի նյութ մատուցելու
համար:
• Դասախոսությունը ենթադրում է, որ
գիտելիքի մատուցումը և ընկալումը
տեղի է ունենում համընթաց, մինչդեռ
իրականությունն այլ բան է փաստում:
• Դասախոսության ժամանակ դժվար է
սովորողի ուշադրությունը երկար ժա
մանակ կենտրոնացված պահել:
• Դասախոսության եղանակով ներկա
յացված նյութը արագ է մոռացվում4:
Որպես մանկավարժական ռազմավա
րություն այս մեթոդի առավելությունների
և թերությունների գիտակցումը կրթու
թյան ոլորտի առաջադեմ աշխատակցին
հնարավորություն է ընձեռնում առավել
արդյունավետ դասախոսությունը պլա
նավորելու, պատրաստելու և մատուցելու:
Շատ կարևոր է, որ դասախոսը դասախո
սության մեթոդի կիրառման հիմնավոր
պատճառ ունենա:
Դաս ավ անդ ող ը պետք է հիշ ի, որ
ներկ ա ժամ ան ակն եր ում, երբ ինֆ որմ ա
ցիա ն զանգվ ած ային լրատվ ամիջոցն ե
րի շնորհ իվ հեշտ հաս ան ելի է, և սով ո
րողն եր ի միտք ը պարզ ապ ես դատ արկ
տախտ ակ չէ, դաս ախ ոս ութ յուն պատ
րաստ ելիս նա պետք է հաշվ ի առն ի
աշակ երտն եր ի գիտ ելիքն եր ի պաշ ար ը,
նրանց ակնկ ալիքն եր ը, ուս ումն աս իր
վող թեմ այի կառ ուցվ ածք ը:
Մեր օրերում մանկավարժական վար
պետությունը չի սահմանափակվում դա
սախոսության համար անհրաժեշտ նյութի
հավաքագրմամբ և մշակմամբ: Այժմ ցան
կացած դասախոսից սպասվում է ավելին:
Սովորողները ցանկանում են տեսնել ոչ
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թե մի մարդու, ով պարզապես ինֆորմա
ցիա է մատուցում իրենց, այլ հետաքրքիր
ու հաճելի զրուցակցի, որը ունակ է մատ
չելի ձևով ներկայացնելու հայտնի ճշմար
տությունները, գտնելու նոր լուծումներ հին
խնդիրներին, կանխատեսելու գիտության
զարգացումը: Սրան զուգահեռ փոխվում
են նաև դասախոսության վերաբերյալ մեր
պատկերացումները: Ավանդական մենա
խոսությունից դասախոսությունն ավելի
շատ վերածվում է երկխոսության:
Դասախոսությունը հնարավորություն
է տալիս դասախոսին ինֆորմացիան հա
ղորդել մեծ թվով սովորողների,նրանց
մոտ զարգացնում է լսելու միջոցով նյութն
ընկալելու կարողությունը, ստեղծում դրա
կան էմոցիոնալ դաշտ:
Դժվար է անընդհատ ուսանողների
ուշադրությունը կենտրոնացած պահել
դասախոսության ժամանակ, և հաճախ
նրանք հայտնվում են պասիվ ունկնդրո
ղի դերում:
Այստեղ էլ դասավանդողի մոտ ծա
գում է արդյունավետ դասախոսություն
կազմակերպելու հիմնահարցը, ինչին
հասնելու համար պետք է հետևել այն
պիսի կանոնների, ինչպիսիք են` թե
մայի և ուսումնասիրվող նյութի ճիշտ
ընտրությունը, լսարանի և իրավիճակի
գնահատումը, սեփական հմտություննե
րի կատարելագործումը: Սրանք թվում
են պարզագույն հարցեր, մինչդեռ նշված
արդյունավետության պայմանների պահ
պանումը դարձնում է դասախոսությունը
սովորողների համար գիտելիքների ձեռք
բերման հզոր միջոց:
Ուսանողների ակտիվությունը խթանե
լու նպատակով ժամանակակից բուհերում
կիրառվում են դասախոսության հետևյալ
ժամանակակից տեսակները:
36

Պրոբլեմային դասախոսություն, որն
ենթադրում է նյութի շարադրանք խնդրա
հարույց հարցերի, առաջադրանքների և
իրավիճակների միջոցով: Ընդ որում ճա
նաչողական գործընթացը տեղի է ունե
նում գիտական որոնման, երկխոսության
և դասախոսի հետ համագործակցության
միջոցով` տեսակետների վերլուծության և
համեմատության գործընթացում:
Պատկերավոր դասախոսության մի
ջոցով դասախոսության հիմնական բո
վանդակությունը ներկայացվում է նկար
ների, գծապատկերների, ՏՀՏ–ների և
ձայնա–տեսագրիչ սարքերի կիրառմամբ,
որոնք հնարավորություն են տալիս ակտի
վացնելու ուսանողների մտածողությունը
և ապահովում են նրանց ներգրավվածու
թյունը դասին:
Դաս ախ ոս ութ յուն–երկխոս ությունը
նախատեսում է երկու մասնագետների երկ
խոսությամբ նյութի ներկայացում: Նրան
ցից մեկը կարող է լինել տեսաբան, մյուսը`
գործնական աշխատանքներ անցկացնող
դասախոս, կարող են լինել նաև գիտական
երկու ճյուղերի ներկայացուցիչներ: Վերջին
տարբերակը հատկապես կիրառելի է հա
րակից առարկաները դասավանդելիս, ինչ
պես օրինակ` մանկավարժություն առար
կայից դասախոսության ժամանակ կարելի
է համագործակցել հոգեբանության և փիլի
սոփայության դասախոսների հետ:
Դասախոսություն սադրանքը (նախա
պես ծրագրավորված սխալներով դասա
խոսություն) նպատակ ունի խթանելու ուսա
նողների քննադատական մտածողությունը:
Դասախոսություն–կոնֆերանսն անց
կացվում է որպես գիտա–գործնական պա
րապմունք, որի ընթացքում ուսանողներն
իրենց զեկույցներն ու ելույթներն են ներ
կայացնում ուսումնական ծրագրի շրջա
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նակներում նախապես առաջադրված
խնդրի վերաբերյալ: Վերջում դասախոսն
ամփոփում է արդյունքները, լրացնում և
ճշգրտում է տեղեկությունը, ձևակերպում
է հիմնական եզրակացությունները:
Դաս ախ ոս ութ յուն–խորհրդ ատվ ու
թյունը ծավալվում է «հարց ու պատաս
խան» կամ «հարց–պատասխան–քննար
կում» ձևով:

Ամփոփելով` կարող ենք նշել, որ լավ,
հագեցված և միևնույն ժամանակ մատչե
լի դասախոսության համար անհրաժեշտ է
հետևել մի շարք գրված և չգրված կանոն
ների: Հետևելով դրանց և անընդհատ կա
տարելագործվելով՝ դասախոսը կարող է
մեր օրերում մշտապես հետաքրքրության
մեջ պահել լսարանը և լինել սպասված ու
պահանջված:
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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
полагает разработку и применение новых типов лекций, которые стимулипуют творчес
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
Մարզիկի պատրաստությունը մեկնար
կի՝ ֆիզիկական բեռնվածության կարճա
տև ժամանակահատվածում հանգիստ
վիճակից անցումն է ֆիզիկական մեկ այլ
աշխատանքի՝ միաժամանակ ցուցաբերե
լով առավելագույն աշխատունակություն,
աշխատանքի մի լարված վիճակից կամ
աստիճանից անցումը մեկ այլ վիճակի
կամ աստիճանի՝ ապահովելով պահանջ
վող ֆիզիկական բեռնվածություն: Պատ
րաստականությունը աշխատունակությու
նը բնորոշող հատկություններից մեկն է,
քանի որ մի շարք դեպքերում կարևոր է ոչ
միայն աշխատանքը կատարել որոշակի
բեռնվածությամբ կամ տևող
 ությամբ, այլև
ժամանակին կամ դրանից էլ շուտ: Անցու
մը պահանջվող մակարդակի, այսինքն՝
աշխատանքի մեջ համակարգերի ներգ
րավումը, արագացվում է նախնական
նախավարժանքի, տարբեր քսուքների,
մերսումների, արյան շրջանառության տե
ղային ակտիվացման միջոցներով և այլն:
Պատրաստականությունն արագացնում և
ակտիվացնում է աշխատանքի մեջ մար
զիկի ներգրավումը և ապահովում է նա
խամեկնարկային վիճակի առավելագույն
աստիճան:
Ֆիզիկական վարժություններ կա
տարելուց առաջ ջերմային գոմեոստազի
կարգավորման համար (մարզումներ կամ
հատկապես մրցումներ) անչափ կարևոր է
նախավարժանքը, այսինքն՝ հենաշարժո
ղական ապարատի մկանները և կարդիո
ոեսպիրատիվ համակարգի նախապատ
րաստումը սպասվելիք աշխատանքին:
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Հայտնի է, որ հանգիստ վիճակում
մարզիկի մկանախմբերն արյան սնուցում
են ստանում 15–20%, իսկ ֆիզիկական
մկանային աշխատանքի ժամանակ 20–30
անգամով ավելանում է արյան սնուցումը
մկանախմբերում՝ հասնելով 80–100%–ի,
ինչը պայմանավորված է սրտամկանի
դանդաղ և արագ աշխատանքով, որը ըն
դունված է տվյալ գործընթացը անվանել
րոպեական սիստոլիկ ծավալ:
Հանգիստ ժամանակ մկանի ջերմաս
տիճանը (տաքությունը) հավասարվում է
33–34°, իսկ նախավարժանքից հետո այն
բարձրանում է մինչև 38,5° և մկաններում
կատարվող թթվային գործընթացների
համար դառնում է օպտիմալ միջավայր:
Նյութափոխանակության և խմորվող
գործընթացների կատալիզի առավելա
գույն արագությունը օրգանիզմում նկատ
վում է 37–38°–ի դեպքում: Ջերմաստիճանի
անկման ժամանակ այն կտրուկ դանդա
ղում է: Ըստ տեսաբանների՝ մկանում 10%–
ով ջերմաստիճանի անկումը պատճառ է
դառնում նաև նրանում կատարվող գոր
ծընթացների անկմանը 50%–ով:
Նախավարժանքը ընդգրկում է ընդհա
նուր զարգացման վարժություններ՝ վազք,
ցատկ, ծալման և տարածման վարժու
թյուններ և այլն: Նախավարժանքի ընդ
հանուր մասը կարող է միևնույն լինել բոլոր
մարզաձևերի համար, այսպես՝ ֆուտբո
լիստները վարժություններ են կատարում
տեղում՝ գնդակով շարժման ժամանակ,
կատարում են գնդակի փոխանցումներ,
հարվածներ, գնդակով արագացումներ,
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հոկեիստը տեղում և շարժման ժամա
նակ կատարում է փոխանցումներ, հար
վածներ տափօղակի հետ տեղաշարժեր,
հարվածներ և այլն: Նախավարժանքի և
ընդմիջման առավելագույն տևողությունը
որոշվում է մի շարք գործոններով՝ աշխա
տանքի բնույթով (մարզաձևը), մարզիկի
ֆունկցիոնալ վիճակով, մարզվածությամբ,
արտաքին գործոններով՝ օդի ջերմաս
տիճան, խոնավություն, նաև տարիքով,
սեռով և մրցման մասշտաբներով՝ աշ
խարհի, Եվրոպայի, և հանրապետության
առաջնություններ և այլն: Նախավարժան
քի տևողությունը խիստ անհատական է,
ուստի տարբեր մարզաձևերի մարզիչների
մոտ նախավարժանքի բովանդակության,
տևողության և ձևի մասին գոյություն ու
նեն տարակարծիքներ՝ (Լ. Ա. Իոֆե, 1988;
Վ. Ի. Դրեստյանկին, 1989; Ի. Ա. Տեր–Հով
հաննիսյան 1996; Պ. Ն. Լևաշով, 1998;
Համեդ Ժոմաա, 2001 և այլն):
Այդ հիմնահարցում որոշ պարզաբա
նումներ մտցնելու նպատակով Հայաս
տանի Հանրապետության տարբեր մար
զաձևեր
 ի մարզիչների և մարզիկների
շրջանում մարզումային և մրցակցական
նախավարժանքի բնույթի, տևողության,
լարվածության և բովանդակության վերա
բերյալ իրականացվել են սոցիոլոգիական
հարցումներ:
Հետևաբ
 ար, մշակվել է 21 հարցից և
նույնքան ենթահարցից բաղկացած հա
տուկ հարցաթերթիկ՝ ալտերնատիվ պա
տասխաններով:
Սոցիոլոգիական հարցմանը մասնակ
ցել են տարբեր մարզաձևերի 294 մար
զիչներ, այդ թվում՝ Հանրապետության
վաստակավոր մարզիչներ, որոնց միջին
տարիքը կազմում է 38–40 տարի, իսկ
մարզչական ստաժը` 15–ից ոչ պակաս:

Հարցմանը մասնակցել են նաև 468 կար
գային մարզիկներ, որոնք ունեին 8–12
տարվա մարզական ստաժ: Հարցվողնե
րի շարքում եղել են Եվրոպայի, աշխարհի,
Հանրապետության չեմպիոններ և մրցա
նակակիրներ, միջազգային և հանրապե
տական կարգի սպորտի վարպետներ:
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունք
ների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ
առանց բացառության, 762 հարցվողնե
րը սպորտում մարզումից և մրցությունից
առաջ մարզիկները լիարժեք նախավար
ժանքի անցկացման անհրաժեշտության
կողմ են արտահայտվել: Ընդ որում՝ յուրա
քանչյուր տասներորդ հարցվող մարզիչ և
մարզիկ ընդգծել է, որ մարզումներից և
մրցումներից առաջ կատարվող նախա
վարժանքները սկզբունքորեն իրարից չեն
տարբերվում:
Միևնույն
ժամանակ
մարզիչների
38.4%–ը և մարզիկների 25%–ը, մարզա
ձևի առանձնահատկության հետ կապ
ված, որոշակի տարբերություն են տալիս
նախավարժանքին:
Իրավացի է և այն, որ նախավարժան
քի հիմնական խնդիրը բոլոր մարզաձևերի
մասնագետները համարում են մկանային
համակարգի և օրգանների նախապատ
րաստումը առաջիկա ֆիզիկական աշխա
տանքին (76–85%) և, հատկապես, այն
մկանախմբերին, որոնք կրում են հիմնա
կան բեռնվածությունը (14.9–23.9%):
Հարցվողները համակարծիք են և
նրանում, որ յուրաքանչյուր նախավար
ժանք պետք է բաղկացած լինի 2 մասից՝
ընդհանուր և հատուկ: Նախավարժանքի
ընթացքում պետք է կատարվեն ընդհա
նուր զարգացնող (26.2–28.8%) և հատուկ
(մոտավորապես 18%) վարժություններ,
որտեղ մեծ տեղ են տրվում վազքերին
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(11.7–14.3%), մարմնամարզական վարժու
թյուններին (20–22%), տարբեր խաղերին
(10–14%) և այլն: Այլ կերպ ասած՝ կոնկրետ
վարժությունների ընտրությունն ըստ մար
զիչների (68.4%) և մարզիկների (60.2%),
անմիջականորեն կախված է ընտրած
մարզաձևի
առանձնահատկությունից
և տարբերվող կոնկրետ վարժության
կրկնությունների քանակից: Համաձայն
ստացված տվյալների՝ մասնագետներն
առավել օպտիմալ են համարում վարժու
թյան 10–ը կրկնությունը (37.4–48.0%):
Մասնագետները համակարծիք են նաև
նրանում, որ նախավարժանքի իրակա
նացման ժամանակ պետք է հաշվի առն
վի մարզաձևի առանձնահատկությունը:
Ընդ որում՝ դրա բովանդակությունը՝ ըստ
նրանց, պայմանավորված է մի շարք գոր
ծոններով՝ մարզիկների պատրաստվածու
թյան աստիճանով (13–17 %), կլիմայական
պայմաններով (8.510.2%), մարզական
շրջանով (10.8–18.7%) և մարզման ընթաց
քում լուծվող խնդիրների առանձնահատ
կություններով (42.5–44.8%): Ստացված
արդյունքների վերլուծությունը վկայում է
այն մասին, որ այն կարող է շարունակվել
10–ից մինչև 40 րոպե, առավելագույնը՝
մինչև 50 րոպե: Այդպիսի կարծիքի են
մարզիչների 32%–ը և մարզիկների 25%–ը:
Ակնհայտ է և այն, որ երկու խմբի փոր
ձարկվողները 100%–ով նախավարժան
քի հիմնական միջոցները համարում են
ֆիզիկական տարբեր վարժությունները,
որոնք չի կարելի փոխարինել ոչ օրգա
նիզմի պարզ տաքացմամբ, և ոչ էլ հոգե
բանական ներշնչմամբ: Ուստի, թերի և
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ոչ հստակ անցկացված նախավարժանքը
բացասաբար է ազդում մարզիկի աշխա
տունակության որակի (84.4–90.1%), հո
գեբանական տրամադրվածության վրա
(82.2–83.3%), որոնք 90–100% –ով պատ
ճառ են դառնում տարբեր վնասվածքնե
րի:
Հետաքրքիր է նաև, որ նախավարժան
քի կայացման կարևոր նշան է համարվում
պարապմունքի հիմնական մասին անցնե
լու մարզիկի պատրաստականության ցու
ցանիշը (32.0–42.5%), սրտի կծկումների
օպտիմալ հաճախականության առկայու
թյունը (19–30%), քրտնարտադրությունը
(3.8–18.7%), հոգնածության ոչ մեծ աստի
ճանը (8.5%): Ըստ այդմ էլ՝ մարզիչների
91.8%–ը և մարզիկների 55.5%–ը կողմ է
արտահայտվել նախավարժանքի անհա
տականացման և պարապմունքի հիմնա
կան մասի սկսման համար 10–15 րոպե
առավելագույն
պատրաստվածությանը
(18.8–24.1%):
Եզրակացություն:
Մասնագետների
կարծիքով նախավարժանքը նաև հոգե
կան վիճակների կանոնավորման և ինք
նականոնավորման լավագույն մեթոդ է:
Մարզիչները և մարզիկները համամիտ են
այն փաստին, որ մրցույթների ժամանակ
կատարվող նախավարժանքը, մրցակցա
յին գործունեության ամենաարդյունավետ
միջոցն է: Ուստի նախավարժանքի բո
վանդակությունը պայմանավորված է ոչ
միայն կոնկրետ առանձնահատկությամբ,
այլ նաև մարզիկի՝ անձի անհատական
առանձնահատկություններով և մրցակ
ցային 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 соревно
вании. Существует много точек зрений относительно разминки. Для внесения допол
нительного 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.

41

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Вячеслав Едигарян

Педагогический анализ как метод
подготовки педагога к проведению
фортепианного урока
«Талант исполнителя – редкий талант, но талант
педагога – еще более редко встречающийся талант».
Захар Брон

Педагоги, которые проводят занятия в
классах общеобразовательных школ или в
аудиториях институтов, как правило, гото
вятся к каждому уроку, к каждой лекции.
Эта подготовка обычно фиксируется или
в поурочных планах (в школах), или в кур
совых тематических планах (в институтах).
Такая практика подготовки общеизвестна
и общепринята.
Иная картина в музыкальных шко
лах и в музыкальных вузах, где большая
часть занятий проводится в индивидуаль
ной форме. Здесь педагоги специальных
классов почему–то весьма редко готовятся
к конкретному уроку с конкретным уче
ником. Обычно это объясняют особенно
стями индивидуальной формы обучения в
фортепианном (скрипичном, вокальном и
др.) классах, наличием в уроке превалиру
ющей доли импровизации.
Импровизация в педагогической де
ятельности музыканта по мнению не
которых педагогов–практиков с одной
стороны объясняется тем, что многое в
предстоящем уроке педагогу заранее не
известно: выполнил ли ученик задание,
насколько качественно он подготовился
к уроку, какие новые отрицательные (или
положительные) явления появились в игре
ученика. С другой стороны подобная имп
ровизационность, когда двигательно–тех
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нические и художественно–исполнительс
кие решения возникают непосредственно
в процессе работы над произведением,
создает на уроке особую творческую ат
мосферу, которой должна быть пронизана
работа педагога–Художника1. Здесь, по
путно, видимо стоит напомнить, что да
же музыканты–импровизаторы, особенно
играющие в ансамблях (в наше время это
джазовые исполнители), перед выходом на
сцену хорошо представляют себе более или
менее подробный композиционный план
построения свободной импровизации.
Но определенное планирование учеб
ного процесса в фортепианных (и других)
классах все же ведется.
Так, важное место в работе педагога
школы и вуза занимает составление инди
видуального плана на полугодие. В него
включаются произведения, которые следует
пройти в полугодии: этюды, полифоничес
кие произведения, произведения крупной
формы, пьесы. А также гаммы, упражнения.
Указывается уровень сложности произведе
ний для чтения с листа. В отчетной части
фиксируется степень выполнения плана,
проставляются оценки, дается характери
О подобных импровизациях на уроках знаменитых
педагогов можно читать в воспоминаниях их учени
ков, которые зачастую, по молодости лет, не пони
мали какой многолетний опыт стоял за этими имп
ровизациями.
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стика учащегося. Подобное планирование
учебного процесса в музыкальных заведе
ниях общепринято. Как правило, имеются
или специальные бланки индивидуальных
планов, или соответствующие журналы.
У опытных педагогов работа над инди
видуальными планами идет постоянно, а
не только от полугодия к полугодию. Хо
рошо изучив музыкально–исполнительс
кие и личностно–психологические ка
чества своего ученика (студента), педагог
выстраивает стратегию его музыкального
роста и в соответствие с ней в своих лич
ных записях (учебных тетрадях) готовит
перспективные планы, порой на год–два
вперед. В эти личные, официально нигде
не фиксируемые, планы в процессе раз
мышлений постоянно вносятся (или выно
сятся) сочинения, которые по мнению пе
дагога будут (или не будут) способствовать
музыкально–исполнительскому росту уче
ника, помогут (или не помогут) педагогу
осуществить его стратегический замысел.
В тех случаях, когда педагог готовит
качественный скачок в развитии ученика,
собирается пройти с ним новое, особенно
сложное для ученика сочинение, он может
заранее вместе с учеником просмотреть,
довести до определенной степени готовно
сти отдельные, наиболее сложные, вызы
вающие у него педагогические опасения
фрагменты.
И все же нас интересует вопрос: дол
жен ли педагог–пианист готовиться к
уроку, готовиться к каждому отдельному
уроку каждого отдельного ученика? Если
должен, то тогда работа педагога–пиани
ста, и без того достаточно трудная, стано
вится необычайно объемной и сложной.
В связи с этим следует вначале погово
рить об особом качестве предварительно

го изучения фортепианного сочинения. О
том процессе, который мы назвали "педа
гогическим анализом".
Каждое знакомство с новым сочинени
ем, которое педагог собирается включать
в свой педагогический репертуар, начина
ется со зрительного просмотра. После того
как зрительный обзор дал положительный
результат ("это интересное и полезное со
чинение", – размышляет педагог), следует
знакомство с сочинением за инструментом.
Начинается кропотливое изучение тек
ста. Все исполнительские указания компо
зитора, в особенности темповые и харак
теристические, на каком бы языке они не
имелись, должны быть точно переведены. К
вопросам типа – "А что означает это слово?"
– педагог должен быть постоянно готов.
В процессе будущей работы с учени
ком педагог должен будет уметь показы
вать произведение как фрагментами, так
и цельно. С этой целью он учит новое для
себя произведение, готовится к его испол
нению в классе2. Одновременно в процес
се изучения осуществляется редактирова
ние текста. Прежде всего просматривается
аппликатура, которую, как правило, при
дется дополнять, а порой и изменять3.
"Для педагога великой и ответственной "эстрадой"
является класс. Нельзя забывать правило, по которо
му всякий может учить других только тому, что он сам
знает и умеет. Поэтому истинный педагог должен хоро
шо играть на рояле. Он может не выступать на эстраде
вследствии болезни рук, слабых нервов, наконец, если
он отстал, прекратив регулярные занятия, но если ему
мешает недостаточное владение фортепиано — это не
поправимо. Рассказы о замечательных педагогах, мало
талантливых как исполнители, – тоже сказки!" – гово
рил великий педагог–пианист Л.Николаев (1: 119).
3
Очень внимательно надо относиться к авторской
аппликатуре. Особенно, когда аппликатура принад
лежит великим композиторам–пианистам. Иногда
аппликатуру композиторов, обладавших необычайно
большими руками (А.Бабаджанян, С.Рахманинов) для
обычных ученических рук приходиться (с сожалени
ем) редактировать.,
2
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Проставляется и подправляется указанная
в тексте педаль.
Постепенно сочинение «созревает»:
начинает исполняться в нужном темпе,
приобретает интонационную выразитель
ность. Наступает самый важный этап:
формируется интерпретационный замы
сел произведения. Опираясь на компози
ционную идею произведения, интерпрета
ционный замысел приобретает все более
объективный характер. Объективный ха
рактер интерпретации должен основы
ваться на композиторских средствах выра
зительности. Теперь необходимо выяснить
какие исполнительские средства наилуч
шим образом будут выявлять объективное
содержание музыки. Эта аналитическая
работа позволит педагогу убедительно до
нести до ученика содержание сочинения и
таким образом активизировать его эмоци
ональное отношение. А это важно: чем ак
тивнее отношение ученика к содержанию
музыки (выявленному именно объектив
ными средствами), тем больше в его игре
появится ярких самостоятельно найден
ных индивидуальных красок. И наоборот,
при отсутствии объективного содержания
– стержня интерпретации – игра учени
ка будет неуверенной, бледной, в лучшем
случае подражательной.
Педагог начинает обдумывать: кто из
его учеников и когда сможет выучить со
чинение. Кому оно принесет пользу, а кто
сможет это сочинение вынести на эстра
ду. Если в первом случае (методической
целесообразности выбора) для верного
выбора педагог несколько больше вни
мания уделяет двигательно–техническим
проблемам, которые должны быть реше
ны качественно, то во–втором случае (для
концертного исполнения) педагог должен
выбрать учащегося, который не только
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легко справится с техническими пробле
мами, но и полностью «вынесет» содержа
ние произведения, музыка будет звучать в
унисон с душевными качествами ученика.
После того как конкретизирован уче
ник, который будет исполнять данное про
изведение, начинается второй этап редак
тирования. На этом этапе педагог делает
небольшие ретуши, исходя из удобства
исполнения для данного конкретного уче
ника. Где–то убираются широкие растя
жения, если у ученика маленькие руки,
что–то перераспределяется из одной руки
в другую, учитывая двигательные способ
ности ученика делаются ретуши в аппли
катуре. Так, например, для гибких и лов
ких рук аппликатура с подкладываниями
будет вполне приемлемой, а для менее
ловких рук с устойчивой мышечно разви
той пястью лучше применять позицион
ную аппликатуру, различные скольжения
пальцев, связующие педали в legat–ных
моментах вместо пальцевого legato.
Педагогический анализ, направленный
на конкретного ученика, мы бы назвали
«персонифицированным», а анализ, не
имеющий конкретно личностной направ
ленности, – «общим». «Персонифициро
ванный» анализ необходим в каждоднев
ной работе педагога–практика, «общим»
анализом пользуются редакторы педаго
гических изданий.
Таким образом, выбрано сочинение, оп
ределен ученик, который будет его учить.
Педагог сам играет сочинение на достаточ
но высоком уровне, который должен быть
постоянным образцом для ученика.
Ученик начинает работу над произведе
нием. Педагог видит новые, не учтенные в
процессе домашнего анализа, недостатки.
В работу включается профессиональный
творческий потенциал педагога. Если он
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может сразу (импровизационно) предло
жить верное решение проблемы – это за
мечательно. Как правило, в работе с хо
рошо знакомым учеником это известные
проблемы двигательного характера. Од
нако, если проблема связана с текстом –
выявлена опечатка, или неожиданная апп
ликатура, педаль, – то педагогу конечно
лучше эту работу продолжить дома: прос
мотреть другие издания, другие редакции,
прослушать записи, поиграть самому и
продумать решение проблемы. Порой об
ратиться за помощью к коллегам.
Бывают случаи, когда некоторые проб
лемы двигательного характера приходится
обдумывать в спокойной домашней обста
новке. Так, педагог обдумывает пассаж,
который не укладывается в руке ученика.
Это психологически сложный для педагога
процесс. Он исполняет пассаж и у него все
получается. Но надо найти причину неуда
чи ученика. Педагог играет и… начинает
по памяти репродуцировать игру (игровые
движения) ученика, пытаясь (в сравнении
со своей игрой) обнаружить в ней двига
тельный дефект. Опытные педагоги зна
ют, что двигательные дефекты часто воз
никают в результате неверных смысловых
представлений. В свою очередь неверные
смысловые представления – результат де
фектов первоначального процесса разу
чивания, когда у ученика только начинает
складываться звукосмысловая картина.
Надо со всей определенностью сказать,
что подобные дефекты присущи учени
кам, которые обучаются в классах неиг
рающих педагогов4. Заметим, что неиг
рающему педагогу подобный домашний
анализ недоступен.
Этот нонсенс (неиграющ
 ие педагоги–пианисты),
к сожалению, по разным причинам все более расп
ространяется в нашей действительности.
4

Что происходит в классе педагога,
плохо владеющего инструментом? Когда
он проходит с учеником произведение,
которое по своим техническим парамет
рам выше его исполнительских возмож
ностей, то возникает ситуация, когда он
не формирует двигательно–технические
средства выразительности ученика, а пас
сивно ожидает их созревания. Ученик са
мостоятельно ищет правильные формы
движений. Иногда находит верные, если
двигательно одарен. Иногда, что случает
ся нередко, идет по ложному пути: плохое
владение текстом мешает формированию
слуховых представлений. Педагог, обнару
живая неудачи ученика, форсирует коли
чество занятий. Дается установка: "надо
просто больше заниматься". В результате
неверные движения закрепляются, изуче
ние произведения все больше движется к
тупиковой ситуации.
Педагог хорошо владеющий инстру
ментом и грамотно исполняющий изуча
емое произведение, сразу определяет не
верные, тупиковые двигательные формы
ученика. Этот педагог понимает их перво
степенное значение и порой оставляя «на
потом» важные на первый взгляд вопро
сы точного исполнения текста, начинает
прямо в классе добиваться положительно
го результата в организации конкретного
правильного движения. Следует показ за
инструментом, порой в замедленном тем
пе для лучшего восприятия учеником фор
мы движения5. Если же не удается достичь
желаемого результата на данном уроке, то
в отличие от вышеуказанного педагога,
просит ученика… это место дома не иг
рать: "следующий раз мы снова займемся
этим эпизодом". В домашнем анализе пе
дагог мысленно воспроизводит классную
ситуацию, ищет наиболее рацион
 альный
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подход к решению проблемы. Это может
быть и более удобная аппликатура, иная
техническая группировка (в бузониевском
смысле), придумано хорошее упражнение.
И это тоже один из фрагментов под
готовки педагога к конкретному уроку с
конкретным учеником.
Ноты произв ед ен ий, котор ые в дан
ный момент наход ятс я в раб оте с уче
ник ами, у творч еск и активн ого пед агога
всегд а леж ат "под рукой" – на инстру
менте, а не на полке в шкафу. Он пос то
янно их играет дом а, наход ит кажд ый
раз что–то нов ое для себя и для своего
ученик а.

Практика показывает, что вышеописан
ная методика подготовки к уроку помогает
педагогу постоянно на хорошем творческом
уровне поддерживать свое исполнительс
кое мастерство. Домашний анализ возни
кающих в классе проблем совершенствует
аналитический аппарат, расширяет и углуб
ляет познание многогранной проблематики
пианистического искусства. Поиск ответов
на возникающие вопросы непосредствен
но приводит педагога к постоянному чте
нию методической литературы. Педагог
включается в процесс непрерывного обра
зования, в котором и рождается педагоги
ческое мастерство.
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Մանկավարժական վերլուծությունը որպես մանկավարժի
դաշնամուրային դասի նախապատրաստման մեթոդ5
Վ. Եդիգարյան
Հոդվածում քննարկվում են այնպիսի խնդիրներ, որոնք մանկավարժ–դաշնակահա
րը պետք է լուծի դասին նախապատրաստվելու ընթացքում: Մատնանշված են չնվագող
մանկավարժի դասարանում առկա բացասական երևույթները:
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.

"Главный, самый спасительный путь – это показ, конкретизация требований к исполнению в реальном
звучании. Только восприятие "живого" звучания может помочь ученику понять, чего от него ждут – чего он
должен добиться и как этого добиться" – пишет Б.Кременштейн (2, 89).

5
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ԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ԵՎՐԱԴԻԴԱԿՏԻԿԱՆ ԵՎ
ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Եվրաինտեգրման ճանապարհին Հա
յաստանի Հանրապետությունում անց
կացվող կրթական բարեփոխումների,
Բոլոնիայի գործընթացում ներգրավվելու
պատճառներն ու հետևանքները հասկա
նալու համար կցանկանայինք պատմա
կան էքսկուրս կատարել դեպի եվրոպա
կան բարձրագույն կրթական համակարգի
զարգացման ակունքներ:
1088 թվականին մի խումբ փիլիսոփա
ներ, հռետորներ և քերականագետներ
որոշեցին Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում
հիմնել արևմտյան աշխարհի ամենահին
համալսարանը, որը դարձավ Փարիզի
(Ֆրանսիա, 1150 թ.), Օքսֆորդի (Միա
ցյալ Թագավորություն, 1201 թ.), Քեմբրի
ջի (Միացյալ Թագավորություն, 1209 թ.),
Հեյդելբերգի (Գերմանիա, 1386 թ.) հա
մալսարանների նախատիպը: Այս իրա
դարձությամբ նախանշվեց Եվրոպական
հասարակության ինտելեկտուալ հեղաշր
ջումը, և ազդարարվեց հաջորդ հազա
րամյակի կրթական բարեփոխումների
սկիզբը, իսկ այդ առաջադեմ համալսա
րաններում սովորող օտարերկրացի ուսա
նողները դարձան եվրոպական հայացք
ների կրողներ և փոխանցողներ (1, 12–15):
Վերջին 50 տարիների ընթացքում
ամերիկյան համալսարանները սկսե
ցին ավելի մեծ համբավ վայելել, և այդ
էր պատճառը, որ եվրոպական կրթա
կան բարեփոխումների հանձնաժողովը
սկսեց այսպես կոչված Բոլոնիայի գոր
ծընթացը, որը նպատակ էր հետապնդում

ապահովելու Եվրոպայի տարածքում ու
սանողների ազատ շարժումը և հետա
գա մասնագիտական աճը` կրեդիտա
յին համակարգի` որպես միակ կրթական
«արժեթղթի», միջոցով: Մասնավորապես,
կրթության եռաստիճան համակարգի ներ
մուծմամբ (բակալավրիատ, մագիստրա
տուրա, դոկտորանտուրա) սկսվեց փոխել
եվրոպական համալսարանական կրթա
կան մթնոլորտը: Ինչպես նշում է Բոստո
նի Միջազգային բարձրագույն կրթության
կենտրոնի տնօրենը. «Բոլոնիայի գործըն
թացը շատ բախտորոշիչ է եվրոպական
համալսարանների միջազգայնորեն ավելի
մրցունակ դառնալու համար» (6, 32):
Եվրոպական բարձրագույն կրթության
համակարգի բարեփոխումները մեկնար
կել էին դեռևս 1988–ին, երբ Բոլոնյայի
համալսարանի 900 ամյակի տոնակատա
րությունների ժամանակ համալսարաննե
րի՝ ռեկտորները ստորագրեցին «Magna
Charta Universitatum» փաստաթուղթը,
ըստ որի համալսարանները շարունակում
էին մնալ առաջավոր մտքի և հետազո
տությունների կենտրոններ, եվրոպական
հասարակության մշակութային ժառան
գության ջատագովներ և տարածողներ
(7, 1988, 7–11): Իրականում, Բոլոնիայի
գործընթացը մեկնարկել է 1999–ին, երբ
29 եվրոպական երկրների կրթության նա
խարարներ հանդիպեցին Բոլոնիայում`
քննարկելու կրթական բարեփոխումների
վերաբերյալ հիմնահարցերը և միջազ
գային աշխատաշուկայում աճող մար
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տահրավերների լուծման ճանապարհներ
առաջարկելու համար: Դրան հետևող
վեհաժողովները, նախարարական հան
դիպումները հաստատեցին մի շարք չա
փորոշիչներ, ըստ որի` բարեփոխումների
վերջնարդյունքը պետք է լիներ ուսանող
ների շարժունության ապահովումը և աշ
խատաշուկայում նրանց լիարժեք ռեալի
զացման երաշխիքը (1, 34):
Այս նպատակների իրականացման
համար խնդիրները պետք է դիտարկվեն
միջազգային, ազգային և համալսարա
նական մակարդակներում: Միջազգային
մակարդակում Բոլոնիայի հաջողություն
ները կարել է ասել մեծ են, որովհետև այս
գործընթացին է միացել Եվրախորհուրդը,
Եվրոպայի ուսանողների միությունը և Եվ
րոպական համալսարանական ընկերու
թյունը: Ընդհանուր առմամբ, 46 երկիր,
այդ թվում նաև Հայաստանը համաձայ
նագիր են ստորագրել` հետևելու Բոլոնի
այի բարեփոխումներին:
Քանի որ կրթությունը և՛ քաղաքա
կան, և՛ մշակութային ասպարեզներում
գոյատևման հիմնական գործոն է եղել
հայերի համար, 21–րդ դարում, առավել
ևս, այս տարաբնույթ փոփոխություննե
րի դարաշրջանում, երբ քաղաքակրթու
թյունների շփումը տարեցտարի էլ ավելի է
սերտանում, հույժ կարևոր է դառնում մի
ջազգային կյանքին ինտեգրվելը, համաշ
խարհային մշակույթին, պատմությանն ու
անցուդարձին իրազեկ քաղաքացի լինելը:
Հաշվի առնելով մեր աշխարհաքաղաքա
կան դիրքն ու դերը և նախկին Սովետա
կան Միության երկիր լինելը` կրթական
բարեփոխումները սերտորեն առնչվում
են երկրի տնտեսաքաղաքական իրավի
ճակին, դրա հետագա զարգացումներին:
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Օրախնդիր հարց է դառնում կրթական
համակարգում այնպիսի շրջադարձա
յին փոփոխություններ կատարել, որոնք
կնպաստեն ուսանողների միջմշակութա
յին փոխըմբռնմանը, հանդուրժողակա
նությանը, հասարակական ներգրավման
բարձրացմանը:
Ուղեղների լայնամասշտաբ արտահոս
քը կանխելու և ավելի համակցված հասա
րակություն կառուցելու համար ՀՀ ստրա
տեգիական նպատակը դարձավ ստեղծել
գիտական ամուր և դինամիկ հիմք ունե
ցող կրթական համակարգ, որը հնարա
վորություն կտա սովորողներին մրցունակ
լինելու թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմա
նյան աշխատաշուկայում:
Անդամակցելով Եվրախորհրդին և գի
տակցելով փոփոխությունների հույժ անհ
րաժեշտությունը` ՀՀ կրթության և գիտու
թյան նախարարը 2005թ–ի մայիսի 19–ին
Բոլոնիայի անդամ երկրների կրթության
նախարարների վեհաժողովում ստորոգրեց
հռչակագիր, ըստ որի Հայաստանը պար
տավորվում էր կրթության ոլորտում կատա
րել համակարգային զգալի փոփոխություն
ներ` հետևելով Բոլոնիայի գործընթացին,
դառնալով Եվրոպական բարձրագույն
կրթության նորաստեղծ տարածք` Հայաս
տանը թևակոխեց բարեփոխումների փու
լը: Բարեփոխումները հիմնականում պետք
է կատարվերին հետևյալ առանցքային աս
պարեզներում.
• բարձրագույն կրթության որակավո
րումների եռաստիճան համակարգ,
• ծրագրային ռեֆորմ,
• կրեդիտային եվրոպական ECTS հա
մակարգ,
• որակի ներքին ապահովում,
• ակադեմիական շարժունություն և
փոխճանաչում։
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Սկսեցին վերանայվել կրթության նպա
տակները, դասավանդման մեթոդների,
ծրագրերի թարմացման, դասագրքա
ստեղծման, կրթական հաստատություն
ների շենքային պայմանների բարելավ
ման և շատ այլ կարևոր հիմնահարցեր,
որոնք կոչված են համակարգի համակող
մանի ինտեգրմանը: Բուհերն ու դպրոց
ները վերազինվեցին նորագույն տեխ
նոլոգիաներով: Բուհերը դարձան ավելի
անկախ` տնօրինելու իրենց ֆինանսա
կան միջոցները, նոր մասնագիտացում
ներ առաջարկելու և շատ այլ ինքնուրույն
որոշումներ կայացնելու մեջ: Մեկ այլ դրա
կան առաջընթաց է նաև աշակերտների,
ուսանողների, ուսուցիչների և դասախոս
ների ուսուցման և վերապատրաստման
կազմակերպումն արտերկրում, որոնք
էլ հետագայում կիսվում են առաջատար
փորձով իրենց գործընկերների հետ: Սա
տանում է դասավանդման մեթոդների,
կրթական ծրագրերի բարելավմանը, ինչ
պես նաև ավանդական կարծրատիպերի
թոթափմանը: Բարեփոխման մեկ այլ ցայ
տուն ապացույց է միջազգային դպրոցնե
րի և համալսարանների հիմնումը Հանրա
պետությունում:
Ինչպես նշվում է 2012 թվականի «Հա
յաստանի բարձրագույն կրթության բա
րեփոխումների առկա վիճակը և հե
ռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի
համատեքստում» բարձրագույն կրթու
թյան ռազմավարական հետազոտություն
ների ազգային կենտրոնի զեկույցում`
«Կրթական ծրագրերի նախագծման աս
պարեզում գերիշխող է դառնում «Թյու
նինգ» մեթոդաբանությունը, որի համար
մեկնակետ են հանդիսանում շրջանա
վարտների ակնկալվող կոմպետենցիանե

րի տերմիններով ձևակերպված ծրագրի
և նրա առանձին միավորների կրթական
վերջնարդյունքները: «Թյունինգ» մոդե
լը հնարավորություն է տալիս նախագծ
վող ծրագրերի կառուցվածքն ու բովան
դակությունը համապատասխանեցնելու
աշխատաշուկայի կարիքներին ու պա
հանջմունքներին, ինչը կարևորագույն
նախադրյալ է շրջանավարտների ծա
ռայունակության բարձրացման համար»
(1, 29–30):
Իսկ
Հայաստան–Եվրախորհուրդ
համագործակցության ծրագրի շրջա
նակներում տպագրված «Հայաստանի
Հանրապետության լեզվակրթական քա
ղաքականության ուրվագիծ» զեկույցում
արձանագրվում են հետևյալ դրական մի
տումները. «Այսօր լեզվակրթության քա
ղաքականությունը հնարավոր չէ ճիշտ
կազմակերպել առանց Եվրախորհրդի
լեզվաքաղաքականության հայեցակարգի
ներդրման: Հայաստանում լեզվակրթու
թյան քաղաքականության մեջ նկատվող
դրական միտումներն ու տեղաշարժերը
պայմանավորված են Եվրախորհրդի լեզ
վաքաղաքականության սկզբունքների ըն
դունմամբ ու ներդրմամբ, որոնք կոչված
են զարգացնելու բազմալեզվությունը (plu
rilingualism), լեզվական բազմազանությու
նը՝ փոխըմբռնումը.
ժողովրդավարական հասարակության
անդամ դառնալը (democratic citizenship),
սոցիալական ներդաշնակությունը (social
cohesion)։
Նոր առարկայական չափորոշիչներում
և ծրագրերում առաջին անգամ օտար լե
զուների ուսուցման նպատակները սահ
մանվել են Եվրախորհրդի պահանջներին
և լեզվաքաղաքականության սկզբունք
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ներին համահունչ: Օտար լեզուների նոր
չափորոշիչներն արդեն հիմնականում
մշակվել են լեզուների իմացության հա
մաեվրոպական համակարգի պահանջ
ների ու սկզբունքների հիման վրա: Նոր
ուսումնական չափորոշիչներն ու ծրագ
րերը նպատակաուղղված են օտար լեզու
ների ուսուցման՝ անձակենտրոն, հաղոր
դակցական, հանրամշակութաբանական
և գործունեության վրա հիմնված մոտե
ցումների իրականացմանը (2, 121–124):
2008 թվականի զեկույցում զետեղված
առաջարկությունների մեծ մասը 2013–
2014 թվականի ուսումնական տարվա
դրությամբ կյանքի են կոչվել, սակայն դեռ
կան բարեփոխումների իրենց հերթին
սպասող մի շարք կետեր։
Այնուամենայնիվ, չնայած որոշակի
ձեռքբերումներին, իրականացված բարե
փոխումները հիմնականում վերաբերվում
են բարձրագույն կրթության կառուցված
քային բնութագրերին և, ընդհանուր առ
մամբ, դեռևս չեն անդրադարձել կրթա
կան ծրագրերի բովանդակությանը և
որակին: Ինչպես ցույց են տալիս ուսում
նասիրությունները, առկա են մի շարք
հիմնախնդիրներ, որոնք խոչընդոտում
են Բոլոնիայի բարեփոխումների արդյու
նավետ իրականացմանը մեր բուհական
համակարգում: Իրենց նշանակությամբ
առանձնանում են, մասնավորապես, բու
հական բարեփոխումներին պետական
ֆինանսական աջակցության փաստա
ցի բացակայությունը, բարեփոխումների
մակերեսային իրականացումը և ձևական
բնույթը, ուսանողների և դասախոսների
իներտությունը, գործող օրենսդրության
ոչ լիարժեք համապատասխանությունը,
բուհ–աշխատաշուկա թույլ կապը:
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Իսկ ո՞րն է մեր` մանկավարժներս դե
րը բարեփոխումների այս պատասխա
նատու փուլում: Պետք է հնարավորինս
իրազեկ լինել Եվրախորհրդի և Բոլոնի
այի գործընթացի լեզվաքաղաքականու
թյան և լեզվակրթության ժամանակակից
մոտեցումներին ու սկզբունքներին, բազ
մալեզվության պայմաններում լեզուների
ուսուցման և ուսումնառության նոր փիլի
սոփայությանը, մեթոդներին ու տեխնոլո
գիաներին, սովորողների մեջ սերմանել
քաղաքացիական հասարակության ու
ժողովրդավարական արժեքներ: Լեզու
ների ուսուցման գործընթացում ներմու
ծելով նոր մեթոդաբանություն` կարելի է
ամրապնդել սովորողների լեզվական գի
տելիքները, նրանց մտածողության, դա
տողության և գործունեության անկախու
թյունը: Անձնակենտրոն, գործունեության
վրա հիմնված, հաղորդակցական–ճանա
չողական մոտեցումների իրագործմամբ
ուսուցման կազմակերպմամբ հնարավոր
է դառնում ապահովել սովորողների զար
գացումն ու դաստիարակությունը:
Ժամանակին համընթաց քայլելու
հրամայականը մանկավարժներին ստի
պում է անընդհատ զբաղվել ինքնակր
թությամբ, մասնակցել որակավորման,
վերապատրաստման
դասընթացնե
րին, մասնագիտական թեմաների շուրջ
կազմակերպվող բանավեճերին, կոնֆե
րանսներին, համագործակցել այլ մաս
նագետների, արտասահմանյան ուսում
նական հաստատությունների հետ և
ամենևին էլ իներտ չլինել երկրում կա
տարվող կրթական բարեփոխումների
վերաբերյալ: Հարկավոր է կրթական
համակարգում այնպիսի շրջադարձա
յին փոփոխություններ կատարել, որոնք
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կնպաստեն ուսանողների միջմշակութա
յին փոխըմբռնմանը, հանդուրժողակա
նությանը, հասարակական ներգրավման
բարձրացմանը: Ուսուցիչը, մասնավորա
պես օտար լեզվի մասնագետը, պետք
է դառնա այլ մշակույթի կրողն ու միջ
նորդը, իր բարձր մասնագիտական գի
տելիքներով և արհեստավարժությամբ

պետք է աջակցի, արգասաբեր միջա
վայր ձևավորի միջմշակութային հմտու
թյունների զարգացման համար, որը
թույլ կտա սովորողներին բացահայտել
իր և ուսումնասիրվող երկրի մշակույթ
ների ընդհանրություններն ու տարբերու
թյունները, կսովորեցնի հարգել և արժև
որել դրանք:

Գրականություն
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Еврадидактика и армянская образовательная реальность
А. Манукян
Реформирование системы и политики в области образования в Армении имеет важ
ное значение, ибо формирование и сохранение человеческого капитала служит важ
ным инструментом для улучшения условий жизни. Изменения, связанные с переходом,
столкнули систему образования с многими проблемами.
Болонская декларация (1999 г.) и иные документы об образовании, принятые в
последние годы в Европе, предусматривают создание единого европейского образова
тельного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее профессио
нальное образование. Результаты обучения предполагается описывать с помощью ком
51
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петенций, представляющих собой динамичную совокупность знаний, умений, навыков,
способностей и личностных качеств, которую студент может продемонстрировать после
завершения образовательной программы.
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)
Երկրագրական ուսումնասիրություն
ները հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների սովորողների ու
սումնառության բաղադրիչներից են, և
դրանք իրականացվում են բնագիտական
և հասարակագիտական ուսումնական
բնագավառների ուսումնական տարբեր
առարկաների չափորոշիչների ու ծրագ
րերի շրջանակում: Որպես կանոն, որևէ
ուսումնական առարկայի ծրագրով հա
մակարգված երկրագրական համալիր
ուսումնասիրություն չի նախատեսվում.
Ծրագրային նյութի (թեմայի) բովանդա
կությունը կառուցվում է ուսումնասիրվող
օբյեկտի բովանդակային բաղադրիչներից
մի քանիսի (օրինակ՝ բնությունը, պատմու
թյունը, մշակույթը և այլն) ընդգրկմամբ՝
հիմնական ու տարածաժամանակային
զարգացման համատեքստում:
Միաժ
 ամանակ, կարևոր է երկրագի
տությունը չշփոթել երկրագրության հետ:
Երկրագրությունը զբաղվում է տարբեր
մեծությամբ տարածքների ուսումնասի
րությամբ, որի ընթացքում գիտական (աշ
խարհագրական) սինթեզի հիման վրա
ընդհանրացվում են տարածքի, տվյալ
դեպքում՝ Վայոց Ձորի՝ բնության, բնակ
չության, տնտեսության, մշակույթի և
առկա հիմնախնդիրների (Խ.Մ.) մասին
տվյալները[1]:
Երկրագրական բովանդակային բա
ղադրիչները հիմնականում ներկայացվում

են ուսումնասիրվող օբյեկտի (տարածքի)
եռաստիճան տարածքային ենթադասա
կան կառուցվածքային կառուցակարգով
(տար ած աշրջ ան–շրջան–բնակ ավ այր):
Պատմաերկրագրական մոտեցման տե
սանկյունից վերոնշալ ենթադասությունը
կարող է կառուցվել, օրինակ, հետևյալ
կերպ՝ տարածաշրջանին համապատաս
խան՝ պատմական աշխարհը (ըստ՝ Խո
րենացու
աշխարհացույցի),
շրջանին՝
գավառը և բնակավայրին՝ տվյալ բնակա
վայրի տեղում եղած և պատմականորեն
մինչև մեր օրերը հասած բնակատեղիները
և բնակավայրերը:
Երկր ագր ակ ան
ուս ումն աս իր ու
թյունն երը ոչ միա յն նպաստ ում են սո
վոր ող ի գիտ ելիքն եր ի ու կար ող ութ յո
ւններ ի հարստ ացմ ան ը, այլև նրանց
շրջապ ատ ում գտնվող պատմ ամշ ակ ու
թային և բնակ ան օբյեկտն եր ի նկատ
մամբ
արժ եք ային
համ ակ արգվ ած
մոտ եց ում ներ ի զարգ ացմ ան ը[2]: Սո
վոր ողն եր ի կողմ ից շրջակ ա տար ածք ի
բնակ ան և հաս ար ակ ակ ան օբյեկտն ե
րի ուս ումն աս իր ութ յունը նպաստ ում
է նրանց՝ ոչ միա յն աշխ արհ այացք ի
ընդլայնմ ան ը, այլև առհ աս ար ակ այդ
օբյեկտն եր ի նկատմ ամբ արժև որվ ած
վեր աբ երմ ունք ի ձևա վ որմ ան ը, որն էլ
պետք է հիմնվ ի ակտ իվ վարք ագծ ի
դրսևո րմ ամբ այդ օբյեկտն եր ի պահպ ա
նութ յանն ու պաշտպ ան ութ յան ը:
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Համալիր երկրագրական ուսումնասի
րությունները նաև նպաստում են սովո
րողի աշխարհաճանաչողության գեղա
գիտական ձևերի զարգացմանը և նրա
կողմից շրջակա տարածքի յուրացման
գործընթացում այդ ձևերի հաշվառմա
նը: Մարդու գործունեությունը ընթանում
է որոշակի գեղագիտական գաղափարնե
րի, պատկերացում ների և նպատակադ
րումների հիման վրա: Այն սովորողի մեջ
ձևավորում է գեղեցիկի ընկալման որոշա
կի ընդունակություն և ստեղծագործ մո
տեցման ելակետեր[3]:
Ելփին համայնքի ընդհանուր բնու
թագիրը: Ելփին համայնքը գտնվում է
Արփա գետի հովտի աջ մասում` տարած
վելով նրա Ելփին վտակի և վերջինիս
բազմաթիվ վտակների ավազանում: Ել
փին գյուղը հանդիսանում է մարզի դար
պասը հյուս–արևմուտքից: Այն հարավից
սահմանակից է Նախիջևանի Ինքնավար
Հանրապետությանը, արևմուտքից` Արա
րատի մարզի Զանգակատուն համայնքին,
արևելքից` Չիվա համայնքին: Ելփինից
մինչև Վայոց Ձորի մարզկենտրոն (Եղեգ
նաձոր) եղած հեռավորությունը կազմում է
27 կմ, իսկ մինչև Երևան` 96 կմ: Համայնքի
միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից
կազմում է 1550 մ, ամենացածր կետը՝ 1200
մ, իսկ ամենաբարձր կետը` Գնդասար
լեռնագագաթն է՝ 2946 մ բարձրությամբ:
Համայնքը գտնվում է Գնիշիկ–Հորթունի
գրաբենի հատակի հյուսիս–արևմտյան
հատվածում և արմուտքից շրջապատված
է Գնդասարի Հոնուտ լեռնաբազուկով,
հյուսիսից և արևելքից` Վարդենիսի լեռնե
րի հարավային Մկնասար և այլ բազուկ
ների շղթաներով, իսկ հարավից բացվում
է դեպի Արփա գետի հովիտ:
Համայնքի վարչական տարածքը կազ
մում է 4640 հա, բնակչությունը, 2011 թ.
հունվարի 1–ի դրությամբ, կազմել է 1389
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մարդ, որից տղամարդիկ՝ 704, կանայք`
685, տնտեսությունների թիվը` 259[1]: Հա
մայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց,
որտեղ դպրոցականների թվաքանակը
ներկայումս կազմում է շուրջ 200` նախ
կինում եղած 450 աշակերտի դիմաց:
Դպրոցի դասավանդող և օժանդակ աշ
խատակազմը շուրջ 30 է: Համայնքն ունի
մշակույթի տուն, գրադարան, բուժկետ` 2
աշխատակիցներով:
2008 թվականին գյուղում հանդիսա
վոր բացվեց Ելփին համայնքից Հայրենա
կան մեծ պատերազմում մասնակցած և
զոհված մարտիկների փառքը հավերժաց
նող հուշարձան: Նույն տարում գյուղում
բացվեց նաև եկեղեցի` նախկինում երկ
րաշարժից ավերված սրբավայրի տեղում:
Ելփին անվան առաջացումը: Ներ
կա անվանումը առաջացել է գյուղի տա
րածքում գտնվող պատմական Նրբույն–
Նրբին–Էրփին–Ելփին ձևափոխությունից:
Նրբույն գյուղի մասին կա հիշատակու
թյուն Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմու
թյուն նահանգին Սիսական» [5] գրքում:
Ելփին գյուղից մի փոքր հյուսիս գտնվել է
պատմական Նորո գյուղը, իսկ այդ գյու
ղից վերև՝ Շրեստիսարի գլխին գտնվել է
Նորո բերդը, որի մնացորդները դեռևս
առկա են: Ըստ նույն աղբյուրի՝ Ելփին
գյուղի ներկայիս վարչական տարածքում
են գտնվում պատմական Աղոպեն, Խնձո
րուտ, Կեչուտ, Ճոճանակ, Ճավաձոր, Մոխ
րոտ և այլ բնակավայրերը:
Հակիրճ պատմական ակնարկ: Ելփի
նը Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի բնակա
վայրերից մեկն էր: Ք.ա. VIII դարում այն
մտնում էր Ուրարտուի տիրույթների մեջ:
Այս վայրի առաջին բնակիչները թվագր
վում են էնելոիթով (պղնձե–քարեդարյան
ժամանակաշրջան): Համայնքի տարած
քում կան բազմաթիվ բնապատմական
հուշարձաններ. հին քարայրներ, որոնք
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բնակատեղի են հանդիսացել առաջին
բնակիչների համար, քարային կառույց
ների և միջնադարյան ամրոցի մնացորդ
ներ, խորը կիրճեր, գեղատեսիլ ժայռային
մերկացումներ, բրածո ֆլորայի մնացորդ
ներ և այլն: Քարի դարի գործիքները և
կենցաղի շատ առարկաներ այժմ կարելի
է տեսնել մարզկենտրոն Եղեգնաձորում
գտնվող երկրագիտական թանգարանում:
Համայնքի հարավ–արևմուտքում գտնվող
200 մերկարությամբ շղթան ավարտվում է
Վան–Տոսպի ժամանակաշրջանի (VIII–VII
դարեր Ք.ա.) քարայրով, որը, ամենայն
հավանականությամբ, հեթանոսական ծե
սերի իրականացման վայր է հանդիսացել:
Այստեղ բավականին լավ պահպանվել են
Վաղ Բրոնզի ժամանակաշրջանի Կուր–
Արաքսյան մշակույթի արտեֆակտներ:
Շատ են բնական աղբյուրները: Համայնքի
հարակից տարածքներում պահպանվել
են շատ խաչքարեր: Բացի դա, հարակից
տարածքներում կարելի է հանդիպել կեն
սակլիմայական ճարատարապետության
ժողովրդական տիպը: Այսպիսի ճարտա
րապետական նմուշները տարածված են
նաև Կովկասի այլ տարածաշրջաններում:
Համայնքի ներկա բնակչությունը ձև
ավորվել է 1828 թ. Ռուս–պարսկական
պատերազմից հետո, պատմական Հա
յաստանի Սալմաստ գավառի Բրադես
գյուղից տեղափոխված հայերով: Բնակ
չությունն ամբողջությամբ հայեր են՝ Հայ
առաքելական եկեղեցու հետևորդներ[5]:
Բնակլիմայական
պայմանները
և
տնտեսությունը: Ելփին համայնքը տա
րածվում է չոր տափաստանների, մարգա
գետնատափաստանների և մերձալպյան
լանդշաֆտային գոտիների սահմաններում:
Մթնոլորտային տեղումների տարե
կան միջին քանակը տատանվում է 280–
350 մմ սահմաններում, կլիման մեղմ է:
Ամենաբարձր դրական ջերմաստիճա

նը արձանագրվել է հուլիս ամսին+43˚C,
ամենացածրը` –30˚C հունվար ամսին:
Համայնքի բնակչությունը հիմնականում
զբաղվում է անասնապահությամբ և հո
ղագործությամբ: Գյուղի հյուսիսում՝ «Կե
չուտ» հանդամասի ճանապարհին, Ելփին
գետի աջակողմյան մասում կա հանգս
տյան գոտի` փոքրիկ լճակով ու գեղեցիկ
տաղավարներով[5]:
Համայնքի ժամանակակից
հիմնախնդիրները:
• Աշխատուժի արտահոսքը Ռուսաստա
նի Դաշնություն (հիմնականում սեզո
նային աշխատանքի համար),
• Ոռոգման համակարգի ոչ բավարար
հզորությունները, որն ակնհայտ է դառ
նում հատկապես գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի հասունացման շրջանում,
• Խմելու ջրի մատակարարման անբա
վարար համակարգը,
• Գյուղատնտեսական հումքի տեղում
մշակման հնարավորությունների ամ
բողջական բացակայությունը,
• Հնամաշ գյուղատնտեսական տեխնի
կան,
• Ճանապարհների վատ վիճակը,
• Սոցիալական ծառայությունների և հա
ղորդակցության վատ վիճակը[5]:
Սոցիալ–տնտեսական զարգացման
նախադրյալները: Համայնքի սոցիալ–
տնտեսական զարգացումը հնարավոր
է հետևյալ երկու ուղղություններով՝ գյու
ղատնտեսություն և տուրիզմ: Տուրիզմը
կարող է զարգանալ համայնքի տարած
քում և հարակից շրջաններում գտնվող
բազմաթիվ հնագիտական, ճարտարապե
տական և պատմական հուշարձանների
առկայության հիման վրա: Բացի այդ, այս
տեղ կարելի է զարգացնել ագրոտուրիզմը,
գաստրոնոմիական և ազգագրական տու
րիզմը: Գյուղատնտեսության զարգացումը
կապվում է առաջին հերթին օրգանական
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հողագործության և անասնապահության
զարգացման հետ: Առաջնային կարող են
դառնալ անասնապահական` կաթի, միս,
բրդի և հողագործական` մրգեր, բանջարե
ղեն և խաղող մթերքների վերամշակումը:
«Արենի» սորտի խաղողը, որը մշակվում
է համայնքի հարավում` հարավահայաց
թեք լանջերն ի վրա, մեծ պահանջարկ ու

նի Երևանի կոնյակի գործարանի կողմից:
Մեղվաբուծությունը, որը նախկինում հա
մայնքի տնտեսության կարևոր ճյուղերից
մեկն էր, այժմ պահպանվում և զարգանում
է նախաձեռնող անհատների շնորհիվ:
Որոշակի ներուժ կա վերականգնելու նաև
նախկինում տարածված թթենու մշակու
թյունը և շերամապահությունը[7]:

Գրականություն
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3.
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6.
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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.
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ԼԻԼԻԱ ՎԵՐԴՅԱՆ

Ուսանողների սոցիալ – հոգեբանական ԵՎ
ուսումնամասնագիտական հարմարման
հիմնախնդիրը բուհում
Բուհը սոցիալ – մանկավարժական յու
րահատուկ համակարգ է, որում իրակա
նանում է ուսանողների սոցիալ – հոգե
բանական և ուսումնամասնագիտական
հարմարումը: Դա նշանակում է ուսանող
ների` կրթական նոր միջավայրում ակտիվ
և ստեղծագործաբար ներգրավում, որի
գործընթացում ձևավորվում են ուսում
նական գործունեության արդյունավետ
կազմակերպման նոր կարողություններն
ու հմտությունները, հետաքրքրությունն
ընտրած մասնագիտության նկատմամբ,
կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքի
համակարգին ընտելացումը, ինքնագնա
հատման կարողությունները:
Բուհում առաջին կուրսի ուսանողի
հարմարումն իրականանում է բարդ կեն
սափուլում, որը բնութագրվում է մի շարք
հակասություններով:
Ուշ պատանեկան հասակը` պատա
նեկության երկրորդ շրջանը, համընկ
նում է մարդու ֆիզիոլոգիական հնա
րավորությունների, ստեղծագործական
գործունեության, իմացական կարողու
թյունների առավելագույն զարգացման,
աշխարհաճանաչողության և ինքնաճա
նաչման, աշխարհայացքի ձևավորման
կարևոր շրջան է: Հատկապես այս տա
րիքում է ձևավորվում հոգևոր – բարոյա
կան, գաղափարական և սոցիալական
հասունության այն մակարդակը, որը
երիտասարդին դարձնում է հասարա
կայնորեն ակտիվ, սոցիալականացված

անձ` նոր հետաքրքրություններով ու
ձգտումներով (4):
Նոր միջավայրում կոլեկտիվի ձևավո
րումն ընթանում է ուսանողի կողմից իր
անհատականության դրսևորման ներքին
մղմամբ. փորձ է արվում դիրք ձեռք բե
րելու միջավայրում, ցանկություն է առա
ջանում տարբերվելու մյուսներից, ի հայտ
են գալիս, հեղինակության ձեռքբերման
կողմնորոշումներ: Վառ արտահայտվում
են անձնային որակները, իրենց կողմից
ձևավորված պահանջային համակարգը,
վարքագծային դրսևոր
 ումները: Անհա
տականացման փուլում մեծ ուշադրություն
է դարձվում արտաքին տեսքին, խոսելու
ոճին, կեցվածքին, հաղորդակցման տե
սակներին և ոճերին (1):
Բուհ ընդունելությունը և ուսումնառու
թյունը կապված են կյանքի, գործունեու
թյան և կենցաղի էական փոփոխություն
ների հետ: Առաջին կուրսի ուսանողների
հարմարումն ընթանում է ըստ հետևյալ
մակարդակների`
• հարմարում ուսուցման նոր համա
կարգին,
• հարմարում ուսումնական ռեժիմի փո
փոխությանը,
• ներգրավում նոր կոլեկտիվում:
Բուհական միջավայրին հարմարման
գործընթացում առկա են հետևյալ դժվա
րությունները`
• կյանքի սովորական ռիթմի փոփոխու
թյունը,
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• հուզական ապրումները` կապված
դպրոցական կոլեկտիվից և համադա
սարանցիներից հեռանալու հետ,
• ապագա մասնագիտության վերաբե
րյալ ոչ բավականաչափ ձևավորված
պատկերացումները,
• կենսական նոր պայմաններում աշխա
տանքի և հանգստի օպտիմալ ռեժիմի
պահպանման անկարողությունը,
• ինքնակառավարման ցածր մակար
դակը (ինքնուրույն աշխատանք իրա
կանացնելու, հանձնարարված նյութը
մշակելու, տեղեկատվություն որոնելու,
համակարգելու, սկզբնաղբյուրներով
աշխատելու, տպագիր և էլեկտրոնային
գրականություն ձեռք բերելու, դասա
խոսություններ գրառելու հմտություն
ների ոչ բավականաչափ ձևավորվա
ծությունը),
• ուսումնական գործունեությամբ ծան
րաբեռնվածությունը, որը նյարդահո
գեկան լարվածություն է առաջացնում,
• ակադեմիական բարձր պահանջները,
ուսումնական նյութի դժվարությունը,
հանրակրթական ցածր պատրաստու
թյունը, նոր առարկաների և գործու
նեության նոր ձևերի յուրացման հետ
կապված դժվարությունը,
• համակուրսեցիների և դասախոսների
ներկայությամբ հրապարակավ ելույթ
ունենալու վախը, կաշկանդվածությու
նը, հաղորդակցման և բանավիճելու
հմտությունների պակասը, համա
կուրսեցիների և դասավանդողների
հետ հարաբերություններ ձևավորելու
անվճռականությունը,
• նոր միջավայրում հոգեբանական ան
հարմարավետությունը, հաճախումնե
րի ամենօրյա վերահսկողության գոր
ծընթացից անբավականությունը,
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• հեռավոր մարզերից, արտերկրից
եկած ուսանողների համար սոցիալ –
տնտեսական բնույթի հիմնախնդիր
ները` կապված բնակարանի և ֆի
նանսական միջոցների ապահովման,
քաղաքի միջավայրին և կենսաձևին
հարմարման, մերձավորներից հեռու
գտնվելու և հուզական աջակցության
բացակայության հետ,
• բարձրագույն կրթության համակար
գում ուսուցման կազմակերպման նոր
ձևերին անցումը, ուսումնական գոր
ծունեության արդյունքների վերահսկո
ղության և գնահատման ձևերի փոփո
խությունը:
Բնականաբար, նշված դժվարություն
ները ձևավորում են ֆիզիոլոգիական,
կենսաբանական, սոցիալական և հոգե
բանական բազմաթիվ գործոններ, որոնք
էական փոփոխություններ են առաջ բե
րում ուսանողների վարքի և գործունեու
թյան, տարիների ընթացքում ձևավորված
կարծրատիպերի մեջ:
Տեխնոլոգիական առաջընթացի և տե
ղեկատվության առատության պայմաննե
րում հաճախ առաջանում են գերհոգնա
ծություն, ընկճախտ, մտագործունեության
արդյունավետության նվազում, հուզական
գերլարվածություն, սթրես, մեկուսացում,
որից հնարավոր է խուսափել միայն հոգե
բանական համապատասխան աջակցու
թյան միջոցով:
Ուսանողների հարմարման հիմնախնդ
րի լուծման գործում կարևոր է խորությամբ
հետազոտել հատկապես սոցիալական և
ուսումնական դժվարությունները: Դրանց
մի մասը կապված է դպրոցի շրջանա
վարտների` բուհում ուսումնական և
կազմակերպական – հաղորդակցական
գործունեության հիմնական տեսակնե
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րի իրականացման ոչ բավարար չափով
պատրաստվածության հետ:
Բնականաբար, բուհի կրթական մի
ջավայրին արագորեն և առանց բար
դույթների են հարմարվում այն ուսանող
ները, ովքեր ավարտել են նախնական
և միջին մասնագիտական ուսումնա
կան հաստատություններ, տվ յալ բուհի
հենակետային վարժարանը: Դա պայ
մանավորված
է
կազմակերպաման
կավարժական այն սերտ կապերով և
փոխհարաբերություններով, որոնք ձև
ավորվում են բուհերի և այդ ուսումնա
կան հաստատությունների միջև: Ավագ
դպրոցականների
հանրակրթական
պատրաստությունն անհամեմատ բարձր
է, և եթե բուհի ու ավագ դպրոցի միջև
համագործակցությունն արդյունավետ է
իրակականում, բուհի տեղեկատվական,
քարոզչական, գովազդային գործունե
ությունը նպատակային է անցկացվում,
բուհում հետագա ուսումնառությանը սո
ցիալ–հոգեբանական հարմարման մե
խանիզմներ են մշակվում, ապա ուսա
նողներն առավել լավ են հարմարվում
բուհի կրթամշակութային միջավայրին:
Բավականաչափ արդյունավետ են
նաև բուհի նախապատրաստական բաժ
նի համակարգված գործունեությունը,
դպրոցականների ներգրավումը բուհի ու
սումնադաստիար
 ակչական գործընթացի
տարբեր ոլորտներում, առարկայական
օլիմպիադ
 աների համատեղ անցկացումը,
ուսանողների մասնագիտական պրակ
տիկայի համակարգված կազմակերպումը
համապատասխան կառույցներում, ուսա
նողներից և դասախոսներից կազմված
մասնագիտական խմբերի աշխատանքը
տվյալ բուհի գործունեության լուսաբան
ման ուղղությամբ և այլն:

Լ. Վ. Կոմարովսկայան գրում է, որ բու
հի կրթամշակութային միջավայրի պա
հանջներին ուսանողների հարմարման
առաջին փուլում պետք է աստիճանաբար
անցում կատարվի դպրոցում կիրառված
ավանդական մեթոդներից դեպի բուհա
կան ուսուցման նոր ձևեր ու մեթոդներ(3):
Լ. Ա. Անտոնովան նշում է, որ ուսում
նառության առաջին շրջանում առավել
մեծ ուշադրություն պետք է հատկացվի
ուսանողների հուզակամային հոգևիճա
կի ախտորոշմանը, տրամադրվածու
թյանը, միջանձնային հարաբերություն
ների բնույթին, ուսանողական խմբի
կոլեկտիվի ձևավորմանը` խուսափելու
համար ներխմբային հակամարտություն
ներից, բախումներից և անցանկալի մի
ջադեպերից, որոնք կարող են առաջանալ
տարբեր վայրերից եկած և սոցիալ – մշա
կութային զարգացվածության տարբեր
մակարդակ ունեցող ուսանողների միջև
(2): Սկզբնական շրջանում բավարարված
լինելով սոսկ բուհ ընդունվելու փաստից,
իրենց կյանքում տեղի ունեցած ոգևոր
 իչ
իրադարձությունից`
ուսումնառության
առաջին շրջանում, սակայն, այդ ոգևո
րությունը տեղի է տալիս շփոթվածության,
քանի որ ուսանողը կանգնում է նոր պա
հանջների և ուսումնական մեծ ծանրա
բեռնվածության առջև: Նախկին դպրոցա
կանն արդեն կատարել է իր ընտրությունը`
հայտնվելով սոցիալ – մշակութային նոր
իրավիճակում, որում նա պետք է հարմար
վի, դրսևոր
 ի ինքնակառավարման որակ
ներ և գիտելիքների ամենօրյա ստուգման
բացակայության պայմաններում կարողա
նա համակարգված յուրացնել ուսումնա
կան ծավալուն նյութը:
Ուսանողի սոցիալ – հոգեբանական
հարմարմանը խոչընդոտում են ոչ միայն
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ուսումնական գործընթացի կազմակերպ
ման նոր պայմաններն ու պահանջնե
րը, այլև ուսուցման բովանդակությունը:
Բարձրագույն կրթության համակարգում
ուսումնական դասընթացի բովանդակու
թյունը յուրացնելու համար բավական չէ
միայն գրառել դասախոսությունը. հան
րակրթական դպրոցում ուսումնական նյու
թը դասագրքերով յուրացրած աշակերտ
ները դժվարությամբ են համակերպվում
այն մտքին, որ բուհական ուսումնական
ծրագիրը խորությամբ յուրացնելու համար
անհրաժեշտ է աշխատել մեծածավալ տե
ղեկատվությամբ, ուսումնահետազոտա
կան ինքնուրույն աշխատանք կատարել,
ստեղծել թղթապանակներ, գրել ռեֆե
րատներ և այլն: Հատկապես մեծ դժվա
րություններ են զգում հեռավոր մարզերից
եկած ուսանողները, որոնք դժվարանում
են տեղեկատվություն ձեռք բերելու, գրա
դարանից, համակարգչից և համացանցից
օգտվելու հարցում: Այս դեպքում նրանք
զգում են դասավանդողների ու համակուր
սեցիների աջակցության կարիքը և համա
պատասխան վերաբերմունք չստանալով`
դառնում ինքնամփոփ, մեկուսացված,
չհաղորդակցվող: Դա կարող է նաև բու
հից հեռանալու պատճառ դառնալ: Սոցի
ալ – մշակութային նոր իրավիճակում նոր
խնդիրներ են առաջադրվում` կապված
հաղորդակցման և ուսումնական ակտի
վության հետ: Ուսումնական գործընթա
ցում ստեղծված տարբեր իրավիճակները,
հարաբերությունները,
փոխշփումները
տարբեր ձևով են ազդում առաջին կուրսի
ուսանողի վարքի և հոգեբանության վրա:
Ուսանողների մի մասը բուհի կրթամշա
կութային նոր պայմաններին հարմարվում
է առանց ցնցումների, բնականոն հունով,
մի մասը` հուզական լարվածությամբ, որն
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ուղեկցվում է ընկճվածությամբ, հիասթա
փությամբ, օտարմամբ: Եթե հարմարման
գործընթացը սահուն և արագ չի ընթա
նում, ապա արդյունավետորեն չեն ըն
թանում նաև հոգեկան մի շարք գործըն
թացներ` ուշադրությունը, հիշողությունը,
ընկալումը: Դա իր հերթին ուղեկցվում է
իր անձի նկատմամբ ոչ համարժեք պատ
կերացումներով, թերարժեքության բար
դույթով, բախումնային իրավիճակներով,
իր սոցիալական դերի ոչ ճիշտ ընկալմամբ
ու գնահատմամբ, աշխատունակության
անկմամբ, հոգնածությամբ, անտարբե
րությամբ, նույնիսկ հակահասարակական
արարքներով:
Առաջին կուրսի ուսանողների հարմար
ման գործընթացում կարևոր նշանակու
թյուն ունեն նրա հոգեբանական ակտիվու
թյան խթանումը, նոր տեղեկատվության
յուրացման ներքին պահանջմունքն ու
հետաքրքրությունը, ուսումնական տե
ղեկատվության մշակման նկատմամբ
համակարգված մոտեցումը: Նշված գոր
ծոնները պայմանավորում են համարժեք
հարմարողական վարքի ձևավորումը:
Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս,
որ հուզական անդրադարձը ևս ձևավո
րում է համարժեք հարմարողական վարք:
Հաճախ է պատահում, որ դասավանդո
ղի և համակուրսեցիների կողմից ուսա
նողի ձգտումներին, պատկերացումնե
րին, գործողություններին հակադրվելը,
նրա արարքների ոչ ճիշտ ընկալումն ու
գնահատումը հանգեցնում են հուզական
ցնցումների, որի արդյունքում ի հայտ են
գալիս հիասթափություն, վախ, տրամադ
րության անկում, ընկճախտ (դեպրեսիա):
Ուսանողների հարմարման գործընթա
ցի արդյունավետությունը պայմանավոր
ված է նաև նրանց անձնային կողմնորո
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շիչների ակտիվացմամբ: Առավել լավ են
հարմարվում այն ուսանողները, ովքեր ու
նեն կայուն համոզմունքներ, դիրքորոշում,
նպատակամղված են, հստակ պատկե
րացնում են իրենց նպատակները:
Քանի որ առաջին կուրսի ուսանողի
կենսագործունեության
համակարգում
առաջնային տեղ է գրավում ուսումնական
գործունեությունը, պետք է հաշվի առնել
ուսումնական գործընթացի սոցիալ – հա
ղորդակցական առանձնահատկություն
ները: Առաջին կուրսի ուսանողն իր գոր
ծունեությունը սկսում է նոր համակարգում,
որը հանրակրթության համակարգից էա
պես տարբերվում է իր նպատակներով,
խնդիրներով, պահանջներով, ուսուցման
մեթոդներով, ուսումնական աշխատանքի
կազմակերպման ձևերով, սոցիալական
հաղորդակցման ոճերով:
Ուսանողի` սոցիալական այդ միջա
վայրում հեշտորեն ինտեգրվելու համար
դասավանդողից և ուսանողների հար
մարման գործընթացում շահագրգիռ այլ
սուբյեկտներից պահանջվում է ուսում
նասիրել այն դժվարությունները, որոնք
ի հայտ են գալիս, որոնել դրանց հաղ
թահարման ուղիները: Ակնհայտ է, որ
նոր միջավայրում ուսանողներին դրա
կան լիցքեր է հաղորդում դասավանդող
– ուսանող, ուսանողական խումբ – ուսա

նող, ուսանող – ուսանող, բուհի կրթական
միջավայր – ուսանող փոխազդեցություն
ների բնույթը: Հարմարողական մեխա
նիզմներ ունեցող փոխազդեցությունը
խթանում է ուսանողի ինքնորոշումն ու
ինքնիրացումը, թույլ է տալիս նպատակ
ներ առաջադրել և իրականացնել դրանք:
Ընդսմին հարկ է հաշվի առնել այն հան
գամանքը, որ յուրաքանչյուր մարդու
հարմարողական հնարավորություններն
անհատական են` կախված ժառանգա
կան գործոններից, տարիքից, հոգեբա
նական – անհատական առանձնահատ
կություններից, խմբային գործունեության
տարբեր ձևերում նախկինում ընդգրկ
վածությունից, օրինակ` ավելի հեշտ են
հարմարվում այն ուսանողները, ովքեր
հաճախել են մարզական և մշակութային
տարբեր հաստատություններ, հասարա
կական գործունեության լայն փորձ ունեն:
Հարմարման գործընթացում ուսանողն
իրացնում է իր ներքին հնարավորություն
ները, կատարելագործում է ուսումնական
կարողություններն ու հմտությունները,
հաղորդակցումը, հետևաբար հարմարու
մը դիտարկվում է որպես անձնային ինք
նիրացման փուլ: Ուսումնական գործունե
ությունը, հարմարումը և ինքնիրացումը
միմյանց հետ փոխկապված և փոխպայ
մանավորված են:

Գրականություն
1.

Ղազարյան Ա., Սոցիալականացում, սոցիալականացման էտապները// Մանկավարժական
միտք, 2009, 1–2, 151–156։

2.

Антонова Л. А.Условия успешной адаптации студентов младших курсов к условиям вуза //
Среднее профессиональное образование, 2008, 69–71.

3.

Комаровская Л. В., Психолого–педагогические аспекты адаптации студентов к учебному
процессу в вузе.–Кишинев։ КГУ, 1990, с. 80.

4.

Психология подростка; учебник/ под ред. А. А. Реана, СПб. Плайм–ЕВРО–ЗНАК, 2003,
с. 480.

61

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Проблема социально–психологической и учебно–профессиональной
адаптации студентов в вузе
Л. Вердян
В статье рассматриваются проблемы социально–психологической и учебно–профес
сиональной адаптации в вузе. Выявлены трудности адаптации в образовательной сре
де вуза. Обосновывается, что стимулирование психологической активности в процессе
адаптации первокурсников имеет важное значение.
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
Այսօր ժամանակակից կրթության շատ
հիմնախնդիրներ ուղղակիորեն կապված
են տեղեկատվական և հաղորդակցական
գործընթացների հետ: Գործնական աշ
խատանքը վկայում է (Ստեփանյան Ա. Գ.,
Գաբրիելյան Հ. Հ., 2011, Лилия Г., 2013 և
այլք), որ կրթական համակարգի ուսում
նամեթոդական,
գիտամանկավարժա
կան, գիտահետազոտական, ինչպես նաև
ծրագրային ապահովման և կրթական այլ
ռեսուրսները բավականին արագ են հնա
նում: Ուստի մանկավարժը, այդ թվում
նաև ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը,
իր մասնագիտական գործունեության ըն
թացքում պետք է կարողանա ճիշտ ժամա
նակին կիրառել ոչ միայն տեղեկատվա
կան կրթական ժամանակակից նյութեր,
այլև տեխնոլոգիաներ, որոնք արագ
կարձագանքեն նոր ձևավորվող մասնա
գիտությունների շուկայի պահանջներին:
Այս համատեքստում պետք է առանձնակի
նշել, որ ժամանակակից կրթական խնդիր
ների լուծման համար իրենց յուրահատուկ
տեղն ունեն համակարգչային տեխնոլո
գիաները, որոնց բուռն զարգացումը լայն
հնարավորություն է ընձեռում ֆիզիկական
կուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտական
գործունեությունը բարձրացնելու որա
կական նոր մակարդակի: Այդ պատճա
ռով համակարգչի հետ աշխատելու և այն
գործունեության տարբեր ոլորտներում
կիրառելու կարողությունը յուրաքանչյուր
մասնագետի համար դառնում է կարև
 ո
րագույն բաղադրիչ:

Նման պարագայում պետք է նշել, որ
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչը դառ
նում է ֆիզկուլտուրային կրթության վե
րակառուցված բովանդակության կրողը,
մասնագիտական գործունեության ար
դյունավետությունն ապահովող մանկա
վարժական պայմանների կազմակերպո
ղը: Ըստ այդմ` ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցիչն իր մասնագիտական գործունե
ությունը պետք է կառուցի ժամանակա
կից պահանջներին համապատասխան`
տիրապետելով մասնագիտական կոմպե
տենտության բովանդակությանը:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի
մասնագիտական կոմպետենտության բո
վանդակությունում իր առանցքային տեղն
ունի
տեղեկատվական–հաղորդակցա
կան կոմպետենցիան, որի տիրապետումը
դառնում է ֆիզիկական կուլտուրայի ժա
մանակակից դասի արդյունավետ անց
կացման պարտադիր պայման:
Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչնե
րի մասնագիտական կոմպետենտության
և մոդելի ձևավորման, նրանց մասնագի
տական գործունեությունում անհրաժեշտ
տեղեկատվության պահանջարկի պար
զաբանման, տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների տիրապետման մակարդակի և
առարկայի դասավանդման գործընթա
ցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման վերաբերյալ նրանց կարծիքի
բացահայտման նպատակով մեր կողմից
կատարվել է սոցիալ–մանկավարժական
ուսումնասիրություն, որի համար կազմ
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վել է հատուկ հարցաթերթիկ` բաղկացած
16 հարցից: Հարցերն ունեն պատասխա
նի այլընտրանքային տարբերակներ, ընդ
որում հարցվողները հնարավորություն ու
նեին ընտրելու մեկից ավելի պատասխան
ներ և պարզաբանելու իրենց տեսակետը:
Սոցիոլոգիական հարցումն իրականաց
վել է ՀՀ բոլոր մարզերում և ԼՂՀ–ում:
Հարցմանը ընդհանուր առմամբ մաս
նակցել է ֆիզիկական կուլտուրայի 620
ուսուցիչ, որոնցից 45,0 տոկոսն արական
սեռի, 55,0 տոկոսը` իգական: Նրանցից
84,7 տոկոսն ուներ բարձրագույն մասնա
գիտական կրթություն, իսկ միջին ման
կավարժական ստաժը կազմում էր 14,7
տարի: Պարզվեց, որ նրանց 73,2 տոկո
սը հիմնականում դասավանդում է միջին
դասարաններում, 25,3 տոկոսը` կրտսեր
և 42,6 տոկոսը` բարձր դասարաններում:
Հարցմանը մասնակցած ֆիզիկական
կուլտուրայի ուսուցիչների ընդամենը 24
տոկոսն է վերջին հինգ տարիներին ան
ցել վերապատրաստում: Սա այն դեպքում,
երբ հենց նշված ժամանակահատվածում
դպրոցականների ֆիզիկական դաստիա
րակության գործընթացում տեղի են ունե
նում առանցքային փոփոխություններ:

Այն հարցին, թե զբաղվում ե՞ն գիտա
մեթոդական գործունեությամբ, հարցվող
ների բացարձակ մեծամասնությունը` 95,2
տոկոսը, տվել է բացասական պատաս
խան, և ընդամենը 4,8 տոկոսն է դրական
պատասխանել: Արդյունքները վկայում
են, որ ներկա ժամանակաշրջանում անհ
րաժեշտ է ոչ միայն ուղղակի ակտիվացնել
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի գործու
նեության ընթացքում գիտամեթոդական
ուղղվածությունը, այլև պետք է ամենից
առաջ նրա աշխատանքը բերել համա
պատասխան պատշաճ պայմանների: Նա
պետք է առաջնահերթ կատարի այն գոր
ծառույթները, որոնք նրա մասնագիտու
թյան հանդեպ ունեն առաջնային պահանջ
ներ: Չնայած ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցիչները չեն զբաղվում գիտամեթոդա
կան գործունեությամբ, սակայն կատարում
են մի շարք գործառույթներ, որոնք պատ
կերված են գծապատկեր 1–ում:
Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ ֆի
զիկական կուլտուրայի ուսուցիչներն առավե
լապես կազմակերպում են ֆիզկուլտ–առող
ջարարական միջոցառումներ (58,0 տոկոս),
իսկ գիտահետազոտական գործունեությու
նը գտնվում է հետին պլանում (3,7 տոկոս):
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

Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ
դպրոցական ֆիզիկական կուլտուրա
յի կրթական ոլորտի տեղեկատվական
և մեթոդական ապահովվածության մա
կարդակը բարձր են գնահատում ուսու
ցիչների ընդամենը 13 տոկոսը, որը վկա
յում է դպրոցականների ֆիզկուլտուրային
կրթության ոչ բավարար ապահովվածու

թյան մասին:
Հաջորդ հարցն ուղղված էր բացահայ
տելու, թե ֆիզիկական կուլտուրայի ուսու
ցիչները «Ֆիզիկական կուլտուրա» առար
կայի կրթական ոլորտից առավելապես
ինչպիսի՞ տեղեկատվության պահանջարկ
ունեն: Արդյունքները պատկերված են
գծապատկեր 3–ում:
Գծապատկեր 3

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

Ակնհայտ է` «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայի դասավանդման գործընթա
ցում ուսուցման նոր մեթոդների և միջոց
ների ուղղությամբ պակասուրդի առկա
յությունը, որը նշել են հարցվողների 62,6
տոկոսը, ինչպես նաև մեծ է ուսուցիչների
պահանջարկը դպրոցականների գործու
նեության գնահատման նոր ձևերի վերա
բերյալ (46,8 տոկոս):

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների
բացարձակ մեծամասնությունը (98,7 տո
կոս) ցանկություն է հայտնել, որ լինի ու
սուցիչների հանրապետական խորհուրդ,
որտեղ կքննարկվեն իրենց հետաքրքրող
մասնագիտական հարցերը:
Ուսուցիչների պատասխանները «Կա
րողանո՞ւմ եք աշխատել համակարգ
չով» հարցին ցույց տվեցին, որ հարցված
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մանկավարժների 49,7 տոկոսը ընդհան
րապես չի կարողանում աշխատել: Այս
առումով պետք է նշել, որ համակարգչին
տիրապետողների մեծամասնությունը մա
կերեսորեն էր կարողանում աշխատել:
Ըստ այդմ` անհրաժեշտ է ընդգծել` համա
կարգչին տիրապետման մակարդակը դե
ռևս չի երաշխավորում նրա գործնական

կիրառումը, որը հիմնավորվում է հաջորդ
հարցի մեկնաբանման ժամանակ: Այս
պես, պարզվեց, որ ուսուցիչների 49 տոկո
սը ընդհանրապես չի օգտվում ինտերնետ
ցանցից, և ընդամենը 38,9 տոկոսն է, որ
հաճախակի օգտվում է ինտերնետից, իսկ
թե ի՞նչ նպատակով, պատկերված է գծա
պատկեր 4–ում:

Գծապատկեր 4

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների կողմից ինտերնետի օգտագործման նպատակները

Գծապատկեր 4–ից երևում է, որ ուսու
ցիչների բացարձակ մեծամասնությունն
ինտերնետն օգտագործում է որպես հա
ղորդակցման, ազատ ժամանցը նոր ձևով
կազմակերպելու միջոց:
Հաջորդ
հարցի
պատասխաննե
րի վերլուծության արդյունքում պարզ է
դառնում, որ ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցիչները դրական են վերաբերում

համակարգչի կիրառմանը «Ֆիզիկա
կան կուլտուրա» առարկայի դասավանդ
ման ընթացքում: Այս հարցի վերլուծու
թյան արդյունքները պատկերված են
գծապատկեր 5–ում: Հետաքրքիր է, որ
ուսուցիչների մեծամասնությունը (63,2
տոկոս) նպատակահարմար է գտնում
համակարգիչը կիրառել տարրական
դասարաններում։
Գծապատկեր 5

Համակարգչի կիրառման նպատակահարմարությունն ըստ դասարանների

Հաջորդ հարցն ուղղված էր բացահայտելու, թե համակարգիչը ծրագրային ո՞ր բաժ
նում է առավելապես նպատակահարմար կիրառել: Արդյունքները պատկերված են
գծապատկեր 6–ում:
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Գծապատկեր 6
Համակարգչի կիրառման նպատակահարմարությունն ըստ ծրագրային նյութի

Գծապատկերից երևում է, որ ուսուցիչ
ներն առավելապես նպատակահարմար
են գտնում համակարգիչը կիրառել տե
սական գիտելիքների հաղորդման (89,8
տոկոս) և մարզախաղերի դասավանդման
ընթացքում (72,9 տոկոս):
Եվ վերջում ուսուցիչներն ամրագրում
են, որ «Ֆիզիկական կուլտուրա» առար
կայի դասավանդման գործընթացում հա
մակարգչի կիրառումը թույլ կտա լուծել
առողջարարական (20,6 տոկոս), դաստի
արակչական (39,8 տոկոս) և կրթական
(63,5 տոկոս) խնդիրները:
Կատարված սոցիալ–մանկավարժա
կան ուսումնասիրությունը վկայում է, որ
այսօրվա դրությամբ չի կարելի խոսել ֆի
զիկական կուլտուրայի ուսուցչի գիտամե
թոդական գործունեության մեջ տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների կիրառման
արդյունավետության մասին: Միևնույն
ժամանակ ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի մասնագիտական գործունեության
ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլո
գիան
 երի առավել լայն կիրառման հա
մար կան մի շարք հնարավորություններ՝

էլեկտրոնային դասագրքերի և թեստային
առաջադրանքների, սովորողների ֆունկ
ցիոն
 ալ վիճակի ցուցանիշների և շարժո
ղական ընդունակությունների թեստավոր
ման արդյունքների մաթեմատիկական
վիճակագրական մշակման ծրագրերի
օրինակով (А. А. Таран, 2009, Ա.Գ. Ստե
փանյան, 2012 և այլք):
Այսպիսով, ֆիզիկական կուլտուրայի
ուսուցչի տեղեկատվական հաղորդակ
ցական կոմպետենցիան ժամանակակից
ֆիզկուլտուրային կրթության որակի հիմ
նական չափանիշներից է: Կրթության հու
մանիզացման պայմաններում նորացվում
է «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի
բովանդակությունը և կառուցվածքը, փո
փոխվում են ֆիզիկական կուլտուրայի ու
սուցչի մասնագիտական գործունեության
որակի չափանիշները, որոնց պատրաստ
չէ դպրոցական պրակտիկան: Անհրա
ժեշտ են մանկավարժական–կազմակերպ
չական և գիտամեթոդական պայմաններ
ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մաս
նագիտական կոմպետենտության կատա
րելագործման համար։
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Лилия Г. Модернизация системы школьного образования–веление времени
http։//www.bashinform.ru/news/542939/
Таран А. А., Компьютерные технологии на уроках физической культуры //Физическая
культура в школе, N 2.–2009.–ст. 25–26.

Ниформационно–коммуникационные компетенции в профессиональной
деятельности учителя физической культуры
А. Степанян
В этой статье сделается попытка определить содержание профессиональной ком
петентности учителей физкультуры по вопросам проектирования информационной
компетентности. Былы проведены социально–педагогическое исследование в котором
приняли участие 620 преподавателей с разных регионов Республики Армения и На
горного Карабаха. Результаты социально–педагогического исследования показали, что
информационные технологии в профессиональной деятельности учителя физкультуры
почти не применяются.
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 отличие от многих других профессий
деятельность авиаспециалистов проходит
в условиях достаточно высокой степени
риска погибнуть в результате несчастного
случая, аварии или катастрофы. На сегод
ня, несмотря на значительный прогресс в
области совершенствования авиационной
техники с точки зрения повышения на
дежности ее эксплуатации, наблюдается
рост человеческих жертв и материально
го ущерба из–за аварий или катастрофы.
Именно поэтому специалисты все чаще ак
центируют внимание не на проблеме тех
нической надежности воздушного судна, а
на человеческом факторе в безопасности
летного труда.
Определяющ
 им понятием деятельно
сти человека в эргатической системе яв
ляется операторская работа. Сущность
его заключается в приеме, переработке
информации, поступающей от техничес
ких средств, принятии необходимых ре
шений и выполнении необходимых уп
равляющих воздействий. Таким образом,
оператор – это человек, который руково
дит по заданной программе сложной тех
нической системой, в которой управле
ние осуществляется дистанционно, т.е.
отсутствует жесткая связь между входной
и выходной информацией. Это важно от
метить, поскольку кажущаяся на первый
взгляд широкая автоматизация процессов
обработки информации и управления ка
сается на самом деле только детермини

рованных компонентов. Но недетермини
рованный характер технической системы
в целом определяет необходимость при
сутствия человека – оператора. При этом
он выступает в качестве основного звена
эргатической системы. Продолжающее
ся усложнение техники только усиливает
значимость человека – оператора и, вме
сте с тем, предъявляет повышенные тре
бования к уровню его интеллектуальной,
эмоцион
 альной и психофизиологической
подготовленности [1,с.15].
Б.Ф. Ломов, характеризуя деятельно
сти человека – оператора, отмечал важ
нейшую его особенность, которая заклю
чается в том, что она осуществляется не с
реальным объектом, а с его информаци
онной моделью, под которой понимается
«организованное изображение реальной
ситуации в соответствии с определенной
системой правил, передающаяся на уст
ройство индикации»[4]. Автор различает
четыре этапа деятельности человека –
оператора: на первом этапе информация
обнаруживается и декодируется, на втором
– обрабатывается, на третьем этапе реша
ется вопрос о выполнении необходимых
операций, обрабатываются данные, по
лученные при анализе информационной
модели и сопоставляются с заранее из
вестной информацией, на четвертом эта
пе реализуется принято решение. Для ус
пешной профессион
 альной деятельности
оператору необходимо профессиональное
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здоровье, запас психофизиологических
резервов и высокий уровень профессио
нализма[2, 7, 8].
Исследования деятельности летного
состава в целом позволило сделать выво
ды, что специфические прикладные тре
бования профессии определяют следую
щие факторы: длительное пребывание
в условиях ограниченного двигательного
режима, монотонности, со значительной
продолжительностью рабочего дня и не
достатком перерывов для отдыха;высокая
степень нервно–психической напряженно
сти оператора особенно сложных систем
управления при длительном статическом
напряжении мышц спины и ног;длитель
ное воздействие шума, вибрации и перег
рузок;дыхание под избыточным давлени
ем;большая информационная перегрузка
и степень ответственности за выполнение
поставленной задачи.
В профессиональной деятельности
авиационных специалистов основную
роль играют надежностные качества в
обеспечении безопасности полетов. На
дежность является совокупным качест
вом, свойства человека, что обусловлено
его направленностью на профессиональ
ную деятельность, профессиональной
подготовленностью и опытом. На уро
вень профессиональной надежности спе
циалиста влияют и степень развития его
профессионально важных качеств, и со
стояние функциональных систем организ
ма. Формирование профессиональной на
дежности специалиста представляет собой
эволюционный процесс, совпадающий с
процессом профессионализации субъекта
труда. Можно говорить о последователь
ном «наращивании» надежности специа
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листа, которые сменяют друг друга на эта
пах его профессионального становления:
профессиональной ориентации; профес
сион
 ального выбора; профессиональной
подготовки; профессион
 альной адаптации
и т.п. В процессе профессионализации
особо ответственная роль принадлежит
этапу профессиональной подготовки спе
циалиста, осуществляем
 ой в учебных за
ведениях[6].
Наиболее существенным компонентом,
определяющим качество профессиональ
ной деятельности оператора сложных си
стем управления (ОССУ), является состо
яние готовности к экстренным действиям
– своевременность и точность выполне
ния предписанных ему действий при вне
запном возникновении соответствующего
сигнала (команды). Поэтому надежность и
эффективность тесно связаны с тем, нас
колько быстро и безошибочно включается
оператор (группа операторов) в управле
ние техническими средствами. К основ
ным профессионально важным качествам
можно отнести следующее: способность к
эмоцион
 альной устойчивости (сохранять
устойчивость психических процессов и
двигательных действий в условиях эмоци
онального воздействия); совершенствова
ние функций внимания (распределения,
переключения, сосредоточения, объема),
кратковременной и оперативной памяти;
совершенствование тонкого двигатель
ного чувства, координации движений,
способности изменить их структуру в за
висимости от поступившей информации;
совершенствования вестибулярной устой
чивости, пространственной ориентиров
ки, способность прогнозировать разви
тие ситуации (экстраполяция действий),
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оценивать расстояние и скорость; совер
шенствования устойчивости организма к
перегрузкам; поддержание и совершенст
вование психофизиологических качеств,
предусмотренных для летного состава
формирование устойчивости организма
к гипоксии и дыханию под избыточным
давлением; совершенствования устойчи
вости к неблагоприятному воздействию
ограниченной двигательной активности
и монотонности, развитие и совершенст
вование силовой и статической выносли
вости формирование и совершенствова
ние прикладных двигательных навыков,
навыков выживания в сложных условиях
среды; формирование и совершенство
вание качеств психологической совме
стимости членов экипажа формирование
навыков и методов активного отдыха и
аутогенной тренировки летного состава
после длительного полета, поддержания
профессиональной
работоспособности
с использованием средств физической
подготовки, аутогенной тренировки в
длительных полетах.[3, 5]
Учитывая специфику летного труда
и особенности профессиональной дея
тельности авиаспециалистов, подготовка
будущих летчиков и авиадиспетчеров в
летном учебном заведении должна быть
направленна на формирование необходи
мых физических и психофизиологических
качеств. Ведущими физическими качест
вами для авиаспециалистов есть выносли
вость и скорость движений. Специальные
задания физической подготовки летного
состава определяются спецификой про
фессиональной деятельности и периодом
профессион
 ального совершенствования.
Для полной объективности необходимо
использовать как прямые, так и косвен

ные показатели работоспособности, ха
рактеризующие разные стороны летного
труда. Для определения целесообразности
той или иной направленности физической
подготовки авиационных специалистов в
основном определяется степенью «загру
женности» тех или иных конкретных ком
понентов труда операторов ОССУ в про
фессиональной деятельности, в том числе
при действиях в экстремальных условиях.
Научно–методический подход к оценке
влияния средств физической подготовки
на профессиональную работоспособность
операторов в экстремальных условиях
может дать комплексное использование
двигательных качеств, авиаспециалиста и
функциональных возможностей, которые
в той или иной мере присутствуют во всех
видах профессион
 альной деятельности
операторов ОССУ.
Таким образом,не смотря на науч
ный прогресс, человек остаетс я главным
звеном в управлении особо сложных си
стем. От своевременнос ти, точнос ти и
надежнос ти деятельнос ти авиаспециа
лис та зависит безопасность движения
на воздушном пространстве. Оптималь
ный уровень своевременнос ти и точно
сти деятельнос ти оператора слагаютс я в
надежность его работы, которая зависит
от социальных, психологических, психо
физиологических и профессиональных
качеств человек а.
В результате изучения психофизиоло
гических особенностей летного и диспет
черского труда можно сделать вывод о
необходимости организации и проведения
специальной психофизиологической под
готовки в плане повышения надежности
авиационных специалистов и повышение
на этой основе безопасности полетов.
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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.
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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
Ժամանակակից
տեղեկատվական–
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կի
րառման արդի պայմաններում կրթական
հաստատությունների
գործունեության
անբաժանելի մասն են գիտական և մեթո
դական հետազոտությունները, որոնց մեջ
ներգրավված են ուսուցիչները: Որպես
կանոն, այդպիսի հետազոտություններն
ուղղված են դպրոցականների ուսուցման
նոր մեթոդների և միջոցների ստեղծմանը:
Մեթոդական աշխատանքը ուսուցիչ
ների մանկավարժական վարպետության
բարձրացման կարևորագույն գործոնն է:
Նախկինում, երբ խոսում էին ուսուցիչ
ների գիտամեթոդական գործունեության
մասին, նկատի ունեին միայն նրանց կող
մից գրվող ռեֆերատները, հաշվետվու
թյունները և մշակումները: Ուսուցիչների
պարտականությունների շրջանակներում
էր միայն պետական կրթական չափո
րոշչի պահանջներին համապատասխան
կրթական ծրագրերի բովանդակության
պարտադիր նվազագույնի յուրացումն
ապահովելը, ինչպես նաև ժամանակ առ
ժամանակ դասավանդվող առարկաների
գծով մրցույթներ, օլիմպիադաներ, նպա
տակային էքսկուրսիաներ կազմակերպելը:
Ժամանակակից տեղեկատվական հե
ղափոխության պայմաններում, այդ ամե
նից բացի, անհրաժեշտ է ռացիոնալ կի
րառել կրթության ու դաստիարակության
նոր մեթոդները, եղանակները, ժամանա
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կակից հնարներն ու ձևերը, նպաստել տե
ղեկատվական–հաղորդակցական տեխ
նոլոգիաների կիրառմամբ ժամանակակից
ուսումնական նյութերի ձևավորման և
ստեղծման աշխատանքներին: Ուսուցիչնե
րը, հասկանալով, որ ներկայումս արդեն
անհնար է գիտամեթոդական գործունե
ություն իրականացնել առանց տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների օգտագործման,
կրթության ոլորտի ինովացիոն տեխնոլո
գիաները պետք է ակտիվորեն կիրառեն
իրենց աշխատանքում, քանի որ ուսուց
ման տեխնոլոգիաների հիմնական հաս
կացությունների հիմքում այսօր ընկած է
տեղեկութավորում եզրույթը: Այն մեծ նշա
նակություն ունի ժամանակակից կրթու
թյան բնագավառում, քանի որ ստեղծում
է տեղեկութավորման նախադրյալներ հո
գեբանամանկավարժական մշակումները
գործնականում ներդնելու, սովորողների
կողմից ինքնուրույնաբար նոր գիտելիքներ
և կարողություններ ձեռք բերելու համար:
Ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները հնարավորություն են
տալիս մանկավարժներին նյութեր հավա
քելու, դրանք մշակելու, ժամանակակից
գիտական գրականությանը և նորամու
ծություններին հետևելու, ինչպես նաև նո
րագույն հեռահաղորդակցական միջոցնե
րով հեռավար ուսուցում կազմակերպելու:
Էլեկտրոնային փոստը, գիտական հե
ռուստա– և տեսակոնֆերանսները, online
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գիտաժողովները պետք է դառնան ման
կավարժների գիտահետազոտական գոր
ծունեության անբաժանելի գործիքները:
Ուսուցիչները գիտամեթոդական հե
տազոտություններ կատարելիս բախվում
են բազմազան տվյալներ ուսումնասի
րելու անհրաժեշտությանը: Տեղեկույթի
տարածման նորագույն այնպիսի միջոցի
առաջացման շնորհիվ, ինչպիսին է հա
մացանցը, այդպիսի տեղեկույթ ստանա
լը զգալիոր
 են հեշտացել է: Սակայն հա
մացանցն օգտագործելիս պետք է հաշվի
առնել այն, որ գիտական և մեթոդական
տեղեկությունների մշակման ճանապար
հին ուսուցիչները կարող են հանդիպել հե
տևյալ խնդիրներին.
• չստուգված մաթեմատիկական բանա
ձևեր,
• հասկացությունների՝ իրար հակասող
սահմանումներ,
• ոչ ճիշտ մեջբերումներ,
• հղումների բացակայություն և այլն:
Սակայն, չնայած այս ամենին, հան
րակրթական ոլորտի մասնագետների գի
տահետազոտական և գիտամեթոդական
աշխատանքում ՏՀՏ միջոցների օգտա
գործումն անհրաժեշտ է, քանի որ տեղե
կութավորման պայմաններում այն հնա
րավորություն կտա.
• զարգացնելու մանկավարժների գիտա
կան աշխատությունների էլեկտրոնային
հրատարակությունների համակարգը,
• ստեղծելու գիտական նվաճումների
վիրտուալ ցուցահանդեսներ, անցկաց
նելու սեմինարներ և գիտաժողովներ
գիտության տարբեր բնագավառնե
րում,
• օգտվելու հանրակրթական այլ ուսում
նական հաստատությունների գիտա
կան գրադարաններից,

• ստեղծելու հեռահաղորդակցական լա
բորատորիաներ, որոնք գիտական
և մեթոդական հետազոտություննե
րի մասնակիցների համար հասանելի
են դարձնում այն սարքավորումները,
որոնք անհրաժեշտ են հետազոտա
կան գործունեության իրականացման
համար:
Մանկավարժական
գործընթացում
ներկայումս ձևավորվել են նոր առաջ
նայնություններ. ուսուցման գործընթացը
անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողու
թյունների սովորական փոխանցումից
պետք է վերածվի ստեղծագործական
գործընթացի: Դրան կարելի է հասնել` կի
րառելով ուսումնական գործընթացի կազ
մակերպման տարբեր մեթոդիկաներ և
սկզբունքներ (ուսուցման խաղային մեթոդ,
տարբերակված ուսուցում, ծրագրավոր
ված ուսուցում, ուսումնական գործընթա
ցի կազմակերպման կոլեկտիվ սկզբունք,
գիտելիքների անհապաղ և անընդհատ
փոխանցման սկզբունքն իրագործող մե
թոդիկա, էլեկտրոնային պաշարների կի
րառմամբ ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման սկզբունք, հեռավար
կրթություն և այլն):
Տեղ եկ ատվ ակ ան
ժամ ան ակ ակ ից
տեխն ոլոգ իա ն եր ի վրա հիմնվ ած կրթու
թյան արդ յուն ավ ետ ութ յուն ը հաճ ախ
կախվ ած է ոչ այնք ան օգտ ագ ործվ ող
տեխն ոլոգ իա ն եր ի տես ակն եր ից, որ
քան կրթակ ան խնդիրն եր ի լուծմ ան
նպատ ակ ով այդ տեխն ոլոգ իա ն եր ի կի
րառմ ան որակ ից: Մանկ ավ արժ ակ ան
աշխ ատ անք ի որակ ի բարձր ացմ ան հա
մար անհր աժ եշտ է կրթակ ան համ ա
կարգ ում կատ արվ ող գիտ ամ եթ ոդ ակ ան
աշխ ատ անք ի շար ուն ակ ակ ան տեղ եկ ու
թավ որ ում:
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Ուսուցիչն իր մեթոդական աշխատան
քում առաջինը պետք է որոշի` ինչպիսի ու
սուցում է պատրաստվում իրականացնել`
ավանդակա՞ն, որի դեպքում օգտագործ
վում են համակարգիչներ (երբեմն դա
անվանում են համակարգչային աջակցու
թյուն ավանդական ուսուցմանը), թե՞ ուսու
ցում, որն իրականացվում է համակարգչի
միջոցով:
Առաջին դեպքում համապատասխան
ձևով ծրագրավորված համակարգիչը կի
րառվում է տարբեր դիդակտիկ խնդիրնե
րի լուծման համար. 1) տեղեկությունների
ներկայացում տարբեր ձևերով (խոսքա
յին, ակնառու, փորձարարական), 2) սովո
րողների մեջ տարբեր առարկաներից հա
մաուսումնական և հատուկ գիտելիքների
ու հմտությունների ձևավորում, 3) ուսուց
ման արդյունքների վերահսկողություն,
գնահատում և ուղղում, 4) անհատական
և խմբային ուսուցման կազմակերպում, 5)
ուսուցման գործընթացի կառավարում:
Երկրորդ դեպքում համակարգիչը ման
կավարժական տեղեկությունների բանկի
գործառույթ է կատարում. իր հիշողության
մեջ այն հավաքում, պահպանում և ուսուց
չի տրամադրության տակ է դնում սովո
րողների մասին տարատեսակ տվյալներ
(նրանց ուսումնական հաջողությունների,
հետաքրքրությունների,
բնավորության
գծերի, առողջության վիճակի, սոցիալա
կան կարգավիճակի վերաբերյալ և այլն):
Ուսուցչի համար կարևոր են նաև այն
հնարավորությունները, որոնք ընձեռում
է տվյալների բազաների կառավարման
էլեկտրոնային միջոցների օգտագործումն
ուսուցման գործընթացների վերլուծության
և մոդելավորման, մանկավարժական
վարկածների երկարաժամկետ դիտարկ
ման և ստուգման համար: Ուսուցչի աշ
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խատանքում համակարգչի կիրառության
ընդհանուր նպատակը ալգորիթմական
նոր տիպի մտածողությամբ սովորողների
ուսուցման արդյունավետության կտրուկ
բարձրացումն է:
Այսօր արդեն կան համակարգչային
բավական շատ ծրագրեր, որոնք մշակ
վել են ուսումնական գործընթացի կատա
րելագործման համար: Համակարգչային
ծրագրերը դասակարգվում են ըստ իրենց
նշանակության:
1. Ուսուցման ավտոմատացված հա
մակարգեր, որոնք հնարավորություն են
տալիս ինքնուրույն յուրացնելու ուսումնա
կան դասընթացը կամ նրա մեծ մասը: Այն
սովորական դասագրքի, տեղեկատուի,
խնդրագրքի, լաբորատոր պրակտիկու
մի և յուրացված տեղեկության փորձա
գետի հատկանիշների համակցություն
է: Այս ծրագրերն օգտագործողի համար
ապահովում են առաջարկված նյութի յու
րացման հաջորդականությունը, արագու
թյունը, տեսության ուսումնասիրման հա
ջորդականությունն ինքնուրույն ընտրելու,
տիպային խնդիրների լուծման մեթոդները
հասկանալու, տիպային խնդիրների լուծ
ման հմտություններ ձեռք բերելու, ինչպես
նաև ձեռք բերված գիտելիքների և հմտու
թյունների որակի ինքնավերահսկման
հնարավորությունը տնտեսում են սովորո
ղի ժամանակը:
2. Առարկային վերաբերող միջավայ
րերը հատուկ ծրագրեր են, որոնք թույլ են
տալիս գործողություններ կատարել որո
շակի դասի պատկանող օբյեկտների հետ:
Առաջադրված դիդակտիկ խնդիրը լուծե
լու համար աշակերտը գործողություններ
է կատարում միջավայրի օբյեկտներով`
ղեկավարվելով մեթոդական ցուցումնե
րով կամ էլ իրականացնում է հետազոտու
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թյուն, որի նպատակներն ու խնդիրները
որոշվել են հենց իր` աշակերտի կողմից:
3. Վերահսկող ծրագրերը ծրագրային
միջոցներ են` նախատեսված գիտելիքների
որակի ստուգման (գնահատման) համար:
Վերահսկող ծրագիրը սովորողին պետք
է հնարավորություն ընձեռի պատասխա
նելու ընդունվածին առավելագույնս մոտ
ձևով, ապահովի ստուգման արդյունքնե
րի արձանագրումը, հավաքումը, տպումը
և վիճակագրական վերլուծությունը: Վե
րահսկող ծրագիրը պետք է քննի պատաս
խանը` որոշելու համար` ճի՞շտ է այն, թե՞ ոչ,
և տա համապատասխան գնահատակա
նը` անկախ պատասխանի ձևից և շարա
հյուսական գրագիտությունից:
4. Համակարգչային խաղեր, որոնք
կարելի է ներկայացնել երկու ընդարձակ
բաժնով կամ դասով: Առաջինն այն խա
ղերն են, որոնց շարժիչ ուժը կենսական
որևէ իրադրությանը նմանակելու ցանկու
թյունն է (այսպիսի խաղերը սովորողին
նախապատրաստում են իմիտացիոն մո
դելավորման առանձնահատկությունների
հեշտ ընկալմանը): Երկրորդ դասին են
պատկանում այն խաղերը, որոնց առանց
քը առաջնություն շահելու ցանկությունն է:
Վերլուծելով ուսուցման գործընթացը հա
մակարգչային խաղերի համատեքստում`
կարելի է առանձնացնել կողմնորոշիչ և
կատարողական փուլերը: Համակարգչա
յին խաղերն էապես հարստացնում են ու
սումնական գործընթացը և թույլ են տալիս
ուսուցման գործընթացում նոր մոտեցում
ներ իրականացնել, ընդ որում գործընթա
ցը դառնում է շատ ավելի արդյունավետ և
քիչ տաղտկալի:
Հաշվողական տեխնիկայի կոնկրետ
օգտագործումը պայմանավորված է ու
սուցման առարկայով, նրա յուրացման

խորությամբ և գործնական կիրառության
ոլորտով: Ուսումնական առարկաների ու
սումնասիրության գործում համակարգչի
կիրառության ոլորտը չի սահմանափակ
վում ֆիզիկամաթեմատիկական և բնագի
տական առարկաներով: Համակարգիչը
հնարավորություն է ընձեռում որակապես
նոր մակարդակով ուսումնասիրելու նաև
հումանիտար առարկաները, օրինակ`
պատմություն և գրականություն, լեզուներ:
Այսպիսով, տեղեկույթի ուսումնասի
րումը, մշակումը և վերլուծությունը ման
կավարժի գիտամեթոդական գործունեու
թյան անբաժանելի մասը պետք է կազմեն,
քանի որ գիտական և մեթոդական հե
տազոտությունների մեծ մասը չի կարող
իրականացվել առանց տեղեկություննե
րի մշակման և ներկայացման մասնագի
տացված միջոցների օգտագործման:
Որպեսզի առավելագույնս իրականա
նան վերը նշված դրույթները, պետք է
մեծ ուշադրություն դարձնել ուսուցիչնե
րի մասնագիտական պատրաստվածու
թյան խնդիրներին դեռևս ուսանողական
տարիների ընթացքում: Խնդիրներից
մեկը կապված է ապագա մանկավարժ
ների տեսական գիտելիքների և փորձ
նական հմտությունների միջև եղած հա
կասությունների հետ: Մասնագետների
պատրաստվածության որակական վեր
լուծությունը վկայում է այն մասին, որ ու
սումնական հաստատություններ ավար
տած անձինք ոչ միշտ են ի վիճակի
անցնելու փորձարարական գործունեու
թյանը և համատեղելու տեսական և գործ
նական գիտելիքները: Մասնագիտական
փորձարարական գործունեության օպտի
մալացումը ենթադրում է գործընթացի լրի
վության ապահովում` սկզբնական էտա
պից մինչև արդյունքների վերլուծություն:
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Դրա համար անհրաժեշտ է իրականաց
նել ուսումնական գործընթացի մասնագի
տական գործունեության մոդելավորում,
այսինքն իրական ուսումնական գործու
նեության և ուսուցման բովանդակության
այնպիսի արտապատկերում, որն ապա
գա մանկավարժներին կտա մասնագի
տական գործունեության ամբողջականու
թյան ճիշտ ընկալում: Նշված դրույթները
թույլ կտան ապագա մանկավարժներին
հետագայում հեշտությամբ իրականացնել
իրենց աշխատանքային պարտականու
թյունները:
Ուսուցման գործընթացի մոդելավո
րումը պահանջում է համակարգային մո
տեցում և՛ մասնագիտական գործունեու
թյանը (գործունեության մոդելավորում),
և՛ ուսուցման ու կրթության բովանդակու
թյանը (մասնագետների պատրաստման
մոդել): Փորձնականորեն այդպիսի մոդել
ները բաղկացած են որակական բնութագ
րերից (մասնագիտական հմտություններ,
գիտելիքներ և անհատական հատկանիշ
ներ) և ուսումնական պլաններից ու ծրագ
րերից (ուսումնական տեղեկատվության
բովանդակություն և ուսումնական խնդիր
ների համալիր, որոնք ապահովում են գի
տելիքների և հմտությունների ձևավորում՝
նպաստելով մասնագիտական անհատա
կան հատկանիշների զարգացմանը):
Մասնագետների պատրաստման մո
դելի արդյունավետ կառավարումն իրա
կանացնելու համար անհրաժեշտ է նկատի
ունենալ տվյալ ուսումնական գործընթա
ցում ստեղծված հատուկ պայմանները:
Ըստ Վերբիցկու՝ ապագա մասնագետը
պետք է կարողանա կատարել սեփական
մասնագիտական գործունեության նմա
նակում (իմիտացիա)՝ կախված ուսումնա
կան գործընթացում ստեղծված հատուկ
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պայմաններից, ընդ որում այդպիսի գոր
ծունեությունն անվանում են «քվազիմաս
նագիտական»:
Ուսումնական գործընթացում մասնա
գիտական գործունեության մոդելների
մշակման մեթոդիկան ենթադրում է հե
տևյալը.
• Ապագա մանկավարժի մասնագիտա
կան գործունեության մոդելի մշակում:
Մասնագիտական
գործառույթներին
համապատասխան սահմանվում են
տիպային մասնագիտական խնդիր
ներ, որոնք պետք է լուծվեն նրա կող
մից՝ հաշվի առնելով ուսումնական
գործընթացում ստեղծված հատուկ
պայմանները:
• Տիպային խնդիրների նշանակության
և բարդության գնահատում: Կախված
այն հանգամանքից, որ ուսուցման
ժամանակը սահմանափակ է, նախա
պատվությունը տրվում է այն խնդիրնե
րին, որոնք հաճախ են հանդիպում ու
սուցման գործընթացում և համարվում
են առավել բարդ՝ պահանջելով մաս
նագիտական հատուկ պատրաստվա
ծություն:
• Տիպային մասնագիտական խնդիրնե
րի հիման վրա ուսումնա–ստեղծագոր
ծական խնդիրների մշակում: Տիպային
մասնագիտական խնդիրները առավել
բնութագրական են ստեղծագործա
կան բնույթի խնդիրների համար՝ լի
նելով բավարար չափով ընդհանրաց
ված:
Ուսումնա–ստեղծագործական
խնդիրները, ի տարբերություն տի
պային մասնագիտական խնդիրների,
հանդիսանում են սահմանված չափով
ընդհանրացված, միաժամանակ կոնկ
րետ, իրենց մեջ ներառելով քանակա
կան և որակական հատկանիշներ: Այս
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դեպքում խնդիրը լուծելով՝ ապագա
մասնագետը նմանակում է մասնագի
տական գործունեությունը, վերլուծում
է ստեղծված իրավիճակը, փնտրում է
նոր ուղիներ և մեթոդներ:
• Ուսումնական գործընթացում կոնկ
րետ մշակված ուսումնա–ստեղծագոր
ծական խնդիրների տեղի որոշում:
Ուսումնական գործընթացում ուսում
նա–ստեղծագործական
խնդիրները
առաջարկվում են այն ժամանակ, երբ
նրանց լուծման համար անհրաժեշտ
տեսական գիտելիքները լրիվ ուսում
նասիրված են:
• Ուսումնա–ստեղծագործական խնդիր
ների լուծման համար տվյալների տար
բերակների մշակում: Կախված ու
սուցման պայմաններից կատարվում
է տվյալների թարմացում: Ստացված
դիդակտիկ նյութերն արտացոլվում են
խնդրագրքերում:
Ուսումնական գործընթացում մասնա
գիտական գործունեության մոդելավորման
հիմնական սկզբունքները հետևյալն են.
• Մշակված մոդելի լրիվություն:
• Կապ տես ակ ան ուս ումն ակ ան նյու
թի հետ:

• Խնդիրների ընդհանրացում:
• Խնդիրների տիպայնացում` հաշվի առ
նելով գիտելիքների փոխանցելիությու
նը մի գործունեությունից մյուսին:
• Մասնագիտական
գործունեության
գործընթացում ապագա մասնագետ
ների տիպային սխալների և դժվարու
թյունների վերլուծություն:
• Ուսուցման համապատասխան ձևերի,
միջոցների և մեթոդների ընտրություն
ուսումնա–ստեղծագործական խնդիր
ների լուծման համար:
Հետևաբար, որպեսզի ձևավորվեն
կայուն գիտելիքներ, անհրաժեշտ է տե
սական և գործնական գիտելիքների
փոխադարձ կապ, կարևոր թեմաների
բազմաթիվ կրկնումներ, ստացած գիտե
լիքների և հմտությունների փոխանցելիու
թյան դրսևոր
 ում:
Գալիս ենք այն եզրակացության, որ
ուսուցիչների գիտամեթոդական գոր
ծունեության
տեղեկութավորման
և
մասնագիտական գործունեության ար
դյունավետ կառավարման համար անհ
րաժեշտություն է առաջանում ուսուցման
գործընթացը կազմակերպելու ըստ հե
տևյալ աղյուսակի.
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Նախկինում
Ուսուցիչների գիտամեթոդական
գործունեության տեղեկութավորման
և մասնագիտական գործունեության
մոդելավորման բնութագրիչ գծերը

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
նագիտական փորձարարական
գործունեության ու տեսական
գիտելիքների համատեղման
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 հմտությունների
ու կարողությունների ինտե
գրման ամբողջություն

Կրթական նյութերի հիման վրա նոր Առանձին
դասավանդող
տեխնոլոգիաների զարգացում և
տրամադրում, հիմնական մաս
նագիտական ֆունկցիաների
իրականացման փորձարարական
պատրաստվածության ապահովում

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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О информатизации научно–методической деятельности и моделировании
специализированной деятельности учителей
С. Погосян, Н.Григорян, Г.Петросян
В статье обоснована необходимость продолжения процесса информатизации деятель
ности учителей. Основной акцент поставлен на необходимости проведения научно–ме
тодических исследований со стороны педагогов в учебных заведениях с использовани
ем ИКТ в этой области. Представлены методика разработки моделей профессиональной
деятельности и основные принципы моделирования учебного процесса, предложена
типовая таблица разработки учебного процесса.
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
Անկախության ձեռք բերումից հետո
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության
բանակը, իբրև յուրահատուկ սոցիալա
կան երևույթ, զինվորական գործունեու
թյան կարևորագույն բաղադրամասն է և
լինելով զինվորական անձնակազմի ու
սուցման և դաստիարակության կառույց`
պատասխանատվություն է կրում իր
անձնակազմի համար, որի գործունեու
թյան իրականացնողն առաջին հերթին
զինվորական սպան է՝ զորքի բարոյա
կան ոգու կրողը:
Կարևորելով բանակում գոյություն ու
նեցող այսօրվա խնդիրները, իրական
կյանքի պահանջները և բարոյահոգեբա
նական վիճակը՝ սպային ներկայացվող
մանկավարժական պահանջները պիտի
իրագործվեն հետևողականորեն` հաշ
վի առնելով առկա և ծագող խնդիրները,
որոնց շարքում կարևոր է նաև սպայի ղե
կավարման ներուժը՝ նպատակ ունենալով
մշակելու և իրականացնելու մանկավար
ժական առաջադրանքներ, որոշումներ,
կոլեկտիվում առողջ մթնոլորտ ստեղծելու
համար ծառայողների միջև ձևավորել սեր
և հարգանք, որը բանակի հաջողության
գրավականն է: Այդ նպատակին հասնե
լու համար հրամանատարները, զինվորա
կան մասի ուսումնա–դաստիարակչական
հարցերով զբաղվողները և պատասխա
նատու այլ անձինք պետք է գործեն հա
մատեղ: Այդ խնդիրների լուծումն իրակա
նացնել՝
1. ըստ անհատական գործոնի, ամենօ
րյա պահանջների ազդեցությունների
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(տնտեսական, վարչական, սոցիալ–հո
գեբանական մեթոդներ և այլն):
2. ըստ նպատակային հատկանիշների
(ղեկավարման գործունեության նպա
տակային բնույթի, գործնական և այլն):
3. ըստ շփման բնույթի (ձևական և ոչ
ձևական միջոցների օգտագործում` որ
պես խմբի կամ անհատի վրա ազդե
ցության միջոց):
4. ըստ կառավարման վարչահրամա
յական և ժողովրդավարական ոճերի1:
Եղած կառավարման ոճերն այս կամ
այն ձևով կարող են հանդես գալ սպայի
գործունեության ընթացքում մանկավար
ժական կոլեկտիվի ղեկավարման ժա
մանակ:
Կան նաև կառավարման այլ ոճեր,
որոնք կարող են իրականացվել և ունե
նալ տարբեր մոտեցումներ, նպատակներ,
ազդեցություններ: Դրանցից տարածված
են` ղեկավարման ոճեր և մեթոդներ ըստ
նպատակային հատկանիշների, ժողովր
դավարական ոճ, գործունեության օպե
րատիվ որոշման ոճ, ենթակաների մոտ
հեղինակության և կողմնորոշվելու ու
որոշումներ կայացնելու ոճ: Ավելի շատ
տարածված են ժողովրդավարական (կո
լեգիալ) ոճը, դիրեկտիվային (միանձնյա,
ավտորիտար–հեղինակություն, անառար
կելիոր
 են ենթարկելու վրա հիմնված) ոճը:
Կոլեկտիվի արդյունավետ կառավար
ման համար ղեկավարների պատրաստ
ման գործում անհրաժեշտ է հաշվի առ
А. Карелин, Воспитательная деятельность педаго
га, Москва, 2006.
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նել, որ այստեղ ոճը որոշվում է նախ և
առաջ այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք
են ղեկավարի անհատական գործունեու
թյունը, նրա կրթվածության աստիճանը,
կուտակած փորձը, կոլեկտիվի աշխա
տանքային պայմանները, զարգացման
մակարդակը և այլն:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ ղեկավարման ոճերը կախված են
նաև տարբեր իրավիճակային գործոն
ներից: Ամենից առաջ դա նորակոչիկի
մուտքն է ծառայություն: Նա չհասկանա
լով ակտիվորեն արձագանքում է ամեն
ինչին, և եթե այդ ընկալումը դրական է,
նա իրեն զգում է անվտանգ վայրում, եթե
հանդիպում է կոնֆլիկտների, որոնք չեն
լուծվում կամ վնասում են իրեն, ապա ինք
նապաշտպանության բնազդը նրա մոտ
արթնացնում է ներքին ագրեսիվություն,
որը կարող է դրսևորվել ծառայության
ընթացքում: Հասկանալի է, որ հրամա
նատարը պիտի անհատական մոտեցում
դրսևորի յուրաքանչյուրի նկատմամբ,
ինչը հաջող ծառայության և կոլեկտի
վի հեղինակության գրավականն է: Այն
պայմանավորված է նաև ենթակաների
պատրաստվածությամբ, նրանց առջև
դրված խնդիրների կատարման ընդու
նակություններով, սեփական վարմունքի
պատասխանատվության կրումով:
Կարևոր է այն հանգամանքը, որ զին
ծառայողի բարոյահոգեբանական վիճա
կը կախված է ղեկավարի անհատական
գործունեության ոճերից, որակներից, որ
պես զինվորական սպա, ինչն էլ պայմա
նավորված է հետևյալ հանգամանքներով.
1. Հրամանատարն իրականացնում է
վարչահրամայական գործառույթներ`
կադրերի ընտրություն, կոլեկտիվի ան
դամի խրախուսում, պատիժ, ծառայո
ղական նոր հաջողություններ, որոնք

ազդում են ինչպես ենթակայի ինքնա
գիտակցության այնպես էլ ողջ կոլեկ
տիվի վրա ընդհանրապես:
2. Հրամանատարի պարտականություն
ների մեջ է մտնում ծառայության կազ
մակերպումը, ծառայողի ուսուցումը,
որն անդրադառնում է զինվորի բարո
յահոգեբանական վիճակի վրա:
3. Հրամանատարը հանդես է գալիս որ
պես մանկավարժական կոլեկտիվի
դաստիարակ. նա պարտավոր է իր են
թակաների շրջանում իրականացնել
որակներ ձևավորող գործունեություն,
որը կնպաստի ակտիվ բարեկամա
կան,
ուսումնադաստիարակչական,
առողջ մթնոլորտի ստեղծմանը: Գործ
նական շփումը կախված է նաև ղեկա
վարի արտաքին նկարագրից, նրա ան
հատական հմայքից, հայացքից, ձայնի
տեմբրից, ինչպես նաև, թե դրանք ինչ
իրավիճակներում է օգտագործում:
4. Հրամանատարի հեղինակությունը` որ
պես սոցիալ–հոգեբանական երևույթ,
արտահայտում է մարդու հնարավո
րություններն ուրիշների վրա ազդեցու
թյուն գործելու հարցում:
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:
Հրամանատարի
հեղինակությունը
ձեռք է բերվում աշխատանքի արդյուն
քում, տքնաջան ու ամենօրյա գործունե
ության ընթացքում: «Հրամանատարի
գործունեությունում կարևորվում են նաև
նրա անհատական առանձնահատկու
Реан А. А., Копоминский А. Л., Социальная педаго
гическая психология, СПБ, 2000.
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թյունները, դրական որակները, որը սպա
յին առանձնացնում է մի շարք ուրիշ այլ
մասնագիտությունների ներկայացուցիչ
ներից, նրա ինքնագիտակցումը, ինք
նահսկումը, ներքին համոզվածությունը,
սեփական փորձը և իրեն հասնող տե
ղեկատվությունը, որոնք օգնում են հե
տևություն անելու և պահպանելու դրանք
ներքին ծրագրերի ձևով, որպեսզի ապա
գայում ունենան դրական հետևանքներ»3:
Ահա թե ինչու կոլեկտիվի ղեկավարի դե
րը, որպես մանկավարժի, դժվար ու պա
տասխանատու է, հասկանալով, որ միշտ
պիտի լինի աչալուրջ, զգոն՝ գիտակցելով,
որ զորամասում պարբերաբար տեղի են
ունենում նորակոչիկների շրջանում անզ
գույշ, չարդարացված վեճեր, խոսքակռիվ
ներ, հայհոյանքներ, ծեծեր, բամբասանք
ներ, գողությունների, ինքնահաստատման
դրսևորումներ, անգամ սպանություններ:
Նման իրավիճակներում հայտնված զին
ծառայողը ենթարկվում է բացասական
արտաքին ազդեցությունների, ուստի չա
փազանց կարևորվում է նրա դաստիարա
կությունը: Մանկավարժ–հրամանատարը
պիտի ստեղծված իրավիճակներում չգոր
ծի կոպտորեն, այլ կիրառի հոգեբանական
գիտելիքներ` խուսափելով կոլեկտիվում
ծագող տարաբնույթ կոնֆլիկտներից, լինի
հետևողական, ընդգրկի հմուտ, փորձա
ռու, հեղինակություն վայելող մարդկանց,
օգտագործի տեխմիջոցներ, տարաբնույթ
ֆիլմեր, դիդակտիկ պարագաներ՝ կարճ
ժամանակում հաջողությամբ լուծելու և հե
տագայում բացառելու այդ կոնֆլիկտների
պատճառները: Նման խնդիրները լուծելու
համար կարևոր է նաև սպայի մանկավար
ժական կուլտուրան:
«Սպայի անհատական կուլտուրան
հիմնված է ընդհանուր կուլտուրայի վրա,

ինչի շնորհիվ է, որ անհատն աշխարհում
ունի որոշակի կողմնորոշում և կարող
է զարգացնել, բացահայտել սեփական
հնարավորություններն անհատական և
աշխատանքային գործունեության շրջա
նակներում»4: Սպայի մանկավարժական
կուլտուրան բարդ կառուցվածք ունի: Նա
ներառում է հոգեբանամանկավարժական
գիտելիքներ, մանկավարժական ուղղվա
ծություն ճանաչողական գործունեության,
մտածողության, խոսակցական, գեղա
գիտական ճաշակի, արտաքին կեցված
քի, մանկավարժական վարպետության և
տակտի դրսևոր
 ումներ: Նշված բոլոր կող
մերն էլ միմյանց հետ փոխկապակցված են
և օգնում են սպային հասկանալու, կողմ
նորոշվելու, գիտելիքներն ու փորձը փո
խանցելու զինծառայողներին: Այն սպայի
արվեստի արդյունքն է, որն ընդհանուր
կուլտուրայի յուրահատկությունն է գոյու
թյուն ունեցող ռազմա–քաղաքական գոր
ծընթացում: Ինչպես նշում է գեներալ Շառլ
դ'Գոլը իր «Հանուն պրոֆեսիոն
 ալ բանա
կի» գրքում, «չի եղել ոչ մի անվանի զորա
վոր, որն իր արվեստը չի վերցրել մարդ
կային բանականության գանձարանից:
Ալեքսանդր Մակեդոնացու հաղթանակնե
րի հիմքում մենք վերջիվերջո գտնում ենք
Արիստոտելին»5:
Մանկավարժական կուլտուրայում հա
տուկ դեր ունի նաև ռազմա–մանկավար
ժական ուղղվածությունը, որի կոնկրետ
արտահայտությունը զինվորական մաս
նագիտության նկատմամբ պատասխա
նատվության զգացումը, համոզմունքն ու
վստահությունն են, որոնք նրան բերում
են հեղինակության նվաճման: Այն կապ
ված է մանկավարժական մտածողության
կուլտուրայի հետ, նրա մոտ ձևավորում է
Տե՛ս А. Свияш «Разумный мир как жить без лишних
переживаний», Москва, 2005, стр. 34.
5
Տե՛ս «Военная педагогика», Москва, 2008, стр. 418.
4

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

3
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ինքնուրույնության ակտիվություն, արագ
կողմնորոշում,
դիտողականություն,
մանկավարժական հիշողություն և այլն:
Սպան տիրապետում է նաև իր անհա
տական որակներին, որոնք կազմված են
մանկավարժական տակտի իմացության
ու պահպանման հետ: Դրանցից են` չա
փի զգացումը, ինքնատիրապետումն ու
ինքնահսկումը, ընդհանուր կուլտուրան,
կամքը, քաղաքացիական դիրքորոշումը,
արհեստավարժությունը, տոկունությու
նը, համբերությունը, կեցվածքը, դինա
միկ շարժումների կառավարումը, հիգի
ենան և այլն:
Այս ամենը վկայում է սպայի մանկա
վարժական կուլտուրայի, նրա անհատա
կանության անկրկնելիության մասին: Ահա
թե ինչու այսօր մեր բանակին անհրաժեշտ
են նման որակներով օժտված մանկա
վարժ–հրամանատարներ, որոնք կհանդի
սանան հայոց պետականության, ժողովր
դի անվտանգության ու խաղաղության
երաշխիքը:

Գիտակցելով և կարևորելով սեփական
երկրի հանդեպ ունեցած իր պատասխա
նատվությունը՝ զինվորական հրամանա
տարն ուսուցման ընթացքում կիրառում է,
ուսուցման տարբեր ձևեր, ուսումնական
պարապմունքների ժամանակ՝ տարբեր
մեթոդներ՝ դրանց մեջ ընդգրկելով պատ
մելը, երկխոսությունը, դասախոսությունը,
էվրիստիկ զրույցը: Հետազոտման նպա
տակով կազմակերպում և իրականացնում
է ուսումնա–ճանաչողական գործընթաց,
կիրառում սեմինարներ, խմբային պա
րապմունքներ, զննական մեթոդներ:
21–րդ դար մուտք գործած նորանկախ
Հայաստանի Հանրապետության պահա
պանն ու անվտանգության երաշխավորը
հայոց բանակն է, որի նկատմամբ սեր ու
հարգանք է տածում ողջ ժողովուրդը՝ էլ
ավելի խորացնելով զինվորական ծառա
յության նկատմամբ ճիշտ վերաբերմուն
քի դաստիարակությունն ընտանիքում՝
որպես նախապայման ապագա զինվորի
կայացման գործում:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.

А. Карелин, Воспитательная деятельность педагога, Москва, 2006.
Реан А. А., копоминский А. Л., Социальная педагогическая психология, СПБ, 2000.
Военная педагогика под редакции О.Ю.Ефремова. Москва, 2008.
Александр Свияш, Разумный мир как жить лишних переживаний, Москва, 2005.

5.

Военная психология и педагогика, М. Совершенство, 1998.

Роль офицера в процессе обучения и воспитание военнослужащиь
Г. Бабаян
В статье излогаются значение авторитета в деятельности офицера, как руководителя
педогогического 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
Օնտոգենեզում երեխայի խոսքի ձև
ավորումը և զարգացումը մշտապես եղել
է բազմաթիվ հեղինակների ուշադրու
թյան կենտրոնում (А. Н. Гвоздев 1961;
Логинова В. И. (1984); Т. Н. Ушакова
(2004) и др.)։
Ինչպես արդարացիորեն նշում են Ռ. Ի.
Լալաևան և Ն. Վ. Սերեբրյակովան՝ (1999)
երեխայի բառապաշարի զարգացումը
պայմանավորված է մի կողմից մտածողու
թյան և մյուս հոգեկան գործընթացների
զարգացմամբ, մյուս կողմից՝ խոսքի մյուս
բաղադրիչների՝ հնչյունահնչութային և քե
րականական զարգացմամբ:
Վերլուծելով օնտոգենեզում բառապա
շարի զարգացումը՝ հեղինակները նշում
են, որ առաջին իմաստավորված բառերը
երեխայի խոսքում հայտնվում են սովորա
բար առաջին տարվա վերջում: Սակայն
դրանց քանակը քիչ է և բացի այդ, երե
խան հազվադեպ է դրանք գործածում իր
նախաձեռնությամբ: Տ. Ն. Ուշակովան
(2004) նշում է, որ առաջին մանկական
բառերն իրենց ակուստիկական ձևով սո
վորաբար մոտ են թոթովանքային դրսև
որումներին (մա–մա, պա–պա, բո–բո)
և ստացել են «դայակային բառեր» ան
վանումը: Առաջին բառերը թոթովանքից
սկզբունքորեն տարբերվում են շրջապա
տողների կողմից նկատվող իրենց «իմաս
տավորվածությամբ»: Առաջին մանկական
բառերը սովորաբար չեն անվանում կոնկ
րետ առարկաներ և երևույթներ՝ երեխան
մի բառով անվանում է ամբողջական
86

իրադրություն, ընդ որում միևնույն բառը
կարող է վերաբերել շատ իրադրություն
ների։
Ա. Ռ. Լուրիան (1979), անդրադառնա
լով երեխայի առաջին բառերին, ընդգծում
է, որ դրանք 85չեն արտահայտում նրա
վիճակը, այլ ուղղված են առարկային և
նշում են առարկան: Սակայն այս բառերն
սկզբում կրում են սիմպրակտիկ բնույթ,
սերտորեն ներհյուսված են պրակտիկա
յի մեջ: Բառի նշանակությունը երեխայի
ճանաչողական գործունեության զարգաց
ման ընթացքում կատարելագործվում է:
Մտածողության առարկայագործնական
և առարկայապատկերային բնույթի շնոր
հիվ երեխան ամենից առաջ տիրապետում
է զննականորեն ներկայացված կամ իր
գործունեության համար մատչելի առար
կաների, երևույթների, որակների, հարա
բերությունների անվանումներին։
Վ. Ի. Լոգինովան (1984) ևս ընդգծել
է մտածողության զարգացման փոխկա
պակցվածությունը բառի նշանակության
զարգացման հետ՝ նշելով, որ միայն աս
տիճանաբար, մտածողության զարգաց
մանը զուգահեռ նախադպրոցականները
տիրապետում են բառի օբյեկտիվ, հաս
կացական բովանդակությանը: Հեղինա
կը նշում է նաև, որ բառի նշանակությունը
երեխաների ճանաչողական հնարավո
րությունների զարգացմանը զուգահեռ
փոփոխվում է ողջ նախադպրոցական
տարիքում: Բառապաշարի ակտիվաց
ման և կատարելագործման հնարավորու
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թյունը սերտորեն կապված է բառի նշա
նակության ընկալման հետ, որի հիման
վրա տեղի է ունենում բառերի որոնումը,
դրանց ընտրությունը, խոսքում իմաստով
միավորված այլ բառերի զուգակցությամբ
դրանց կիրառման ակտիվությունը։
Օ. Վ Տրոշինը և Ե. Վ. Ժուլինան (2005)
օնտոգենեզում երեխայի առաջին բառե
րի բնույթը որոշելու նպատակով վերլու
ծել են դրանց հիմքում ընկած ընդհանրա
ցումները։
Հեղինակները նշում են, որ ընդհան
րացումների առաջին տեսակը կազմում
են զննական ընդհանրացումները, որոնք
պայմանավորված են առարկաների խիստ
անհատական–էական հատկանիշներով:
Այս տիպի առաջին բառերն ունեն վառ
հուզական երանգավորում, դիտարկ
վում են տարբեր անվանումներ միևն
 ույն
առարկայի համար տարբեր իրադրու
թյուններում և միևն
 ույն ժամանակ բառի
բազմիմաստություն: Այս առանձնահատ
կությունները բացատրվում են առաջին
բառերի իրադրությունային լինելով՝ բառե
րը վերաբերում են ողջ իրադրությանը և
նշում են ոչ միայն առարկան, այլ նաև դրա
հետ կապված իրադրությունը։
Առաջին բառերի հիմքում ընկած ընդ
հանրացումների երկրորդ տեսակը տվյալ
եզակի առարկայի պատկերացումն է՝
հիմնված նրա ընդհանուր և տարբերակիչ
անհատական–ընդհանրացված հատկա
նիշների առանձնացման հիման վրա: Այս
շրջանին բնորոշ է բառապաշարի աճը:
Բառն օգտագործվում է անվանողական
ֆունկցիայով՝ անվանելով առարկան՝ սո
վորաբար անվանումը զուգակցելով մատ
նանշող ժեստով: Այդ պատճառով այս
շրջանին բնորոշ չեն առարկայի անվա
նումը դրա բացակայության կամ դրա ար

տաքին տեսքի տարբեր փոփոխություն
ների դեպքում՝ լուսանկարներում, գրքերի
նկարներում և այլն։
Ընդհանրացումների երրորդ տեսակն
առարկայի ընդհանրացումն է ըստ էա
կան հատկանիշի: Այդպիսի ընդհանրա
ցումները համարվում են «առաջնային
հասկացություն»: Այս ընդհանրացումների
դեպքում բառն օգտագործվում է առար
կայի բացակայության պայմաններում:
Առարկան միևնույն բառով անվանվում է
դրա տարբեր վերափոխումների դեպքում,
սկսվում են օգտագործվել երկու բառից
կազմված նախադասություններ։
Մոտավորապես կյանքի երկրորդ տար
վա կեսերին երեխայի խոսքում առաջա
նում են առաջին նախադասություննե
րը: Այս նախադասությունների բնորոշ
առանձնահատկությունն այն է, որ դրան
ցում բառերն օգտագործվում են անփո
փոխ ձևով: Սակայն նույնիսկ քերակա
նական առումով այսպիսի անլիարժեք
խոսքը նշանակալիոր
 են ընդլայնում է մե
ծահասակի ու երեխայի խոսքային հաղոր
դակցման հնարավորությունները՝ երե
խան հասկանում է խոսքը և կարողանում
է դիմել մեծահասակին, արտահայտել իր
մտքերը, ցանկությունները, խնդրանք
ները, կարողանում է նախադասության
մեջ նոր յուրացված բառերն օգտագործել
նախկինում յուրացրած բառերի հետ։
Տ. Բ. Ֆիլիչևան (2008) ևս, վերլուծելով
օնտոգենեզում երեխաների բառապաշա
րի ձևավորման և զարգացման օրինաչա
փությունները, նշում է, որ խոսքի նորմալ
զարգացման և դաստիար
 ակության բա
րենպաստ պայմանների դեպքում երե
խայի ակտիվ բառապաշարը շատ արագ
հարստանում է՝ 3–4 տարեկան երեխանե
րի մոտ տեղի է ունենում պասիվ և ակտիվ
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բառապաշարի անընդհատ աճ՝ ներառե
լով գոյականներ, բայեր, ածականներ,
մակբայեր, թվականներ, կապեր։
Երեխայի խոսքի զարգացումը մշտա
պես գրավել է մի շարք հեղինակների ու
շադրությունը նաև դիզօնտոգենեզի տե
սանկյունից: Մասնավորապես մի շարք
հեղինակների աշխատանքներում նկա
րագրվում են բառապաշարի ձևավորման
և զարգացման առանձնահատկություն
ները խոսքի ընդհանուր թերզարգացման
դեպքում (Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова
(1999); С. Н. Коновалова (2004);
И. Ю, Кондратенко (2005); Т. Б. Филичева,
Г. В. Чиркина (2008) и др.)։ Խոսքի ընդ
հանուր թերզարգացումով երեխաների
բառապաշարը հետազոտող հեղինակնե
րը նշում են, որ այս երեխաների մոտ առա
ջին բառերն ի հայտ են գալիս բավական
ուշ: Այսպես, բնութագրելով խոսքի ընդ
հանուր թերզարգացում ունեցող երեխա
ներին՝ Տ. Բ. Ֆիլիչևան (1985; 2008), Ն. Ս.
Ժուկովան, Ե. Մ. Մաստյուկովան (1990),
Ռ. Ի. Լալաևան, Ն. Ի. Սերեբրյակովան
(1999) և այլոք նշում են, որ այս երեխա
ների առաջին բառերը ձևավորվում են
հաճախ 3–4, իսկ ավելի հազվադեպ՝ 5–6
տարեկանում: Բնութագրելով խոսքի ընդ
հանուր թերզարգացումով երեխաների
խոսքի ձևավ
 որման և զարգացման հետա
գա ընթացքը՝ հեղինակները նշում են, որ
այն ընթանում է խաթարված ձևով՝ նրանց
բառապաշարն աղքատիկ է, բնութագր
վում է բառերի նպատակային կիրառման
դժվարություններով, երեխաների առա
ջին նախադասություններն առաջանում
են բավական ուշ, իսկ հետագայում խոս
քի զարգացման ընթացքը ևս բնորոշվում
է խոսքի քերականական կողմի, բառի
հնչյունավանկային կառույցի, բառի իմաս
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տային օգտագործման առանձնահատկու
թյուններով:
Այս առումով մեզ հետաքրքրում էր
խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ու
նեցող երեխաների առաջին բառերի ձև
ավորման բնույթը: Խոսքի ընդհանուր
թերզարգացումով երեխաների բառապա
շարի ձևավորման և զարգացման օրինա
չափություններին վերաբերող հեղինակ
ների (Л. Ф. Спирова 1980; Кондратенко
И. Ю. 2005, Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В,
2008 и др.) հետազոտությունների վերլու
ծությունը փաստեց, որ Օ. Վ Տրոշինի և Ե.
Վ. Ժուլինայի (2005) կողմից առանձնաց
ված բառերի հիմքում ընկած ընդհանրա
ցումների երկրորդ և երրորդ տեսակներն
այս երեխաների մոտ չեն ձևավորվում։
Տ. Բ. Ֆիլիչևան, վերլուծելով օնտո
գենեզում երեխաների բառապաշարի
ձևավորման և հարստացման օրինաչա
փությունները, ընդգծում է նաև, որ բա
ռապաշարի քանակական և որակական
զարգացմանը զուգահեռ երեխաների մոտ
աստիճանաբար ձևավորվում է բառաձև
ավորման հմտությունը: Այսպես, 5–6 տա
րեկան երեխաներն արդեն հեշտությամբ
կատարում են բառաձևավորման վարժու
թյուններ: Նրանք կարողանում են մեկ ար
մատից ձևավորել տարբեր խոսքի մասեր՝
գոյականներ, բայեր, ածականներ և այլն:
Հետազոտության շրջանակներում մեզ
համար հետաքրքիր էր նաև, թե խոսքի
ընդհանուր թերզարգացումով երեխանե
րի մոտ ինչպես են ձևավորվում բառա
կազմական կարողությունները: Տ. Վ. Տու
մանովայի (2002), Տ. Բ. Ֆիլիչևայի (2008)
և այլոց հետազոտությունները փաստում
են, որ խոսքի ընդհանուր թերզարգացու
մով երեխաների մոտ ինչպես նախադպ
րոցական, այնպես էլ դպրոցական տա
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րիքում ակնհայտորեն դրսևորվում են
բառաձևավորման դժվարություններ, ինչը
չի դիտարկվում խոսքի նորմալ զարգացու
մով երեխաների մոտ։
Մեր հետազոտության շրջանակներում
հատկապես արժևորվում է Ե. Մ. Ստրու
նինայի (1990) այն միտքը, որ ավագ նա
խադպրոցական տարիքում «պետք է
հիմնականում ավարտվի բառապաշարի
միջուկի ձևավ
 որումը՝ պետք է ձևավոր
վեն որոշ կարևոր իմաստային կոորդի
նատներ, որոնք բնորոշում են տվյալ լեզ
վի իմաստային տարածքը: Այդ միջուկը
հետագա զարգացման ընթացքում էա
կանորեն չի փոփոխվում: Չնայած բա
ռապաշարի քանակական կուտակումը,
հատկապես ուսուցման տարիներին, ըն
թանում է բավական ինտենսիվորեն, սա
կայն իմաստային հարաբերությունների
«կմախքը հիմնականում չի փոփոխվում»:
Այս դրույթն էլ ավելի է ընդգծում նա
խադպրոցական տարիքում բառապաշա
րի զարգացման կարևորությունը։
Մինչդեռ խոսքի ընդհանուր թերզար
գացումով երեխաների բառապաշարին
վերաբերող հետազոտությունները փաս
տում են, որ այս երեխաների մոտ հստակ
և ստույգ չեն ձևավորվում այն իմաստային
կոորդինատները, որոնք անհրաժեշտ են
բառի իմաստի հստակեցման համար։
Ե. Մ. Ստրունինան(1990) նշում է նաև,
որ նախադպրոցական տարիքում բա
ռապաշարի հարստացումը, նոր բառերի
յուրացումը տեղի է ունենում գործնական

պլանում: Բայց արդյունավետ դպրոցա
կան ուսուցման համար անհրաժեշտ է,
որպեսզի երեխան ժամանակին անցնի
խոսքային գործունեության «տեսական»
պլանին, որպեսզի մայրենի լեզվի համա
կարգը, դրա տարրերը հանդիսանան նրա
գիտակցական գործունեության օբյեկտը:
Լեզվական երևույթների գիտակցումն
ապահովում է խոսքային կարողություն
ների և հմտությունների տեղափոխումը
կամածին պլան, որի շնորհիվ պայմաններ
են ստեղծվում խոսքային հաղորդակցման
և լեզվի հետագա տիրապետման, խոսքի
զարգացման համար:
Այսպիսով, պետք է նշել, որ բառա
պաշարի զարգացումը դիտարկվում է որ
պես պատմության ընթացքում ժողովրդի
կողմից կուտակած բառապաշարի տի
րապետման երկարատև գործընթաց:
Բառապաշարի ակտիվացման և կատա
րելագործման հնարավորությունը սեր
տորեն կապված է բառի նշանակության
զարգացման հետ, որի հիման վրա տեղի
է ունենում բառերի որոնումը, դրանց ընտ
րությունը, խոսքում իմաստով միավոր
ված այլ բառերի զուգակցությամբ դրանց
կիրառումը: Սակայն բառապաշարի ձև
ավորումը և զարգացումը դիտարկելով
դիզօնտոգենեզի տեսանկյունից՝ մասնա
վորապես խոսքի ընդհանուր թերզար
գացման համատեքստում, պետք է նշել,
որ այս երեխաների բառապաշարի ձևա
վորումն ու զարգացումն ի սկզբանե ըն
թանում է խաթարված ուղիով։
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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 Мкртчян
РУЗАН Погосян

Эволюция тела растительного организ
ма, как пример выявления причинно–
следственных связей
Основная задача обучения биологии
заключается не только в описании объек
тов и явлений, значительно важнее здесь
их объяснение. Особое внимание должно
уделяться выявлению причинно–следст
венных связей, так как именно причинно–
следственные связи выражают истинные
отношения между объектами, явлениями,
процессами. Фактически объяснение – это
и есть установление причинно–следствен
ных связей между изучаемыми понятиями.
Только в этом случае достигается осозна
ние знаний и закладываются основы ми
ровозрения.
Как известно, для формирования миро
воззрения школьника необходимо: убеж
денность в познаваем
 ости жизненных яв
лений, отрицание беспричинных явлений,
умение устанавливать причины изучаемых
явлений и процессов, устанавливать связь
между побудившей причиной и вытекаю
щим следствием.
Примером выявления и анализа при
чинно–следственных связей может слу
жить формирование представления об
эволюции тела растительного организма.
Уже в самой постановке вопроса "поче
му?" закладывается установление причин
но–следственных связей.
1. Почему у низших организмов, живущих
в водной среде, тело не расчленено на
отдельные органы?

2. Почему с выходом на сушу организм
подвергается внутреннему и внешнему
расчленению?
3. Почему возникают корни, листья?
4. Почему в процессе эволюции появля
ются семя, цветок, плод.
5. Почему цветковые растения победили
в борьбе за существование и стали гос
подствующей растительной группой?
Кстати, эти вопросы можно использо
вать и для создания проблемной ситуации
на уроках.
Одними из древнейших организмов,
населяющих нашу планету, являются во
доросли.
Открытое море, прибрежная зона и су
ша – три жизненные зоны, образующие
нашу биосферу. В первых двух – древней
ших областях водоросли играют важней
шую роль. Водоросли часто преобладают
и в пресноводных водоемах – лужах, реках
и озерах. Зеленые водоросли включают и
одноклеточные формы, и формы более
сложной структуры. Этот исключительно
разнообразный отдел представляет осо
бый интерес потому, что почти наверняка
именно его виды около 430 млн. лет на
зад дали начало растениям. Хотя сейчас,
возможно, и не существует зеленых водо
рослей, сходных с предками растений, хо
тя многие формы сохраняют их отдельные
предполагаемые черты.
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Для водорослей характерны разные
типы структуры тела – монадная, кокко
идная, пальмеллоидная, сифональная,
нитчатая, пластинчатая.
1. Монадная организация характеризует
ся активной подвижностью с помощью
жгутиков. Присуща в основном однок
леточным – хламидомонада.
2. Коккоидная организация характеризу
ется неподвижными, одетыми оболоч
ками клетками, одиночными или сое
диненными в колонии – хлорелла.
3. Пальмеллоидная организация представ
лена неподвижными клетками, погру
женными в общую слизь – тетраспора.
4. Сифональная структура отличается от
сутствием клеточных перегородок, т.е.
таллом представляет собой одну клетку
с большим количеством ядер (некле
точная структура) – ботридиум.
5. Нитчатая организация представлена
клетками, соединенными в нити, прос
тые или разветвленными – улотрикс.
6. Пластинчатая структура возникает в ре
зультате делений клеток нити не только
в поперечном, но и в продольном нап
равлении – ульва–“морской салат”.
Наиболее примитивной для типа зе
леных водорослей является монадная ст
руктура, так как она ближе всего стоит
к исходным для этого типа простейшим.
Причиной дальнейшей эволюции тела
водорослей является увеличение поверх
ности тела, что в свою очередь является
важным приспособлением к активному ав
тотрофному питанию, характерному для
водорослей. Следствием явилось возник
новение из монадной структуры коккоид
ной. Один из дальнейших эволюционных
рядов видоизменения коккоидной струк
туры приводит к возникновению более
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современной формы – сифональной ст
руктуры, т.е. неклеточной структуры с
многоядерным телом.
Другая эволюционная линия ведет к
появлению многоклеточных нитчатых во
дорослей, а от них – пластинчатых и более
сложных структур.
Таким образом, формирование и эво
люцию структуры тела зеленых водорос
лей можно выразить классической схемой
А.В.Топачевского.

В то же время эволюция зеленых во
дорослей в водной среде не привела к
появлению сложно устроенных и круп
ных слоевищ тканевого строения–причи
на большое однообразие водной среды
по сравнению с местообитаниями суши.
Следствие–более одотипный ход эволю
ции у водорослей по сравнению с ходом
эволюции организмов, покинувших вод
ную среду.
Продолжением эволюции зеленых водо
рослей явилось возникновение фотосинте
зирующих высших наземных растений.
В воде, как уже отмечалось, все тело
растения находится в одинаковых усло
виях освещения и увлажнения. Наземные
условия существования растительного
организма резко отличаются от условий
жизни в воде. На земле высшее растение
живет одновременно в двух существенно
разных средах – наземные части в атмос
фере, подземные в почве. Именно в почве

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

содержатся элементы водно–минераль
ного питания и для их поглащения рас
тению требуются ризоид
 ы, а затем кор
ни. Фотосинтез же обеспечивают листья,
приподнятые над землей стеблями. Таким
образом мы видим причина – изменение
условий жизни растений на суше влечет
за собой следствие – в процессе эволюци
онной специализации возникают морфо
логические и физиологические различия
между частями растения, т.е. идет расч
ленение таллома – тела низшего растения
– формируются корень и побег (стебель
с листьями). Существование растений в
новой среде одна из причин расчленения
таллома, но есть и другая причина.
Известно, что у всех высших наземных
растений (исключение составляют мохо
видные) самостоятельной фазой жизнен
ного цикла является спорофит. В услови
ях наземной жизни размножение спорами
приобретает особое значение. На суше
огромное количество спор гибнет. Возни
кает необходимость их массового произ
водства, для чего необходимо достаточ
ное количество органического вещества
– причина. Следствием является необхо
димость увеличение размеров спорофита
и расширение его фотосинтезирующей
поверхности. При увеличении организма
поверхность его по отношению к линей
ным размерам увеличивается в квадрате,
объем же – в кубе. Фактически в размерах
между поверхностью организма и объе
мом постепенно получается неблагоприят
ное для нормального течения жизненных
функций соотношение. Для поддержания
биологически целесообразного соотноше
ния между объемом и поверхностью расте
ние должно расчлениться гораздо сильнее
и таким образом обеспечить увеличение

своей поверхности. Таким образом, при
чина – увеличение размеров спорофита
сопровождается, неизбежно, его внешним
и внутренним расчленением – следствие.
Возрастающее расчленение спорофи
та – причина – сопровождается появле
нием тканей и усложнением внутреннего
строения – следствие. Результатом совер
шенствования является формирование
специализированных тканей: покровные
(защищающие растение от потери воды,
колебаний температуры, повреждений),
проводящие (для быстрого передвижения
растворов минеральных и органических
веществ между разделенными в прост
ранстве органами – корнями и листьями),
механические (обеспечивающие поддер
жание тела растения в неплотной воздуш
ной среде), формируются многоклеточные
органы размножения.
Организмам, переселившимся из воды
на сушу, необходимы особые защитные
структуры. Причина – предохранение от
высыхания антеридиев и архегониев, где
соответственно формируются спермии и
яйцеклетка и спорангиев, где формиру
ются споры. Следствие – возникновение
стерильного покровного слоя вокруг гаме
тангиев и спорангиев. Такие защищенные
многоклеточные органы размножения бо
лее приспособлены к наземной среде.
С увеличением размеров растений раз
вились структуры, способствующие более
эффективному высвобождению и рассеи
ванию спор. Увеличение размеров тела –
причина приводит как следствие к появ
лению кутина, воскоподобного вещества,
предохраняющее тело от высыхания. Од
новременно с появлением кутикулы – при
чина, как следствие появляются устьица,
обеспечивающие газообмен.
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Многоклеточные стенки надежнее за
щищают гаметы (в архегониях и антери
диях) или споры (в спорангиях).
Возрастающее расчленение спорофита
ведет к повышению уровня организации
растения, его пластичности, возможности
дальнейшей эволюции.
Спорофиты древнейших сосудистых
растений представляли собой дихотоми
чески ветвящиеся оси без листьев и кор
ней. Каждое простое ответвление телом, а
связывающие их участки мезом.
Усложнение внешнего расчленения те
ла псилофитов – первых высших растений
– шло разными путями в связи с приспо
соблением к разным условиям жизни.
В ходе эволюционной спецализации воз
никли морфологические и физиологические
различия между отдельными частями тела,
приведшие к обособлению органов – кор
ней, стеблей, листьев. Таким образом, при
чина – усложнение внешнего расчленения
спорофита повлекла за собой следствие –
появление листостебельных побегов.
К появлению листостебельных побегов
привела такая перестройка тела, при кото
рой одни теломы интенсивно росли вверх,
а другие сдвигались в сторону становясь
боковыми. Боковые теломы срастались
между собой, образуя комплексы и однов
ременно уплощались. Следствием явилось
образование пластинчатого органа, вы
полняющего преим
 ущественно функцию
фотосинтеза. Таким образом, возникает
крупный теломный лист, характерный для
большинства высших растений. Следу
ет отметить, что у примитивных растений
(плаун) листья сформировались как вы
росты (энации) на осевых органах.
Вершиной эволюции тела раститель
ного организма является появление цвет
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ка. Именно с появлением цветка связаны
прогрессивные изменения структуры рас
тительного организма, открывшие огром
ные потенциальные возможности покры
тосеменных.
Цветок – это сложный репродуктивный
орган покрытосеменных, представляет
из себя видоизмененный, укороченный,
неразветвленный спороносный побег,
предназначенный для образования спор и
гамет и полового процесса, завершающе
гося образованием семян и плода.
Существенная часть цветка пестик, в
нижней части которого образуется замкнутое
полое вместилище – завязь, в которой нахо
дятся надежно защищенные семязачатки.
После оплодотворения завязь прев
ращается в плод, внутри которого нахо
дятся надежно защищенные семена. Ни
какие другие группы растений не имеют
подобного органа, защищающего семе
на. Для покрытосеменных характерно
двойное оплодотворение. Биологический
смысл его заключается в том, что только
одновременно с зародышем очень быст
ро формируется триплоидный эндосперм.
Значительные изменения происходят и у
вегетативных органов (сосуды вместо тра
хеид, жилкование листьев и т.д.).
Все эти изменения явились причиной,
приведшей к следствию – покрытосемен
ные получили дополнительные возможнос
ти в конкурентной борьбе и в итоге стали
победителями в борьбе за существование.
Таким образом, раскрытие причинно–
следственных связей приводит к понима
нию главного, существенного в биологи
ческих объектах и явлениях. В процессе
познания биологических закономерностей
причинно–следственным связям принад
лежит ведущая роль.
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Բուսական օրգանիզմի մարմնի էվոլ յուցիան՝
որպես պատճառա–հետևանքային կապերի դուրս բերման օրինակ
Ս. Մկրտչյան, Ռ. Պողոսյան
Հոդվածում բուսական օրգանիզմի մարմնի էվոլյուցիայի օրինակի վրա ցույց է
տրված պատճառա–հետևանքային կապերի դուրս բերումը կենսաբանական օրինաչա
փությունների ճանաչման գործընթացում:
Օբյեկտների, երևույթների, գործընթացների միջև պատճառա–հետևանքային կա
պերի դուրս բերումն ու բացատրությունը նշանավորում է ուսուցման մեջ գլխավոր դերը:
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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Կարինե Մարգարյան

Բնապահպանության ԵՎ Էներգախնայողու
թյան խնդիրների ուսուցումը դպրոցում
Ներկա ժամանակաշրջանում ամբողջ
աշխարհով մեկ սրվում է էկոլոգիական
ճգնաժամը, ինչը պայմանավորված է
էներգաօգտագործման սրընթաց ավե
լացումով, չվերականգնվող բնական ռե
սուրսների նվազումով, էներգետիկ ձեռ
նարկությունների թափոններով շրջակա
միջավայրի աղտոտումով:
1996թ. «Նորվեգական բնության պահ
պանության» կազմակերպությունը հիմնել
է «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործ
ման դպրոցական ծրագիրը» (ԷՌՕԴԾ):
Մինչ այսօր նախագիծը ներդրվել և իրա
գործվել է բազմաթիվ երկրներում, այդ
թվում ՀՀ–ում:
Դասընթացի
արդյունավետության
գնահատման նպատակով սահմանվում են
չափանիշներ, որի համաձայն աշակերտը
պետք է գիտենա` էներգախնայողության
եղանակները, էներգիայի վերականգնվող
և չվերականգնվող աղբյուրները, էներգի
այի տարբեր աղբյուրների (Արեգակ, քա
մի, ջուր, նավթ, քարածուխ, բնական գազ,
կենսազանգված) օգտագործման առավե
լություններն ու թերությունները:
Այս նախագծի նպատակն է երեխանե
րի էկոլոգիակ
 ան գիտակցության դաստի
րակումն ու հասարակության ուշադրու
թյան սևեռումը` էներգաարտադրության,
էներգիայի և ռեսուրսների խնայողության
և շրջակա միջավայրի պահպանման
խնդիրների վրա: Ելնելով վերոհիշյալից`
ուսուցումը կազմակերպում ենք բացա
ռապես ուսուցման ակտիվ համագոր
ծակցային (ինտերակտիվ) մեթոդներով:
Առանձնակի ուշադրություն ենք դարձնում
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թիմային աշխատանքին: Անհրաժեշտ ենք
գտնում կիրառել ուսուցման տարբեր ձև
եր` արտադասարանական աշխատանք,
միջոցառումներ, մրցույթներ, հանդիպում
ներ մասնագետների հետ:
Այս նախագծի շրջանակներում աշ
խատելը հնարավորություն է ընձեռում
խթանելու երեխաների երևակայությանը,
նպաստում է ինքնուրույն մտածելու կարո
ղությունների ձևավորմանը:
Աշակերտները հանդիսանում են նա
խագծի հիմնական մասնակիցները, և քա
նի որ դասընթացի բովանդակությունը և
մեթոդական ապարատը լայն հնարավո
րություն են ընձեռում, ապա ընտանիքի
անդամները, մեծահասակ բարեկամներն
ու հարևանները անուղղակիորեն այս գոր
ծունեության մասնակիցն են դառնում:
Նրանք ներգրավվում են տանը վատնված
էլեկտրաէներգիայի չափումների, ստաց
ված արդյունքների քննարկման, ջեր
մության և էլեկտրաէն
 երգիայի տնտես
ման ուղիների որոնումների ուղղությամբ
տարվող աշխատանքների մեջ: Երեխա
ները մեծահասակների հետ կիսում են
նախագծի ուսումնասիրման ժամանակ
ձեռք բերած իրենց գիտելիքները` ինչպե՞ս
պահպանել ջերմությունը բնակարանում,
ինչպե՞ս լավագույնս ջերմամեկուսաց
նել պատուհաններն ու դռները, ինչպե՞ս
տնտեսել էլեկտրաէներգիան:
Աշակերտները սովորում են հաշվար
կել կենցաղային տարբեր սարքերի ծախ
սած էներգիան` ելնելով դրանց տեխնի
կական բնութագրերից: Կարողանում են
պարզել էներգիայի կորուստների պատ
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ճառները տանը, դպրոցում, շրջապատում:
Աստիճանաբար կարողանում են գործնա
կան առաջարկներ անել և իրականացնել
էներգիայի խնայողությանն ուղղված մի
ջոցառումներ:
Ուսուցչի օգնությամբ սովորում են կազ
մել իրենց բնակարանի էներգետիկ անձ
նագիրը, էներգախնայողությանը նպա
տակաուղղված ծրագրերը իրականացնել՝
համագործակցելով համադասարանցինե
րի, ընտանիքի անդամների հետ:
Կարևոր է ոչ միայն գիտելիքներ տալ
երեխաներին էներգիայի և շրջակա միջա
վայրի հետ էներգիայի փոխկապակցման
մասին, այլև համոզիչ հիմնավորել էներ
գիայի և ռեսուրսների խնայողության անհ
րաժեշտությունը:
Սրանով հանդերձ` հնարավորություն
են ընձեռում կրթելու ու դաստիարակելու
աշակերտների բնապահպանորեն կայուն
և անվնաս ապրելակերպի սովորություն
ներն, նրանց ներգրավել էներգիայի և ռե
սուրսների խնայողության օգտակար գոր
ծունեության մեջ:
Կրտսեր տարիքի դպրոցականների
համար դժվար է ընկալել էներգիայի ֆի
զիկական իմաստը: Ուստի, էներգիայի և
էներգախնայողության հարցերն ավելի
լավ է փոքրիկների հետ դիտարկել զուտ
գործնական տեսանկյունից` ելնելով ան
ձամբ երեխայի և նրան շրջապատող աշ
խարհի դիրքերից: Այդ տարիքի երեխանե
րին սովորեցնելու համար ամենագրավիչ
ու արդյունավետ ձևն, իհարկե, խաղն է:
Ավագ դասարանցիները, ովքեր հա
կում ունեն հետազոտական գործի հան
դեպ, կարող են լիարժեք հետազոտական
աշխատանք կատարել էներգիայի և էներ
գախնայողության թեմաներով` սահմանե
լով հետազոտության խնդիրը, որոշելով

մեթոդաբանությունը, քննարկելով ստաց
ված արդյունքը:
Աշակերտների համար կարևոր է
իրենց կատարած գործի արժևորումն ու
գնահատումը. նրանց կողմից հայտնա
բերված էներգակորուստների մասին տե
ղեկությունների հայտնումը դպրոցականի
կատարած գործի կարևոր արդյունքն է:
Երբեք չպետք է մոռանանք, որ մեր այ
սօրվա դպրոցականները վաղը դառնալու
են մասնագետներ ու որոշումներ կայա
ցնողներ մեր հայրենիքի բախտի ու ճակա
տագրի ապագա պատասխանատուներ:
Կրթական գործունեությունը ողջ աշ
խարհում հենց այսօր պետք է կազմա
կերպվի այնպես, որպեսզի հնարավորինս
շատ մարդիկ գիտակցեն կայուն զարգաց
ման գաղափարները:
Կարևորելով այս ամենը ընդունվել
է «Կայուն զարգացման ծրագիրը», որի
որոշումների զգալի մասը նվիրված է
երեխաների և երիտասարդների շահերի
պաշտպանությանը: Ծրագիրը ժամանա
կակից հասարակության բոլոր մակար
դակներում հրատապ խնդիր է համարում
համաշխարհային էկոլոգիական աղետի
կանխումը: Յուրաքանչյուր մարդ պետք
է գիտակցի իր պատասխանատվությունը
մոլորակի ապագայի հանդեպ:
Էկոլոգիական աղետը կանխելու ամե
նահասարակ միջոցը էներգիան խնայելն
է, այլ կերպ ասած` էներգիան ավելի խե
լացի ծախսելը, մեկ բառով` «էներգախնա
յողություն»:
Գործնական հանձնարարությունների
և օրինակների միջոցով, մենք սովորում
ենք էներգիան խնայողաբար, խելացի
օգտագործելու արվեստը և աստիճանա
բար ավելի շատ էներգիա ենք խնայում:
Եվ ամենակարևոր
 ը, որ յուրաքանչյուրը
պետք է սկսի իրենից և հենց հիմա:
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«ԷՌՕԴԾ» նախագծի դասավանդման
ընթացքում էներգախնայողության և շրջա
կա միջավայրի պահպանման թեմաներով
սեմինարներ ու քննարկումներ ենք անց
կացնում, որից հետո նախագծի ուսումնա
սիրման ժամանակ ձեռք բերած գիտելիք
ները քննարկում ենք մեծահասակների ու
ընկերների հետ` ինչպես պահպանել ջեր
մությունը սենյակում, ինչպես լավագույնս
մեկուսացնել պատուհաններն ու դռները,
ինչպես տնտեսել էլեկտրաէներգիան:
Սևանի Խ. Աբով յանի անվան ավագ
դպրոցում արդեն հինգերորդ տարին է, որ
դասավանդվում է էներգախնայողության
ծրագիրը: Աշխարհի շատ երկրների ուսու
ցիչների ու աշակերտների հետ միասին
մենք նույնպես ակտիվորեն մասնակցում
ենք էներգիայի խնայողությանը դպրո
ցում, տանը և ամենուր:
Ող ջ ընթացքում և՛ դասասենյակնե
րում, և՛ միջանցքներում պատուհանները
կրկնակի ապակիներով են:
Այս պարագայում առավել հեշտ է մե
ծացնել սենյակների ջերմախնայողությու
նը` վերացնելով սառը օդի ներթափանցու
մը դռների և պատուհանների ճեղքերից:
Լավ սովորույթ է դպրոցը, բնակարա
նը ձմռանը նախապատրաստելը, ինչի
ընթացքում հայտնաբերվում և հնարավո
րինս փակվում են սառը օդի ներթափանց
ման բոլոր տեղերը: Ավելի ճիշտ է սկսել
պատուհաններից. ճաքած ապակիները
պետք է փոխել, պատուհանների արանք
ները փակել մեկուսացնող ներդիրներով
կամ էլ պատել հատուկ ժապավեններով:
Արդեն պատրաստ կառույցի ջերմամե
կուսացումը ծանր և, որպես կանոն, շատ
թանկ արժեցող աշխատանք է: Բայց հրա
շալի միտք է հիմնովին վերանորոգման
ժամանակ լրացուցիչ ջերմամեկուսացման
աշխատանքների կատարումը:
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Մեզանում, հատկապես, կարևոր է
բնակարաններում ու աշխատավայրե
րում ջերմության պահպանմանն ուղղված
պարզ և հնարավոր միջոցառումների քա
րոզումն ու իրականացումը:
Մեր հասարակությունը մեծ ներուժ ու
նի էներգիայի սպառումը ճիշտ և արդյու
նավետ կազմակերպելու հարցում: Անհրա
ժեշտ է հասարակության շրջանակներում
լայնորեն ու ակտիվորեն քարոզել զարգա
ցած երկրների առկա փորձը` հնարավո
րինս հաշվենկատ լինելու, էներգաարդյու
նավետ սարքավորումներ օգտագործելու,
կենցաղը ճիշտ կազմակերպելու և էներգի
այի վատնումը կրճատելու հարցերում:
Առաջնորդվելով «Ջերմամեկուսացումը
էներգախնայողության լավագույն ձևերից
մեկն է» կարգախոսով՝ դպրոցում կազմա
կերպում ենք նպատակային տարբեր մի
ջոցառումներ:
Էներգիայի մեկ միավոր խնայելն ավելի
լավ է և ձեռնտու, քան նորն արտադրելը:
Էներգախնայողության խնդիրը բավարար
ջերմություն ստանալը չէ: Մեր խնդիրն է`
պահպանել այդ ջերմությունը:
Էներգախնայողության
նպատակով
էներգաարդյունավետ
էլեկտրասարքա
վորումներ ու լամպեր օգտագործելով,
կենցաղը ճիշտ կազմակերպելով՝ էներ
գիայի վատնումը հասցվում է նվազագույ
նի: Կազմելով դպրոցի կամ բնակարանի
«էներգետիկ» անձնագիրը` կարելի է զգա
լի խնայողություն կատարել:
Այնպիսի աշխատանքներ ենք տանում,
որ յուրաքանչյուր սովորող գիտենա, որ
էներգիայի արդյունավետ օգտագործու
մը էկոլոգիական հիմնախնդրի լավագույն
լուծումներից է:
Որպեսզի էներգախնայողության հար
ցում հաջողություններն ակնհայտ լի
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նեն, նոյեմբերի 11–ը ընտրվել է որպես
«էներգախնայողության
միջազգային
օր» (Международный день энергосбере
жения SPARE): Այդ օրվան մասնակցում
են դպրոցներ և աշակերտներ տարբեր
երկրներից:
Էներգախնայողության նպատակով բո
լոր աշխատանքների ընթացքում ձգտում
ենք ամրակայելու այնպիսի կենցաղային
վարվելակերպի կանոններ ու սովորու
թյուններ, որ ոչ միայն մեր աշակերտները
կատարեն դրանք, այլև պահանջեն իրենց
շրջապատի մարդկանցից օգտագործել
տնտեսող էլեկտրալամպեր, սենյակից
դուրս գալիս պարտադիր կերպով անջա
տել լուսավորող և տաքացնող սարքերը:
Սովորեցնում ենք աշակերտներին
հստակ տարբերել «տնտեսումը» «խնայո
ղությունից»:
Երկրագնդի վրա օգտագործվում է
չափազանց շատ էներգիա: Էներգիայի
այն աղբյուրները, որոնք մենք օգտագոր
ծում ենք` նավթ, ածուխ, գազ, ատոմային
էներգիա, այնքան են աղտոտում շրջակա
միջավայրը, որ առաջացած խնդիրները
լրջորեն անհանգստացնում են գիտնա
կաններին: Անհրաժեշտ է փոխել ստեղծ
ված իրավիճակը, և այդ անելու լավագույն
միջոցը էներգաօգտագործման չափերի
քչացումն է: Քիչ էներգիա օգտագործելով`
մենք նվազեցնում ենք շրջակա միջավայ
րի աղտոտումը: Ավելի ստույգ, մենք պետք
է ավելի քիչ օգտագործենք էներգիայի չվե
րականգնվող և ավելի շատ` վերականգն
վող աղբյուրներ:
Այս առումով մեր հանրապետությունը
նախկին, խորհրդային իշխանությունների
օրոք մեծ ձեռքբերումներ ունեցավ ՀԷԿ–
երի շինարարության` վերականգնվող
ջրային ռեսուրսների օգտագործման բնա

գավառում: Երևանում հիմնվել և գործում
են արեգակնային էներգիայի օգտագործ
ման խնդիրներն ուսումնասիրող գիտահե
տազոտական կենտրոններ:
Ներկա հասարակության հույսը երե
խաներն են` ապագա որոշումներ կայաց
նողները: Ահա, թե ինչու ողջ աշխարհում
այդքան մեծ դեր է հատկացվում բնակ
չության էկոլոգիական դաստիարակու
թյանը, դպրոցականների էկոլոգիական
կրթությանը:
Էկոլոգիական կրթությունն այս բնա
գավառում կարող է էապես փոխել մարդ
կանց մտածելակերպն ու գործելակերպը
և նպաստել իրավիճակի բարելավմանը:
Հատկապես կարևոր է բացահայտել և
ցույց տալ յուրաքանչյուր մարդու անձնա
կան կարողություններն ու հնարավորու
թյունները, որոնց օգտագործումը կարող
է բերել էներգիայի և ռեսուրսների խնայո
ղությանը, ցածրացնել ազդեցությունը մեր
կենսոլորտի վրա և պահպանել բնությունն
իրենց և ապագա սերունդների համար:
Գրեթե մեկ մարդու կյանք է հարկա
վոր, որ մեր բնակլիմայական պայմաննե
րում տնկին ծառ դառնա և քիչ թե շատ
պիտանի լինի կտրվելու համար: Անցած
տասնամյակի ընթացքում գրեթե անբու
ժելի վնաս հասցրեցինք մեր լեռնային
երկրի անտառներին և մեծ պարտք ու
նենք մեր բնությանը` որքան հնարավոր
է շուտ վերականգնել մասսայաբար հատ
ված անտառատարածքները: Բայց ար
դյո՞ք այսօր մենք այդպես ենք վարվում
Հայաստանում` կտրված ծառի փոխարեն
նորն ենք տնկում:
Էներգետիկան մարդու գործունեության
այն բնագավառն է, որն ամենակործանա
րար ազդեցությունն է ունենում բնության
վրա: Այդ ազդեցությունը մասամբ պայմա
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նավորված է հենց բնության օրենքներով,
օրինակ` ցածրորակ էներգիայի փոխա
կերպումը ավելի բարձրորակ էներգիա
յի: Սակայն շատ դեպքերում շրջակա մի
ջավայրի աղտոտումն անխուսափելի չէ
և պայմանավորված է էներգիայի ոչ ար
դյունավետ սպառմամբ, չվերականգնվող
էներգիայի աղբյուրների օգտագործմամբ,
արտադրության թափոնները վերամշակե
լու ցանկության բացակայությամբ և այլն:
Էներգասպառման այս բացասական
հետևանքները լիովին հաղթահարելի են,
չնայած որ դրանք հաճախ զգալի միջոց
ներ են պահանջում և սովորաբար իրակա
նացվում են մեծ դժվարությամբ: Սակայն
մարդկությունն այլընտրանք չունի: Հազա

րավոր տարիներ պահանջվեցին, որ մար
դը հասնի քաղաքակրթության ներկա մա
կարդակին: Եվ եթե մենք ցանկանում ենք,
որ մարդկությունն ու ողջ կենդանական
աշխարհը շարունակի ապրել երկրի վրա
և անհաշիվ սերունդներ շարունակեն վա
յելել կյանքը, ապա այդ նպատակին հաս
նելու միակ միջոցը անվտանգ ու վերա
կանգնվող էներգիայի օգտագործումն է:
Մեզ վրա մեծ պատասխանատվություն
է դրված` երկիրը պահպանել մարդկանց,
կենդանիների, բուսականության և բոլոր
կենդանի օրգանիզմների բնակության
համար պիտանի վիճակում:
Թող սա դառնա բոլորիս և յուրաքան
չյուրիս նպատակը:

Գրականություն:
1. Հրանտ Սարգսյան «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործման դպրոցական ծրագիր»:

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 деле предотвращения экологической катастрофы, главную роль играет энергос
бережение. Практические задания посредством примеров научить учеников бережно
и разумно использовать энергию. Экологическое образование в этой области может
существенно изменить мышление и деятельность людей, сопутствует нормализации си
туации. Крайне важно выявить и показать личный потенциал и возможности каждого
человека, использование чего может привести к сбережению ресурсов энергии снизить
воздействие на нашу биосферу и сохранить природу для будущего поколения.
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ԳԱՅԱՆԵ ԵԳԱՆՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱՅԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Մանկավարժական
դիագնոստիկա
յի գոյությունը կապված է մանկավար
ժական գործունեության սկզբնավորման
հետ: Ցանկացած մանկավարժ, պլանա
վորված և նպատակաուղղված ձևով կա
ռուցելով իր մանկավարժական գործու
նեությունը, միշտ փորձել է հստակեցնել
իր աշխատանքի դրդապատճառները,
նպատակը, խնդիրները: Եթե մանկավար
ժական դիագնոստիկան սովորողների
դաստիարակվածության և կրթվածության
մակարդակի փոփոխությունների և ման
կավարժական վարպետության բարձրաց
ման հիման վրա ուսումնադաստիարակ
չական գործընթացի արդյունավետության
ուսումնասիրման գործընթաց է ու դրա
արդյունքը, ապա այն ունի դարերի պատ
մություն: Այն կապված է սովորողների ըն
դունակությունների, կարողությունների և
հմտությունների ուսումնասիրման, գնա
հատման հետ:
Տարբեր
հեղինակ–մանկավարժներ
տարբեր ժամանակաշրջաններում փոր
ձել են բաժանել մանկավարժական դիագ
նոստիկայի զարգացման տարբեր փուլեր,
ընդհանրացնել դրանք: Բավականին հա
ջողված է Ե. Ա. Միխաիլչևի դասակարգու
մը, որն ընդգրկում է չորս փուլ: Սակայն,
իմ կարծիքով, չորրորդ փուլը պետք է փո
փոխել՝ բաժանելով երկու փուլերի, ինչի
արդյունքում Միխաիլչևի կողմից առանձ
նացված չորս փուլերին կավելանա նաև
հինգերորդը: Մինչ այդ ներկայացնենք
հեղինակի առանձնացրած մանկավար

ժական դիագնոստիկայի զարգացման
չորս փուլերը.
1. առաջին փուլը համընկնում է վաղ դա
սակարգային հասարակություններից
մինչև վերածննդի դարաշրջանն ընկած
ժամանակահատվածի հետ. այն հիմ
նախնդրի առանձին կողմերի ավանդա
կան–կիրառական մշակման փուլն է,
2. մանկավարժական
դիագնոստիկա
յի հիմնախնդիրների ուսումնասիր
ման նախափորձարարական փուլ, որն
ընդգրկում է վերածննդի դարաշրջա
նից մինչև 19–րդ դարի 70–ական թվա
կաններն ընկած ժամանակաշրջանը,
3. փորձարարական փուլ` 19–րդ դարի
վերջ և 20–րդ դարի սկիզբ, երբ արա
գորեն զարգանում են հոգեբանության,
հոգեթերապիայի, սոցիոլոգիայի, ման
կավարժության փորձարարական գի
տաճյուղերը,
4. համ ակ արգ ային–փորձ ար ար ակ ան
փուլ, որն ընդգրկում է 20–րդ դարի 30–
ական թվականներից մինչև մեր օրերն
ընկած ժամանակահատվածը [6, էջ 10]:
Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է չորրորդ
փուլը սահմանափակել 20–րդ դարի 30–
ական թվականներից մինչև 20–րդ դարի
վերջին տասնամյակն ընկած ժամանակա
հատվածով, իսկ մինչև մեր օրերն ընկած
ժամանակահատվածն առանձնացնել իբ
րև հինգերորդ փուլ: Այս առանձնացումը
պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ 20–րդ դարի վերջին տարիներին, 21–րդ
դարասկզբին ու մինչև մեր օրերն ընկած
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ժամանակահատվածում մանկավարժա
կան գործընթացին, նրա կազմակերպմա
նը, իրականացմանը, բովանդակությանը
ներկայցվում են նոր պահանջներ, որոնց
իրականացումը գնահատվում է նոր մոտե
ցումներով, և այդ գործընթացներում, մաս
նավորապես մանկավարժական դիագ
նոստիկա իրականացնելիս, գնալով ավելի
շատ են օգտագործվում ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:
Այժմ առանձին–առանձին ներկայաց
նենք այդ փուլերը։
Առաջին փուլում կարևոր տեղ էր
հատկացվում քաղաքացիների մասնա
գիտական ընտրությանը, ուսուցմանն ու
դաստիարակությանը: Այդ ուղղությամբ
իրականացվում էին դիագնոստիկ բազ
մաբնույթ աշխատանքներ. անձնային
որակների, աշխատանքային հետաքրք
րությունների, կարողությունների ուսում
նասիրում, որի նպատակը երիտասարդ
ների շրջանում առավել ընդունակների,
կարողունակների ընտրությունն էր ման
կավարժների, կյանքի փորձ ունեցող ավագ
սերնդի ներկայացուցիչների կողմից: Հին
Բաբելոնում, Եգիպտոսում, Չինաստա
նում, Հնդկաստանում փիլիսոփաները,
զինվորական և հոգևոր առաջնորդներն
օգտվում էին անձի բազմակողմանի ու
սումնասիրման համար ինքնուրույն մշակ
ված և ոչ գիտական մեթոդներից: Այդ
ինքնատիպ դիագնոստիկայի արդյունքում
մշակում էին կոնկրետ մեթոդիկաներ, ու
ղիներ, որոնցով կատարելագործում էին
նրանց բարոյական, մտավոր, ֆիզիկա
կան որակները և պատրաստում կոնկրետ
մասնագիտական գործունեության: Այդ
ժամանակաշրջանում էլ, ըստ տարբեր
աղբյուրների, առաջացել է «դիագնոս
տիկա» հասկացությունը («da» և «gnoss»`
ճանաչելու կարողություն)։ Հին հունա
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կան որոշ մտածողների աշխատանքնե
րում կան սովորողների անհատական և
տարիքային առանձնահատկությունների
ուսումնասիրման մեթոդների մասին վեր
լուծություններ, որոնք կարելի է համա
րել մանկավարժական դիագնոստիկայի
սկզբնատարրեր [7, էջ 19]: Հին մտածող
ների նմանատիպ աշխատություններում
խնդրո առարկային վերաբերող նյութերի
վերլուծությունները հնարավորություն են
տալիս համակարգելու դրանք որպես տե
սական և մեթոդաբանական դրույթներ:
Օրինակ` անձի ուսուցումն ու դաստիարա
կությունը անընդհատ գործընթացներ են,
որոնք սկսվում են վաղ մանկությունից և
շարունակվում ողջ կյանքի ընթացքում:
Տարիքային բոլոր փուլերում ուսուցիչներն
ուսումնասիրում են սովորողների անհա
տական առանձնահատկությունները, գի
տելիքները, հետաքրքրությունները, ըն
դունակությունները և դրանց հիման վրա
իրականացնում պետության ապագա ծա
ռայողների պատրաստման գործընթացը։
Ք.ա. երրորդ հազարամյակի կեսերին
Հին Բաբելոնում անցկացվել են շրջանա
վարտների փորձություններ գրագիրներ
պատրաստող դպրոցներում: Գրագիրը
պարտավոր էր ունենալ մաթեմատիկա
կան գործողություններ կատարելու, տա
րածությունը չափելու, ունեցվածքը բաժա
նելու, երգելու, երաժշտական գործիքների
վրա նվագելու կարողություններ, ինչպես
նաև տարբեր նյութերի հատկությունների,
տեսակների մասին գիտելիքներ և այլն:
Հին Եգիպտոսում հոգևոր սպասավոր
ներ, առաջնորդներ էին դառնում միայն
նրանք, ովքեր հաղթահարում էին որոշա
կի փորձություններ: Նրանք մասնակցում
էին հարցազրույցի, ուսումնասիրվում էին
նրանց կենսագրական տվյալները, կրթա
կան մակարդակը, կարևորվում էր նաև
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արտաքին տեսքը և զրույցը վարելու, աշ
խատանքային, մենակությունը հաղթահա
րելու կարողությունները, հմտությունները,
լսելու, համբերատարության որակները և
այլն: Այս բոլոր դժվար փորձություններին
գումարվում էր նաև մահվան սպառնալիքը
նրանց համար, ովքեր վստահ չէին իրենց
ընդունակությունների հարցում, որ կկա
րողանան կրթություն ստանալու ընթաց
քում դիմանալ ուսման ծանրությանը: Այդ
պատճառով յուրաքանչյուրին առաջարկ
վում էր ևս մեկ անգամ մտածել և որոշել,
թե որ կողմից փակել տաճարի դուռը` ներ
սի՞, թե՞ դրսի: Այս դժվար փորձությունները
ոչ բոլորին էր հաջողվում հաղթահարել:
Օրինակ, Պյութագորասը, հաղթահարելով
դրանք, Հունաստանում հիմնում է դպրոց,
որտեղ ընդունելությունը կազմակերպում
էր հենց նույն դժվարությունների հաղթա
հարման մեթոդներով [7, էջ 19–20]: Ըստ
այդ վկայությունների, Պյութագորասը կա
րևորում էր ինտելեկտուալ ընդունակու
թյունները և մեծ նշանակություն էր տալիս
հենց այդ ընդունակությունների դիագնոս
տիկային: Այդ պատճառով յուրաքանչյու
րին տրվում էր համեմատաբար դժվար
մաթեմատիկական խնդիր: Երբ հայցողը
լուծում էր խնդիրը, անմիջապես ընդուն
վում էր: Սակայն ամենից հաճախ խնդիրը
չէին կարողանում լուծել, այդ դեպքում ան
հաջողակին ուղեկցում էին մի սենյակ, որ
տեղ սովորողները, ըստ փորձության կա
նոնների, անխղճորեն ծաղրում էին նրան`
տալով ամոթալի անվանումներ: Եթե նո
րեկը կարողանում էր այդ քննադատա
կան իրավիճակում հաջողությամբ պա
տասխանել նրանց և պատվով դրսևոր
 ել
իրեն, ապա նրան ընդունում էին դպրոց։
Հին Չինաստանում գործում էր պետա
կան չինովնիկների պաշտոններին հա
վակնող անձանց ընդունակությունների

ստուգման յուրօրինակ համակարգ: Յու
րաքանչյուր երեք տարին մեկ պաշտոնյա
ները քննություն էին հանձնում կայսրի մոտ
վեց «արվեստներից». երաժշտություն,
նետաձգություն, ձիավարություն, գրելու,
հաշվելու և ծիսակատարություններ կազ
մակերպելու կարողություն: Չինացիներն
այսպես էին կարևոր
 ում ինտելեկտուալ,
զարգացած և ընդունակ կադրերի ընտ
րությունը պետական պաշտոններում աշ
խատելու համար (P. Dubois, 1970):
Հաճախ ինտելեկտուալ ընդունակու
թյունների փորձությունների արդյունքնե
րը դառնում էին հպարտության առարկա
տվյալ ազգի համար: Օրինակ, պատմու
թյունից հայտնի է, որ հնդկական իշխանը,
ցանկանալով փորձել իրանցիների իմաս
տունությունը, նրանց շախմատ է ուղար
կում: Ենթադրվում էր, որ իրանցիները
դժվար թե կարողանային հասկանալ այդ
խաղի էությունը, և նրանք, ըստ պայմանի,
պետք է հարկ վճարեին Հնդկաստանին:
Սակայն Խոսրով Վաժուրգմիխրը հասկա
ցավ խաղի կանոնները և իր հերթին ու
ղարկեց մի խաղ, որն այժմ կոչվում է «նար
դի»: Պատմական աղբյուրները փաստում
են, որ Հնդկաստանում խաղի կանոնները
չկարողացան հասկանալ [2, էջ 160]: Տա
րաբնույթ մրցույթներ և քննություններ էին
անցկացվում նաև միջնադարյան Վիետ
նամում: Միայն երկու տարիների ընթաց
քում` 1370–1372 թթ., հաջողվեց անցկաց
նել բոլոր ռազմական և քաղաքացիական
չինովնիկների վերաատեստավորումը, ին
չի արդյունքում Վիետնամը դարձավ ուժեղ
և կենսունակ ֆեոդալական պետություն,
որտեղ մեծ ուշադրություն էին դարձնում
ռազմական գործին, մասնավորապես
սպայական կազմի պատրաստմանը։
Այս փուլում մանկավարժական դիագ
նոստիկան դեռևս գիտատեսական վեր
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լուծության ինքնուրույն բնագավառ չէր,
քանի որ այդ ժամանակաշրջանում ման
կավարժական տեսությունը բավարար
զարգացած չէր և մանկավարժական գի
տություն, որպես այդպիսին, գոյություն
չուներ, իսկ մանկավարժական դիագնոս
տիկայի մասնավոր խնդիրները լուծվում
էին պրակտիկ մանկավարժական, ու
սուցչական աշխատանքում: Փաստորեն,
թեև «մանկավարժական դիագնոստիկա»
հասկացությունը չէր շրջանառվում, այ
նուամենայնիվ, ուսումնադաստիարակ
չական գործընթացի պրակտիկայում լայ
նորեն օգտագործվում էին սովորողների,
դաստիարակվողների անձնային որակ
ների, նրանց գիտելիքների, կարողու
թյունների ուսումնասիրման, գնահատ
ման բազմազան մեթոդներ և միջոցներ:
Մանկավարժական
դիագնոստիկա
յի զարգացման երկրորդ փուլում տար
բեր գիտնականներ փորձում են տեսա
կանորեն իմաստավորել և փորձնական
ճանապարհով լուծել մանկավարժական
դիագնոստիկայի` որպես ուսումնադաս
տիարակչական գործընթացի կարևո
րագույն բաղադրիչի մի շարք խնդիրներ
(Յա. Ա. Կոմենսկու դաս–դասարանա
յին համակարգը, Ջ. Լոկկի համակարգը,
Ժ. Ժ. Ռուսսոյի բնական դաստիարա
կության, Ի. Գ. Պեստալոցցու տարրա
կան կրթության մասին տեսությունները):
Կրթության և դաստիարակության մասին
Ջ. Լոկկի և Ժ. Ժ. Ռուսսոյի գաղափարնե
րը, ըստ էության, առաջադեմ էին իրենց
ժամանակաշրջանի համար և հակադր
վում էին այն դպրոցներին, որոնք ան
տեսում էին սովորողների անհատական
առանձնահատկությունները,
ընդունա
կություններն ու հետաքրքրությունները:
Ջ. Լոկկի կարծիքով, դաստիարակը պետք
է մշտապես ապրի երեխաների հոգսերով,
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ուրախությամբ, ուսումնասիրի, վերլուծի
նրանց բոլոր քայլերը թե՛ ուսուցման գոր
ծընթացում, և թե՛ դրանից դուրս ու կիրա
ռի նպատակահարմար մանկավարժա
կան մեթոդներ: Նույն կարծիքի էին նաև
Ժ. Ժ. Ռուսսոն և Ի. Գ. Պեստալոցցին: Այս
ժամանակաշրջանում մրցութային փոր
ձությունները դասակարգվեցին: Դրանք
անցկացվում էին փուլերով և շրջաններով:
Ամենաընդունակների անունները փակց
վում էին հատուկ քարե պատերին, որոնք
կառուցված էին գրականության Տաճա
րում: Քրմերի ուսուցման մասին հետաքր
քիր նյութեր է ներկայացնում Վ. Ն. Բասի
լովը: Որոշ ազգերի, օրինակ էսկիմոսների
մոտ գրեթե բոլոր մեծահասակ տղամար
դիկ իրենց համարում էին ընդունակ քրմեր,
սակայն այդ ամենը ժխտվում էր փորձու
թյունների ընթացքում: Ստուգումը և դրա
արդյունք–խոստովանանքը համարվում էին
քրմական գործունեության անփոխարինելի
պայմաններ: Տարբեր ազգերի մոտ քրմերի
(շամանների) ստուգումը տարբեր էր: Մաս
նավորապես, երբ ղազախների մոտ ինչ–որ
մեկը իրեն հայտարարում էր քուրմ, ապա
նա ազգի պահանջով պետք է խիստ սառ
նամանիքի ժամանակ ոտաբոբիկ և գլխա
բաց քայլեր ձյան վրայով [2, էջ 221]:
Ռուսաստանում
17–18–րդ
դարե
րի լուսավորական բարեփոխումները
խթանեցին եվրոպական մշակույթի ու
մանկավարժական մտքի ու փորձի տա
րածումը: Վ. Ն. Տատիշչևի, Մ. Վ. Լոմոնո
սովի, Ի. Ի. Բեցկոյի, Ֆ. Ի. Յանկովիչի աշ
խատություններում և գործունեության մեջ
կարևորվում էր գիտական աշխատանքով,
արվեստով զբաղվելու ցանկություն ունե
ցող երիտասարդների ճիշտ ընտրությունը:
Մանկավարժական դիագնոստիկայի
զարգացման երրորդ փուլը համընկնում
է հումանիտար գիտությունների և փոր
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ձարարական ոլորտների զարգացման
հետ: Փորձարարական մանկավարժու
թյան ներկայացուցիչները 19–րդ դարի
վերջին և 20–րդ դարի սկզբին (Պ. Ֆ. Լես
գաֆտ, Ա. Ֆ. Լազուրսկի, Վ. Պ. Կաշչենկո
և այլք) հիմնավորեցին այն գաղափարը,
որ ուսումնադաստիարակչական գործըն
թացում կարևոր է հոգեբանական և ման
կավարժական դիագնոստիկ մեթոդների
կիրառումը, ինչը լայնորեն կնպաստի սո
վորողների անձնային որակների ուսում
նասիրմանը: Ա. Ֆ. Լազուրսկու մշակած
բնական գիտափորձը հնարավորություն
տվեց սովորողի հոգեկան գործընթաց
ների ուսումնասիրմանն ուղղված սո
վորական փորձերը ընդգրկել կոնկրետ
մանկավարժական իրադրության, ման
կավարժական խնդրի լուծման գործըն
թացում: Նա նաև մեծ տեղ էր տալիս անձի
ձևավորման ու զարգացման գործում ար
տաքին միջավայրի գործոնին [3, էջ 471]։
Վ. Պ. Կաշչենկոն մշակել և ներկայաց
րել է երեխայի զարգացման դիագնոստի
կայի փորձարարությամբ հիմնավորված
հոգեբանամանկավարժական
ծրագիր,
որում առանձնացրել է բազմակողմանի
ությունը, օբյեկտիվությունը, համակար
գայնությունը որպես դիագնոստիկայի
սկզբունքներ: Վ. Պ. Կաշչենկոն առանձ
նացրել է նույնիսկ մտավոր հետամնաց,
նյարդային, հիվանդ, մանկավարժորեն
բարձիթողի երեխաների առանձնահատ
կությունները և հիմնավորել մանկավար
ժական գործընթացում դրանց հաշվառ
ման կարևոր
 ությունը: 1907թ. տպագրված
«Մանկավարժական ակնարկներ» ու
սումնական ձեռնարկում ներկայացված
էին մանկավարժական դիագնոստիկայի
մեթոդական, բովանդակային ու կառուց
վածքային կողմերը և մանկավարժների
աշխատանքի նպատակի, խնդիրների,

մեթոդների, աշխատանքի փուլերի ձևա
կերպման, հաջորդականության հստա
կեցման նոր մոտեցումներ: Մանկավար
ժական դիագնոստիկայի նման ընկալումը
մանկավարժական գործընթացի ալգո
րիթմացում է, տեխնոլոգիականացում։
Անգլիացի Ֆ. Գալտոնը ստեղծեց առա
ջին թեստերը: Նա 1884–1885 թվականնե
րին իր լաբորատորիայում դիագնոստիկա
յի միջոցով բացահայտեց 5–80 տարեկան
անձանց ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական,
հոգեբանական հատկությունները` դասա
կարգելով դրանք 17 ցուցանիշներում:
Ջ. Կետտելը ևս խոսեց հոգեկան հատ
կությունների չափման մասին: Դեռևս
1890թ. նա ներկայացրել էր 50 լաբորա
տոր թեստեր, որոնք այսօր մենք կընկալե
ինք որպես ստուգողական առաջադրանք
ներ: Նրանք ունեին երկու չափանիշներ,
որոնք բնորոշ են նաև ժամանակակից
թեստերին` կիրառման հրահանգավորում
և լաբորատոր–գիտական փորձարկման
բնութագիր: Այնուհետև անձի որակների,
հատկապես հոգեկան հատկությունների
չափման մեթոդները սկսեցին օգտագործ
վել ուսումնադաստիարակչական գործըն
թացում այն կատարելագործելու նպատա
կով: Այնուհետև փորձ էր արվում ստացված
փորձնական արդյունքները տեսականո
րեն հիմնավորելու, իմաստավորելու և հա
մապատասխան հետևություններ անելու:
Մասնագետները նշում էին, որ դիագ
նոստիկ աշխատանքի ընթացքում լաբո
րատորիան պետք է լավ սարքավորել,
թեստավորման ժամանակ այնտեղ ոչ մի
մարդ չի կարող մտնել, բոլոր փորձարկ
վողները պետք է ստանան միևն
 ույն հրա
հանգը, նրանք պետք է լավ յուրացնեն, թե
ինչ և ինչպես պետք է անեն: Միևնույն ժա
մանակ անձնային որակների և հատկու
թյունների չափման գաղափարը համար
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վում էր անսովոր: Այդ ժամանակներում
անձնային որակների չափումը թեստերի
օգնությամբ շատերի կողմից դիտվում էր
որպես տարօրինակ զբաղմունք: Ֆ. Գալ
տոնի և Ջ. Կետտելի հրապարակումնե
րից հետո թեստային մեթոդի գաղափա
րը հետաքրքրեց շատ գիտնականների:
Արդեն 20–րդ դարում անձի անհատա
կան առանձնահատկությունների ուսում
նասիրությունը գիտական հետաքրքրու
թյունների լուրջ ոլորտ դարձավ, քանի որ
անընդհատ մեծանում էր այդ խնդիրնե
րի՝ գործնականում լուծման անհրաժեշ
տությունը:
Հայտնվեցին առաջին կողմնակից
ները և առաջին քննադատները: Կողմ
նակիցների թվում էին` Գերմանիայում`
Գ. Մյունստերբերգը, Ս. Կրեպելինը,
Վ. Օրնին, Ֆրանսիայում` Ա. Բինեն,
ԱՄՆ–ում` Ջ. Գիլբերտը և այլոք: Վերջին
ներս նոր սերնդի հետազոտողներ էին,
ովքեր ձգտում էին այդ ժամանակների
հոգեբանությունը կապելու պրակտիկայի
պահանջարկների հետ: Եվ կիրառական
հոգեբանության ձևավորումը, որը կոչվում
էր «հոգեդիագնոստիկա», պատահա
կան չէր: Հոգեդիագնոստիկա տերմինը
ծնվեց 1921թվականին Բերնում Գ. Ռորշա
խի «Հոգեդիագնոստիկա» աշխատանքի
գերմաներենով հրատարակումից հետո
[11]: Կիրառական ուղղություն առաջացավ
նաև մանկավարժության մեջ, որը կոչվում
էր «մանկաբանություն» (բառացի կերպով
գիտություն երեխաների մասին): Թեև
մանկաբանությունը ընկալվում էր որպես
երեխայի համալիր զարգացման մասին
գիտություն, իրականում այդ ժամանակ
այն հիմնականում կիրառական մանկա
վարժություն էր, որի հիմքում արդեն ձևա
վորվում էին ժամանակակից մանկավար
ժական դիագնոստիկայի հիմքերը։
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19–20–րդ դարերում Պ. Պ. Բլոնսկու,
Ա. Ս. Մակարենկոյի, Ն. Կ. Կրուպսկայա
յի աշխատանքներն ուղղվեցին շեղվող
վարքի ձևավորման, դրսևորումների դի
ագնոստիկ աշխատանքին, նման վարք
դրսևորող երեխաների ուսուցման և դաս
տիարակության
հիմնախնդիրներին:
Պ. Պ. Բլոնսկին առաջարկեց երեխայի հե
տազոտման հետևյալ սխեման. անկետա
վորում (անամնեզ), թեստավորում, դիագ
նոզ, մանկավարժական դեղատոմս:
20–րդ դարի 20–30–ական թվական
ներին մանկավարժական դիագնոստի
կան լուծում էր երկու հիմնական խնդիր`
մանկավարժական մեթոդի գնահատում
և սովորողի անձի գնահատում: Առա
ջին խնդրի հիմնական նպատակը ման
կավարժական կոնկրետ խնդրի լուծման
համար կոնկրենտ իրավիճակում համա
պատասխան մեթոդների ընտրությունն է,
դրանց տեղայնացումը, մշակումը, ճիշտ
կանխատեսումներ կատարելը: Սովորո
ղի անձի դիագնոստիկայի հիմնական
նպատակը նրա անհատական առանձնա
հատկություններին համապատասխան ու
սումնադաստիարակչական գործընթացի
կազմակերպումն է և արդյունավետության
բարձրացումը:
Ս. Տ. Շացկին ևս մեծ ներդրում ունե
ցավ մանկավարժական դիագնոստիկայի
զարգացման գործում: Նրա կարծիքով,
երեխայի
անատոմիաֆիզիոլոգիական,
հոգեբանական և սոցիալական դիագնոս
տիկան հիմք է ստեղծում դաստիարակու
թյան համակարգի ձևավորման համար:
19–րդ դարում մանկավարժական դի
ագնոստիկայի հիմնահարցերով զբաղվել
են Կ. Դ. Ուշինսկին, Ն. Վ. Շելգունովը և
ուրիշներ: Կ. Դ. Ուշինսկին մշակել է ժա
մանակակից մանկավարժական դիագ
նոստիկայի տեսական–մեթոդաբանական
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հիմնական դրույթները: Նա գտնում էր,
որ մանկավարժական գործընթացի սու
բյեկտը, այն կառավարողը պետք է լավ
ճանաչի սովորողին, դաստիարակվողին,
նրա դրական ու բացասական կողմերը,
դրդապատճառները,
հետաքրքրություն
ները, պահանջմունքները, վարքի առանձ
նահատկությունները թե՛ սովորական և թե՛
առանձին, ոչ տիպական իրադրություննե
րում, իրավիճակներում: Ընդհանրացնե
լով և համակարգելով այս հիմնախնդրով
զբաղվող տարբեր հեղինակների կարծիք
ները` ակնառու է դառնում, որ մանկավար
ժական դիագնոստիկայի զարգացման այս
փուլին բնորոշ է սովորողների անձի բազ
մակողմանի ուսումնասիրության, նրանց
առանձնահատկությունների դիագնոստի
կայի անհրաժեշտության գաղափարը:
20–րդ դարում, խորհրդային դպրոցի
կայացման պայմաններում մանկավար
ժական գործընթացը մանկավարժական
դիագնոստիկայի, ուսուցման մեթոդների
արդյունավետության վերլուծության, հա
մեմատության, ուսումնական ծրագրերի
իրականացման ընթացքի և արդյունքների
մասին համապատասխան տեղեկատվու
թյան ձեռքբերման կարիք ուներ: Դպրոց
ների տնօրեններին, խորհրդատուներին,
ուսուցիչներին, որոնք իրականացնում էին
ուսումնական գործընթացի կառավարու
մը, այդպիսի տեղեկատվությունն անչափ
անհրաժեշտ էր:
1930–ական թվականները նշանավոր
վեցին թեստերի լայնորեն օգտագործ
մամբ, որն ուներ իր թե՛ դրական, թե՛ բա
ցասական կողմերը։
Մանկավարժական
դիագնոստիկա
յի զարգացման չորրորդ` համակարգա
յին–փորձարարական փուլում, 20–րդ
դարի 60–70–ական թվականներին կա
տարված հետազոտությունները բերեցին

մանկավարժական դիագնոստիկայի մի
շարք մեթոդաբանական դրույթների ձև
ակերպմանը.
1. անձի բարոյական առանձնահատկու
թյունները կապված են նրա զարգաց
ման առանձնահատկությունների և
տարիքային փուլերի հետ,
2. յուրաքանչյուր տարիքին հատուկ սոցի
ալ–հոգեբանական առանձնահատկու
թյունները որոշակի ազդեցություն են
ունենում յուրաքանչյուր տարիքին բնո
րոշ անձնային գծերի ձևավորման վրա,
3. անձի բարոյական որակների ուսում
նասիրությունն անհրաժեշտ է նրա
զարգացման համար` հաշվի առնելով
տարիքային փուլերին յուրահատուկ
դիալեկտիկական հակասություններն
ու նորագոյացությունները [8, էջ 70]:
70–ական թվականներին դպրոցական
պրակտիկայում լայնորեն սկսեց շրջա
նառվել «մանկավարժական դիագնոստի
կա» հասկացությունը:
1967թվականին Բեռլինի միջազգային
համաժողովը նոր թափ հաղորդեց որո
շակի չափորոշիչներով կողմնորոշված
թեստերի զարգացմանը: 1968 թվականին
մանկավարժական գրականության մեջ Կ.
Ինգենկամպն առաջին անգամ առաջար
կեց մանկավարժական դիագնոստիկա
տերմինը` իր ամբողջական հիմնավոր
մամբ: Խորհրդային մանկավարժական
գրականության մեջ «մանկավարժական
դիագնոստիկա» հասկացությունը դար
ձավ Ա. Ի. Կոչետովի (1987), Ն. Կ. Գո
լուբևի (1988), Վ. Պ. Բեսպալկոյի (1989),
Բ. Պ. Բիտինասի և Լ. Ի. Կատաևայի
(1993), Վ. Գ. Մաքսիմովի (1993) և այլոց
ուսումնասիրության առարկա։
Մանկավարժական դիագնոստիկայի
զարգացման՝ իմ կողմից առանձնացված
հինգերորդ փուլում՝ 20–րդ դարի վեր
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ջին տասնամյակում և 21–րդ դարում իրա
վիճակն ամբողջովին փոխվում է: Ժա
մանակակից դպրոցում, ընդհանրապես
կրթության համակարգում անփոխարի
նելի անհրաժեշտություն են դարձել դի
ագնոստիկ մեթոդների կիրառումը, ման
կավարժական դիագնոստիկայի կայուն
համակարգի ձևավորումը: Ե՛վ տեսական,
և՛ գործնական մակարդակներում գնալով
կարևորվում է մանկավարժական դիագ
նոստիկայի դերը, լույս են տեսնում մանկա
վարժական դիագնոստիկային վերաբերող
բազմաթիվ տեսական և փորձարարական
աշխատանքներ, մշակվում են մանկավար
ժական դիագնոստիկայի մեթոդաբանու
թյանը, էությանը, կիրառման ոլորտներին
և առանձնահատկություններին վերաբե
րող դրույթներ, երաշխավորություններ:
Ժամանակակից մանկավարժությունն ըն
դունում է, որ դիագնոստիկան անհրաժեշտ
է և՛ ուսուցման, և՛ դաստիարակության գոր
ծընթացներում, և՛ սոցիալական խմբերում,
մասնավորապես ուսումնական խմբերում
միջանձնային հարաբերությունների կա
ռուցման, և՛ մանկավարժական վերա
կանգնողական, և՛ շտկողական, և՛ կրթու
թյան կառավարման, և՛ կառավարչական
աշխատանքներում: Փաստորեն, բավա
կանին ընդլայնվել են մանկավարժական
դիագնոստիկայի առարկայի սահման
ները: Ս. Սլաստենինը, Ի. Պ. Պոդլասին
իրենց աշխատություններում անդրադառ
նում են կրթության և դաստիարակության
դիագնոստիկայի
հիմնախնդիրներին,
ներկայացնում են մանկավարժական դի
ագնոստիկան որպես մանկավարժական
գիտության նոր ուղղություն: Այս ամենից
ելնելով, նպատակահարմար է այս բուռն
փոփոխությունների
ժամանակահատ
վածն առանձնացնել իբրև առանձին` հին
գերորդ փուլ։
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Փաստորեն, մանկավարժական դի
ագնոստիկան պահանջում է լուրջ և խոր
քային հետազոտություններ, վերլուծու
թյուններ բովանդակության, մեթոդների,
կիրառման բնագավառների ու պայման
ների բացահայտման և արդի մանկա
վարժական գործընթացում արդյունավետ
ներդրման առումով: Ավելին, անհրաժեշ
տություն է առաջացել բուհերի կրթական
ծրագրերում ընդգրկել «Մանկավարժա
կան դիագնոստիկա» դասընթաց, դրան
լրացնող դասընթացներ, պատրաստել
մասնագետ–մանկավարժներ, ովքեր ու
նակ կլինեն գործնականում զարգացնելու
մանկավարժական գործունեության այդ
բաղադրիչը: Ստեղծվել է «Մանկավար
ժական դիագնոստիկա» բուհական դա
սընթացի առարկայական ծրագիր, որը
հաջողությամբ կիրառվում է Խ. Աբով
յանի անվան Հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի «Սո
ցիալական մանկավարժություն» մասնա
գիտությամբ մագիստրոսական կրթական
ծրագրի շրջանակներում:
Մանկավարժական
դիագնոստիկայի
էության, մեթոդների, բովանդակության,
առանձնահատկությունների ձևակերպումն
ու հստակեցումը ժամանակակից մանկա
վարժական գիտության կարևորագույն
հիմնախնդիրներից է, ուսումնադաստիա
րակչական աշխատանքի կատարելագործ
ման կարևորագույն ուղղություններից մեկը:
Այսօր կրթության համակարգում ընդ
լայնվել է դիագնոստիկայի օբյեկտների
շրջանակը, առաջատար ուղղություններ
են դառնում կառավարման դիագնոստի
կան, ինքնադիագնոստիկան: Ժամանա
կակից մանկավարժական դիագնոստի
կայի խնդիրների շարքում առանձնացնում
են խնդիրներ և ավելի արտահայտված
դիդակտիկական
կողմնորոշումներ,
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որոնք ուղղված են ուսումնադաստիարակ
չական գործընթացի օպտիմալացմանը, և
խնդիրներ` հստակ հասարակական կողմ
նորոշմամբ, որոնք նպատակ ունեն կար
գավորելու մանկավարժական կադրերի

պատրաստման գործընթացը: Այս հիմ
նախնդիրներն այսօր հրատապ լուծումներ
են պահանջում մեր հանրապետությունում
իրականացվող կրթական բարեփոխում
ների համատեքստում։
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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.
Исторические основы и уровни развития педагогической диагностики
Г. Еганян
В статье представлены исторические основы формирования образования педагоги
ческой диагностики и уточнены четыре основных уровня развития. Это является одной
из наиболее важных проблем современной педагогики, решение которых важно в усло
виях реформ образования в нашей республике.
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Лилит Чилингарян

Влияние СМИ и литературы на
формирование нравственных
ценностей подростков
Наша жизнь в современном мире, бе
зусловно, влечет за собой неизбежное и
непрерывное столкновение со средствами
массовой информации. Они настоль креп
ко устроились и нашли для себя место в
нашей повседневности, что для нас бы
ло бы нереальным вообразить даже один
день без них. Их влияние на индивида бе
рет свои истоки с самого раннего возраста
и протекает через всю жизнь человека,
нередко, оставляя неизгладимый отпеча
ток. Сегодня нравственный мир, подрост
ков вступающих в жизнь, характеризуется
соперничеством и даже хаос ом конкуриру
ющих ценностей, потому что система их
ценностей, весьма не устойчива. Дефи
цит литературы и непомерное количест
во практически повсеместно пестреющей
рекламы, далеко не всегда, соответствую
щей цензуре, закладывает у них ложные
ценности и неспособность к независимому
принятию решений. Очевидно, что ныне
средства массовой информации возложи
ли на себя существенную часть функций
по образованию сознания людей, приви
ванию их вкусов, повадок, желаний. Лю
ди прежде ни разу не сталкивавшиеся, с
той либо другой загвоздкой, вследствие
предоставления информации со сторо
ны средств массовой информации, разу
меется, сумели познакомиться с самыми
многообразными проявлениями социаль
ной жизни, создать о них некий комплекс
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представлений и выработать к ним опре
делённое отношение. Особенно мощное
влияние средства массовой информации
способны оказать на образование лиц не
совершеннолетнего возраста. СМИ обычно
влияют на социальное сознание и поведе
ние людей, подталкивая их к стремлению
достичь той либо иной цели. В периоды
эволюционного становления конструк
ция и функции СМИ, как водится, вносят
взнос в устойчивое функционирование со
циума в совокупности. Впрочем, в эру ста
новления социума отдельные конструкции
СМИ прибегают к иным темпам жизни, у
них появляется возможность прогресси
ровать вне софункционирования друг с
другом и обществом в совокупности, что
подчеркивается в выражении идей и ин
тересов, изредка далеких от социальных
надобностей. Разумеется, власть не упу
стила возможности, воспользоваться та
ким жестким и суровым инструментом,
как информация. Когда был выявлен тот
факт, что психика человека подвержена
внушению, информация в форме популя
ризации и агитации стала основным им
пульсом позволяющим управлять людьми.
Она день за днем заменяла собой грубую
силу, насилие, которое издавна считалось
исключительным и обязательным орудием
управления. Такие силы воздействия, как
телевидение и интернет, имеют свое осо
бое, и, вовсе не второстепенное место, в
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повседневной жизни подростков, тем са
мым, весьма отрицательно влияя на них.
Такой образ жизни приводит к искажению
нравственных ценностей. В связи с этим,
было проведено изыскание и рассмотре
но становление личности подростков под
влиянием СМИ и книг. С течением вре
мени, анализирование СМИ, как «осве
домляющ
 их», ушло в былые времена. В
зависимости от того, с какой стороны рас
сматривать, к СМИ все чаще применяются
эпитеты «развлекающие», и даже «фор
мирующ
 ие» (социальное суждение). Обра
щая свой взор, на тот факт, что инфор
мация, поглощаемая с экрана, носит по
большей части, развлекательный характер
то подростки из всех программ выделяют
развлекательные, a, также сериалы. Беря
во внимание, тот факт, что на экране в не
редко демонстрируется дерзкое поведе
ние, насилие и эротика, пропагандируют
ся наркотики, алкоголь, то это вносит свой
взнос в криминализацию атмосферы, вли
яя на детей, подростков и молодежь, ко
торые и составляют основную аудиторию
зрителей. Просмотр передач, содержащих
сцены насилия, приводит, как это ни горь
ко осознавать, к обострению проявлений
жестокости в поведении детей, безуслов
но, всех возрастов, от дошкольников до
тинэйджеров. [6]
Воздействие телевидения
Вовсе не секрет, что люди, которые,
заворoженно наблюдают телевизионные
программы, полнее воспринимают ин
формацию, острее испытывают чувство
радости либо ужаса, их психика склонна
находиться в состоянии торможения либо
возбуждения.

Сейчас приступим к обзору специаль
ных телевизионных способов перехода че
ловека в гипнотическое состояние.
1. Дабы привлечь индивида и обратить
его внимание на экран, используются над
лежащие результаты:
а) создание блестящего видеоряда с
целью образования определенного све
тового ощущения, и чем оно острее, тем
мощней к нему приковывается и внима
ние, а за вниманием и душа человека;
б) такое же примечание надлежит отне
сти и к звуковым результатам;
в) свежесть и необ
 ычность, также при
ковывает внимание человека к экрану,
потому что по закону движения и целе
направленности психических процессов,
однообразность вызывает неприязнь;
г) Особенно действенный фактор гипно
за – это показ человеческого лица огромным
планом. Это и есть действенный фактор
гипнотизации, от того что, смотря на чело
веческое лицо, телезритель тут же проника
ется к нему симпатией либо омерзением (что
мы и примечаем в повседневном человечес
ком общении), и, глядя на славное, распола
гающее лицо, он непроизвольно остановит
свое внимание на телеэкране.
2. С целью стремительного вступления
человека в состояние гипноза, внимание
человека, на короткое время останавли
вают на определенной точке, которая не
движется.
3. Используют также и иной прием:
прекращают показ фильма на самом дра
матическом месте, тем самым, принуждая
телезрителей, с нетерпением ждать даль
нейшей серии, такая обстановка заин
тересовывает человека и, в итоге этого,
человек становится открытым для нового
сеанса внушения.
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Воздействие интернета
Вне всякого сомнения, можно сказать,
что интернет заслужил доверие и любовь
всего человечества. Исходя, из вышеска
занного, у нас появляется возможность го
ворить, если угодно, о начале новой эры в
организации средств и систем переработ
ки информации.
Бесспорно, есть необходимость отме
тить, что наличествуют информационные
воздействия, которые являются угрозой
психическому или физическому здоровью
человека. Нередко они развивают мораль
но–психологическую атмосферу в общест
ве, развивают влечение к криминальной
среде. Наиболее ранимыми и беззащит
ными являются наши дети, поскольку
они не ожидают угрозы, которую несет
в себе глобальная сеть. Исследований,
проведенных касательно влияния жест
ких видео игр, намного меньше, чем ис
следований посвященных другим формам
насильственного СМИ. Но данные много
численных эмпирических исследований
подтверждают, что последствия таких игр
приводят к некоторым психологическим и
физическим изменениям: физиологичес
кое возбуждение, агрессивное познание,
агрессивные эмоции, агрессивное пове
дение и анти–социальное поведение. Игра
в жестокие видео игры, приводит к воз
растанию физиологического возбуждения
[1]. Например, К. Сегал и В. Дитц обнару
жили, что во время игры наблюдается зна
чительное учащение пульса, повышение
артериального давления[16].
Не секрет что, спектр основных пот
ребностей современного подростка до
вольно широк.
Подростки, определенно нуждаются в
112

опеке, постоянном внимании к их персоне,
хотя вовсе не в их правилах признавать,
эти столь необходимые для нормального
формирования и созревания потребности.
Вдобавок ко всему прочему, неоспорим
тот факт, что в жизни, или, если хотите да
же в судьбе подростка, если не огромное,
то немаловажное значение имеют соци
альные потребности: признания, любви,
общения. Вдобавок, не менее важное, зна
чение, имеют потребности необходимые
для развития личности, а именно необхо
димость в понимании, познании, саморе
ализации.[2. с33]. Само собой разумеется,
что сетевые игры ввергают подростков, в
ни кем и ничем, не контролируемую агрес
сию. Безусловно, следствием этой агрес
сии становится пессимизм, нелюдимость,
закомплексованность, нередко враждеб
ность подростка.
Выводы:
Такие особенности личности Интернет
– зависимых подростков, как проблемы с
общением, ощущение одиночества, низ
кая самооценка, склонность к избеганию
проблем и ответственности, уход от себя
настоящего в виртуальный мир, по всей
видимости, способствуют как вовлечению
в Интернет – аддикцию, так и одновре
менно являются факторами риска соци
альной дезадаптации[12, С.27].
Воздействие литературы на станов
ление духовно–нравственных ценностей
подростков.
Литер ат ур а явл яетс я не только нуж
ным источн иком умен ий, но и, абсо
лютн о, нео бход им ым, потому что она
зар ожд ает в подр ас таю щ ем покол ен ии
люб овь к иск усству, а так же нравств ен
ность и духовн ость, котор ых нам так не
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хватает в веке СМИ. От позн ан ий, кото
рые, так алчно и нео бдум анн о, черп ает
наша молодежь, зав ис ят выр аб атыв а
ние ценностного отн ош ен ия к красоте,
образов ание сужд ен ий об эстетич еск их
идеа лах и ценнос тях (эстетич еское вос
питание). Немалов ажн ое знач ен ие, име
ют также, базовые нац ион альн ые цен
нос ти: красота; гармон ия; нравств енн ый
мир человек а; мор альн ый выб ор; смысл
существов ания; эстетич еское стан овл е
ние; этическое стан овл ен ие; самов ыр а
жение в творчеств е и иск усств е; худ о
жественное созид ан ие.
Сегодня, как никогда нужно становле
ние тезисов эстетического воспитания:
– правило солидарности идейного и ху
дожественного в произведениях искусст
ва, как основа системы эстетического вос
питания. Оно обозначает солидарность
эстетического, идейного и нравственного
воспитания с средствами искусства. Конт
роль над этим правилом поможет сфор
мировать людей, беспрекословно следую
щих вслед за своими убеждениями, людей,
умеющих отличить достоверное искусство
от подделки;
Правило связи науки и искусства в
воздействии на личность.
Искусство в узком единении с наукой
на всякий ступени обучения развивает
умственные силы ребенка, формирует на
учные представления о мире, выявляет
ценность умения, тяготение к истине, дает
представление о картине мира;
Тезис творческой самодеятельности
школьников.
В процессе художественного творчест
ва ученик упражняет свои силы, развивает
дорогие качества фигуры.

Было проведено исследование состо
яния бумажного и электронного чтения
в России. Проведенное в 2011 году канд.
ист. наук А.Н. Воропаевым.[12] В ходе оп
роса обитателей больших городов России
(Москвы, Санкт–Петербурга и др.) им бы
ло выяснено, что 72% из числа опрошен
ных, по–прежнему, читают только обык
новенные, бумажные книги, 3% – только
электронные книги, а 25% – как обыкно
венные, так и электронные.
Для полновесного духовного и
нравственного становления подростков
мы пос тавили перед собой нужный пе
речень задач:
Задачи воспитания нравственных
чувств и этического сознания.
1. Формировать представления о разли
чении хороших и плохих поступков.
2. Знакомить с правилами поведения в
школе, семье, социальных местах и
закреплять их умение.
3. Знакомить с правилами почтительного
поведения, культуры речи и закреп
лять их умение.
4. Стимулировать проявление доброжела
тельного отношения к сверстникам и
младшим.
5. Воспитывать вежливое отношение к
родителям; почтительное отношение к
старшим.
6. Развивать знание пользоваться «вол
шебными словами», быть опрятным,
чистым, аккуратным.
7. Воспитывать тяготение поступать вер
но; быть выдержанным, прислуши
ваться к суждениям других.
8. Формировать знание признаваться в
нехороших поступках и исследовать их.
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Задачи воспитания ценностного от
ношения к природе, окружающей сре
де в учебно–воспитательном процессе.
1. Воспитывать ценностное отношение
к природе и каждому, формам жизни;
бережное отношение к растениям и
зверью.
2. Воспитывать бережное, человеколюби
вое отношение к каждому живому су
ществу.
3. Прививать элементарный навык приро
доохранительной деятельности.
4. Развивать интерес к природе, природ
ным явлениям и формам жизни, фор
мировать осознание энергетической
роли человека к природе.
Задачи воспитания ценностного от
ношения ко всему красивому, образо
вание представлений об эстетических
идеалах и ценностях в учебно–воспита
тельном процессе.
1. Расширять представления о внутренней
и физической красоте.
2. Воспитывать интерес к занятиям ху
дожественным творчеством; интерес
к чтению, произведениям искусства,
детским спектаклям, концертам, экспо
зициям.
3. Формировать способность замечать
красоту природы, труда и творчества.
4. Стимулировать тяготение к соблюдению
опрятного внешнего вида.
Заключение
В данной статье были рассмотрены
психологические аспекты воздействия
средств массовой информации на созна
ние людей, их поведение, организацию.
Было проведено теоретическое исс ледо
вание, которое пок азало, что средства
114

массовой информации занимают непо
мерное мес то в жизни отдельного чело
век а и социума в совок упнос ти.
В процессе проделанной нами рабо
ты выяснилось, что средства массовой
информации имеют, как позитивное, так
и отрицательное действие, т.е. все пере
численные выше СМИ, имеют двояк ую
конструкцию. Положительной стороной
СМИ являетс я, тот неоспоримый факт,
что подростки читают книги, не только
бумажные, и электронные. Отрицатель
ный фактор заключаетс я в том, что СМИ
подрос ток выделяет существенную часть
свободного времени, множество прико
вывают свои взгляды к телевизионным
сериалам и развлек ательным каналам. А
это приводит к поверхностному отноше
нию и инфантилизации индивида. В то
же время подростки перес тали ходить в
библиотеки, читать дополнительную ху
дожественную литерат уру и познаватель
ные журналы. Что касаетс я литерат уры,
она содействует становлению нравст
венных ценнос тей и эстетического вос
питания. Образованию предс тавления о
различении нормальных и ненормаль
ных пос тупков; стимулированию прояв
лений доброжелательного отношения к
сверстник ам и младшим. воспитывает
вежливое отношение к родителям; поч
тительное отношение к старшим; воспи
тывает тяготение пос тупать верно; быть
выдерж анным, прислушиватьс я к сужде
ниям других; расширяет предс тавления
о сердечной и физической красоте; вос
питывает интерес к занятиям художест
венным творчеством; формирует спо
собность видеть красот у природы, труда
и творчества.
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Планируемые итоги
Воспитательный итог – это те духовно–
моральные усвоения, которые получил
младший школьник в итоге участия в той
либо другой деятельности. Скажем, прой
дя туристический маршрут, школьник не
только переместился в пространстве из
одной географической точки в иную, одо
лел трудности пути (фактический итог),
но и освоил некое познание о себе и об
окружающих, испытал и прочувствовал
кое–что как ценность, освоил навык неза
висимого действия.
Эффект – это последствие итога, то, к
чему привело достижение итога. Станов
ление личности зависит от собственных
усилий ребенка по самоосознанию, от вос
питательных «вкладов» в него семьи, дру
зей, ближайшего окружения и т.д., станов
ление ребенка – это результат, тот, что стал
допустим вследствие того, что ряд субъ
ектов воспитания и социализации (в том
числе сам ребенок)достигли своих итогов.
Таким образом, по проблеме воздейст
вия СМИ и литературы на подростков и
наш способ теор
 етического исследования
показывает, что кино и телефильмы явля
ются крайне важным фактором образова
ния фигуры подростков, задавая опреде

ленные модели общественно–типического
поведения и внося искажения в представ
ления о нравственных ценностях. Это
воздействие обусловлено повышенным
интересом подростков к нормативной сто
роне поведения в обществе и редкостной
уязвимостью возраста в силу отсутствия
устойчивой личной системы ценностей.
Задача становления ценностных катего
рий является особенно непростым вопро
сом наук и окончательно не разрешённым
и непрерывно привлекающим к себе вни
мание.
Как показало исследование, телевиде
ние оказывает больше отрицательное, не
жели положительное воздействие на ста
новление личности. В ходе сопоставления
было показано, что по каждому показате
лю СМИ влияет на подростков хуже, чем
книги. С целью предоставления подрост
кам соответствующего духовно–нравст
венного становления, мы считаем, что
имеет место быть большая необходимость
поставить ограничение на враждебные
интернет игры, а так же другие не соот
ветствующие цензуре сайты. И все чаще
и чаще наблюдается необходимость в по
ощрении чтения литературы посредствам
всех СМИ, а в частности интернета.
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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
Դպրոցում կերպարվեստ առարկա
յի խնդիրները նույնն են, ինչ այլ ուսում
նական առարկաներինը, այսինքն` դաս
տիարակել սովորողներին, տալ նրանց
անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություն
ներ: Սակայն այս առարկայի խնդիրները
նաև սկզբունքորեն տարբերվում են այլ
առարկաներից, քանի որ կերպարվեստի
ուսուցիչը խնդիր ունի նաև դաստիար
 ա
կելու գեղագիտական ճաշակ, բացահայ
տելու սովորողների ստեղծագործական
հնարավորությունները,
կարողանալու
ապահովվել դրանց զարգացման ճիշտ
ընթացքը: Նկարչության ուսուցիչն օգ
նում է երեխաներին ճանաչելու շրջա
պատող աշխարհը, զարգացնում նրանց
դիտողունակությունը, սովորեցնում զա
նազանել առարկաների ձևը և երփնա
գիրը, համեմատել առարկաները, գտնել
նմանություններն ու տարբերությունները:
Աշակերտների առջև գեղեցիկի աշխարհը
բացահայտելու, գեղագիտական ճաշակ
դաստիար
 ակելու նպատակով նա պետք է
անհատական որակները ճիշտ համադրի
մանկավարժական որակների հետ՝ զար
գացնելով երեխաների բնական ձգտումն
աշխարհընկալման հանդեպ:
Սկսելով պատկերագրման գործընթա
ցը՝ աշակերտը սովորաբար դժվարանում
է շարունակել այն, քանի որ չգիտի՝ ինչպես
իրականացնել նկարչական գործընթացը,
ճիշտ օգտագործել նկարչական հարթու
թյունը: Առաջին քայլերից նա ղեկավարի,
խորհրդատուի կարիք ունի, ով կուղղորդի

նրան՝ ցուցում ներ տալով, թե ինչից սկսել,
ինչպես բաժանել աշխատանքն առանձին
փուլերի և ինչպիսի հաջորդականությամբ
իրականացնել դրանք:
Գիտելիքների արդյունավետ յուրացու
մն աշակերտների կողմից հնարավոր է
դառնում ոչ միայն և ոչ այնքան մանկա
վարժի կողմից ուսումնական ծրագրով
նախատեսված դրույթների ճշգրիտ կա
տարման, որքան հենց մանկավարժի ան
հատական որակների, դասի ընթացքում
նրա
ստեղծագործական
մոտեցման,
կազմակերպչական հմտության շնորհիվ:
Բնօրինակից նկարչության ժամանակ
օբյեկտի ճանաչումն աշակերտի մոտ ըն
թանում է անմիջական կենդանի դիտման
ձևով, և եթե նկարելու ընթացքը չկառա
վարվի և չուղղորդվի, ապա կսկվի կրկնօր
ինակման գործընթաց: Աշակերտի դիտած
առարկայի ոչ էական մանրամասները
հաճախ խախտում են ուսումնասիրվող
առարկայի ամբողջական պատկերը, թույլ
չեն տալիս հասկանալ նրա կառուցվածքը
և, հետևաբար, խանգարում են առարկա
յի ճիշտ պատկերմանը,ծավալատարածա
կան խնդիրների ճիշտ լուծմանը:
Ուսում նասիրվող օբյեկտի մասին հա
տուկ պատկերացում ունենալու համար
առաջինը պետք է ըմբռնել նրա ձևն ամ
բողջությամբ: Մանկավարժն աշակերտ
ների ուշադրությունն ուղղում է մոդելը
բնութագրող հատկանիշների վրա` հա
մաչափությունների, ձևի, բնույթի, առավել
կարևոր մանրամասների և հատկությո
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ւնների, դրանց փոխկապակցվածության
և փոխադարձ կախվածության վրա: Նկա
րողը պետք է հստակ գիտակցի այդ տար
րերի փոխադարձ դիրքը, առարկայի կա
ռուցվածքային
համամասնությունները:
Դրա համար մանկավարժը պետք է սովո
րեցնի աշակերտներին բնօրինակի ընկալ
ման ժամանակ զուգակցել համադրելու և
վերլուծելու գործընթացները: Ամբողջից
դեպի մասնակին և մասնակիից դեպի ամ
բողջը բնօրինակի վերլուծության և պատ
կերման եղանակը լավագույնն է ճանաչ
վել մանկավարժության՝ մասնավորապես
կերպարվեստի տեսանկյունից: Երեխա
ները դեռ չեն վարժվել բնօրինակը վերլու
ծելուն և նկարը կատարում են` հենվելով
առաջին տպավորության վրա: Նրանք քիչ
են դիմում բնօրինակին, չեն համեմատում
իրենց նկարը բնօրինակի հետ: Այս դեպ
քում անհրաժեշտ է լրացուցիչ մոտեցում՝
աշակերտների ուշադրությունը կենտրո
նացնելով առավել ընդհանուր բացթողու
մների վրա, խնդիրներ առաջադրելով,
որոնք կհանգեցնեն բնօրինակի լուրջ վեր
լուծության: Անհրաժեշտ է երեխաներին
սովորեցնել նկարելիս չշտապել, նկարել
զգույշ և հետևողականորեն:
Եթե աշակերտը սխալ է պատկերում
առարկան, մանկավարժի խնդիրն է ան
միջապես վերհանել սխալը և ուղղել այն`
աշակերտի անմիջական, կենսունակ մաս
նակցությամբ: Գեղարվեստական մանկա
վարժության տեսանկյունից ավելի արդյու
նավետ է սխալների ուղղման միջոցները,
որոնք մանկավարժը պետք է աշակերտին
ցույց տա նրա նկարի վրա: Ընդ որում,
սխալների ուղղումը պետք է ընթանա բո
վանդակալից բացատրությամբ, որպես
զի աշակերտը հստակ գիտակցի սխալի
պատճառը և դրա ուղղման մեթոդիկան:
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Գործնական այս մեթոդը հաճախ մերժ
վում է: Մանկավարժը սահմանափակվում
է միայն այն ցուցումով, որ պատկերվածը
սխալ է, իսկ որտեղ է սխալը և ինչպես ուղ
ղել այն, չի բացատրվում, մինչդեռ ման
կավարժի յուրաքանչյուր խոսք պետք է
հասկանալի լինի աշակերտին, բացահայ
տի աշխատանքի պատճառահետևանքա
յին տրամաբանությունը և նյութը ուսուցչի
կողմից պետք է հաղորդվի այնպես, որ
առանց բացառության բոլոր աշակերտ
ներին մղի լսելու իրեն: Դրա համար մաս
նավորապես անհրաժեշտ է խուսափել
աշակերտների համար անհասկանալի
բառերից և արտահայտություններից:
Իսկ մասնագիտական, երեխաների հա
մար անծանոթ բառեզրեր օգտագործե
լիս, մանկավարժը պարտավոր է բա
ցատրել դրանց նշանակությունը: Եթե
չկատարվեն այս ցուցումները, ուսուցան
վող նյութը աշակերտների համար ան
հասկանալի կդառնա, և նրանք կդադա
րեն լսել ուսուցչին:
Կա տեսակետ, որի համաձայն աշա
կերտները տարբեր կերպ են լսում ման
կավարժին` ոմանք ուշադիր են, ոմանք`
անուշադիր, մյուսներն ընդհանրապես չեն
լսում և այլն: Սա այնքան էլ ճիշտ չէ: Բո
լոր աշակերտները սկզբում ուսուցչի բա
ցատրությունների նկատմամբ ուշադիր
են, սակայն, եթե ուսուցիչը չկարողացավ
վերահսկել իրավիճակը, ապա սովորող
ների ուշադրությունը կնվազի, իսկ որոշ
դեպքերում այն կդառնա անհետաքրքիր:
Եթե մանկավարժն ամեն ինչ բացատրում
է պարզ, հստակ և հետաքրքիր, ամբողջ
դասարանը լարված ուշադրությամբ լսում
է ուսուցչին, իսկ եթե նյութը բացատրվում
է խճճված և անմատչելի ձևով, աշակերտ
ներն աստիճանաբար դադարում են լսել:
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Կերպարվեստի գործընթացի կազմա
կերպման առավել արդիական մեթոդնե
րը հնարավորություն են տալիս մանկա
վարժին արդյունավետորեն կառավարելու
ուսումնական գործընթացը, ստեղծում են
բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ամբողջ
դասարանի և յուրաքանչյուր աշակերտի
աշխատանքի համակարգված վերահսկ
ման, ինչպես նաև ուսուցչի և աշակերտ
ների միջանձնային հարաբերությունների,
գեղարվեստական առարկաների նկատ
մամբ հետաքրքրության խթանման հա
մար: Դպրոցում պարապմունքներն անց
կացվում են ըստ կայուն դասացուցակի,
որն ուսուցչին հնարավորություն է տալիս
հստակորեն պլանավորելու ուսումնա
դաստիար
 ակչական գործընթացն ամ
բողջ տարվա կտրվածքով: Իսկ նոր մե
թոդները հնարավորություն են ընձեռում
առավել արդյունավետ կազմակերպելու
և ղեկավարելու յուրաքանչյուր դասի ըն
թացքը՝ կիրառելով ստեղծագործական
մանկավարժության դրական ներուժը:
Հիմնական դպրոցում կերպարվեստի
դասավանդումը ենթադրում է ուսումնա
կան նյութի բացատրման տրամաբանա
կան հաջորդականություն, ուսումնական
հանձնարարությունների համակարգված
բաժանում, դրանց կատարման համար
անհրաժեշտ ժամանակի, բովանդակու
թյան խորություն` ծավալի հաշվառմամբ:
Ծրագիրը որոշում է հմտությունների, գի
տելիքների այն շրջանակը, որը պետք է
յուրացնի յուրաքանչյուր սովորող՝ իհարկե
հաշվի առնելով նաև յուրաքանչյուր սովո
րողի յուրացման հնարավորությունները՝
այս առումով կարևորելով նաև անհատա
կան մոտեցումը:
Ուսումնական ծրագիրը, ճիշտ է, բա
ցահայտում է ուսումնական խնդիրների

բարդացման մեթոդական հաջորդակա
նությունը, սակայն դասավանդման մե
թոդիկայի շատ մասնավոր հարցերի չի
անդրադառնում: Դասավանդումը ստեղ
ծագործական աշխատանք է: Ուսումնա
կան ծրագիրը ցույց է տալիս ուսումնական
գործընթացի միայն ընդհանուր ուղղվա
ծությունը: Հարկ է այն դիտարկել ոչ թե
որպես ձևանմուշ, այլ որպես գործունեու
թյան ուղղորդում (ղեկավարում), որտեղ
առաջադրված են միայն առաջադրանքի
բարդության աստիճանները: Ուսումնա
կան աշխատանքը պլանավորելիս ման
կավարժի խնդիրն է մի կողմից առանձ
նացնել ուսումնական նյութի հիմնական
բովանդակությունը, իսկ մյուս կողմից՝
այն համաձայնեցնել իր տրամադրու
թյան տակ եղած դիդակտիկ նյութի
հետ: Տարեկան պլաններ մշակելով յու
րաքանչյուր դասարանի համար՝ նպա
տակահարմար է դրանք կազմել պատ
կերներով, ինչը թույլ է տալիս ակնառու
կերպով տեսնել աշխատանքների ամ
բողջ համալիրը և խուսափել սխալներից:
Ուսումնական պլանի մշակումը ենթադ
րում է նաև բազայի համալրում, դիդակ
տիկ և մեթոդական նյութերի` հատուկ
գրականություն, դրանցից մեջբերումներ
հղումների, ծանոթությունների տեսքով,
պատկերազարդ նյութեր, զանազան մե
թոդական ձեռնարկներ (աղ յուսակներ,
ցուցապաստառներ, վերատպություններ
և այլն), ժողովրդական արհեստագոր
ծության նմուշօրինակներ: Կուտակված
ուսումնամեթոդական նյութերն անհրա
ժեշտ է բաժանել ըստ թեմաների և պա
հել առանձին թղթապանակներում:
Այդ նախապատրաստական ընթաց
քը որոշում է նաև ուսուցչի կողմից դա
սարանի կառավարման վստահությունը,
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նրա ղեկավար դերի կայացումը, որով
էլ մեծապես պայմանավորված է աշա
կերտների կողմից ուսուցչի նկատմամբ
վստահության դաշտի ստեղծումը: Իսկ

հայտնի է, որ միջանձնային հարաբե
րությունների կայացումը հաջողության
երաշխիք է ցանկացած մանակավարժա
կան գործընթացում:

Գրականություն
1.
2.

Ներսիսյան Լ. Ս., Ներսիսյան Ս. Մ., Գյուլմիսարյան Ե., Կերպարվեստի ձեռնարկ ուսուցչի
համար, 1–4 դաս., Երևան, «Զանգակ–97» հրատ., 2008, 128 էջ:
Шпикалова Т. Я., Изобразительное искусство и художественный труд. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 1991.

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
зительного искусства, в творчестве которого используются нестандартные методы в
процессе художественной деятельности.
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Դ Ա Ս ԱՎ ԱՆ Դ Մ ԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Ալբերտ Մակարյան

«ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ...»
ՎԵՊԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Խաչատուր Աբով յանի «Վերք Հայաս
տանի. Ողբ հայրենասիրի» վեպի դա
սավանդումը գրեթե միշտ առաջացնում
է դժվարություններ: Դա ամենից առաջ
կապված է պատումի ու ժանրային յու
րահատկության, այն է՝ ժողովրդական
վեպի տեսակի, կերպարային համակար
գի, ոճի և, իհարկե, նոր ձևավորվող գրա
կան աշխարհաբարի բարբառախառն
շերտերի առկայության հետ: Այդ ամենին
գրականագիտությունն անդրադարձել է
բազմիցս. գրվել են ծանրակշիռ մենագ
րություններ, լրջմիտ աշխատություններ:
Իսկ ներկա հրապարակման նպատակն
է ուշադրություն հրավիրել այդ կոթողա
յին երկի դասավանդման որոշ առանձնա
հատկությունների վրա։
Խոսելով «Վերք Հայաստանի...» վեպի
մասին՝ ամենից առաջ ծագում է խորագ
րի խորհուրդը. այն իմաստաբանորեն
բավականին ծանրաբեռնված է՝ ինչո՞ւ
վերք, ինչո՞ւ ողբ։
Նախ՝ վերքը. բնավ զանց չառնելով
պարսկական լծի տակ հեծող հայոց մի
ստվար հատվածի տևական անլուր տա
ռապանքի գիտակցության հեղինակային
հասկանալի նկատումները՝ վերքի իմաս
տաբանական հատկանիշները պետք
է փնտրել նաև ուրիշ շերտերում՝ տվյալ
շրջանում հերոսական ոգու՝ հայոց մեջ

դեռևս ընդհանրական չլինելու հանգա
մանքի, քաղաքական կողմնորոշման հե
տևանքով ծայր առած հիասթափություն
ների և, իհարկե, Հայաստանի արևմտյան
հատվածի սրտակեղեք ավերումների ու
մշուշոտ գալիքի հետ։
Վերքը նաև հեղինակի անձնական
ցավի ցուցիչն է: Վերնագիր դուրս բեր
ված այս բառը հեղինակին կապում է իր
վեպի, այնտեղ արծարծվող արդիական և
իրեն հուզող խնդիրների հետ: Բացի այդ`
Աբով յանն ընթերցողին թաքնված կեր
պով հուշում է, որ ներկայացվող տեքստը
հոգեբանորեն, հոգեպես խորապես գի
տակցված հեղինակային աշխատանքի
արգասիք է։
Նշյալ հանգամանքներից առաջինի
հայտնաբերումն ու վերհանումը պատ
կանում է Միք. Նալբանդյանին: Հենց այս
երևելի մտածողն է, որ «Մեռելահարցուկ»
անավարտ վեպի (1859) տողատակի ծա
նոթագրություններում առաջին անգամ
բացահայտել է «Վերքի...» գաղտնիքներից
մեկը, այն է՝ Աղասու և նրա ընկերների հե
րոսական ոգու եզակի, ոչ ընդհանրական
լինելը հայոց համար. «Նա (Աբով յանը.
– Ալ. Մ.) ցույց է տալիս Աղասու ընկերնե
րով, թե ո՛չ բոլորովին սառել է հայկական
արյունը Հայաստանի զավակների երակ
ներում, ցույց է տալիս, թե մի հերոսի հրա
121
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վեր, ազգի իրավունքների, կրոնի և ազա
տության անարգվելու վրեժը մի թշնամուց
հանելու համար, դեռևս տեղ գտանում է
ազգի երիտասարդների սրտի մեջ: Ցույց
է տալիս մեզ ազգի ընդհանուրի վհատյալ
և հուսահատ դրութենից հառաջացած
սառնությունը դեպի Աղասու ընկերքը, նո
ցա կիսասիրտ կանացի ցավակցությունը
այս կտրիճներին, որով հասկացնում է
Աբով յանը, թե Աղասու ընկերների հոգին
ընդհանրական չէ բոլոր ազգին, թե այս
ջերմարյուն տղամարդիկը շրջապատված
էին սառնարյուն մարդերից, որոնց աչքում
ամենայն բարոյական խնդիր կորուսել էր
յուր արժանավորությունը, և որոնց միակ
քաջությունը ամփոփվում էր այն բանի
մեջ, որ կարող էին լալ, ողբալ և մորմոք
վիլ, առանց որոնելու այդ դրութենից դուրս
գալու հնարը»1: Ուրիշ խոսքով՝ թեև հայ
ժողովուրդը դուրս էր եկել իր նոր ծաղկու
մի շրջանը, այնուամենայնիվ առջևում դեռ
կային չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ,
իսկ հերոսները սակավ էին: Ինչպես նկա
տում ենք, Միք. Նալբանդյանը Աբով յանի
ստեղծագործության վերնագիրը բացատ
րում է՝ ելնելով վեպի «ներսից», այն է` կեր
պարային համակարգից, նրանց միջանձ
նային հարաբերություններից:
Վեպի խորագրի իմաստաբանական
հաջորդ ենթաշերտը կապված է երկ
րի քաղաքական կողմնորոշման լիովին
չարդարացվելու հետ: Այս հարցադրու
մը, անշուշտ, կարող է առաջացնել ինչ–
ինչ տարակույսներ. չէ՞ որ 1826–1828 թթ.
ռուս–պարսկական պատերազմի հետև
անքով Հայաստանի արևելյան հատվածը
միացվել էր Ռուսաստանին ու փաստորեն
փրկվել ֆիզիկական բնաջնջման սարսա
Նալբանդյան Միք., Երկերի լիակ. ժող. վեց հատո
րով, հ. 1, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, էջ 311–312:
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փից. ասել է թե՝ իրականացել էր հայոց
վաղեմի երազանքը: Այսօր էլ շատ սրտա
ռուչ է հնչում հայոց ազատագրության հույ
սերի՝ դարերի խորքում հյուսված լեգենդը՝
մեջբերված Իսրայել Օրու՝ Պետրոս Մեծին
1701–ին հասցեագրված լատիներեն զեկու
ցագրից. «Կանխագուշակել են մարգարե
ները, թե ժամանակներ անց անօրենները
չափից ավելի պիտի մոլեգնեն՝ հարկադ
րելով քրիստոնյաներին ընդունելու իրենց
նողկալի կրոնը, և այդ ժամանակ Մոսկո
վյան օգոստափառ տանից պիտի գա ոմն
մեծ իշխան, շատ ավելի քաջարի, քան
Ալեքսանդր Մեծը, որն իր ձեռքը պիտի
առնի Հայոց թագավորությունը և ազատի
քրիստոնյաներին»2։
Այդ հանգամանքը, ինչ խոսք, քաջ
գիտակցում էր Աբով յանը, և վեպի հյուս
վածքում գերակայող է ռուսասիրության ու
Ռուսաստանին երախտագետ լինելու գա
ղափարը: «Ընչանք մեռնինք ո՛չ, որ մեկ օր
էլ էսպես՝ էլով, գյունով, ռուսի ձեռի տակին
նստինք, քեֆ անենք», «Տե՛ր աստված, դու
մեր Ռուս թագավորի սիրտը ռահմ քցես,
որ գա, մեզ ազատի. ընչանք մահ մի՛ տար
մեզ, մինչև նրանց երեսը տեսնինք»3,—
անկեղծանում են քանաքեռցիները: Ազդե
ցիկ են նաև Երևանի բերդի գրավման հե
ղինակային հիշատակումները. «Սալդաթի
տուտը հենց բերդը մտավ թե չէ՛, հազար
տեղից, հազար փանջարից լացն ու ար
տասունքը էլ չէին թողում, որ մարդու բե
րան բաց ըլի: Բայց ով սիրտ ուներ, լավ էր
տեսնում, որ է՛ն ձեռներն, է՛ն աչքերը, որ
Աբով յան Խ., Վերք Հայաստանի. Ողբ հայրենասի
րի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1981, էջ
84 (Այս հրատարակությունից մեջբերվող հատված
ների էջերն այսուհետև կնշվեն համապատասխան
տեղում՝ փակագծի մեջ):
3
Գևորգ Սմբատյանին շուրջ 5 երկար տարիներ հե
տո միայն հաջողվեց վերականգնել իր բարի անունը.
ռազմական դատարանը նրան արդարացրեց 1845–ի
հոկտեմբերին կայացրած որոշմամբ:
2
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քարացել, սառել, երկնքին էին մտիկ տա
լիս, առանց խոսքի էլ ասում էին, որ դժոխ
քի քանդվիլը մեղավորների համար էս գի
նը չէ՛ր ունենալ, ինչպես Երևանու բերդի
առնիլը հայերի համար» (287–288):
Այս և համանման ուրիշ հատվածները,
հարկավ, հայության պատմական տրա
մադրությունների ճշմարտացի վերար
տադրություններն են: Դա անժխտելի է:
Ուշադիր լինելու դեպքում, սակայն, նկա
տում ենք, որ վեպը գրելով 1826–1828 թթ.
ռուս–պարսկական պատերազմից ուղիղ
13 տարի հետո (1841–ի փետրվար–հոկ
տեմբեր)՝ Աբովյանը վաղուց արդեն նկա
տել էր կայսրության վարած հայահալած,
գաղութատիրական, այլ կերպ՝ սպիտակ
ջարդի քաղաքականությունը և խորապես
հիասթափված էր «հյուսիսի տիրակալից»:
Դա էլ իր հերթին մի նոր վերք էր՝ ծայր
առած նոր իրադրություններից, կարգերից
ու օրենքներից... Արդ, ո՞րն էր ելքը: Նշելի է,
որ որքան էլ հիասթափված՝ Աբով յանը չէր
կեղծում. վիպական հյուսվածքում շարու
նակ դրվատանքի խոսք ասելով Ռուսաս
տանի մասին՝ անաչառորեն արձանագ
րում էր պատմական փաստը. քրիստոնյա
հզոր հարևան
 ը հայ մարդկանց հոգնաբեկ
հայացքներում բացում էր հույսի նոր հո
րիզոններ, փրկում ֆիզիկական ոչնչաց
ման վտանգից: Բայց արդյոք այդքա՞նը՝
բնավ. լայնախոհ մտածողի համար Ռու
սաստանը բոլոր դեպքերում մնում է իբրև
միջոց, այլ ոչ նպատակ. վերջինս գալիքում
էր՝ Հայոց աշխարհի ազատ ու անկախ գո
յության հեռանկարում: Ահա այստեղից էլ
ծնվում է իմաստալից հորդոր–պատգամը՝
ուղղված հայ սերունդներին.
... 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 իմաստաբանա
կան հաջորդ ենթաշերտը վերաբերում է
հեռուներում՝ վաչկատուն ցեղախմբերի
ճիրաններում հոշոտվող Արևմտյան Հա
յաստանի տագնապահարույց խնդրին՝ թե՛
Աբով յանի և թե՛ մեր օրերի հայության բաց,
մխացող վերքին: Գրողն սպասում էր այն
երանավետ օրվան, որ «բոլոր Հայաստան
տիրեսցե Ռուսիայ»4։ Եվ այս բաղձանքն
առկա է նաև «Վերք Հայաստանի...» վեպի
էջերում. Աղասին երազում է մի օր վերա
շինված տեսնել ավերված «Հայոց Տունը»:
«Մնանք էս սուրբ հողումը, մեր սուրբ թա
գավորաց գերեզմանը, մեր սուրբ եկեղե
ցիքը ազատենք գողի, ավազակի ոտքից»
(266),— ասում է նա։
Ինչպես տեսնում ենք, վերքը ստանում
է քաղաքական ծանրաբեռնվածություն.
այն դառնում է Արևմտյան Հայաստանի
չլուծված, Արևելյան Հայաստանի հայու
թյան ֆիզիկապես չբնաջնջվելու մասամբ
լուծված հարցի և այլ խնդիրների առկա
յության ցուցիչը։
Վեպի խորագրի զույգ փոփոխակնե
րից երկրորդի՝ ողբի առկայությունն ար
դեն պետք է որոնել մի դեպքում գրա
կան ավանդույթի (Մովսես Խորենացու,
Դավթակ Քերթողի, Գրիգոր Նարեկա
ցու, Ներսես Շնորհալու և այլոց ողբերը),
մյուս դեպքում՝ անհատական պլանում.
դա գլխավոր հերոսի՝ Հայաստանի արժա
նավոր զավակի՝ Հեղինակի անկեղծ ողբն
է՝ բխած հայրենի եզերքի անցյալի ու ներ
կայի տառապանքների սրտմաշուկ զգա
ցողություններից և գալիքի անորոշ տագ
նապներից։
4 Տե՛ս Աբով յան Խ., Երկերի լիակ. ժող. ութ հատո
րով, հ. VI, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1955, էջ 26:
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Ողբը ենթադրում է, որ վեպում ար
ծարծվող խնդիրները չեն կրում լոկ մաս
նավոր, սուբյեկտիվ, նեղ անձնական
բնույթ. դրանք բարձրացվում են վե
րազգային մակարդակի, կարևորվում է
ընդհանուրը: Այս առումով Նարեկացի–
Աբով յան մտածողությունը դառնում է տե
սանելի, և նկատվում է որոշակի տարբե
րություն: Ինչպես Նարեկացին է իր Ես–ի
միջոցով արտահայտում համայն մարդ
կության խնդիրները, այնպես էլ Աբովյա
նը: Բայց մի տարբերությամբ: Եթե Ես–ը
Նարեկացու համար մեկնակետ է՝ ընդհա
նուրը ներառելու համար, ապա Աբովյանի
համար` մասնավորը` ազգայինը։
«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասա
վանդման տեսակետից հաջորդ կարևոր
խնդիրը վերաբերում է երկի կառուցված
քին: Հետազոտողների մեծ մասը, չգի
տես ինչու, հիմնականում մատնանշում
է միայն «Հառաջաբանը», երեք գլուխ
ները և «Զանգի» հավելվածը՝ զարմա
նալի անփութությամբ անտեսելով հեղի
նակի ձեռքով զետեղված Ընծայականը,
որը տվյալ պարագայում էական է
գրքի
ստեղծագործական
պատմութ
յան ու հեղինակային նպատակադրման
էությունը հասկանալու համար։ Եվ սա
այն դեպքում, երբ վաղուց՝ 1981–ից, ըն
թերցողի սեղանին է երջանկահիշատակ
աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանի կողմից
հրատարակված ամբողջական «Վերք
Հայաստանի...»–ն։
Աբով յանն իր վեպը ձոնել է Հայկական
մարզի վերջին կառավարիչ, գնդապետ
Գևորգ Ստեփանի Սմբատյանին (մոտ՝
1800–1846), որը եղել է նրա մանկության
ու պատանեկության տարիների բարե
կամներից մեկը: Ուշագրավ է, որ վեպը
գրելու ընթացքում նա արդեն կառավարիչ
124

չէր և ցարական իշխանությունների կող
մից քիչ հետո պիտի ամբաստանվեր պաշ
տոնեական չարաշահումների համար5։ Ի
դեպ, հիշյալ գնդապետն առաջինն է ծա
նոթացել «Վերք Հայաստանի...» վեպի
սկզբնական էջերին, նա է, որ, նոր գրա
կանության մայրուղին բացելու ընթաց
քում դեռ կասկածներ ունեցող Աբովյանին
սեղմելով կրծքին, քաջալերել է ու ջերմո
րեն բացականչել. «Մեր հայ Լոմոնոսովը
ծնվել է...» (317): Արդյունքում՝ վեպը գրվել
է կարճ ժամանակամիջոցում և մի շնչով։
«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասա
վանդման ընթացքում սովորաբար ան
տեսվող հաջորդ խնդիրը վերաբերում է
«Հառաջաբան»–ում առաջադրված հար
ցերից մեկին. հաջողությամբ և անաչա
ռորեն մատնանշելով հեղինակի՝ հայ նոր
գրականության սկզբնավորմանն ու զար
գացմանն ուղղված նպատակադրում
ները՝ գրականության լեզվի, բովանդա
կության և հերոսի ընտրության առիթով,
երբեմն ստվերում է մնում մի ուշարժան
հարցադրում՝ գրողի ստեղծագործական
անկեղծությունը։ Ըստ Աբով յանի՝ գրողը
պետք է լինի անաչառ, պետք է վեր կանգ
նի նեղ, անձնական շահախնդրություննե
րից, գերադասի ճշմարտությունը. չէ՞ որ
ճշմարիտ արվեստի գերակայող ուժը բո
լոր ժամանակներում եղել ու մնում է կեն
սական տարերքի անկեղծ պատկերումը:
Եվ ահա, ինչպես իրավացիոր
 են նկատել
է ակադ. Հր. Թամրազ յանը, «պատմա
կան ճշմարտությունը և գրական խիղճը
նրան (Աբով յանին. – Ալ. Մ.) տանում են
բուն մարդկանց աշխարհը, հայոց հասա
րակ տարերքը: ...Աբով յանը գերադասում
5
Գևորգ Սմբատյանին շուրջ 5 երկար տարիներ հե
տո միայն հաջողվեց վերականգնել իր բարի անունը.
ռազմական դատարանը նրան արդարացրեց 1845–ի
հոկտեմբերին կայացրած որոշմամբ:
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է ճշմարտությունը՝ ընթերցողին տանելով
ժողովրդի մարդու՝ աղքատ ու մեռած 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 ջիվան Աղասին
միտս ընկավ, նրա հետ հարիր քաջ հայ
տղերք էլ իրանց գլուխը բարձրացրին,
ու ամենն էլ ուզում 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 ղուրբան։
Ասեցի՝ կեղծավորություն չանեմ, նրան
ընտրեցի» (46)։
Անկեղծությունը, Աբով յանի խոսքով՝
կեղծավորություն չանելը նրանից պահան
ջել է խիզախություն. գրականության մեջ
նոր շրջանում նա առաջին անգամ պետք է
ստեղծեր Հայաստանի գեղարվեստական
կերպարն ու զրույց բացեր այդ կերպարի
շուրջ, պետք է հրաժարվեր կլասիցիզմի
տիրապետող ավանդներից և դուրս թող
նելով զանազան վիպերգերի ու հեռավոր
անցյալի հերոսներին, թագավորներին ու

իշխանավորներին՝ վեպի կենտրոնական
հերոս դարձներ սովորական գեղջուկին:
Ստեղծագործական հենց այդ անկեղծու
թյունն էր, որ նրան մղեց հայտնաբերելու
հայ հայրենիքի պահպանության ճշմարիտ
մայրուղին՝ սրբազան սեր ու անձնազոհու
թյուն Հայաստանի նկատմամբ.
Շունչդ տո՛ւր, հոգի՛դ, բա՛յց քո Հայրենիք
Մի՛ տուր թշնամյաց...
Վերը ասվածից կարող ենք եզրակաց
նել, որ Խաչատուր Աբով յանը, ներկայաց
նելով իր հերոսի ընտրության «պատմու
թյունը», ցույց է տալիս, որ իր հետագա
պատումը լինելու է ոչ թե սպեկուլյատիվ,
մտացածին, այլ հիմնվելու է իրական, հո
գեբանական փաստերի վրա: Այլ խոսքով`
գրողը նման մոտեցմամբ հարացուցային
փոփոխություն է մտցնում հայ գրականու
թյան մեջ կերպարների, վեպի կերտման
առումով. հրաժարվում է գրական նա
խորդող տեքստերում առկա «դատարկ»,
չվերապրված կերպարներից, իրադար
ձություններից՝ փոխարենն առաջարկելով
հոգեպես վերապրած գրական աշխարհի
մոդելը։

Գրականություն6
1.
2.
3.
4.
5.

6

Աբովյան Խ., Երկերի լիակ. ժող. ութ հատորով, հ. VI, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1955։
Աբովյան Խ., Վերք Հայաստանի. Ողբ հայրենասիրի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1981։
Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միանալու արձագանքները հայ գրականության մեջ»
(աշխ.՝ Պ. Հակոբյանի), Երևան, 1978։
Թամրազյան Հր. Ս., Երկեր, հ. Ա, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2006։
Նալբանդյան Միք., Երկերի լիակ. ժող. վեց հատորով, հ. 1, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979,
հ. 4, 1983։

Թամրազ յան Հր. Ս., Երկեր, հ. Ա, Երևան, «Նաիրի» 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
«Раны Армении». Особенно подчеркивается важность изучения композиции и поэтики
романа, а также проблем, выдвинутых в «Предисловии». Выполняя роль программы–
манифеста, эти проблемы явились фактически решающими для последующего разви
тия новой армянской литературы. Речь идет о проблемах языка новой литературы, ее
содержания, выбора 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
decisive 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
Ամերիկյան էքզիստենցիալիզմի դասա
վանդումը բուհերի ռոմանագերմանական
ֆակուլտետների մագիստրատուրայի հա
տուկ կուրսերում այնքան էլ դյուրին խնդիր
չէ: Դրա պատճառներից մեկը, անտարա
կույս, կապված է հարցի դեռևս հստակ
չպարզաբանված լինելու և ամերիկյան
էքզիստենցիալիզմի խայտաբղետության
ու փուլային առանձնահատկություննե
րի հետ: Ուսանողների մի մասը սովորա
բար քաջատեղյակ է էքզիստենցիալիզմի
էությանը, գիտի դրա գլխավոր դրույթը,
այն է՝ գոյի փիլիսոփայությունը, մարդու
անհատականության, նրա կյանքի իմաս
տի ու ճակատագրի զննումը1, տեղ յակ է
նաև այդ ուղղության առաջացման (Առա
ջին աշխարհամարտից հետո Գերմանիա՝
Հայդեգեր, Յասպերս...) և ձևավորման
(Երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդած
տարիներին Ֆրանսիա՝ Մարսել, Սարտր,
Կամյու) սոցիալ–փիլիսոփայական հենքի
ու նշանավոր ներկայացուցիչների մա
սին: Նույնը, ցավոք, չենք կարող ասել
ամերիկյան էքզիստենցիալիզմի մասին.
այն մինչ օրս հիմնականում բաց դաշտ
է ուսանողության համար: Եվ ահա սույն
հոդվածի նպատակն է հնարավորինս
սեղմ ներկայացնել ամերիկյան էքզիս
տենցիալիզմի էությունն ու մատնանշել
դրա մի քանի առանձնահատկություննե
րի դասավանդումը։
Մինչ ամերիկյան էքզիստենցիալիզ
մի շրջաբաժանում ների մասին խոսելը
1
Տե՛ս Сартр Жан Поль, Бытие и ничто. Опыт фено
менологической онтологии, М., 2004.

նախ անհրաժեշտ է ուսանողների ուշադ
րությունը բևեռել էքզիստենցիալիզմի`
որպես գրական ուղղության, նաև ամե
րիկյան իրականության մեջ դրսևորվելու
պատճառների վրա՝ շեշտելով դրա տա
րածման
նախադրյալները,
որոնցից
առաջինը, հարկավ, երկու աշխարհա
մարտերից հետո հիմնականում ֆաշիզ
մի լծից փախած հուսախաբ եվրոպա
ցի վտարանդիների առկայությունն էր։
Պակաս կարևոր չէր նաև պուրիտանակա
նությունը, որն ընդգծում էր բարու և չարի
պայքարի առկայությունը մարդու հոգում։
Եվ, իհարկե, բնավ վերջին պատճառնե
րից չէր նաև ամերիկյան հասարակության
բազմաշերտությունը։
Ամերիկյան էքզիստենցիալիզմը ժա
մանակակից գրականագիտությունը բա
ժանում է երեք շրջափուլերի. առաջի
նը համընկնում է նախապատերազմյան
1920–30–ականների հետ (Շ. Անդերսոն,
Է. Հեմինգուեյ, Ս. Ֆիցջերալդ, Վ. Սարո
յան և այլք): Այս փուլի արձակագիրների
երկերին հատուկ էին անկումային տրա
մադրությունը, հոռետեսությունն ու հոգև
որ ճգնաժամը: Երկրորդ շրջանը զուգադի
պում է 20–րդ դարի 40–50–ականներին,
երբ երկրում մոլեգնում էր մաքարտիզ
մի տխրահռչակ քաղաքականությունը:
Սրվել էր անհատի` հասարակությունից
օտարացման խնդիրը, գերակայող էին
դարձել անկումային տրամադրություն
ները: Ուստի այս շրջանում էքզիստենցի
ալիզմը դառնում է առավել առաջնային
հոսանք` իր հերթին ծնունդ տալով մի
127

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

նոր տեսակի, որն ամերիկյան գրականու
թյան մեջ շուտով հայտնի պիտի դառնար
«հիփիստական էքզիստենցիալիզմ» ան
վանումով: Ամերիկյան էքզիստենցիալիզ
մի այս փուլի ներկայացուցիչներից էին Ջ.
Ափդայքը, Վ. Բարրեթը, Ջ. Ուայլդը, Թ.
Ուիլյամսը, Ա. Գինզբերգը, Ն. Մեյլերը,
Ջ. Սելինջերը... Նրանք իրենց երկերում
արծարծում էին այն գաղափարը, որ ի
րական կյանքն ամենևին էլ չի համապա
տասխանում անհատի ձգտումներին, ուս
տի մարդը դատապարտված է մշտապես
անպաշտպան մնալու: Ամերիկյան էքզիս
տենցիալիզմի երրորդ շրջանն ընդգրկում
է 20–րդ դարի 50–70–ականները: Այս տա
րիներին ծնունդ է առնում աբսուրդիստա
կան վեպը, որն ամբողջովին հիմնված է
զգայականության վրա ու հորջորջվում է
իբրև «նոր զգայականություն»:
Խոսելով ամերիկյան և մասնավո
րապես «հիփիստական էքզիստենցի
ալիզմի» մասին՝ ուսանողները պետք է
իմանան, որ անհնար է շրջանցել դրա
ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից
մեկին՝ Նորման Մեյլերին (1923–2007):
Այս գրողը սերում էր բիթնիկների շար
ժումից, որն էլ իր հերթին ծնունդ տվեց
«հիփիստական էքզիստենցիալիզմին»:
«Հիփիստական
էքզիստենցիալիզմ»
հասկացությանը (այն շուտով պիտի դառ
նար ամերիկյան էքզիստենցիալիզմի մի
տարատեսակը) առաջին անգամ հանդի
պում ենք Ն. Մեյլերի գրական գործունեու
թյան մեջ շրջադարձային կետ հանդիսա
ցող «Սպիտակ նեգրը» ակնարկում (1957),
որը հետագայում զետեղվեց «Ինքնագո
վազդ» (1959) հրապարախոսական ժողո
վածուում:
Ուսանողներին անպայմանորեն պետք
է բացատրվի, որ հիփիզմի գաղափարն
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ամենից առաջ արդյունք էր այդ սերնդի
ապստամբ ոգու քննության: Հիփին հոգե
կան տեսակետից մանկամիտ է, սակայն
դա պայմանավորված է նրա ապրած ժա
մանակաշրջանով: Նա ամենևին չի փոր
ձում սեփական կամքը թելադրել ուրիշնե
րին, սակայն դրսևոր
 ում է ինչ–որ մոգական
զորություն: Լինել հիփի նշանակում է լի
ովին մեկուսանալ հասարակությունից,
կենտրոնանալ սեփական անձի վրա, յու
րաքանչյուր երևույթ գնահատել հարաբե
րականորեն և չընդունել հանրության կող
մից ճանաչված որևէ ճշմարտություն: Ըստ
Մեյլերի` հիփիները հեղափոխականներ
են, քանի որ հիփիզմ նշանակում է վերա
դարձ դեպի կեցության անբասիր վիճա
կը, որը դեռևս աղտոտված չէ քաղաքա
կրթությամբ: Մեյլերը հիփիին անվանում
է "enfant terrible" («գլխիվայր շրջված»),
այսինքն` անձ, որի վարվելակերպը նյար
դայնացնում է առավել պահպանողական
սկզբունքներ դավանողներին։
Այստեղ, ահա, պետք է ընդգծվի «հի
փիստական էքզիստենցիալիզմի» գլխա
վոր առանձնահատկությունը` հարձակ
վողականությունն ու իռացիոնալիզմը,
որը հիփիին վերածում է հասարակական
երևույթի: Նա ամերիկացի էքզիստենցիա
լիստն է, որի միակ կենսաձևը մահվան
հնարավորության ընդունումն է: Հիփին
մահվան գաղափարն ընկալում է որպես
անմիջական սպառնացող վտանգ, հե
ռանում է հասարակությունից, գոյատև
ում է առանց արմատների և գտնվում
իր ըմբոստ ոգու ենթակայության տակ:
Այս իմաստով էլ Մեյլերը հիփիի ծագման
սկզբնաղբյուրը համարում է նեգրին, քա
նի որ վերջինս երկու դար է` արդեն ապ
րում է բռնապետության և ժողովրդա
վարության եզրագծում: Որևէ սևամորթ,
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որ ցանկանում է գոյատևել, ստիպված է
ամբողջ կյանքում համակերպվել անընդ
հատ հետապնդող վտանգի առկայու
թյան հետ: Այն, ինչն ինքնին բնական է
միջին սպիտակամորթի համար` տուն,
աշխատանք, ընտանիք և այլն, միլիոնա
վոր նեգրերի համար գրեթե անկարելի
է: Ըստ վիպասանի` «նեգրն ունի պար
զագույն երկընտրանք՝ ապրել կայուն,
բայց ստորացված կյանքով կամ հավեր
ժական սպառնացող վտանգի հետ»2:
Ապա զարգացնելով իր այս տեսակետը`
Մեյլերը հայտարարում է. «Հիփին մինչև
ուղնուծուծը ներծծված է նեգրերի էքզիս
տենցիալիզմով և գործնական առումով
կարող է կոչվել սպիտակ նեգր»3։
Էքզիստենցիալիստ լինելու համար
անհրաժեշտ է զատորոշել սեփական
ցանկությունները, գիտակցել, թե ինչը կա
րող է իսկապես գոհունակություն պարգև
ել: Ահա ինչու չափից դուրս քաղաքակիրթ
անձի համար դա ճոխություն է, որից նա
արագ հիասթափվում է: Համաձայն Մեյ
լերի դրույթների` էքզիստենցիալիստը
պետք է լինի կրոնասեր, ունենա նպա
տակ, ինչպիսին էլ որ այն լինի: Սակայն,
եթե կյանքն ուղղված է հավատին, ապա
այն հակվում է գոյության փնտրտուքի,
իմաստալից, բայց առեղծվածային վախ
ճանի գաղափարին, ուստի վիպասանն
ամենայն համոզվածությամբ հավաստում
է. «Անհնար է նման կյանքով ապրել, եթե
զգացմունքները պայմանավորված չեն լի
ակատար համոզվածությամբ»4։
Անշուշտ, մահվան անընդհատ զգա
ցողությամբ ապրելը հիփիին մղում է խոր
հուսահատության, սակայն միաժամանակ
Տե՛ս Mailer N., The Advertisment for Myself. New
York, 1959, p. 341.
3
Նույն տեղում:
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ստիպում է գնահատել այն ամենը, ինչ
պատահում է կյանքում ներկայի համադ
րության մեջ: Հենց մահվան գաղափարն
է, որ հիփիների աշխարհում ստեղծում է
զգացմունքների հետաքրքիր միասնութ
յուն, և դրանից ելնելով էլ նա կարողա
նում է համատեղել բևեռային զգացողու
թյունները, օրինակ, սպանելն ու արարելը:
Անվիճելի է, իհարկե, այն, որ հիփիներն
իրենց յուրօրինակ պահվածքով թողնում
են մոլագարների տպավորություն, քանի
որ հնարավոր չէ լիովին մեկուսանալ հա
սարակությունից: Նրանց կարելի է հա
մարել փիլիսոփայական հոգեկան շեղ
վածություն ունեցող անձեր: Բայց հիփին
հոգեկան վտանգավոր հիվանդ չէ, քանի
որ վերլուծում է այն դրույթները, որոնց
վրա հիմնված է իր սեփական ներաշխար
հը: Բացի այդ` ընդունակ է փիլիսոփա
յական մեկուսացվածության և կարող է
ներթափանցել սեփական դրդապատճառ
ների մեջ, որը բնավ բնորոշ չէ հոգեկան
հիվանդների անգիտակից վարվելակեր
պին: Իր անգիտակից փորձը վերածելով
գիտակցականության` հիփին ամբողջ ու
շադրությունը սևեռ
 ում է հետագա իշխա
նություն ձեռք բերելու վրա, որը հատուկ է
քաղաքակիրթ մարդուն: Սակայն նրանց
մեջ առկա է նաև մեծ տարբերություն, քա
նի որ, ինչպես Մեյլերն է ընդգծում, «հի
փին իմաստուն նախամարդու լայնախոհ
տեսակն է հսկայական ջունգլիներում, և,
որպես այդպիսին, նրա բողոքն անհասա
նելի է քաղաքակիրթ մարդու համար»5։
Այնուհետև անհրաժեշտ է մատնան
շել «հիփիստական էքզիստենցիալիզմի»
մեկ ուրիշ առանձնահատկություն, որը
կապված է երկու հասկացությունների՝
մտագարի ու մոլագարի քննության հետ:
5
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Սրանք բևեռ
 ային հասկացություններ են,
քանի որ մոլագարը պաշտոնապես ըն
դունված հոգեկան խանգարում ունեցողն
է, որը գրեթե միշտ իր պոռթկման պահին
անկարող է զսպել իր զայրույթի ֆիզիկա
կան դրսևորումը: Իսկ մտագարը միայն
ծայրահեղ դեպքերում է ազատություն
տալիս կատաղությանը: Առաջինն ապ
րում է այնպիսի մշուշապատ աշխարհում,
ուր նրան բնավ չի հուզում իրականության
որևէ արտացոլում, ներկայում կատարվող
որևէ երևույթ: Մինչդեռ երկրորդը հազվա
դեպ է ընկալում որևէ այլ իրականություն,
քան այն մարդկանց դեմքերն ու ձայնե
րը, որոնց շրջապատում կարող է հայտն
վել ինքը ցանկացած պահին: Մտագարի
արարքները դժվար է ենթարկել հոգեվեր
լուծության, որովհետև նրա բուն էությու
նը մանկամիտ երևակայությամբ ապրելու
մեջ է, և այդ առումով նա առաջնորդվում
է բնազդային իմաստությամբ: Նրա հոգե
կան ուժը սեփական անձի համար լավի
ու վատի տարբերակումն է հենց այն պա
հին, երբ ներքին երկյուղը փոխարինվում
է քաջությամբ: Կարող է անգամ սպանու
թյուն գործել, եթե համարձակությունը նե
րի, սոսկ ներքին կատաղությանը հագուրդ
տալու համար, քանի որ, եթե այդ ատելու
թյունը չդատարկվի, նա չի կարող կրկին
սիրել: Սակայն նրա հոգեկան ողբերգու
թյունը հենց սիրո փնտրտուքի մեջ է, որի
ժամանակ էլ հակասության մեջ է մտնում
իրեն ստեղծած հասարակության հետ, որը
միաժամանակ նրա ներքին ծայրահեղ հա
կասությունների ամբողջությունն է ու նաև
ծնունդ տվողը: Այնպես որ կյանքի պայ
մանները նրա մեջ ծնում են նոր ատելու
թյուն, որը նորից հանգեցնում է հոգեկան
ողբերգության: Ուստի պատահական չէ, որ
մտագարությունը բնորոշ է նեգրերին։

Մտագարների պես հիփիները ևս ունեն
ուժի մեծ կարիք, քանի որ չեն կարող գոյա
տևել առանց որևէ հուսալի խավի պաշտ
պանության: Հիփիի ընկալմամբ` Աստված
նա չէ, որին երկրպագում են եկեղեցինե
րում, այլ, ինչպես Մեյլերն է ազդարարում,
«առեղծվածի անհասանելի շշուկն է, ան
սահման ավյունի և ընկալման դրախտը»6։
Այս ամենով հանդերձ` հիփիի ապա
գան ամենևին էլ հստակ չէ: Նրա հետա
գա գոյատևումը կախված է ամերիկյան
կյանքում նեգրերի տիրապետող դիրքից:
Քանի որ նեգրերն ավելի գիտեն կյանքի
վտանգավորության մասին և առավել ծա
նոթ են նրա բացասական կողմերին, ապա
հնարավորություն ունեն հավասարություն
ձեռք բերելու, ինչը կտանի դեպի այն իշ
խանությունը, որից վախենում է ցանկա
ցած սպիտակամորթ: Եթե նեգրերը, իրոք,
հեղինակություն ստանան, ապա հիփիզ
մը կժայթքի ամերիկյան կանոնակարգ
ված իշխանությունների դեմ, և համա
ժողովրդական հավասարության մասին
սին կեղծիքն այլևս իրեն չի արդարացնի:
Հարմարվողականությանը
փոխարինե
լու կգան բռնությունն ու ըմբոստությունը:
Եվ այդժամ, եթե լիբերալիզմը, իրոք, հա
վատարիմ է իր սկզբունքներին, այն է թե`
ամերիկյան իրականության մեջ տեղ կա
բոլոր ուղղությունների համար, ապա հի
փին «կվերածվի գոբելենի գունագեղ մաս
նիկի»: Սակայն, եթե նեգրերը ձախողվեն,
և այս ամենը տեղի չունենա, ապա, ըստ
Մեյլերի, միլիոնավոր լիբերալներ կկանգ
նեն քաղաքական այն ընտրության առաջ,
որից նրանց հաջողվել է խուսանավել:
Նրանց առջև կծառանա նաև մարդկա
յին բնույթի այն տեսակը, որին իրենք չեն
ցանկանում ընդունել:
6
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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,
«хиппийского экзистенционализма». Акцентируется необходимость изучения главной
особенности «хиппийского экзистенционализма» – наступательности и иррационализма,
возводящих хиппи в социальное явление. Хиппи – это американский экзистенционалист,
единственной формой существования которого является принятие возможности
смерти. Он воспринимает 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
Ժամանակակից աշխարհում շատ հո
գեբաններ, բժիշկներ, նյարդաբաններ,
կրթության ոլորտի թե՛ ակադեմիական
և թե՛ վարչական ճյուղերը ներկայացնող
մասնագետներ լրջորեն զբաղված են աշա
կերտների և ուսանողների սովորելու հետ
կապված դժվարություններով(ՍԴ)1։ Այդ
խնդիրների վերաբերյալ կան բազմաթիվ
տեսական ու փորձառական ուսումնասի
րություններ, ռացիոնալ ու արդյունավետ
լուծումների շուրջ ընթացող թեժ քննար
կումներ, բանավեճեր: Այդուհանդերձ, այս
ոլորտը համարվում է քիչ ուսումնասիր
ված: Գիտահետազոտական, գիտակր
թական կենտրոններում մասնագետներն
այսօր փորձում են սահմանել, թե ինչ է
դիսլեքսիան (dyslexia)` ընթերցելու հետ
կապված խնդիրները, դիսկալկուլիան
(dyscalculia)` թվաբանական գործողու
թյուններ կատարելու դժվարությունները,
անուշադրության և գերակտիվության
սինդրոմը (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) և այլն: Բանն այն է, որ վերոհիշ
յալ խնդիրները որոշ չափով վերահսկելի
և լուծելի են դարձել նշված դժվարություն
ներն ունեցող անհատներին դեղորայքա
յին, հոգեբանական կամ հոգեբուժական
օգնություն ցույց տալու շնորհիվ, սակայն
համեմատաբար քիչ աշխատանք է ար
ված ՍԴ–ով աշակերտների/ուսանողների
համար դասավանդման քիչ թե շատ մի
ասնական, ընդհանրական մեթոդաբա
նություն մշակելու ուղղությամբ: ՀՀ կրթու
1
Տեսական գրականության մեջ այն անվանում են
նաև «սովորելու հետ կապված խանգարումն եր»:
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թյան և առողջապահության ոլորտներում
այս խնդիրների նկատմամբ վերաբեր
մունքն ու ուղղվածությունը դեռևս շատ հե
ռու է բավարար լինելուց: Ասվածի մասին
են վկայում նախադպրոցականից մինչև
բարձրագույն կրթության համակարգերում
ներգրավված ուսուցիչների ու մեթոդիստ
ների, դասավանդման մեթոդաբանություն
անցնող ուսանողների մեծամասնության
անտեղյակությունը։ Սովորելու հետ կապ
ված դժվարություններին ընդհանուր գծե
րով տեղեկանալու դեպքում էլ վերաբեր
մունքը հիմնականում այն է, թե «նման
խնդիրներ ունեցող երեխաները կարող
են կրթություն ստանալ սովորական հան
րակրթական մթնոլորտում»: Մինչդեռ
ՍԴ–ով սովորողների ուսման գործընթա
ցը հաջող և արդյունավետ կազմակերպե
լու համար խիստ անհրաժեշտ են դասա
վանդման մեթոդների համապատասխան
փոփոխություններ ու մանկավարժական
հատուկ մոտեցում։
Հոդվածի նպատակն է բարձրացնել
ուսումնական
հաստատություններում
դասավանդող անձերի իրազեկությունը
սովորելու հետ կապված դժվարություն
ներից մեկի` դիսլեքսիայի վերաբերյալ,
քանի որ դա կարող է արմատապես փո
խել դասավանդման փիլիսոփայությունը,
և, որ շատ կարևոր է` սովորելու դժվա
րություններ ունեցող անհատների նկատ
մամբ վերաբերմունքը: Դիսլեքսիայի մա
սին ուսուցիչների տեղեկացվածության
և համապատասխան գիտելիքների ու
փորձառության պակասի կամ բացակա
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յության հետևանքով ՍԴ ունեցող աշա
կերտները/ուսանողները հաճախ ուշադ
րությունից դուրս են մնում` դրանից բխող
այնպիսի անխուսափելի հետևանքներով,
ինչպիսիք են վատ առաջադիմությունը,
միջանձնային
հարաբերություններում
հնարավոր ամենատարբեր խնդիրները,
ընդհանուր մթնոլորտի լարվածությունը և
այլն: Անտեղ յակության պատճառով ՍԴ
ունեցող աշակերտներին/ ուսանողներին
շրջապատում անհամապատասխան, հա
ճախ` վիրավորական ու անարդարացի
վերաբերմունք են ցույց տալիս՝ նրանց
մտավոր ունակությունները, գիտելիքնե
րը, ստեղծագործական միտքն ու երևա
կայությունը գնահատելու փոխարեն։
Ներկայումս շատ ուսուցիչներ դժվա
րանում են կարգուկանոն պահպանել դա
սասենյակում և սովորողների ուշադրու
թյունը կենտրոնացնել դասի վրա: Հաճախ
ՍԴ–ով երեխաները անկանխատեսելի,
նույնիսկ վատ վարք կարող են դրսևոր
 ել:
Պատճառն այն է, որ նրանք չեն կարողա
նում վերահսկել իրենց արարքները, հե
տևել ուսուցիչների/ծնողների ասածներին,
ժամանակին ավարտել առաջադրանքը
կամ էլ ավարտել, ընդհանրապես: Նման
երեխաներին բնորոշ են նաև վճիռներ
կայացնելու և/կամ որևէ բան ծրագրե
լու դժվարությունները: Սովորաբար այս
երեխաները լավ գիտակցում են իրենց
խնդիրները, ծանր են տանում մյուս երե
խաների և իրենց միջև եղած տարբերու
թյունների փաստը, ինչը հաճախ դրսև
որվում է նրանց ինքնապաշտպանական
յուրօրինակ վարքագծով, այն է` կամ ան
կարգ ու ագրեսիվ կամ հակառակը` ընկճ
ված ու լռակյաց:
Սովորելու հետ կապված ամենատա
րածված դժվարությունը կամ խանգարու

մը տարիքային զարգացման ընթացքում
ի հայտ եկող դիսլեքսիան է (կարդալու
դժվարությունները): Այն կարող է առն
չություն ունենալ հնչույթաբանական գի
տելիքի, նշանների (տառերի, թվերի, նո
տաների և այլն) ապակոդավորման կամ
վերծանման, նյութի յուրացման արագու
թյան, ուղղագրական կոդավորման, այն
է` հնչյունները (ճիշտ դասավորությամբ)
տառերի,
տառակապակցությունների,
վանկերի և խոսքի ավելի մեծ միավոր
ների վերածելու, լսողական/ տեսողական
հիշողության, ինչպես նաև լեզվական
հմտությունների, բառաճանաչման հետ:
ԱՄՆ բժշկագիտության ազգային գրա
դարանի պաշտոնական կայքում A.D.A.M.
բժշկական հանրագիտարանը [1] դիսլեք
սիան բնութագրում է որպես «ընթերցելու
դժվարություն, որն առաջանում է, երբ ու
ղեղը չի կարողանում պատշաճ կերպով
ճանաչել ու մշակել որոշակի նշաններ,
նիշեր: Այս խանգարումն առաջանում է,
երբ խնդիրներ են լինում ուղեղում լեզվի
համար պատասխանատու շրջանում: Այն
տեսողական խնդիրներից չի առաջա
նում, այլ` տեղեկության մշակման յուրա
հատուկ խանգարում է: Դիսլեքսիան որևէ
կապ չունի մարդու մտածելու կամ բարդ
մտքեր հասկանալու ունակությունների
հետ։ Ընթերցելու դժվարություններով
մարդկանց մեծ մասն ունեն նորմալ
մտավոր կարողություններ, իսկ շատերի
մոտ արձանագրվում են միջինից բարձր
մտավոր կարողություններ» (ընդգծումն
իմն է – Հ.Հ.)։
Միացյալ Թագավորության առողջա
պահության ազգային ծառայության պաշ
տոնական կայքը տեղեկացնում է [2].]
«Դիսեքսիան համարվում է սովորելու
ամենատարածված դժվարություններից
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մեկը։ Հաստատված է, որ Անգլիայում բո
լոր դպրոցականների 4% – 8%–ը ունի այս
կամ այն աստիճանի դիսլեքսիա: Դիսլեք
սիան կապ չունի էթնիկական պատկանե
լության հետ, սակայն անհատի մայրենի
լեզուն կարող է կարևոր ազդեցություն ու
նենալ դժվարությունների աստիճանի վրա:
Բառի գրության ու արտասանության միջև
հստակ կապ, հետևողականորեն գործող
քերականական կանոններ ունեցող լեզու
ները, ինչպիսիք են ասենք` իտալերենն ու
իսպաներենը, կարող են ավելի հեշտ հաղ
թահարելի լինել թույլից միջին աստիճանի
դիսլեքսիա ունեցող անհատների համար…
Չնայած դիսլեքսիան դասվում է սովորելու
դժվարությունների շարքը, վերջիններիս
և երեխայի մտավոր կարողություննե
րի միջև ոչ մի կապ չկա: Բոլոր տեսակի
(թույլից ուժեղ) մտավոր կարողություններ
ունեցողներիմոտ կարող է դիտվել դիսլեք
սիա: Նմանապես, երեխայի կարդալու և
գրելուհետ կապված դժվարությունները
պայմանավորված են ոչ թե նրա մտա
վոր կարողություններով (ընդգծումն
իմն է – Հ.Հ.), այլ՝ դիսլեքսիայի ծանրու
թյան աստիճանով: Միջին ընդունակու
թյուններով և թեթև աստիճանի դիսլեք
սիա ունեցող երեխաներն ավելի հմուտ են
կարդալու և գրելու մեջ, քան բարձր ընդու
նակություններով և ծանր աստիճանի դիս
լեքսիա ունեցող երեխաները»։
Թեքսասի կրթության գործակալու
թյան «Դիսլեքսիայի տեղեկագիրքը» մեջ
բերում է Դիսլեքսիայի միջազգային միու
թյան սահմանումը [3, էջ 8–9].
Դիսլեքսիան սովորելու` նյարդաբանա
կան ծագում ունեցող յուրահատուկ ան
կարողություն է: Նրան բնորոշ են բառերը
ճշգրիտ և/կամ արագ ճանաչելու դժվա
րությունները և ուղղագրական ու ապակո
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դավորման անբավարար կարողություն
ները: Այս դժվարությունները սովորաբար
լեզվի հնչույթաբանական բաղադրիչի
բացակայության հետևանք են, ինչը սո
վորաբար կապ չունի ճանաչողական
այլ կարողությունների (ընդգծումն իմն
է–Հ.Հ.) կամ արդյունավետ դասավանդ
ման հետ: Օժանդակ հետևանքներ կա
րող են լինել ընթերցանության ընկալման
դժվարությունները, իսկ վերջիններիս
պատճառով քիչ կարդալը կարող է խոչըն
դոտել բառապաշարի հարստացմանն ու
ընդհանուր գիտելիքի զարգացմանը։

•
•
•
•

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
թյունները։

Կարդալու/գրելու
դժվարությունները
պայմանավորված են.
• հնչույթաբանական
գիտելիքի
չա
փով (ներառյալ բառերում հնչյուններն
առանձնացնելու, կցելու, տարբեր դիր
քերով դասավորելու կարողությունները),
• տառերի ու նրանց համապատասխան
հնչյունների անունները իմանալու աս
տիճանով,
• հնչույթաբանական թույլ հիշողությամբ
(հնչյուններիու բառերի վերաբերյալ
տեղեկություն մտապահելու դժվարու
թյամբ),
• այբուբենի տառերի անունները, ծանոթ
առարկաները, գույներն անմիջապես
անվանելու անկարողությամբ։
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Օժանդակ հետևանքներ են.
• ընթերցելու ընկալման ասպեկտների
փոփոխական դժվարությունները,
• գրավոր շարադրանքի փոփոխական
դժվարությունները,
• կարդալու համար սահմանափակ ժա
մանակի հատկացումը։
Ի տարբերություն սովորական վատ
ընթերցանության, ինչը կարող է լինել
պարզապես դասավանդման սխալ մե
թոդի, աշակերտի վատ տեսողության,
ծուլության, առարկայի նկատմամբ ան
տարբերության և շատ այլ հանգա
մանքների հետևանք, դիսլեքսիան ունի
նյարդահոգեբանական հիմքեր: Հաճախ
այս փաստին տեղ յակ չլինելով և առանց
իրական պատճառների մեջ խորանալու`
ուսուցիչները սովորողներին շտապում են
տալ «թույլ», «ծույլիկ», «անկարգ», «դան
դաղաշարժ», «անուշադիր», նույնիսկ`
«մտավոր հետամնաց» պիտակները,
ակամայից անդառնալի վնասներ պատ
ճառելով առանց այն էլ խոցելի վիճակում
գտնվող և օգնության ու քաջալերանքի
կարիք ունեցող երեխաներին։
Դասայուրացման դժվարությունների
պատճառ, իհարկե, կարող են դառնալ
դիսլեքսիայի հետ առնչություն չունեցող
մի շարք այլ երևույթներ, ինչպիսիք են`
զգացմունքային խնդիրները, մտավոր հե
տամնացությունը/սահմանափակ կարո
ղությունները, ուղեղի հիվանդությունները:
Ցավոք, մշակութային (ընդհանուր հան
դուրժողականության,
լայնախոհության
պակաս, արժեքների վերագնահատման
հետևանքով կրթության, ուսուցիչների
նկատմամբ ցավալիորեն նվազող հար
գանք) և կրթական (ձանձրալի դասեր,
վատ դասագրքեր, անհարկի խստություն,
խտրականություն, պատժի նվաստացու

ցիչ միջոցներ) որոշակի գործոններ ևս
կարող են առաջացնել դասայուրացման
խնդիրներ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել
նաև սովորողների այս կամ այն առար
կայի նկատմամբ հակվածությունը, հե
տաքրքրություններն ու նախասիրություն
ները: Օրինակ, եթե որոշ աշակերտներ/
ուսանողներ դժվարանում են լեզվական
նոր համակարգեր սովորել, սա դեռ չի
նշանակում, որ նրանք դիսլեքսիկներ են
կամ մտավոր սահմանափակ կարողու
թյուններ ունեն: Պարզապես նրանցից
ոմանք լեզուներ են արագ յուրացնում,
ոմանք էլ ուժեղ են մաթեմատիկայից և/
կամ բնագիտական առարկաներից։
Ուսուցիչները պետք է կարողանան այս
կամ այն առարկայից ուժեղ կամ թույլ սո
վորողներին տարբերել այդ առարկան սո
վորելու հետ կապված դժվարություններ
ունեցող աշակերտներից, փորձել վեր
ջիններին տալ համապատասխան ման
կավարժական օգնություն (դասավանդ
ման մեթոդի միջոցով), այլապես սխալ
մոտեցման դեպքում (զայրույթ, հանդի
մանություն, խստություն, կամ ասենք`
անուշադրություն, անտարբերություն) այդ
դժվարությունները կարող են կուտակվել
և փոքր տարիքի և/կամ երիտասարդ սո
վորողների վրա բացասական հետևանք
ներ թողնել: Դժվարությունները կարող են
կուտակվել, երբ երեխան (կամ ուսանողը)
փորձում է սովորել առարկան, ջանում է
հասնել լավ արդյունքների, բայց ոչինչ չի
ստացվում։ Հոգեկան ապրումների, հիաս
թափության կամ հուսահատության պատ
ճառով երեխան (արագ կամ դանդաղ)
կորցնում է ինքնավստահությունը, իր
ուժերի նկատմամբ հավատը: Ուսուցիչը
պետք է իմանա՝ ինչպես կանխել այս
ամենը, օգնել երեխային հաղթահարելու
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դժվարությունները և ուղիներ ցույց տալ
այլ մեթոդներով յուրացնելու առարկան:
Իսկ որպեսզի ուսուցիչը կարողանա ա)
տարբերակել, «ճանաչել» սովորելու հետ
կապված դժվարություններ ունեցող ան
հատին, բ) պատշաճ մանկավարժական
մոտեցում ցույց տալ և առավել ևս` գ) օգ
նել նրան հաղթահարելու խնդիրները հա
մապատասխան հոգեբանական, բարոյա
կան և իհարկե մասնագիտական հատուկ
մեթոդներով, նա, առաջին հերթին պետք
է տիրապետի անհրաժեշտ հիմնավոր
գիտելիքների2։
Ուսուցիչներն ու ծնողները պետք է դիս
լեքսիայի հնարավորության մասին մտա
ծեն, երբ երեխան արտասանվող բառերի
հանգերն ու դրանք կազմող հնչյունները
զատելու խնդիրներ է ունենում: Այս կարո
ղությունները կարևոր դեր են կատարում
կարդալ սովորելու գործընթացում: Երե
խայի մոտ ձևավորվող կարդալու առաջին
հմտություններըհիմնվում են բառաճա
նաչման վրա, երբ երեխան կարողանում
է բառերում առանձնացնել հնչյունները
և դրանք համապատասխանեցնել տա
ռերին ու տառակապակցություններին:
Եվ քանի որ դիսլեքսիայով երեխաները
դժվարանում են վերոհիշյալ գործողու
թյունները կատարել, նրանք, բնականա
բար, դժվարանում են ճանաչել բառերը
ու, հետևաբար` հասկանալ այդ բառերից
կազմված նախադասությունները։
Զարգացած երկրներում այսօր դիս
լեքսիա
հայտնաբերելու
ուղղությամբ
անցկացվում են մի շարք բժշկական
ՀՀ կրթության ոլորտում դժվար է գտնել դիսլեք
սիայի մասին իրազեկող որևէ լուրջնյութ: Ավելին,
տարբեր ուսումն ական հաստատություններում դա
սավանդող, ամենատարբեր փորձառության ուսու
ցիչներիու դասախոսների հետ անձնական զրույց
ներից պարզվում է, որ նրանք գաղափար անգամ
չունենդիսլեքսիա երևույթի մասին:
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(մասնավորապես` նյարդաբանական), հո
գեբանական քննություններ, հատուկ թես
տերի միջոցով կատարվում է նաև անհատի
գիտելիքների, վարքի, առաջադիմության
գնահատում, իսկ ուսուցիչները պարտա
դիր ստանում են համապատասխան տե
սական ու գործնական գիտելիքներ: Ներ
կայումս հաջողությամբ զարգացող ոլորտ
է կրթական նյարդագիտությունը, որի
հիմքում ընկած են սովորելու և դասայու
րացման նյարդաբանական ասպեկտնե
րը: Դիսլեքսիան հիմնականում ուսումնա
սիրվում է հենց այդ համատեքստում:
Հայաստանում ներառական ուսուցման
ներմուծումը` քիչ թե շատ ժամանակա
կից պատկերացումներով` համեմատա
բար նոր երևույթ է: Կրթության այս ոլոր
տի պատասխանատուները ակներևաբար
զգալի ջանքեր են գործադրում բարեփո
խումներ իրականացնելու, առկա բազ
մաթիվ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ:
Սակայն հաստատվող օրենքները, ՍԴ ու
նեցող աշակերտներին (մասնագիտական
ու բարձրագույն ուսումնական հաստա
տություններում սովորողներին ընդհան
րապես անդրադարձ չկա) տրամադրվող
հատուկ պայմանների կամ գիտելիքի
հավասար հիմունքներով գնահատման
չափորոշիչները, կատարվող հետազո
տությունների ուղղվածությունը, ապա
գա ուսուցիչների համար նախատեսված
մանկավարժության ու հոգեբանության
դասընթացների բովանդակությունն ու
դասագրքերը, ուսուցիչների համար լույս
տեսնող ձեռնարկները, ցավոք սրտի, լա
վատեսություն չեն ներշնչում: Սովորելու
հետ կապված դժվարությունների վերա
բերյալ մակերեսային, կցկտուր, երբեմն
էլ լղոզված տեղեկատվությունը, եղած
գրականության մեջ գործածվող ոչ ճիշտ,
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պատճենված
(հաճախ
անգլերենից
կամ որևէ այլ լեզվից պարզապես սխալ
թարգմանված) ու հայերեն որևէ միտք
չարտահայտող մասնագիտական բա
ռապաշարը, նույնիսկ լավագույն ուսուցիչ
ների անտեղ յակությունը սովորելու հետ
կապված դժվարությունների տեսակնե
րից ու ենթատեսակներից վկայում է, որ
ուսուցման կազմակերպման և մասնա
վորապես ներառական ուսուցման ոլոր
տում լուրջ անելիքներ կան: Իսկ դրանք
պետք է իրականացվեն բացառապես
բանիմաց ու ժամանակակից աշխարհում
առկա կրթության խնդիրներին տեղ յակ
գիտնականների (հոգեբանների, բժիշկ
ների, նյարդաբանների, ֆիզիոլոգնե
րի, լեզվաբանների, մանկավարժների և
այլն) համատեղ ու սրտացավ ջանքերով:
Այլապես, ի՞նչ է նշանակում, օրինակ` ՍԴ
մի շարք տեսակներ ընդհանրացնել մեկ`
«թեթև մտավոր հետամնացություն» ան
վան տակ[4]: Այսպիսի թերիմացությունը
թե՛ մասնագիտական և թե՛ բարոյական
տեսակետից ոչ միայն անընդունելի է,
այլև` անթույլատրելի: Ավելին, այս ամե

նը չիմացող կամ անտեսող հեղինակ
ները ինչի՞ հիման վրա և ի՞նչ պատաս
խանատվությամբ են ծրագիր–ձեռնարկ
կամ ուղեցույց գրում ու տպագրում:
Հետաքրքիր է իմանալ, թե նրանք ինչ
պե՞ս են որոշել, չափել կամ իրենցխոս
քերով` «հաշվի առել թեթև մտավոր հե
տամնացություն ունեցող սովորողների
հոգեֆիզիոլոգիական
առանձնահատ
կությունները» [5], երբ սովորելու հետ
կապված խնդիրները կարող են ունե
նալ նյարդաբանական, հոգեբանական,
ինչպես նաև լեզվաբանական հիմքեր և
իհարկե լուծվել միմյանց հետ կապված,
բայց միանգամայն տարբեր հարթու
թյուններում:
Մանրակրկիտ ուսումնասիրություննե
րից պարզվել է, որ սովորելու հետ կապ
ված դժվարության նույնիսկ մեկ տեսակն
ունի ենթատեսակներ, որոնք իրենց հեր
թին հատուկ և բացարձակապես տարբեր
մոտեցումներ են պահանջում: Սույն հոդ
վածում քննարկվող դիսլեքսիան, օրինակ`
ունի հետևյալ խմբերն ու ենթախմբերը
[6, էջ 51].

ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ
ՀՆՉՈՒՅԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ
ՀՆՉՈՒՅԹԱԲԱՆԱ
ԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
Ազդում է հնչույթա
բանության վրա,
բայց ոչ` խոսքի
ընկալման

ՈՒՇԱՑՄԱՆ ԴԻՍԼԵՔՍԻԱ

ԽՈՍՔԻ/ԼԵԶՎԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
Խոսքի ընկալման խան
գարում, որ երկրորդական
ազդեցություն է ունենում
հնչույթաբանության և կար
դալու վրա

ԱՅԼ ՆԵՐՔԻՆ
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
•
•
•
•

Սովորելու դժվարու
թյուն
Տեսողական ընկալ
ման
խանգարում
Սահմանափակ
«պաշար»

ԱՐՏԱՔԻՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Փորձի պակաս
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Հնչույթաբանական դիսլեքսիա
Կարդալու դժվարություններ ունեցող
հնչույթաբանական խանգարումով դիս
լեքսիկները դժվարանում են կարդալ
«կեղծ» և անկանոն բառերը: Լավ կարդա
լու և «կեղծ» բառերի անսխալ արտաբերու
թյունը պայմանավորված է հատույթային
(այսինքն` ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուն
ների) մակարդակում հնչույթաբանական
տեղեկություն արտահայտելու կարողու
թյամբ: Հատույթային հնչույթաբանության
ոչ նորմալ զարգացումը խոչընդոտում
է երեխաների բառաճանաչման հմտու
թյունների ձևավորմանը: Այն հատկապես
ազդում է տառ–հնչյուն համապատաս
խանության մասին գիտելիքը անծանոթ
բառերի արտասանության մեջ կիրառելու
կարողության վրա: Անհատի հնչույթաբա
նական արտահայտությունները կարող
են խեղված լինել` անկախ նրա խոսքի ըն
կալման ունակություններից: Հնչույթաբա
նական խանգարումը ներառում է հնչույ
թաբանական ողջ համակարգը: Հարկ է
նշել, սակայն, որ այս դեպքում վնասված
են լինում հատկապես հնչույթաբանական
տեղեկություն արտահայտելու կարողու
թյունը և հնչույթաբանական մշակման
դինամիկան, իսկ հնչույթաբանական կա
ռուցվածքը վերլուծելու դժվարությունն իր
հերթին ազդում է ձևաբանական կաղա
պարների (վերջավորությունների, բայա
կան/հոլովական (հատկապես անկանոն)
ձևերի, հոգնակի կառույցների) յուրացման
վրա[6, էջ 52]։
Խոսքի/լեզվի ընկալման խանգարում
ներով դիսլեքսիկները ևս դրսևորում են
կարդալու լուրջ դժվարություններ, սակայն
նրանք ևս մտավոր հետամնաց չեն հա
մարվում, քանի որ ցուցաբերում են ոչ խոս
քային ճանաչողական նորմալ ունակու
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թյուններ[7]: Մյուս կողմից, այս ենթախմբի
դիսլեքսիկների մոտ, ի տարբերություն
հնչույթաբանական դիսլեքսիկների, դիտ
վում են խոսքի ընկալման բացահայտ
դժվարություններ: Ենթադրվում է, որ վե
րոհիշյալ երկու ենթախմբերի ծագման
պատճառները (չնայած երկուսին էլ բնո
րոշ են հնչույթաբանական խանգարում
ները), այնուամենայնիվ, պետք է փնտրել
տարբեր մակարդակներում: Բանն այն է,
որ խոսքի կամ լեզվի ընկալման խնդիրնե
րը պայմանավորված են ոչ թե խոսքի հն
չյուններով, այլ` խոսքի իմաստով, բովան
դակությամբ: Երեխան կարող է խնդիրներ
ունենալ կա՛մ խոսք ընկալելու, կա՛մ խոսք
(միտք) արտահայտելու ժամանակ, կամ
էլ` երկուսը միասին, ասել է թե` ընկալ
ման ու հաղորդակցման դժվարություն
ներ միաժամանակ։ Խոսքի ընկալման
խանգարման դեպքում դիտվում է/են.
• բառերի ու դրանց իմաստների անհար
կի, սխալ գործածություն,
• հստակ մտքեր արտահայտելու անկա
րողություն,
• հստակ մտքեր արտահայտելու անկա
րողություն
• ոչ ճիշտ քերականական կաղապար
ներ/կառույցներ,
• սահմանափակ/աղքատիկ բառապա
շար,
• առաջադրանքներին, հրահանգներին
հետևելու անկարողություն[8]։
Այսպիսով, հնչույթաբանական դիս
լեքսիայի առաջին ենթախմբում կարդա
լու դժվարությունները հնչույթաբանական
խանգարման հետևանք են: Երկրորդ
ենթախմբի հնչույթաբանական դիսլեք
սիկները դրսևորում են բավականին լայն
սպեկտրի լեզվական խանգարումներ.
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նրանց դժվարությունները ուղղակիորեն
կապվում են խոսքի/լեզվի խանգարումնե
րի հետ։
Ուշացման դիսլեքսիա3
Ուշացման
դիսլեքսիայով
երեխա
ները ցուցաբերում են խանգարումնե
րի միանգամայն այլ պատկեր: Դիս
լեքսիայի այս տեսակի պատճառների
բացահայտումը շատ ավելի դժվար է, քան
հնչույթաբանական դիսլեքսիայինը։ Չնա
յած, որ այս խմբի անհատները կարդա
լու դժվարություն ունեն, նրանց կարդալը
նման է ավելի փոքր տարիքի նորմալ սո
վորողների կարդալուն, իսկխոսքի/լեզ

վի ընկալումը նորմայի սահմաններում է։
Հնչույթաբանական դիսլեքսիկների համե
մատ նման անհատների կարդալու վար
քագիծը շատ տարբեր է: Մի շարք գիտա
փորձերով հաստատվել է, որ ուշացման
դիսլեքսիա ունեցող երեխաները, ի տար
բերություն հնչույթաբանական դիսլեքսիկ
ների, «կեղծ» բառեր կարդալու և հնչույթի
սղման առաջադրանքները բավականին
լավ են հաղթահարում և, հետևաբար,
նրանց հնչույթաբանական բնույթի դժվա
րությունները հետազոտողները կապում
են ոչ թե կարդալու, այլ` սովորելու հետ
կապված ուրիշ խնդիրներով[9], օրինակ`

• տեսողական մշակման դժվարություն,
• ճանաչողական գիտելիքների սահմանափակ պաշար,
• միջավայրով պայմանավորված գործոններ
(օրինակ` փորձի պակաս)
Այս3 խմբի էական տարբերությունը
հնչույթաբանական դիսլեքսիա խմբից
այն է, որ դժվարությունները սերում են
այնպիսի (ոչ հնչույթաբանական) պատ
ճառներից, որոնք վերացնելու դեպքում
կարդալու հմտությունները բարելավվում
են. ուշացման դիսլեքսիկների հիմնական
խնդիրը տարիքային դանդաղ զարգա
ցումն է, այսինքն` հասակակիցներից հետ
ընկնելը: Մինչդեռ իրական հնչույթաբա
նական խանգարումները կայուն, ներա
կա բնույթի են և դրանք գործնականում
անհնար է վերացնել: Հնչույթաբանական
խանգարումները անհատին ուղեկցում են
ողջ կյանքի ընթացքում, նույնիսկ եթե նա
ձեռք է բերում կարդալու բավարար կամ
լավ հմտություններ[10]։
Այս տեսակի խանգարումը նաև անվանում են «ոչ
հնչույթաբանական դիսլեքսիա»:

3

} ներքին խանգարումներ
} արտաքին գործոններ

Այսպիսով, չնայած նյարդագիտու
թյան ոլորտում կատարված բազմածա
վալ ու բազմաբնույթ հետազոտություն
ներին, դիսլեքսիայի ենթատեսակների
նկարագրություններն ու սահմանումները
դեռևս լիովին հստակեցված չեն, սակայն
անվիճելի է այն փաստը, որ կարդալու
դժվարությունների ծագման պատճառ
ներն ու դրսևորման վարքագիծը դիսլեք
սիա ունեցող անհատների մոտ որոշա
կիորեն տարբեր են։ Այստեղից կարելի է
եզրակացնել, որ.
1. դիսլեքսիայի` գծապատկերում ընդ
գրկված տեսակները միմյանցից շատ
տարբեր են ուսումնասիրության այս կամ
այն ոլորտին պատկանելու առումով և,
հետևաբար, կարող են ունենալ միանգա
մայն տարբեր ընդգրկման սկզբունքային
մոտեցումներ ու լուծումներ,
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2. դիսլեքսիայի վերոհիշյալ տեսակ
ներն ընդհանրացնելն ու բոլորը միասին
«թեթև կամ ծանր մտավոր հետամնացու
թյուն» կամ դիսլեքսիան ընդհանրապես
«մտավոր հետամնացություն» անվանելը
մեղմ ասած դիլետանտության կամ անտե
ղյակության նշան է։
Դիսլեքսիայով
դժվարություններ

պայմանավորված

Ինչպես արդեն նշվել է, դիսլեքսիա
ունեցող անհատների մոտ դիտվում են
հատկապես կարդալու և գրելու դժվարու
թյուններ։
Կարդալն այն առանցքային հմտու
թյունն է, որի վրա հիմնվում է մարդու
ակադեմիակ
 ան կրթությունը: Հետևա
բար, եթե երեխան փոքր հասակից դժվա
րանում է կարդալ, ապա նա չի կարող յու
րացնել իրեն շարունակաբար մատուցվող
գիտելիքի մի հսկայական պաշար, տիրա
պետել մյուս բոլոր այն հմտություններին,
որոնք սովորաբար կարդալու արդյունք
են[11]: Կարդալու ժամանակ դրսևորվող
հիմնական խնդիրներն են.
• Ապակոդավորում և սահունություն։
Հնչույթ աբ ան ակ ան/ձևա բ ան ակ ան
ապակոդավորման համար դասա
վանդման պայմաններն ու միջոցնե
րը էապես տարբերվում են ընթերցա
նության նյութի ընկալմանն ուղղված
ուսուցման միջոցներից: Վարժ կամ
սահուն ընթերցանությունը սովորա
բար քննարկվում է ապակոդավորման
ու ընկալման համատեքստում և/կամ
առնչությամբ, քանի որ ընթերցանու
թյան սահունություն կարող է արձա
նագրվել միայն վերջինների հաջող
կայանալուց հետո:
Դիսլեքսիայով
պայմանավորված
հնչույթաբանական, ուղղագրական և շա
140

րահյուսական վատ իմացությունը կարող
է դանդաղեցնել ապակոդավորման (տա
ռերի վերծանման) գործընթացը: Հետև
աբար, ընթերցանության նյութն ապա
կոդավորելու
համար
սովորողներին
անհրաժեշտ է լինում լրացուցիչ ժամա
նակ, առանձին անկյուն կամ սենյակ, ինչ
պես նաև որոշ այլ հատուկ պայմաններ:
Որոշ դիսլեքսիկների համար բարձրա
ձայն կարդալն է հարմար, քանի որ այդ
պիսով նրանք ավելի լավ են կարողանում
«մարսել», հասկանալ և յուրացնել իրենց
ընթերցած նյութը: Շատերը, նույնիսկ
տպագիր տեքստեր կարդալիս, գերադա
սում են ականջակալներ դնել, որպեսզի
որևէ կողմնակի ձայն չշեղի, չխանգարի
նրանց[12]։
• Ընկալում և ժամանակ: Ընթերցվող
նյութի ընկալման խնդիրների լու
ծումը,
պայմանավորված
դրանց
ճանաչողական և լեզվաբանական
բնույթով, շատ ավելի բարդ է, քան
ապակոդավորման ու վարժ ընթեր
ցանության խնդիրների լուծումը: Սո
վորողներինօգնելու առաջին ամե
նակարևոր պայմանը կրկին նրանց
լրացուցիչ ժամանակի տրամադրումն
է: Բանն այն է, որ բառերի ապակոդա
վորումը, բառապաշարի յուրացումն
ու նախադասության կամ տեքստի
կառուցվածքի ընկալման դժվարու
թյունները հաճախ բավականին դան
դաղեցնում են ընթերցանությունը:
Նույնիսկ օժանդակ, տեխնիկական
միջոցներ(տեքստի բարձրաձայն ըն
թերցում, ձայնագրություն, լրացուցիչ
բացատրություններ`
էլեկտրոնային
նյութերի, նկարների, գծապատկեր
ների տեսքով և այլն) կիրառելու դեպ
քում էլ հավել յալ ժամանակի տրա
մադրումը անհրաժեշտ է լինում[13]:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Գրավոր շարադրանքում դիսլեքսիա
ունեցող մարդկանց մոտ նկատվում են
գրելու հմտությունների այնպիսի բացա
հայտ խնդիրներ, ինչպիսիք են` սխալ ուղ
ղագրությունը, անընթեռնելի ձեռագիրը,
տառերի անհասկանալի, հաճախ` շրջված
դասավորությունը, վարժ գրելու, մտքերը
ճիշտ շարադրելու դժվարությունները և
այլն[14]: Գրելու ժամանակ հիմնականում
խնդիրներ են առաջանում հետևյալ մա
կարդակներում.
• Գրավոր շարադրանքի ուղղագրություն։
Գրավոր առաջադրանք կատարելիս
դիսլեքսիկների համար շատ կարևոր է
այնքան ժամանակ ունենալ, որը նրանց
կբավարարի հիշողության մեջ վերա
կանգնելու բառերի գրության համար
անհրաժեշտ
մկանային–շարժական
(մոտորային) և ուղղագրական կաղա
պարները [15, էջ 123]: Դասավանդ
ման ժամանակակից մեթոդներում
հաճախ կիրառվում են համակարգչա
յին Word processing ծրագրերը և Spell
check գործառույթը, որոնք զգալիո
րեն նպաստում, բարելավում են գրելու
դժվարություններ ունեցող անհատնե
րի ուղղագրական ու վարժ շարադրան
քի հմտությունները: Դժբախտաբար,
վերոհիշյալ միջոցները(լրացուցիչ ժա
մանակից բացի) գործնականորեն
հնարավոր չէ կիրառել հայոց լեզվով
դասավանդվող պայմաններում, քանի
որ համապատասխան հայերեն ծրագ
րերը մեր կրթության ոլորտում առայժմ
լայն գործածություն չունեն։
• Գրավոր շարադրանքի ստեղծագոր
ծական բաղադրիչ: Գրավոր խոսքի
բովանդակային շարադրանքի հետ
կապված դժվարությունները ևս որոշ
չափով հաղթահարելի են դառնում

լրացուցիչ ժամանակ տրամադրելու
պայմաններում: Դիսլեքսիա ունեցող
սովորողների հետ աշխատելիս պետք
է նկատի առնել, որ գրավոր շարադ
րանքը նախապես ծրագրելը, մտքերն
ու որոշակի նախադասություններ կազ
մելը, նշումներ կատարելը, սեփական
շարադրանքը խմբագրելն ու վերջնա
կան տեսքի բերելը նրանց համար որո
շակիոր
 են այլ փուլերով է ընթանում,
քան մյուս` սովորելու դժվարություններ
չունեցող մարդկանց համար։
Դասավանդման հատուկ պայմաններ
Սովորելու դժվարություններ ունեցող
անհատների կրթության, մասնավորա
պես` դասավանդման և գնահատման գոր
ծընթացն արդյունավետ կազմակերպելու
պարտադիր բաղադրիչներից է հատուկ
պայմանների ապահովումը: Արևմտաև
րոպական մի շարք երկրներում, ԱՄՆ–
ում հատուկ պայմաններ/միջոցներ տրա
մադրվում են բավականին լուրջ մշակված
(ու դեռևս կատարելագործման փուլեր
անցնող) կլինիկական, իրավական և հա
տուկ մասնագիտական չափորոշիչնե
րից բխող հիմունքներով: Հարկ է նշել, որ
հատուկ պայմաններում ժամանակակից
տեխնոլոգիաների տրամադրած սարքե
րի ու համակարգչային ծրագրերից բացի,
ՍԴ–ով սովորողների համար քննության
կամ թեստի ժամանակ նախատեսվում է
նաև համապատասխան որակավորում
ստացած մասնագետների` ասիստենտ
ների մասնակցություն/օգնություն: Նրանք
իրականացնում են տարբեր նշանակու
թյան գործառույթներ` կախված պահանջ
վող իրադրությունից:
Ստորև տրված են Միացյալ Նահանգ
ներում ասիստենտների որոշակի գործա
ռույթների նկարագրությունները[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 պայմանների նպա
տակն է սովորողին ապահովել նյութի
(հիմնականում` տպագիր) բովանդակու
թյան մատչելիություն այլընտրանքային,
լրացուցիչ միջոցներով: Նման միջոց
ներ են, օրինակ` տեքստը բարձրաձայն
ընթերցող համակարգչային ծրագիրը
(screen reader), ասիստենտ–ընթերցողի
օգնությունը (access assistant /reader), դա
սագրքի կամ դասընթացի համար նախա
տեսված տպագիր նյութի այլընտրանքա
յին ֆորմատները (էլեկտրոնային տեքստ,
մեծ տառաչափեր, ձայնագրիչ, ձայնաս
կավառակ և այլն), պարզեցված շարա
հյուսությամբ լեզվական կառույցները:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ տեքստի բարձրաձայն ընթերցումը,
տպագիր նյութը բանավոր ներկայացնելը
սովորելու հետ կապված դժվարություններ
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ունեցող անհատների կողմից հաճախակի
պահանջվող պայմաններն են [17]։
2. Պատասխանելու պայմաններ — Այս
պայմաններում (այլընտրանքային ձևերի
կիրառումով) անհատին հնարավորություն
է տրվում հավասարության հիմունքներով
դրսևորել իր գիտելիքը` միանգամից լրաց
նել թեստի թղթերը, պատասխանել բա
նավոր, օգտվել ասիստենտ–գրողների օգ
նությունից: Այս նպատակով կիրառելի են
նաև խոսքից–տեքստ փոխադրող համա
կարգչային ծրագրերը (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 (ժամա
նակի կազմակերպում) — Սա վերաբե
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րում է այն որոշակի ժամակահատվածին,
որ տրվում է ՍԴ–ով սովորողին` առաջադ
րանքը/ թեստը գրելու համար: Այս կատե
գորիայի բաղադրիչներ են ավելացված
ժամանակը, անսահմանափակ ժամանա
կը, ընդմիջումների հաճախակիությունը,
մի քանի օրով կազմակերպվող քննու
թյունները և այլն[15]։
4. Սենյակային պայմաններ — Սովո
րելու դժվարություններ (նաև դիսլեքսիա)
ունեցող անհատների համար հաճախ
անհրաժեշտ է լինում դասավանդման/
քննության աշխատանքային պայմաննե
րում սենյակային փոփոխություններ կա
տարել: Նման պայմաններ կարող են հա
մարվել առանձին կամ ընդհանուր, բայց
անաղմուկ դասասենյակը, փոքր խմբերով
պարապմունքները և այլն։
Հատուկ պայմանների ապահովումն
այսօր տարբեր երկրներում ունի իրակա
նացման հետ կապված մի շարք խնդիր
ներ: Հարկ է նշել, որ չնայած կատարված
հետազոտությունների ծավալներին` դիս
լեքսիայի «ախտորոշման», հատուկ պայ
մանների ապահովման ու սովորողների
գնահատման միջազգայնորեն ընդունելի
համընդհանուր սկզբունքներ ու չափանիշ
ներ դեռևս չեն հաստատվել: Պատճառն
այն է, որ սրընթաց զարգացող տեխնոլո
գիաների ներկայիս պայմաններում սովո
րելու և սովորեցնելու գերակա խնդիրները,
գնահատման արդյունավետ համարվող
մեթոդները, կրթության հավասար ու ար
դար պայմանների ապահովման նորմա
վորված գործողությունները պարբերա
բար փոփոխության են ենթարկվում։
Վիճակագրական տվյալների համա
ձայն` ԱՄՆ բնակչության 10–15%–ը դիս
լեքսիա ունի, մինչդեռ ամեն հարյուր մար
դուց միայն հինգն են հայտնաբերվում ու

օգնություն ստանում։ Անուշադրության
և գերակտիվության սինդրոմով (ԱԳՍ)
անհատների գրեթե 60%–ը, պարզվում է,
ունի նաև դիսլեքսիա[19]։ Այս մարդկանց
սովորելու և լեզվական խնդիրները, սա
կայն, մնում են չբացահայտված, քանի որ
ԱԳՍ–ի սոսկ վարքագծային կողմերն են
ուշադրության արժանանում։
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։
Այսպիսով, եթե մենք առայժմ մի շարք
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով
չենք կարող «ճանաչել» մեր կողքին ապրող
սովորելուհետ կապված դժվարություն
ներով մարդկանց, լավագույնը, որ գոնե
կարող ենք անել` անհեթեթ ու կիսագրա
գետ որակումներով նրանց չվնասելն է,
մինչև որ ի վիճակի կլինենք տարբերա
կելու նրանց ու արժանապատիվ պայ
մաններ ստեղծել կրթություն ստանալու
համար: Ո՞վ գիտե, թե բանիմաց մաս
նագետների օգնությամբ այդ անհատնե
րը ինչ բարձունքների կարող են հասնել:
Բավական է հիշել այնպիսի աշխարհահռ
չակ դիսլեքսիկների, ինչպիսիք են Ստիվ
Ջոբզը, Նիկոլա Տեսլան, Ալբերտ Այնշտայ
նը, Թոմաս Էդիսոնը, Մայքլ Ֆարադեյը,
Վուդրո Վիլսոնը, Վինստոն Չերչիլը, Ագա
թա Քրիստին, Օգյուստ Ռոդենը, Պաբլո
Պիկասոն և շատ ուրիշներ[20]: Դժվար է
պատկերացնել որևէ «նորմալ» մարդու,
որն այս անհատներին «մտավոր հետամ
նաց» կանվաներ։
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Специфическиетрудностиобучения։ дислексия
А. Оганесян
Специфические трудности обучения (СТО) проявляются впериоддетско–подростко
вогоразвития и в основном действуют на такие процессы обучения, как усвоение и
развитие навыков чтения, письма и математических способностей. СТО развиваются на
неврологической основе.
В статье подчеркивается тот факт, что большинство специалистов, работающих в
сфере образования РА неим
 еют прeдставления о СТО, в частности дислексии, дискаль
кулии и синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Болеетого, в методических
пособиях, учебных справочниках вышеупомянутые трудности отождествляются с умст
венной отсталостью: Это неграмотно и крайне неприемлемо. В результате неосведом
ленности о современных исследований в области неврологии и психологии образова
ния, проблемы дислексии и других СТО остаются вне профессионального внимания.
Цель статьи – осведомление о дислексии и ознакомление с часто используемых особых
условий преподавания и тестирования для учеников/студентов с дислексией.
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
Մարդկային անհեռատես գործունեու
թյունն իր կործանարար հետևանքներով
խոր և անդառնալի փոփոխություններ է
առաջացնում Երկիր մոլորակի վրա: Բնա
կան և տեխնածին աղետների հետևանքով
մարդկությունը հայտնվել է առավել խոցե
լի և անպաշտպան վիճակում: Հետագա
բացասական զարգացումները կանխելու
կամ գոնե նվազագույնի հասցնելու միակ
ուղին ըստ արդի բնապահպանական գի
տական կանխատեսումների՝ մարդկային
կենսակերպի, պահանջմունքների, ինչ
պես նաև բնության հետ փոխհարաբերու
թյունների վերանայված նոր արժեքային
գիտակցության և նոր արժեհամակարգի
ձևավորումն է[2]: Վերոնշյալ խնդրի բար
դությունը ենթադրում է, որ դրա լուծումը
երկարատև, հետևողական գործընթաց է
և պայմանավորված է հասարակությանը
նոր կրթական ազդակ հաղորդելու գոր
ծոնով: Սույն խնդրի լուծումը մեր խորին
համոզմամբ պետք է սկսել անհատի սո
ցիալականացման ամենավաղ շրջանից,
ուսուցման սկզբնական փուլից՝ նախակր
թարան և տարրական դպրոց օղակներից,
այն դարձնելով շարունակական մարդու
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Մասնավո
րապես, նպատակահարմար ենք գտնում
էկոլոգիակ
 ան
դաստիարակությունը
տարրական դպրոցից սկսել, քանի որ ու
սուցման այդ աստիճանում կրթության
բովանդակությունը առավել մեծ հնարա
վորություն է ընձեռում դրա իրականաց
ման համար: Կրտսեր դպրոցականների
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էկոլոգիական դաստիարակության հիմ
նախնդրի երկարամյա ուսումնասիրու
թյունները մեզ բերել են այն համոզման,
որ էկոլոգիական աղետների և դրանց
պատճառ
հանդիսացող
մարդկային
սխալներով ուղեկցվող այլևայլ գործունե
ության մասին տեղեկատվությունը ման
կական դեռևս չամրակայված հոգեկանում
հնարավոր է, որ առաջացնեն տագնապ,
անվստահություն, ինչպես նաև անզորու
թյան, մեղավորության զգացում և վախ
ապագայի հանդեպ: Նույն մտահոգու
թյունն է արտահայտում նաև Ն. Ս. Դեժ
նիկովան. «Հարկավոր է անդրադառնալ
բնության օրենքներին համահունչ մարդ
կային գործունեության դրական օրինակ
ներին, խուսափելով դպրոցականների
մեջ վատատեսություն առաջացնել, որի
պատճառը նաև աշխարհը դեպի լավը
փոխելու մարդու հնարավորություննե
րին չհավատալն է» [11, էջ 55]: Բայց քա
նի որ «Էկոլոգիա» առարկայի ուսուցումն
ուղեկցվում է այդ ոլորտի մասին ճշգրիտ
տեղեկատվությամբ, ուստի մենք նպա
տակահարմար ենք համարում տարրա
կան դպրոցում այն կազմակերպել լավա
տեսական և ուրախ շեշտադրումներով:
Կարծում ենք, որ դա առավել արդյունա
վետ կարելի է իրականացնել հրաշապա
տում հեքիաթների միջոցով:
«Ֆանտազիան օգտագործվում է իրա
կանության հետ առավել պարզորոշ կեր
պով ակտիվ կապ հաստատելու համար
(ինքնաթիռների
դարաշրջանում
դա
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դժվար չէ): Իրականություն կարելի է մտնել
գլխավոր մուտքից, բայց կարելի է սողոս
կել այնտեղ, առավել ևս զվարճալի է, երբ
դա անում ես օդանցքի միջով» [17, էջ 37]:
Հրաշապատում հեքիաթները ոչ մի
այն էկոլոգիական, այլ ընդհանրապես
երեխայի դաստիարակության արդյունա
վետ և անփոխարինելի գործոն են: Մաս
նավորապես, ըստ Ի.Պ. Պոդլասի. «Ժա
ռանգության և միջավայրի ազդեցությունը
կարգավորվում է դաստիարակությամբ:
Դաստիարակության թուլությունը կայա
նում է նրանում, որ հիմնվում է մարդու
գիտակցության վրա և պահանջում է նրա
մասնակցությունը, այն դեպքում, երբ ժա
ռանգականությունը և միջավայրը ազդում
են անգիտակցաբար և ենթագիտակցա
բար» [16, էջ 88]: Դաստիարակության
մեջ ժառանգականության և միջավայրի
անբարենպաստ ազդեցությունը կարելի
է երեխայի մեջ ոչ միայն նվազեցնել, այլ
զարգացնել նրա այն հատկանիշները, որ
նա միջավայրից վերցնի դրականը, ինչ
պես նաև իր ժառանգական հնարավո
րություններն առավելագույնս օգտագոր
ծի իր մտավոր զարգացման համար: Այս
խնդրում ևս կարևոր են հրաշապատում
հեքիաթների դերը, քանի որ. «Դարեդար
կրկնվելով հրաշապատում հեքիաթները
ձևափոխվել են՝ կրելով ավելի շատ ար
տաքին, քան թաքնված ներքին իմաս
տային փոփոխություններ, որը վերաբե
րում է մարդկային անհատականության
միաժ
 ամանակ բոլոր մակարդակներին՝
իր ուղերձը փոխանցելով ինչպես երեխա
ների «անմշակ» գիտակցությանը, այն
պես էլ առավել «հղկված» երիտասարդնե
րին: Առանց գիտակցելու օգտագործելով
մարդկային անհատականության հոգե
վերլուծական մոդելը, այն գլխավորապես

ուղերձ է գիտակցության՝ գիտակցական,
ենթագիտակցական և անգիտակցական
ոլորտներին, ինչ հարթության վրա էլ, որ
յուրաքանչյուրի համար հասանելի լինի»
[20, էջ 18–19]:
Այսօր հայտնի են բազմաթիվ գիտա
կան
ուսումնասիրություններ,
տեսա
կետներ, առաջարկություններ, որոնցում
շեշտադրվում է հեքիաթների կարևոր
նշանակությունը երեխաների էկոլոգիա
կան դաստիարակության խնդրում: Մենք
այդ տեսակետները բաժանում ենք երեք
խմբի: Առաջին խմբի հեքիաթները էկո
լոգիական կրթության և դաստիարակու
թյան նպատակով հորինված են ուսում
նասիրողների կողմից, մասնավորապես
Բ. Յու. Չաուսի [19], Վ.Վ. Պիռոգի [15],
Գ.Ա. Ֆադեևայի կազմած հեքիաթների
ժողովածուն [18] և այլն: Այս հեքիաթնե
րի մի խումբը երեխաներին ծանոթացնում
է ջրի շրջանառության և այն աղտոտելու
հետևանքների մասին, մասնավորապես
դրանք վերնագրված են. «Կաթիլի ճանա
պարհորդությունը», «Աղբյուրիկ», «Ճանա
պարհորդություն դեպի կապույտ երկնքի
երկիրե, «Ջրի շրջանառությունը բնության
մեջ» և այլն: Կարծում ենք, որ այս պատմ
վածքներից մի քանիսը կարելի է ընդգր
կել էկոլոգիա առարկայի համակարգված
ընդհանուր ծրագրի մեջ՝ ջրի աղտոտման
հետևանքներին անդրադառնալիս: Բայց
Բ. Յու. Չաուսի [19] և Գ. Ա. Ֆադեևայի
[18] կազմած հեքիաթների վերնագրերում
հանդիպում ենք. «Շատ զարհուրելի պատ
մություն», «Առավել ցավալի վիպակ չկա
աշխարհում», «Տխուր պատմություն» և
այլն: Երեխաների համար նման վերնագ
րերով հեքիաթները մենք անընդունելի
ենք համարում: Մեզ համնար ընդունելի չէ
նաև մի քանի հեքիաթներում կրկնվող հե
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տևյալ նախադասությունը. «…Նա սիրում
էր մարդկանց, չնայած մայր երկիրը ոչ մեկ
անգամ զգուշացրել էր, որ նրանք նենգ
են» [18, էջ 14], և պատմության շարունա
կությունը դա ապացուցում է: Որքան էլ որ
անհրաժեշտ է երեխաներին տեղեկացնել
մարդկանց անհեռատեսության, ագահու
թյան, անփութության և սխալների պատ
ճառով շրջակա միջավայրին և ընդհան
րապես բնությանը հասցրած վնասների ու
դրանց հետևանքների մասին, անընդու
նելի ենք համարում նման տագնապալից
ու տխուր որակումները՝ նկատի առնելով
երեխաների՝ այդ տարիքին բնորոշ հուզա
կանության բարձր մակարդակը:
Տեսակետների երկրորդ խումբը՝ եր
խաների էկոլոգիական դաստիարակու
թյունը կազմակերպվում է հրաշապա
տում հեքիաթների միջոցով: Օրինակ՝
գործնական պարապմունքների ժամա
նակ խաղային իրավիճակ ստեղծելիս
մանկավարժը հենվում է դերակատար
ների տիպիկ վարքագծի վրա, կարծես
նրանց կյանքը շարունակվում է սովորա
կան պայմաններում:
• 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]:
Նախկինում մեր հրապարակած հոդ
վածում [6, էջ 92] այն համոզմունքն ենք
արտահայտել, որ անհրաժեշտություն չկա
երեխաներին զբաղացնելու կամ ուսուցա
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նելու նպատակով նրանց առաջարկելու
դաշտերից կամ անտառներից «ծաղիկներ
քաղել», «թիթեռնիկներ բռնել», «թփեր
պոկել» կամ «կենդանիների, թռչուննե
րի բներ ուսումնասիրել»: Սովորական
պայմաններում Կարմիր գլխարկին նման
վարքագծով ուղղորդելը, ոչ միայն անար
դյունավետ, այլ նաև հակաէկոլոգիական
է: Անընդունելի է նաև սովորական պայ
մաններում Կարմիր գլխարկին միայնակ
անտառում թողնելը, քանի որ նման իրա
վիճակում հայտնված ցանկացած երեխա
յի կյանքը վտանգված է:
Բժիշկ Այբոլիտի օրինակն առավել ու
սանելի է: Նրա կերպարը իրականություն
տեղափոխելով, կարծում ենք, որ թեման
կարելի է առավել զարգացնել և համե
մատականներ անցկացնել բժիշկ Այբոլի
տի և այսօր հանդիպող այն մարդկանց
ու կազմակերպությունների միջև, որոնք,
անտեսելով վայրի կենդանիների որսով
ու դրանց առք ու վաճառքից հսկայական
շահույթներ ստացող ընդհատակ խմբա
վորումների չդադարող սպառնալիքնե
րը, իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով
զբաղվում են վայրի կենդանիների ու
սումնասիրությամբ, պաշտպանությամբ և
բուժմամբ:
Էկոլոգիական
դաստիարակության
նպատակով կախարդական հեքիաթնե
րի կիրառման մեկ այլ մոտեցում է. «Հե
տաքրքիր են պարապմունքները հայտ
նի ժողովրդական հեքիաթների («Գնդիկ
բոքոնիկը», «Աղվեսը և նապաստակը»,
«Գազանների ձմեռոցը», «Այծը և գայլը»
և այլն) հերոսների կերպարների օգտա
գործմամբ. «Կատվի տունը», «Սագեր–
սագեր», «Ագռավը», «Արջի մատ» և այլ
հեքիաթների երգերով, պարերով, խաղե
րով հագեցումը: Կարդալով և քննարկելով
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հեքիաթների բովանդակությունը՝ դաստի
արակները նյութը բացահայտելու համար
օգտագործում են դրվագներ, հերոսների
արարքները և կերպարները: Նրանք հե
քիաթների բովանդակությանը համապա
տասխան հորինում են թատերական և
տիկնիկային բեմադրություններ, դրանց
մոտիվներով նկարչական հանձնարարա
կաններ են կազմում, երեխաներին տալիս
են հարցեր, որոնք ուղղված են տարբեր
գործողությունների, երևույթների, իրա
վիճակների միջև թաքնված, չբացահայտ
ված կապերի բացահայտմանը» [21]:
Իհարկե երեխաների ժամանցը հե
տաքրքիր կազմակերպելը նրանց համար
շատ կարևոր ու օգտակար է, բայց դա չի
կարող լիարժեք ապահովել երեխաների
էկոլոգիակ
 ան դաստիարակությունը:
Տեսակետների երրորդ խմբի կողմնա
կիցները երեխաների էկոլոգիական դաս
տիարակության նպատակով առաջար
կում են առանց տարբերակելու հատուկ
այդ նպատակով հորինված հեքիաթները
և ժողովրդական հեքիաթները վերը ներ
կայացված սկզբունքով[21]:
Կան հետազոտողներ, որոնք ժո
ղովրդական հեքիաթները դիտարկում
են էկոլոգիական հավասարակշռության
գաղափարի տեսանկյունից: Օրինակ, Ե.
Գոգիաշվիլին [9, էջ 28], ուսումնասիրելով
վրացական ժողովրդական հեքիաթները,
եկել է այն եզրակացության, որ «Հեքի
աթներում հետաքրքիր է այն փաստը, որ
կենդանին և մարդը ոչ միայն փոխադարձ
երախտագիտություն են արտահայտում,
այլ հարգում են միմյանց իրավունքները»,
կամ «…Կախարդական հեքիաթներում
մարդը հանդես է գալիս բնության(կեն
դանիներին) ընկեր և նրա(նրանց) նկատ
մամբ ոչ թե վախի, այլ սիրո զգացում է

տածում: Հենց դա է ապահովում հեքիաթ
ների երջանիկ ավարտը» [9, էջ 30]:
Իհարկե հոդվածը չի արծարծում էկոլո
գիական դաստիարակության խնդիրներ:
Մեր հետազոտությունների համատեքստում
մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հոդ
վածում արծարծված կենդանիների և բնու
թյան նույնականացումը: Ի տարբերություն
Ե. Գոգիաշվիլու՝ մենք հեքիաթում հանդի
պող կենդանիներին ոչ թե ողջ բնության
հետ ենք նույնականացնում, այլ դիտարկում
ենք որպես նրա մեկ մասնիկը:
Հայտնի է, որ մարդկության առա
ջընթացը պատմականորեն ունի առաս
պել–կրոն–գիտություն ուղղվածությունը:
Իհարկե դրանք փոխկապակցված են և
փոխլրացնում են միմյանց: «Համամարդ
կային արժեքները կենսական ուժ են հա
ղորդում ժողովրդական մշակութային
ավանդույթներին, որոնց նշանակությու
նը չի նվազում ցանկացած մարդկային
դարաշրջանում» [13, էջ 219]: «Էկոլոգիա»
առարկայի դասանյութում կարևորվում է
ժողովրդական մշակույթի այնպիսի ժա
ռանգություն, ինչպիսին հրաշապատում
հեքիաթներն են: Դասավանդումը կազմա
կերպելիս ապահովելով անցումը առաս
պելաբանությունից դեպի էկոլոգիական
գիտություն, մեր դասավանդման փորձը
բերել է այն համոզման, որ հեքիաթնե
րի միջոցով էկոլոգիական գիտելիքները
առավել դյուրին են յուրացվում կրտսեր
դպրոցականների կողմից:
Կրտսեր դպրոցականների էկոլոգիա
կան դաստիարակությունը կազմակերպե
լիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ
մոտեցումները՝
1. Էկոլոգիական
դաստիարակության
նպատակն է, որ մարդը ներդաշնա
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կության մեջ գտնվի ինքն իր, բնու
թյան և հասարակության հետ [8, էջ
49; 11, էջ 56]
2. Կրտսեր դպրոցականների էկոլոգիա
կան դաստիարակության համար, որ
պես մեթոդաբանական հիմնավորում
են դիտվում Բ. Կոմմոների չորս օրենք
ները [12, էջ 23–33]:
3. Դասանյութում ներառվել է Կյանքի
պահպանման օրենքը. կյանքը կարող
է գոյություն ունենալ միայն կենդանի
մարմնի միջով նյութի էներգիայի, տե
ղեկատվության հոսքի շարժման գոր
ծընթացում [10, էջ 33]:
4. Էկոլոգիական խնդիրներ մեծամա
սամբ առաջանում են բնության օրենք
ների ու օրինաչափությունների մասին
մարդու անտեղ յակությունից և դրանց
հետ չհամաձայնեցված գործունեու
թյունից, որը հետագայում կարող է
հանգեցնել նորանոր սխալների:
5. Առարկայի դասավանդումը անհրա
ժեշտ է կազմակերպել այնպես, որ
երեխայի մեջ ոչ թե տագնապ և մարդ
կանց կամ ընդհանրապես կյանքի,
ապագայի նկատմամբ անվստահու
թյուն առաջանա, այլ ընդհակառակը՝
լավատեսություն, ինքնավստահություն
և կյանքի դժվարությունները կամաց–
կամաց հաղթահարելու ցանկություն ու
կարողություն:
Ելնելով վերոնշյալից առաջարկում
ենք տարրական դպրոցում «Էկոլոգիա»
առարկայի դասավանդումը կազմակեր
պել հրաշապատում հեքիաթների միջո
ցով` ապահովելով արդյունավետ, սահուն
կապը հրաշապատում հեքիաթներից դե
պի գիտական ընդհանրացումներ, որոնք
երեխաներին կօգնեն պարզորոշ հասկա
նալու կյանքում հանդիպող դժվարություն
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ներն ու դրանք հաղթահարելու ուղիները,
ինչպես նաև բնության հետ հաղորդակց
վելու եղանակները:
Անգնահատելի է հրաշապատում հե
քիաթների կարևոր
 ությունը երեխայի ան
ձի ձևավորման գործում: Դա են հաստա
տում համաշխարհային ճանաչում ունեցող
գիտնականների տեսակետները.
«…Երեխան հեքիաթից, տվյալ իրավի
ճակից, կյանքի յուրաքանչյուր իրադար
ձությունից վերցնում է այն, ինչը նրան հե
տաքրքրում է, ինչի կարիքը նա ունի, ոչ մի
րոպե չընդհատելով ընտրելու աշխատան
քը: Ուրիշ ինչի՞ համար է նրան անհրա
ժեշտ հեքիաթը: Նրա համար, որպեսզի
ստեղծի իր բանականության կառուցված
քը, հաստատի տարբեր բնույթի կապեր.
«ես և մյուսները», «ես և առարկաները»,
«իրական և մտացածին առարկաներ»:
Հեքիաթը նրան անհրաժեշտ է, որպեսզի
իր համար պատկերացում ստեղծի տա
րածության («հեռու–մոտիկ») և ժամանա
կի («վաղուց–հիմա», «սկզբում–հետո»,
«երեկ–այսօր–վաղը») մասին» [17, էջ 148]:
«Ողջ մանկական գրականությունից
(շատ հազվադեպ բացառությամբ) ամե
նաշատը հրաշապատում հեքիաթներն են
հարստացնում երեխաներին և բավարա
րում նրանց ներքին պահանջմունքները:
Կախարդական հեքիաթները անհրաժեշտ
են որքան երեխաներին, նույնքան էլ մե
ծահասակներին… Կախարդական հեքի
աթները մարդկային ներքին խնդիրների
և դրանց լուծումների վերաբերյալ անսահ
ման նյութ են պարունակում բոլոր հասա
րակությունների համար, անկախ պատ
մական ժամանակաշրջանից» [20, էջ 17],
կամ «Մեր օրերում երեխաները լուրջ
վնասներ են կրում, քանի որ նրանցից շա
տերը հնարավորություն չունեն ծանոթա
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նալու հրաշապատում հեքիաթների հետ:
Մեծամասամբ երեխաները ծանոթանում
են հեքիաթների փքուն ու պարզեցված
տարբերակներին, որոնք թուլացնում են
դրանց ներգործության ուժը և զրկում խոր
քային նշանակությունից» [20, էջ 42–43]:
Նույն եզրահանգման է եկել նաև
Կ. Դ. Ուշինսկին՝ Բ. Բեթլհեմից մոտ հա
րյուր տարի առաջ. «Ուշինսկին դաստի
արակչական առումով հեքիաթները շատ
ավելի բարձր էր դասում, քան մանկական
գրականության մյուս բոլոր ժանրերը: Եվ
այդ սկզբունքից ելնելով` նա իր կազմած
դասագրքերում մեծ տեղ էր տալիս հեքի
աթներին» [4, էջ 20]:
«Հենց մանկական հեքիաթներով է
սկսվում երեխայի ծանոթությունը աշխար
հի և մարդկանց փոխհարաբերություննե
րի մասին, մեր կյանքում գործող հիմնա
կան օրենքների մասին: Հեքիաթի լեզուն
հասկանալի է երեխային» [5, էջ 3]:
Երեխայի համար հրաշապատում հեքի
աթների կարևորության, նշանակության
մասին կարելի է խոսել անվերջ: Միան
շանակորեն համակարծիք ենք որոշ հե
տազոտողների վերջնական եզրակացու
թյուններին՝ հրաշապատում հեքիաթների
դերը երեխաների զարգացման և առողջ
հոգեկերտվածք ձևավորելու համար անգ
նահատելի և անփոխարինելի են:
Սովորաբար հեքիաթները կարդում
են ծնողներն իրենց ընտրությամբ: Դա
սարանում, երեխաների հետ աշխատե
լիս այն հարցին, թե լսե՞լ են հեքիաթներ,
աշակերտների մի մասը լռում է… Այ
սինքն, դասարանում մեր կազմած ծրագ
րով կարդացած հեքիաթների շարքը որոշ
աշակերտների հնարավորություն է տալիս
ծանոթանալու դրանց, իսկ մեծ մասին ար
դեն հայտնի հեքիաթները լսելու պահին

ունեցած հոգեվիճ
 ակից և խնդիրներից
ելնելով՝ նորովի են ներկայանում: Ուստի
երեխայի համար հեքիաթ
 ի վերընթեր
ցումն էլ դրական ազդեցություն է ունե
նում: Մենք կփորձենք երեխաների էկո
լոգիական դաստիարակության խնդրում
հրաշապատում հեքիաթների դերը և մա
տուցման ձևը դիտարկել նորովի: Տարբեր
դպրոցների 2–րդ և 3–րդ դասարաններում
հեքիաթները կարդալը, այն նորովի մեկ
նաբանելը և էկոլոգիական տեսանկյունից
ներկայացնելը երեխաները յուրացնում են
շատ արագ:
Պատահական չէ, որ երեխաների
համար կարդացվող առաջին հեքիաթը
«Անխելք մարդն» է [3, էջ 5–7]. Էկոլոգի
ական խնդիրների հիմնական մեղավորը:
Ինչպես պարզեցինք հեքիաթը մեկնա
բանելիս, երեխաները իրենք են բացատ
րում նրա տխուր վախճանի պատճառը և
ներկայացնում պատմությունը երջանիկ
ավարտի հասցնելու ուղին: Երեխաները
անմիջապես կռահում են, որ եթե մարդը
օգներ ծառին, ապա նրա այդ արարքը և՛
իր, և՛ ծառի համար օգտակար կլիներ՝ ին
քը կհարստանար, իսկ ծառը կկանաչեր:
Հաջորդ հանդիպմանը, եթե նա ընդու
ներ աղջկա առաջարկը, ապա երջանիկ
կապրեր իր կողակցի հետ և գայլի բա
ժին չէր դառնա: Հենց այս քննարկումից
հետո երեխաներին ներկայացնում ենք
էկոլոգիական դաստիարակության նպա
տակը՝ մարդը պետք է համերաշխության
(ներդաշնակության) մեջ լինի իր, շրջա
պատող մարդկանց (հասարակության)
և բնության հետ: Տվյալ հեքիաթում նա
համերաշխության մեջ չէր և իր հետ՝ հրա
ժարվեց հարստությունից, չնայած ինքը
քաղցած էր ու շատ աղքատ, համերաշ
խության մեջ չէր բնության հետ. չօգնեց
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ծառին, համերաշխության մեջ չէր նաև
մարդկանց հետ՝ մերժեց աղջկան և դրա
համար պատժվեց բնության մյուս ներ
կայացուցչի՝ գայլի կողմից: Քանի որ երե
խաներն իրենք էին ներկայացրել թե որ
դեպքում նա կարող էր երջանիկ կյանք
ունենալ, այս մեկնաբանությունը համոզիչ
է թվում և շատ արագ է յուրացվում: Այնու
հետև մենք անդրադառնում ենք մարդու և
ծառի (կանաչ բնության) հարաբերության
առավել մանրամասն մեկնաբանությանը:
Եթե մարդը օգներ ծառին և հաներ ոս
կին, ապա երկուսի համար էլ օգտակար
կլիներ, և մենք առանց դժվարության երե
խաներին սովորեցնում ենք էկոլոգիական
գործոններից մեկը՝ սիմբիոզը, երբ երկու
տեսակների համագործակցությունը կող
մերի համար օգտակար է: Սոցիոլոգիա
յում, որպես մարդկային հարաբերություն
ների ընդունելի ձև, սիմբիոզ տերմինը
վաղուց է կիրառվում: Քանի որ նպատակ
ունենք նաև հեքիաթների միջոցով օգ
նելու երեխաներին սոցիալականացման
խնդրում, այդ պատճառով սիմբիոզ տեր
մինը առավել հասկանալի դարձնելու հա
մար օրինակներ ենք բերում հենց երեխա
ների և իրենց ընկերների սիմբիոզային
բնույթի հարաբերություններից՝ խրախու
սելով նման փոխհարաբերությունը նրանց
միջև: Երեխաները առավել ակտիվանում
են, երբ խոսում ենք մարդու կյանքում ծա
ռի դերի մասին: Չնայած այն հարցին,
թե ինչ դեր ունի ծառը մարդու համար,
նրանք առաջինը նշում են, որ ծառը տա
լիս է միրգ, շինանյութ, վառելափայտ և
այլն: Տեսնելով, որ ուսուցիչը այլ պատաս
խանների էլ է սպասում, սկսում են նշել
դրանց «երկրորդական» հատկություննե
րը, որ նա գեղեցկացնում է շրջապատը
(գեղագիտական հաճույք), որ ամառը նրա
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ստվերում զով է ու խաղալը հաճելի: Լի
նում են նաև պատասխաններ, որ ծառը
թարմացնում է օդը: Այս պատասխաննե
րից հետո մենք բացատրում ենք, որ ծառի
տերևները արտադրում են թթվածին, որ
տերևների միջոցով ծառը օդից խոնավու
թյուն է վերցնում, իսկ աղտոտված օդում
գտնվող փոշին, նստելով տերևների վրա,
մաքրում է օդը: Տեղկացնում ենք նաև, որ
ծառի տերևներն ունեն օդը, իսկ արմատ
ները հողը խոնավ պահելու հատկություն
և դրանց կտրելու դեպքում շրջակայքում,
գտնվող աղբյուրները ցամաքում են, օդը
չորանում է, հողը տեղաշարժվում և կորց
նում է իր օգտակար հատկությունները,
իսկ քամիների հաճախականությունը և
արագությունը մեծանում է: Հայտնի են
բազմաթիվ ծառատեսակներ, որոնց տար
բեր մասերը՝ արմատները, կեղևը, տերև
ները, պտուղները, սերմերը և այլն օգտա
գործվում են հիվանդությունների բուժման
համար և նրանց ոչ բոլոր օգտակար հատ
կություններն են բացահայտված: Այս տե
ղեկատվությունից հետո ծառից աննպա
տակ տերև պոկելն էլ է անհասկանալի:
Ինչ վերաբերվում է պտուղներին, ապա
մարդկանց համար այն կարելի է համեմա
տել հեքիաթի ծառի «արմատների տակ
գտնվող ոսկու» հետ: Հիշենք Վ. Գյոթեի
«Ֆաուստ»–ից հետևյալ հատվածը.
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]:

Հետաքրքիր է նաև գրքի վերջում
գրաքննադատ Գ. Կուրղինյանի այս տո
ղերի մեկնաբանությունը. «Այստեղ Գյո
թեն Մեֆիստոֆելի շուրթերով... ամենայն
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լրջությամբ հուշում է, որ ամեն հարստու
թյան հիմքերի հիմքը գյուղացու աշխա
տանքն է միայն, և առհասարակ աշխա
տանքը, որ հողի մեջ է թաքնված ամեն մի
հարստություն» [1, էջ 441]:
Ինչպես արդեն նշել էինք մեր նախորդ
հոդվածներից մեկում, բնությունը (մեր
օրինակի դեպքում ծառը) ինքն է առաջար
կում այն պահը, երբ իրենից կարելի է օգտ
վել [7, էջ 49]: Երբեմն էլ բնությունն է մար
դու օգնության կարիքը զգում: Եթե մարդը
պտղատու այգի տնկի և խնամի այն, ապա
ստացված բերքը օգտագործելով և վաճա
ռելով՝ ծառից հենց այդ «ոսկին» կստանա:
Այս հեքիաթ
 ի մեկնաբանման շրջանակնե
րում դեռևս հպանցիկ կերպով ենք անդ
րադառնում իր պտուղները քաղելու ծառի
խնդրանքին և մարդու աշխատանքին,
որը նրա բարեկեցիկ կյանքի պայմանն է:
Այսպիսով, ծառի օգտակարության մա
սին խոսելիս դրանք թվարկում ենք հետև
յալ հաջորդականությամբ՝
• ծառը գեղեցկացնում է շրջակա միջա
վայրը,
• տերևները թթվածին են արտադրում,
• ծառի հարևան
 ությունը առողջարար է
մեզ համար,
• ունի օդի խոնավությունը կարգավորե
լու հատկություն,
• հողը պաշտպանում է քայքայվելուց,
լվացվելուց,
• չի թողնում, որ աղբյուրները չորանան,
• նվազեցնում է քամու հաճախականու
թյունը և թուլացնում արագությունը՝
շրջակա միջավայրի կլիման դարձնե
լով մեղմ ու հաճելի,
• ծառի տերևները, արմատները, պտուղ
ները տարբեր հիվանդություններ են
բուժում, և վերջապես, կան ծառատե
սակներ, որոնք միրգ են տալիս կամ օգ

տագործվում են տարբեր կենցաղային
առարկաներ պատրաստելու համար:
Նույնատիպ հատկություններով են
օժտված նաև թփերը, խոտաբույսերն ու
ծաղիկները, ուստի երեխաների առջև
պետք է դրվի նաև դրանց կյանքին
անհարկի չմիջամտելու պահանջը:
Այսինքն, երեխաները այս հեքիաթի
ծառի և մարդու հարաբերությունը էկոլո
գիական տեսանկյունով մեկնաբանելիս
հեշտությամբ ծանոթանում և յուրացնում
են էկոգործոններից մեկը՝ սիմբիոզը, որը
միմյանց հետ շփվելու առավել ընդունե
լի տարբերակ է: Երեխաները տեղեկա
նում են նաև բուսական աշխարհի կարև
որ հատկություններին, որը վերջիններիս
կյանքին անհարկի չմիջամտելու համո
զիչ փաստարկ է: Որպես տնային աշխա
տանք՝ երեխաներին հանձնարարում ենք
տանը նկարել ծառեր, որոնցից մեկի (կամ
մի քանիսի) բնի վրա պատկերեն ուրախ
ծառի դեմքը, իսկ մյուսին (կամ մյուսնե
րին) վիրավոր, ցավ զգացողինը [14, էջ
37]: Հանձնարարում ենք նաև, որպեսզի
որոշեն, թե իրենց շրջապատում գտնվող
ծառերից որոնց կարելի է համարել ու
րախ, իսկ որոնց տխուր, և արտահայտեն
իրենց կարծիքը, թե ինչն է ծառի տխրու
թյան պատճառը և ինչու են դրանք թվա
քանակով առավել գերակշռում: Հաջորդ
դասին երեխաները դպրոցի շրջակա մի
ջավայրի ծառերից մատնացույց են անում
ուրախ և տխուր ծառերը:
Շարունակելով հեքիաթի մեկնաբանու
թյունը, անդրադառնում ենք աղջկա հետ
ամուսնության մերժմանը: Եթե նա ամուս
նանար, ապա և՛ միայնակ, և՛ աղքատ չէր
մնա՝ իրեն դարձնելով «գելի բաժին»:
Կնոջ ամուսնության առաջարկը անխելք
մարդու կողմից մերժելը մենք քննարկում
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ենք նրա սոցիալիզացիայի շրջանակնե
րում, որը նույնպես անխելք մարդու մեջ
չէր ձևավ
 որվել՝ դառնալով նրա կործան
ման պատճառներից մեկը: Նշենք նաև,
որ ազատ և անկաշկանդ քննարկելով
նրանց ամուսնության թեման, նույն կերպ
դա թույլատրելով երեխաներին, այն բա
րենպաստ է անդրադառնում և՛ նրանց
սեռական դաստիարակության, և՛ սոցիա
լականացման խնդրին. մարդը չպետք է
մերժի այլ մարդկանց ընկերակցությունը,
իսկ ճանապարհը միայնակ շարունակելու
ցանկությունը նրան կկործանի:
Հեքիաթում հիշատակվող Աստծուն երե
խաներին ներկայացնում ենք որպես հսկա,
ամենակարող, բարի և իմաստուն պապիկի:
Մենք միտումնավոր շրջանցում ենք Աստծո
թեմայով քննարկումները, դրա իրավունքը
վերապահելով կրոնի դասաժամերին:
Ինչ վերաբերվում է գայլին, ապա այն
հարցին, թե որ դեպքում գայլը մարդուն չէր
ուտի, երեխաները պատասխանում են, որ
եթե մարդը հարստանար և ամուսնանար,
գուցե չհանդիպեր գայլին կամ էլ օգներ
նրան: Երեխաների մեջ գայլի նկատմամբ
բացասական վերաբերմունք չառաջաց
նելու նպատակով մենք նրանց պատմում
ենք գայլերի մասին: Պատմում ենք գայլե
րի հետ կապված իրական դեպքեր, որոնք
հատատում են, թե որքան հասկացող են
նրանք և թե ինչպես են մարդու նման ըն
տանիքներով ապրում, որ պատմության
մեջ հայտնի են 15–ից ավելի «Մաուգլի»
երեխաներ [16, էջ 83], այսինքն, երբեմն
գայլերը կարողանում են խնամել, սիրել և
իրենց ձևով դաստիարակել մարդու երե
խային, որ գայլերը անտառի սնիտարներն
են (բերել օրինակներ) և նրանք ոչխարի
հոտի կամ մարդկանց վրա հարձակվում
են, քանի որ վերջիններս հողագործու
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թյան կամ որսորդության պատճառով գայ
լերին զրկել են որս գտնելու հնարավորու
թյունից ու ապրելու տարածքից: Եվ քանի
որ գայլը գիշատիչ է, կարելի է խոսել նաև
«գիշատչություն» էկոգործոնի մասին: Այ
նուհետև բացատրել, որ կենդանիները
բաժանվում են՝ ընտանի, վայրի և մարդ
կանց ուղեկցող: Մինչ այդ երեխաներին
ծանոթ այն պատմվածքները, ոտանավոր
ներն ու առարկաները, որոնք կենդանինե
րին մարդկային տարբեր բնավորության
գծերով են ներկայացվում (աղվեսը՝ խո
րամանկ, գայլը՝ ագահ և վտանգավոր և
այլն) հեքիաթներում դրանց հանդիպելով,
անհրաժեշտ է նաև երեխաների հետ զրու
ցել կենդանիների իրական վարքագծի
մասին, նրանց մեջ բնության նկատմամբ
ճշգրիտ իմացականություն և վարքագիծ
դրսևոր
 ելու նպատակով: Անհրաժեշտ է
առանձին դասաժամ հատկացնել կենդա
նիների ձագերի վարքագծի քննարկման
համար (երեխան մտքում համեմատա
կաններ է անցկացնում իր հետ), ազդելով
նրանց հուզական ոլորտի վրա, որը կեն
դանիների նկատմամբ առավել գթասիրտ,
զգուշավոր և պատասխանատու դարձնե
լու նախապայման 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
հնարին է (երեխաներն իրենք էլ են բե
րում բազմաթիվ օրինակներ): Կեն
դանիների
տառապանքների
մասին
տեղեկությունները բավականին ծանր
փորձություններ են երեխաների համար:
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Այդ տխուր պատմությունները երեխաների
մեջ առաջացնում են կենդանիների նկատ
մամբ առավել զգուշավոր վերաբերմունք
ցուցաբերելու զգոնություն:
Այս և հաջորդիվ շարադրվող հեքիաթ
ները էկոլոգիական տեսանկյունից մեկնա
բանության միջոցով կազմակերպում ենք
երեխայի դաստիարակությունը՝ նրա մեջ
ձևավորելով ներդաշնակություն (կարե
լի է սկզբնական դասաժամերին ներդաշ
նակության փոխարեն օգտագործել նաև
համերաշխություն բառը, հետո կամաց–
կամաց այն փոխարինելով ներդաշնակու
թյուն բառով) ինքն իր հետ (անխելք մարդը
դա չուներ և բերել բազմաթիվ օրինակներ՝
ժամանակին չսնվելը, չքնելը, թաց հագուս
տը երկար ժամանակ չփոխելը, դասերը
ժամանակին չսովորելը, տարբեր հարցե
րում իր համար դժվարություն ստեղծելը և
այլն), հասարակության հետ (անխելք մար
դը մերժեց կնոջ հետ համագործակցելուց,
երեխայի պարագայում՝ սիմբիոզի սկզբուն
քով դասարանի մյուս աշակերտների հետ
շփումը) և բնության հետ (անխելք մարդը
չհասկացավ և չօգնեց ծառին՝ ինքն էլ մնա
լով նույն քաղցածն ու աղքատը): Երեխա
ների համար, որպես բնության հետ հա
մերաշխության առաջին նախապայման
ու երաշխիք համարել նախօրոք մեծահա
սակների հետ համաձայնեցված բնության
մեջ իր վարքի դրսևորումը և բնության
օբյեկտների անհարկի չվնասելու զգուշա
վորության նկատառումը:

«Անխելք մարդը» հեքիաթի մեկնաբա
նությունը 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
նաբանել հեքիաթի բովանդակության
միջոցով:
Իսկ 2–րդ օրենքին. Ամեն ինչ պետք է
անհետանա որևէ տեղ, հարկավոր է հատ
կացնել առանձին դասաժամեր՝ նվիրված
բնակարանի աղբից մինչև Երկիր մոլորա
կի հսկայածավալ աղտոտման խնդրին: Այս
օրենքներին կանդրադառնանք նաև մյուս
հեքիաթները ընթերցելու և մեկնաբանելու
դեպքում ևս, քանի որ նախատեսվում է
առանձին հոդվածով անդրադառնալու
այլ հեքիաթների մեկնաբանությունների:
Մասնավորապես, որքանով է հեքիաթի
հերոսի թագավոր կամ թագուհի դառ
նալու փաստը առնչվում կրտսեր դպրո
ցականի հետ: Համեմատություններ են
անցկացվելու թագավոր դարձած հերո
սի և անխելք մարդու վարքագծերի մի
ջև: Նույն սկզբունքով մեկնաբանվելու են
հեքիաթների հերոսների հաջողություն
ների ու ձախողումների պատճառները,
ինչպես նաև անդրադառնալու ենք այլ
խնդիրների:
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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
Քրեադատավարության
հիմնական
խնդիրը հետազոտվող օբյեկտի նույնա
կանացման խնդիրն է. լինի դա առար
կա, անձ, թե կենսաբանական հետք, այն
անհրաժեշտ է նույնականացնել, այսինքն
հաստատել նրա նույնությունը հետազոտ
ման տարբեր մեթոդների կիրառման մի
ջոցով: Նույնականացման հիմնական
սկզբունքներն են՝
1. Գոյություն ունեն երկու հասկացո
ղություններ՝ առաջինը նույնականաց
ման ենթակա, այսինքն նույնականացվող
օբյեկտներն են և երկրորդը՝ նույնակա
նացնող օբյեկտները, որոնց օգնությամբ
կատարվում է նույնականացումը
2. Անձի նույնականացումը անձի նույ
նության հաստատումն է վերջինիս հատ
կանիշների հարաբերական ուսումնասի
րության միջոցով:
Գիտության և տեխնիկայի գրեթե բո
լոր բնագավառների օգնությամբ կարե
լի է կատարել անձի նույնականացում և
գիտության հետագա զարգացման հետ
համընթաց նաև կատարելագործվում են
քրեադատավարական
պրակտիկայում
կիրառվող նույնականացման մեթոդները:
Դատական գիտությանը ծառայող ժամա
նակակից նույնականացման մեթոդները
տարբերվում են վաղ անցյալում օգտա
գործվող մեթոդներից: Առավել հաճախ
անհրաժեշտ է լինում անձի նույնականա
ցում իրականացնել հանցագործության
մեջ կասկածվող, անհայտ կամ ձերբակալ
ված անձանց, անհայտ դիակների և այլոց

ինքնությունը որոշելու ժամանակ: Դատա
կան մարմինները հաճախ են այս խնդիրը
լուծում անձը հաստատող փաստաթղթե
րի ուսումնասիրության միջոցով, սակայն
ավելի բարդ է լինում, երբ փաստաթղթերը
բացակայում են: Այս դեպքերում քննիչնե
րը դիմում են դատաբժշկական և այլ փոր
ձագետների օգնությանը: Նույնականաց
ման օբյեկտի նախնական տվյալներով և
նրա յուրահատկություններով է պայմա
նավորված հետազոտման մեթոդի ընտ
րությունը և այս կամ այն մեթոդի կիրա
ռումը տվյալ օբյեկտի նույնականացման
նպատակով, օրինակ` մատնադրոշմային
փորձաքննության մեթոդը, որ հիմնված է
ձեռքերի և ոտքերի մատների պապիլյար
գծերի ուսումնասիրության վրա: Արտա
քին տվյալների նկարագրման հիման վրա
ստացված դիմանկարի, անձի յուրահատ
կությունների և հատուկ նշանների օրի
նակ` խալերի դաջվածքների, սպիների և
այլ նշանների միջոցով: 1870 թ. ֆրանսի
ական անտրոպոլոգ Ալֆոնս Բերտիլյոնը
առաջարկել էր անտրոպոմետրիայի մե
թոդը: Անտրոպոմետրիայի մեթոդը կի
րառվում էր մարմնի երկարության, ոտ
նաթաթերի, կրծքավանդակի և մարմնի
այլ հատվածների չափսերի որոշման ժա
մանակ: Սակայն այս մեթոդը շատ շուտով
փոխարինվեց դակտիլոսկոպիկ մեթոդով:
Թեև հարկ է նշել, որ ներկայումս նույնպես
հաճախ կիրառվում է առավել կատարելա
գործված անտրոպոմետրիայի մեթոդը:
Ներկայիս հետազոտությունները վկայում
157

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

են այն մասին, որ անձի նույնականաց
ման համար հատկանշական են առաջին
հերթին տարիքը, սեռը, ռասսայական
պատկանելսությունը, հասակը, աչքերը
(գույնը), մազերը (գույնը), դեմքի արտա
հայտությունը, քիթը, կազմվածքի յուրա
հատկությունները, և այս առումով առավել
ինֆորմատիվ են աչքերը, շրթունքները,
ձեռքերի դաստակները, ոտքերը և իհար
կե հատուկ նշանները: Այս արտաքին
նշանները իրենց հերթին բաժանվում են
երեք խմբի՝ 1–ստատիկ հատկանիշներ
(անատոմիակ
 ան հատկանիշներ, ֆիզի
կական տվյալներ), 2–դինամիկ հատկա
նիշներ (ֆունկցիոնալ հատկանիշները,
բնորոշ էքսպրեսսիան) և միջին հաստա
տուն հատկանիշներ (լրացուցիչ): [4]
Հետազոտվողի արտաքինը կարող է
նկարագրվել և հաստատվել դիմանկա
րի գրաֆիկական պատկերման միջոցով,
որ կազմվում է վկաների նկարագրերի
հիման վրա, այսինքն՝ ֆոտորոբոտի մի
ջոցով և հոգեբանական դիմանկարի մի
ջոցով, որը նույնպես կազմավորվում է ար
տաքին տվյալների օգնությամբ:
Լայնորեն կիրառվող մեթոդների թվին
է պատկանում այսպես կոչված մատնադ
րոշմային փորձաքննության մեթոդը, որ
հիմնված է ձեռքերի և ոտքերի մատնե
րի պապիլյար գծերի ուսումնասիրության
վրա:Պապիլյար գծերը անփոփոխ են
մնում մարդու ողջ կյանքի ընթացքում, եթե
իհարկե մաշկը չի ենթարկվում շատ խորը
վնասվածքների: Անհայտ դիակների և ան
ձանց հայտնաբերման դեպքում ոստիկա
նության աշխատակիցների և դատաբժշ
կական
փորձագետի
ներկայությամբ
մատնահետքաբանի կողմից կատարվում
է մատնադրոշմային փորձաքննություն և
տվյալները պահպանվում են ՆԳ, նույնա
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կանացման անհրաժեշտության դեպքում
կատարվում է համեմատում:
Բավականին զգալի հետմահու փոփո
խությունների պայմաններում դիակի կամ
ոսկրերի հայտնաբերման ժամանակ օգ
տագործվում են ռենտգեն, լուսանկարա
յին և կենսաբանական մեթոդները: Վեր
ջիններս լինում են հյուսվածքաբանական,
բջջաբանական, սեռոլոգիական, իմունո
լոգիական և մոլեկուլյար–գենետիկական:
Կենսաբանական փորձաքննությունների
թվին են պատկանում նաև օդորոլոգիա
կան հետազոտությունները, որոնք կազ
մում են առանձին խումբ և ներկայացվում
որպես առանձին փորձագիտական բնա
գավառ: Այսպիսով հետազոտման կենսա
բանական մեթոդները պայմանականո
րեն բաժանվում են երկու խմբի` առաջինը
հիմնված է օբյեկտների կենսաբանական
հատկությունների հետազոտության վրա
(օդորոլոգիական), իսկ երկրորդը՝ կեն
սաբանական համակարգերի օգտագործ
ման՝ որպես դետեկտորներ: Կենսաբանա
կան օբյեկտները հետազոտվում են ծանր
հանցագործությունների բացահայտման
ժամանակ, երբ դեպքի վայրում հայտնա
բերվում են տարբեր ծագում ունեցող կեն
սաբանական օբյեկտներ, կամ էլ՝ դրանց
հետքեր (արյան, մեզի, քրտնարտադ
րության և այլն), և միայն այդ հետքերով
է կարելի ստանալ հանցագործի մասին
անհրաժեշտ տեղեկություններ: Կենսա
բանական ծագում ունեցող օբյեկտների
հետազոտման առանձնահատկությունն
այն է, որ նրանք շատ լաբիլ են և փոփոխ
վում են արտաքին միջավայրի գործոն
ների ազդեցության տակ: Սա դժվարաց
նում է նրանց բացահայտումը, ստացումը,
արտաթորումը, պահպանումը հատուկ
պայմաններում ավելի հաճախ ցածր ջեր
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մաստիճանների պայմաններում և պա
հանջվում է հետազոտության անհապաղ
իրականացում՝ հնարավոր փոփոխու
թյուններից խուսափելու նպատակով: Այս
ամենը պահանջում է առանձնահատուկ
մեթոդների կիրառում: Կենսաբանական
հատկությունները բնորոշ են միայն կենսա
բանական ծագում ունեցող օբյեկտներին,
և դրանց հետազոտությունը հնարավոր է
միայն կենսաբանական համակարգերի
կիրառման շնորհիվ: Օրինակ՝ հոտը, հա
մը, տեսքը հետազոտվում են համապա
տասխան զգայարանների րեցեպտորնե
րի միջոցով` այսպես՝ հոտային, համային,
տեսողական և այլն: Միևն
 ույն ժամանակ
այս մեթոդները օգտագործվում են թմրա
միջոցների, նավթի, տարբեր օրգանական
և անօրգանական նյութերի հայտնաբեր
ման նպատակով, քանի որ այս նյութերը
նույնպես կարող են ծառայել անձի նույնա
կանացման և անձի ինքնությունը որոշե
լու ժամանակ: Նույնիսկ չնչին խտության
դեպքում այս նյութերը հայտնաբերվում
և հետազոտվում են կենսաբանական մե
թոդներով: Օդորոլոգիական փորձաքն
նությունների ժամանակ օգտագործվում
են կենդանիների սենսոր զգայարանների
հնարավորությունները նյութերի մոլեկու
լյար քանակների հետազոտման համար:
Սակայն այս մեթոդների թերությունները
նրանք են, որ դրանց տվյալները կրում են
սուբյեկտիվ բնույթ և օգտագործվում են
ավելի հաճախ միայն օբյեկտների հայտ
նաբերման և նախնական գնահատման
նպատակով: [1]
Հատուկ կենսաբանական մեթոդները
հիմնված են կենսաբանական օբյեկտնե
րի կենսաբանական հատկությունների
ուսումնասիրության վրա կենսաբանա
կան համակարգերի միջոցով: Դրանք են`

սեռոլոգիական, իմունոլոգիական, մո
լեկուլյար–գենետիկական կամ ԴՆԹ–ի
անալիզը, որոնք կիրառվում են իրեղեն
ապացույցների դատաբժշկական փոր
ձաքննությունների պրակտիկայում:
Դատաբժշկության մեջ հաճախ են
օգտագործվում սեռոլոգիական մեթոդ
ները հայրության, մայրության որոշման
և իրեղեն ապացույցների հետազոտման
ժամանակ: Դատական կենսաքիմիա
յում նույնականացման փորձաքննության
ժամանակ որպես անհատական հատ
կանիշ հանդիսանում են բիոքիմիական
մարկերները, որոնց թվին են պատկա
նում օրգանիզմի արյան և այլ հյուսվածք
ների անտիգենային հատկանիշները և
մի շարք ֆերմենտների իզո տեսակները,
որոնք որոշվում են հետքերի և կենսաբա
նական օբյեկտների ուսումնասիրության
ժամանակ: Մարկերային համակարգերի
նույնականացման հնարավորությունները
պայմանավորված են նրանց պոլիմորֆիզ
մով, այլ կերպ ասած պոպուլյացիաների
մեջ եղած տարբերակների քանակով և
նրանց փոփոխականություններով: Ինչ
քան բարձր են այդ թվերը, այդքան բարձր
է մարկերի յուրահատկությանը, օրինակ`
մի շարք կենսաբանական բնութագրեր
արտահայտված են կլասիկ սեռոլոգիա
կան մարկերներով էրիտրոցիտար ԸԹԿ
մակարդակի անտիգեներով, որոնք հայտ
նաբերվում են ամեն երրորդ, չորրորդ
մարդու մոտ: Ակնհայտ է, որ նրանց պա
տահական համընկնումը կամ զուգադի
պումը տարբեր մարդկանց մոտ բավակա
նին մեծ է: [2]
Օրինակ՝ արյան այս կամ այն խմբին
պատկանելության, էրիտրոցիտների, ան
տիգեների և ֆերմենտների հիման վրա
հաճախ է լուծվում հայրության և մայրու
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թյան որոշումը: Օրինակ՝ երեխայի արյան
մեջ մեկ խմբային անտիգենի հայտնաբե
րումը, եթե այն բացակայում է ծնողների
արյան մեջ գոնե մեկ խմբային համակար–
գում, հնարավորություն է տալիս միայն
ժխտելու հավանական հայրությունը կամ
մայրությունը, իսկ հաստատել ազգակ
ցական կապը և իրականացնել լիարժեք
նույնականացում թույլ է տալի ամենա–
արդիակ
 ան մեթոդը կենսաբանական մե
թոդների շարքում: Դա է ԴՆԹ դակտիլոս
կոպիկ մեթոդը կամ գենոտօպավորումը:
Անձի նույնականացում կամ ԴՆԹ
դակտիլոսկոպիկ մեթոդը, այս տերմինը
օգտագործվում է փոխաբերական իմաս
տով, քանի որ խոսքը գնում է բոլորովին
նոր, սկզբունքայնորեն այլ մեթոդի` անձի
նույնականացման տեխնոլոգիայի մասին,
որ հիմնված է ոչ թե մատնահետքերի ու
սումնասիրության, այլ բջջային ԴՆԹ–ի,
որպես ունիվերսալ ժառանգականության
կրող տարրի ուսումնասիրության վրա:
Գտնելով տարբերություն գեներում
կարելի է տարբերել մարդկանց իրարից:
Այստեղ հասկանալի է դառնում, որ ամեն
ինչ այդքան հասարակ չէ: Գեների քա
նակությունը հսկայական է, և նրանցից
յուրաքանչյուրը պատասխանատու է մի
շարք հատկանիշների համար, մինչդեռ
ամեն ինչ բացատրվում է, ոչ թե կոնկրետ
գեներով, այլ վերջիններիս փոխազդե
ցությամբ, բացի դրանից բացահայտվել
է մի շատ կարևոր և հետաքրքիր փաստ`
մարդիկ պրակտիկորեն չեն տարբերվում
իրենց գեների կազմով: Մինչև անգամ
կապիկից կոպիտ ասված մենք տարբեր
վում ենք գեների ընդամենը մեկ տոկոսով,
իսկ մարդկանց միջև այդ տարբերությու
նը առավել աննշան է և կազմում է ընդ
համենը 0,01 տոկոս: Բայց և այնպես սա
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որոնման աշխատանքների ամենահեռան
կարային ուղղությունն է, քանզի գենետի
կական նյութի մասնիկները պարունակում
են մարդու օրգանիզմի ցանկացած բջիջ
ները, և նրանցով կարելի է որոշել՝ ում
են նրանք պատկանում: [3] Այս մոտեցու
մը չունի նմանակը անցյալում դատական
փորձաքննություններում օգտագործվող
անձի նույնականացման մեթոդների շար
քում, թեև մեթոդի անվանումը մասամբ
վերցված է կլասիկ դատական գիտությու
նից: Այս մեթոդի հիմքում ընկած է երկու
հիմնական սկզբունք. առաջինը` յուրա
քանչյուր օրգանիզմի յուրահատուկ գենե
տիկ անհատականությունն է և երկրորդը`
յուրաքանչյուր օրգանիզմի բոլոր բջիջների
և հյուսվածքների նույնությունը: Այդ երկու
սկզբունքներն են ընկած մոլեկուլյար գե
նետիկական նույնականացման մեթոդի
հիմքում: Յուրաքանչյուր մարդ որպես
եզակի օրգանիզմ ունի միայն իրեն բնորոշ
ֆենոտիպ, այսինքն արտաքին և ներքին
հատկանիշների հավաքածու և գենոտիպ
գեների հավաքածու, որով նա տարբեր
վում է մնացած ուրիշ օրգանիզմներից
(բացառություն են կազմում միայն հոմոզի
գոտ երկվորյակները): Անալիզի իմաստը
կենսաբանական օբյեկտների գենետի
կական տարբերության կամ նույնության,
ինչպես նաև գենետիկ ազգակցության
բացահայտումն է: Այս մեթոդի զարգաց
ման վաղ շրջանում բարդ և բազմափուլա
յին պրոցեսը եզրափակվում էր սպեցիֆիկ
գրաֆիկական պատկերման, այսինքն
մարդու ժառանգական նյութի գրաֆիկա
կան պատկերման միջոցով, որն հիշեց
նում էր մատնահետքերի պատկերը, այդ
պատճառով էլ պայմանականորեն կոչվեց
գենետիկական կամ գենոմային դակտի
լոսկոպիա: Այս տերմինը պատկանում է
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Ջեֆֆրիսին: Ներկա ժամանակաշրջանում
այն կարելի է համարել հնացած, քանի որ
մեթոդի գիտական անվանումն է ԴՆԹ–ի
տիպավորում կամ գենետիկական նույնա
կանացում: Մոլեկուլյար գենետիկական
նույնականացման անալիզը թույլ է տալիս
հետազոտել ԴՆԹ–ի հատուկ հատված
ները, որոնք խիստ առանձնահատուկ են
յուրաքանչյուր անհատի օրգանիզմի բջիջ
ների համար: ԴՆԹ–ի մակարդակի վրա
հայտնաբերված հատկանիշները բնու
թագրվում են որպես բացարձակապես
հաստատուն, քանզի նրանք պահպան
վում են մարդու օրգանիզմում անփոփոխ
ամբողջ կյանքի ընթացքում և նույնու
թյամբ անփոփոխ արտացոլվում են նրա
կենսամիջավայրում:
Մինչև 80–ական թվականների կե
սերը գիտական որոնումները կրիմինա
լիստիկայի բնագավառում և ժառանգա
կանության ինֆորմացիան կրող բջջային
ԴՆԹ–ի ուսումնասիրությունները չէին
առնչվում իրար հետ: Նրանց պատմա
կան փոխադարձ կապը առաջին անգամ
նշմարվում է 1985 թ, երբ «Natur» ամսագ
րի հուլիսյան համարում հրապարակվեց
Անգլիայի Լեստերի անվան համալսա
րանի պրոֆեսոր Ա. Ջեֆֆրիսի՝ հոդվա
ծը «Մարդու ԴՆԹ–ի ինդիվիդուալ–սպե
ցիֆիկ մատնահետքերը»: Նույն տարվա
դեկտեմբերին Ա. Ջեֆֆրիսը և Պ. Գիլը
Մեծ Բրիտանիայի Ներքին Գործերի նա
խարարության
քրեափորձագիտական
կենտրոնից հրապարակեցին մի այլ հոդ
ված` «ԴՆԹ–ի մատնահետքերի դատա
փորձագիտական օգտագործումը» և այդ
աշխատանքով առաջին անգամ հրապա
րակվեց մարդու քրոմոսոմային ԴՆԹ–ի
անալիզի հնարավոր օքտագործումը և
կիրառումը անձի դատափորձագիտական

նույնականացման համար: Այդպես ծնվեց
գենոմային դակտիլոսկոպիայի մեթոդը,
որը դատական գիտության բնագավա
ռում հազարամյակի ամենահեղինակա
վոր հայտնագործությունն էր: [5]
ՍՍՀՄ–ում 1987 թ. Էնգելգարտի ան
վան մոլեկուլյար կենսաբանության ինս
տիտուտում
ակադեմիկոս
Գեորգիևի
լաբորատորիայում սկսվել են առաջին
հետազոտությունները գենոմային դակ
տիլոսկոպիայի մեթոդով: Այստեղ կեն
սաբանական գիտությունների դոկտոր
Ռիսկովի ղեկավարած խմբում մշակվել է
ԴՆԹ–ի առաջին մուլտիլոկուսային տի
պավորումը: Իսկ 1988 թ. դեկտեմբերին
Ռուսաստանի գիտությունների ակադե
միայի Էնգելգարտի անվան մոլեկուլյար
կենսաբանության ինստիտուտի և Ռու
սաստանի առողջապահության նախա
րարության դատաբժշկական փորձաքն
նությունների գլխավոր բյուրոյում երկրում
առաջին անգամ կատարվեց մոլեկու
լյար– գենետիկական փորձաքննություն,
որը թույլ տվեց բացահայտել շատ վտան
գավոր հանցագործ մարդասպանի: Այդ
փորձաքննությունը հիմք հանդիսացավ
և հնարավոր դարձրեց գենոմային դակ
տիլոսկոպիայի մեթոդների կիրառումը
իրավապահ մարմինների աշխատանքա
յին պրակտիկայում: Այդ նույն ժամանակ
Ռուսաստանի գիտությունների ակադե
միայի դատաբժշկական փորձաքննու
թյունների գլխավոր բյուրոյում ստեղծվեց
ՍՍՀՄ–ում առաջին մոլեկուլյար գենետի
կական նույնականացման լաբորատորի
ան, իսկ ներկայումս դա Ռուսաստանի
Առողջապահության
Նախարարության
դատաբժշկական
փորձաքննություննե
րի կենտրոնի մոլեկուլյար գենետիկայի
գիտական և փորձագիտական հետազո
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տությունների բաժինն է: Լաբորատորիան
պետք է յուրացներ բիոլոգիական հետքե
րի, դատաբժշկական փորձաքննության
օբյեկտների հետազոտման նորագույն
մեթոդները` օգտագործելով մարդու գե
նետիկական նույնականացման տեխնոլո
գիան: Նրա հաջողված գործունեությունը
հաստատվեց Ռուսաստանի Դաշնության
դատաբժշկական ծառայության գործու
նեության մեջ մոլեկուլյար գենետիկական
նույնականացման մեթոդների կիրառման
անհրաժեշտությամբ: Մոլեկուլյար գենե
տիկական նույնականացման անալիզը,
որ ավանդաբար կոչվում է գենոմային
դակտիլոսկոպիա կամ ԴՆԹ–ի նույնակա
նացում, ամենաապացուցողական մեթոդն
է համարվում դատաբժշկական փորձաքն
նությունների շարքում. այն համարվում է
դատաբժշկության ոսկյա ստանդարտ:
[1] Այս տեխնոլոգիան օգտագործվում է
աշխարհի շատ ու շատ երկրների դա
տաբժշկական ծառայությունների կողմից
նրանց փորձագիտական գործունեության
ընթացքում: Ավստրիայի, Ավստրալիայի,
Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանի
այի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաս
տանի, ԱՄՆ–ի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիա

յի մոլեկուլյար գենետիկական մեթոդների
կիրառման առավել քան 15–ամյա փորձը
իրավապահ մարմինների պրակտիկա
յում համոզիչ վկայում է այն մասին, որ մի
շարք ծանր հանցագործությունների բա
ցահայտման արդյունավետությունը զգա
լիոր
 են բարձրանում է: Դատաբժշկական
փորձաքննությունների ընթացքում գե
նետիկական մեթոդները կիրառվում են
երկու դեպքում` անձի նույնականացման
և կենսաբանական ազգակցության որոշ
ման և հաստատման ժամանակ: Դա ան
փոխարինելի փորձագիտական մեթոդ է
բարդ իրավիճակներում, օրինակ` երեխա
ների առևանգման կամ մայրության, հայ
րության որոշման ժամանակ և այլ խնդիր
ների դեպքում:
2002 թ. ստեղծվեց Ինտերպոլի ԴՆԹ–ի
տվյալների բազան, որը թույլ է տալիս
տարբեր երկրների փորձագետներին կա
տարել գենետիկական նույնականացում,
համապատասխան խորհրդակցություն և
օգնություն ընձեռել դատագենետիկական
լաբորատորիաների ստեղծման, դրանց
գործունեության նպատակով և, որ ամե
նակարևորն է, միջազգային պայքար իրա
կանացնելու հանցագործության դեմ: [4]
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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
Основной задачей криминалистики является задача идентификации объекта иссле
дования, будь то предмет, неизвестное лицо или биол огический след, необходимо иден
тифицировать его, то есть подтвердить его идентичность путём приминения различных
методов исследования. В идентификации есть две закономерности.
1. Это, то, что существуют два объекта,. первый – тот, который подверга
ем исследованию и второй, с помощью которого проводится идентификация.
Почти все области науки и техники могут помочь в идентификации личности и наряду с
дальнейшим развитием науки, параллельно усовершенствуются применяемые в крими
налистической практике методы идентификации личности.
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Աշխեն Ջրբաշյան

ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Չափածոն՝ իբրև գեղարվեստական
խոսքի հատուկ տեսակ, մշտապես եղել
է գրականագիտության ուշադրության
կենտրոնում, և դեռևս անտիկ բանասի
րության մեջ ձևավորվել է չափածոյի քն
նության որոշակի համակարգ՝ գրակա
նագիտության յուրահատուկ բաժին, որը
մեզանում ստացել է տաղաչափություն
(ռուսերենում և այլ եվրոպական լե
զուներում՝
մետրիկա)
անվանումը:
Ներկայումս կիրառվում են գրեթե
հավասարազոր երկու տերմիններ՝ տա
ղաչափություն և տաղագիտություն, ընդ
որում՝ եթե առաջինը մատնանշում է
ինչպես չափածոյի կառուցման, այնպես
էլ քննության որոշակի սկզբունքներ,
ապա երկրորդով բնորոշվում է ողջ
գիտակարգը՝ իբրև համակարգ՝ իր
տարբեր բաժիններով և ուսումնասիրման
որոշակի սկզբունքներով։
Սակայն չափածոյի դասավանդման
եղանակները մեզանում միշտ չէ, որ ար
դյունավետ են, և դա կապված է օբյեկտիվ
և սուբյեկտիվ մի շարք գործոնների հետ:
Նախ, դպրոցական դասագրքերում գե
րազանցապես ուշադրություն է դարձվում
չափածո երկերի հուզական–գաղափարա
կան կողմի վրա, իսկ ձևի տարրերից՝ բա
ռային պատկերավորման միջոցների: Տա
ղաչափական գիտելիքները մատուցվում
են կա՛մ շատ ընդհանուր ձևով, կա՛մ տա
ղագիտության մեջ վաղուց մերժված, բայց
խոր արմատներ գցած սխալ պատկերա
ցումներով ու տերմիններով։ Բանասիրա
կան բուհերում, ճիշտ է, ուսանողներին
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հասանելի է տաղաչափության վերաբե
րյալ լուրջ գիտական գրականություն, ձեռ
քի տակ են լավագույն դասագրքերն ու
ձեռնարկները, սակայն շատերի համար
տաղաչափական հիմնախնդիրները այդ
պես էլ մնում են անհասկանալի: Մեր խո
րին համոզմամբ, տաղաչափության դա
սավանդումը պահանջում է մատուցման
հատուկ եղանակներ, որոնք կարող են
բանալի դառնալ չափածոյի կառուցվածքի
առավել խոր և համակողմանի ընկալման
համար, իսկ առանց վերջինիս՝ ընդհան
րապես հնարավոր չէ բանաստեղծական
խոսքի ընկալումը, նաև բանաստեղծա
կան ճաշակի ձևավորումը։ Ինչպես իրա
վացիորեն նկատված է, դասավանդման
ընթացքում առաջին պլան պետք է մղվի
«բանաստեղծական երկի ամբողջական
վերլուծության մեթոդիկայի ստեղծման
խնդիրը»1։ Իսկ ամբողջական վերլուծու
թյունը ենթադրում է թե՛ ձևական, թե՛ բո
վանդակային տարրերի միասնական,
փոխկապակցված քննություն:
Տաղաչափական գիտելիքներն առա
վել հասանելի դարձնելու համար պետք է
հետևել մի շարք կարևոր սկզբունքների:
1. Նախ, անհրաժեշտ է ներկայացնել
արձակի և չափածոյի տարբերակման
հստակ եղանակներ` ելնելով թե՛ բովան
դակային, թե՛ ձևական տարբերություննե
րից։ Բովանդակային առումով չափածոն
հուզականորեն խտացված խոսք, ունի
շարահյուսական կառուցման յուրահա
Артоболевский Г. В., Очерки по художественному
чтению, М., Учпедгиз, 1959, стр. 112–113.
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տուկ կանոններ և բառի հնչերանգային
մեծ հագեցածություն: Սակայն որքան էլ
չափածոն տարբեր լինի արձակից իր բո
վանդակությամբ, այնուամենայնիվ նրա
առաջին և հիմնական տարբերիչ գիծը ձևն
է, այսինքն՝ տողատված լինելը: Այլ կերպ
ասած՝ տողը այն միավորն է, որը ձևավո
րում է բանաստեղծության արտասանա
կան–ռիթմական հիմնական սկզբունքնե
րը, տողը նաև այն պարբերաշրջանն է, որը
թույլ է տալիս հատուկ շեշտադրումներ կա
տարել այս կամ այն բառի վրա: Տողի՝ իբ
րև չափածոյի ձևավորման կարևորագույն
գործոնի դերը կարելի է բացատրել ազատ
ոտանավորի և արձակ երկի որևէ հատվա
ծի համեմատությամբ: Արձակ հատվածի՝
որոշակի սկզբունքով տողատելը միանգա
մից կարող է փոխել տեքստի իմաստային
գործառույթները՝ հաղորդելով նրան բա
նաստեղծական յուրօրինակ էներգետիկա,
որից զուրկ է արձակը։
2. Հետևաբ
 ար, ծանոթությունը բանաս
տեղծական երկի հետ պետք է սկսել առա
ջին հերթին չափածոյի ճիշտ արտասա
նության ուսուցանմամբ, ինչը կհեշտացնի
ստեղծագործության ընկալումը: Հայտնի
է, որ չափածոն առաջին հերթին պետք է
լսել (սեփական կամ ուրիշի արտասանու
թյան միջոցով), պետք է մարմնավորել ձայ
նի մեջ, ինչը ուժեղացնում է պոետական
խոսքի ներգործությունը: Սակայն արտա
հայտիչ ընթերցանության պահանջները
հաճախ հակասության մեջ են մտնում բա
նաստեղծական բուն չափի և ռիթմի հետ,
մանավանդ եթե ասմունքողը չի պահպա
նում չափածոյի արտասանության հիմ
նական պայմանը, այն է՝ տողերի՝ իբրև
ավարտուն արտասանական միավորների
ընդգծելը: Տողի արտասանությունը, հատ
կապես նրա ավարտի շեշտումը հատուկ
դադարով դառնում է չափածոյի ձևավոր

ման կարևորագույն գործոնը: Գեղարվես
տական ասմունքի նշանավոր ուսումնա
սիրողներից մեկը՝ Գ. Վ. Արտոբոլևսկին,
մասնավորապես գրում է. «Միջտողային
դադարը … պահանջում է անշեղ իրագոր
ծում: Տողերի ոչ մի «ձուլում», որն իբրև թե
թելադրված է «իմաստով», ոչ մի «գումա
րում» նրանց միջև լինել չի կարող»2։ Իսկ
ռուս ականավոր գրականագետ, պոեզ
 իա
յի կառուցվածքային և մեղեդային առանձ
նահատկությունների լավագույն գիտակ
Բորիս Էյխենբաումը չափածոյի արտա
սանության ժամանակ պահանջում է հույ
զերի նվազեցում՝ ի հաշիվ ռիթմի: 1923թ.
գրված իր «Կամերային արտասանության
մասին» հոդվածում նա մասնավորապես
բողոքում է որոշ դերասան ասմունքող
ներից, որոնք հաճախ աղավաղում են
բանաստեղծության ռիթմը: «Դերասանը
ձգտում է հաղթահարելու ոտանավորի
այն հատկանիշները, որոնք կաշկանդում
են իր ազատությունը, խանգարում են բե
մականացմանը, իսկ դա առաջին հերթին
ռիթմն է, այսինքն՝ հենց այն, ինչը բանաս
տեղծությունը դարձնում է բանաստեղծու
թյուն: Չափածոյի տողը՝ իբրև ռիթմական
միավոր, նրանց համար կարևորված չէ.
նրանք դադարներ են տալիս այնտեղ,
որտեղ պահանջում է, իրենց կարծիքով,
հոգեբանական մեկնաբանությունը: Նաև
արագացումներով ու դանդաղեցումնե
րով են նրանք հայտնվում ռիթմից դուրս
ու հաճախ ռիթմի հետ լրիվ հակասության
մեջ: Քայքայելով խոսքի ռիթմական ըն
թացքը՝ դերասանները դրանով իսկ ոչն
չացնում են նաև ռիթմական հնչերանգը
(ոտանավորի մեղեդայնությունը)՝ փոխա
րինելով այն իմաստային, հոգեբանական
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение,
Л., Учпедгиз, 1959, стр. 441.
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հնչերանգով»3: Էյխենբաումի այս տողերը
կարող են յուրօրինակ ուղեցույց դառնալ
չափածո խոսքի ճիշտ արտասանության
համար, նաև զգուշացում՝ ասմունքողների
այնքան տարածված սխալներից։
3. Այս խնդրի հետ սերտորեն կապված
է նաև չափածոյի շարահյուսական կա
ռուցվածքի յուրահատկության և տողանց
ների (շարահյուսորեն իրար սերտորեն
կապված բառերի տարանջատումը տար
բեր տողերի միջև) դերի ու կարևորության
գիտակցումը: Ընդ որում, շատ կարևոր է
ըմբռնել, որ այդ տողանցները, ռուս ակա
նավոր տաղագետ Բ. Տոմաշևսկու բնորոշ
մամբ, դրսևորվել են «ոչ թե իբրև թերու
թյուն, ոչ թե իբրև մեկ տողում դարձվածքը
տեղավորելու անկարողություն, այլ իբրև
գեղարվեստական գիտակցված հնարք,
որը կոտրել է ոտանավորի միապաղա
ղությունը»4։ Տողանցը թույլ է տալիս նաև
հատուկ շեշտել որոշ բառեր՝ դրանց վրա
կենտրոնացնելով արտասանողի ուշադ
րությունը և մեկ անգամ ևս հաստատե
լով այն ճշմարտությունը, որ չափածոյի
կառուցման օրենքներն այլ են: Բերենք
մեկ օրինակ Թումանյանի «Լոռեցի Սա
քոն» պոեմից.
Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց
Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝
Դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ
Հայացքով իրար նայում են հանդարտ։

Նույն տեքստը կարելի է ներկայացնել
իբրև արձակ՝ ոչ մի բառ չփոխելով, և այդ
դեպքում ակնհայտորեն կերևա այն կարև
որագույն դերը, որ ունի տողավերջի դա
դարը չափածո խոսքի ձևավորման մեջ, և
արտասանական այն յուրահատկությունը,
Эйхенбаум Б., О поэзии, Л., Сов. писатель, 1969,
стр. 515.
4
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение,
Л., Учпедгиз, 1959, стр. 441.
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որ թելադրում են մեզ տողանցները: Այս
պես, նույն տեքստը կարելի է արտասանել
հետևյալ տրամաբանական դադարներով՝
խոսքը միանագամից վերածելով արձա
կի. «Էն Լոռու ձորն է, // ուր հանդիպակաց
ժայռերը՝ // խորունկ նոթերը կիտած՝ // դեմ
ու դեմ կանգնած, // համառ ու անթարթ
հայացքով իրար նայում են հանդարտ։
Նման օրինակները ակնառու կերպով
ցույց են տալիս ուսանողներին չափածո
յի արտասանական սկզբունքների պահ
պանման կարևոր
 ությունը։
4. Տաղաչափության դասավանդման
կարևորագույն խնդիրները թերևս ոտա
նավորի ռիթմիկ առանձնահատկություն
ների, այլ կերպ ասած՝ տաղաչափական
համակարգի ընկալումն է, քանի որ դրա
նից է բխում չափածոյի մեղեդայնության
բնույթը: Տողավերջի դադարներից բացի՝
արտասանության ընթացքում պետք է կա
րևորել նաև տողի ներսի ռիթմիկան, իսկ
այն կապված է ամենատարբեր գործոն
ների հետ: Հայկական ոտանավորի ու
սումնասիրության մեջ այս առումով երև
ան են գալիս մի շարք հարցեր: Նախ, մեր
հնագույն պոեզիան և ժողովրդական բա
նահյուսությունը բոլորովին ուրիշ կառուց
վածք են ունեցել, քան ժամանակակից պո
եզիան. դրանք ձևավորվել են ռիթմական
այլ սկզբունքներով: Սկսած 12–րդ դարից՝
մեզանում արմատավորվել է վանկային
(սիլաբիկ) ոտանավորի համակարգը, իսկ
20–րդ դարասկզբից՝ այլ լեզուների և ռու
սերենի ազդեցությամբ մուտք են գործել
տոնիկական համակարգերը՝ վանկաշեշ
տական (սիլաբոտոնիկական) և համա
շեշտ ոտանավորները: Զուգահեռաբար
ձևավորվում և 20–րդ դարում իր ուրույն
տեղն է գրավում նաև վերլիբրը (ազատ
ոտանավորը): Այս համակարգերը հաճախ
դժվար է լինում տարբերելը՝ կապված այն
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բանի հետ, որ հայերենում շեշտերը չունեն
ուժեղ արտասանական գործառույթներ, և
մեր պոեզ
 իան ավանդաբար զուրկ է եղել
տոնիկական ռիթմերից (վերջիններս ավե
լի շուտ ներմուծովի են): Այդ պարագայում
բանաստեղծության ճիշտ արտասանու
թյունը, տողամիջյան դադարների կամ
շեշտերի ընկալումն ու վերարտադրումը
դառնում են ռիթմի զգացողության հիմնա
կան պայմանն ու գրավականը: «Շեշտերի
դիրքի կարգավորվածությունը ստեղծում
է սիլաբոտոնիկական տաղաչափությու
նը,— գրում է ռուս ականավոր տաղագետ,
ազգությամբ հայ Մ. Գասպարովը,— …
տևող
 ությունների դիրքի կարգը ստեղծում
է սիլաբոմետրիկ տաղաչափությունը, …
ձայնի բարձրացման դիրքի կարգավոր
վածությունը ստեղծում է սիլաբոմեղեդա
յին տաղաչափությունը…»5։ Հայկական
ոտանավորն իր գերակշիռ մասով հենց
հենվում է ձայնի բարձրացման (բայց ոչ
ուժեղ շեշտերի) տեղակայման վրա, որին
և հետևում է որոշակի արտասանական
դադարը տողամիջում: Այսպես՝
Կախարդական (մի շղթա կա) երկնքում՝
Աներևույթ, (որպես ցավը) խոր հոգու.
Իջնում է նա (հուշիկ, որպես) իրիկուն՝
Օղակելով (լույս աստղերը) մեկմեկու։

Վ. Տերյանի այս բանաստեղծության
մեջ մենք յուրաքանչյուր տողում ունենք
ձայնի երեքական բարձրացում, ընդ որում՝
այդ բարձրացումների հետ կապված դա
դարները խիստ կարգավորված են իրենց
դիրքով (տողերի 4–րդ, 8–րդ և 11–րդ վան
կերից հետո), և հենց սա է վանկային
ոտանավորի ռիթմի ստեղծման նախա
պայմանը: Այլ դեպքերում Տերյանը ռիթմն
ստեղծում է ավելի ուժեղ արտասանվող
շեշտերի միջոցով, որոնք նույնպես ունեն
Гаспаров М. Л., Очерк истории европейского стиха,
М., Наука, 1989, стр. 10.
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դիրքային որոշակի կարգավորվածու
թյուն: Ընդ որում՝ այստեղ տողամիջի դա
դարների փոխարեն կան ուժեղ շեշտեր.
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…

Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք վան
կաշեշտական ռիթմիկայի հետ, որը հա
ճախ համեմատում են երաժշտական ռիթ
մի հետ՝ շեշտերի կարգավորվածությամբ
(շեշտերն ընկնում են տողերում նույն վան
կերի վրա, տվյալ դեպքում՝ 3–րդ, 6–րդ և
9–րդ), երգեցիկությամբ և դինամիզմով:
Սա է պատճառը, որ վանկաշեշտական
ոտանավորը ավելի հարմար է մեղեդա
յին, էլեգիկ տրամադրություններ արտա
հայտելու համար: Իսկ համաշեշտ (տոնի
կական)6 ոտանավորում արդեն սկսում է
խախտվել շեշտերի կանոնավոր միջակայ
քը՝ դրանք մեծացնելով կամ փոքրացնե
լով: Համաշեշտ ոտանավորն ընթերցելիս
պետք է ուշադրություն դարձնել ուժեղ ար
տասանվող շեշտերի վրա, որոնք իրենց
շուրջն են համախմբում տարբեր քանակի
անշեշտ վանկեր։
5. Առանձնահատուկ ուշադրություն է
պահանջում ազատ ոտանավորի (վերլիբ
րի) մատուցման եղանակը: Այն առաջին
հայացքից չափածոյի ամենապարզ ձևն է,
քանի որ այստեղ արտաքուստ չկա ռիթ
մի ստեղծման հնարավոր գործոններից և
ոչ մեկը: Սակայն հենց այս հանգամանքը
է՛լ ավելի է ուժեղացնում տողի ճիշտ ար
Տոնիկական տերմինն ունի երկու կիրառություն՝
լայն և նեղ: Լայն առումով տոնիկական են կոչվում
ոտանավորի այն բոլոր տեսակները, որոնք հենվում
են ուժեղ արտասանվող շեշտերի զարգացման վրա՝
անկախ դրանց դասավորությունից (այդ թվում և սի
լաբոտոնիկական ոտանավորը): Սկսած 20–րդ դա
րի սկզբից՝ տոնիկական սկսեցին կոչել ոտանավորի
այն տեսակը, որում շեշտերը չունեն դիրքի կանոնիկ
դասավորություն, բայց կրկին ռիթմի առաջ շարժ
ման հիմն ական պայմանն են:
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տասանության կարևորությունը, քանի որ
հենց նրանով է խոսքը տարբերվում սովո
րական արձակից, ձեռք բերում չափածո
յին հատուկ հնչերանգ: Ուսանողին պետք
է տեսանելի կերպով ի ցույց դնել այն բո
լոր արտասանական առանձնահատկու
թյունները, որոնք բնորոշ են ազատ ոտա
նավորին: Նախ, վերլիբրը պահանջում է
տողի սահմանների հստակ գիտակցում և
ընդգծում՝ ձայնի իջեցմամբ, երկար տողե
րի ավելի արագ և կարճ տողերի՝ դանդաղ
ընթերցմամբ՝ արտասանության ժամա
նակով դրանք իրար ավելի մոտեցնելու և
ռիթմական գրեթե հավասար միավորներ
ստեղծելու նպատակով: Միևն
 ույն ժամա
նակ՝ ազատ ոտանավորը պահանջում է
նաև որոշակիոր
 են հագեցած հուզակա
նություն՝ արձակից խոսքը տարբերակելու
և իբրև չափածո հնչեցնելու համար։
6. Ոտանավորի ռիթմիկայի խնդիր
ները լուսաբանելուց զատ պետք է քննել
նաև չափածո խոսքի ստրոֆիկական կա
ռուցվածքը, որով զբաղվում է տաղաչա
փության բաժիններից մեկը՝ ստրոֆիկան
(հայերեն՝ տնագիտություն)։ Ընդ որում՝
թե՛ ստրոֆիկ (տնային), թե՛ աստրոֆիկ
(ապատնային) կառույցները կարիք ունեն
հատուկ լուսաբանման: Տները մի կողմից
ռիթմի ուժեղացման լրացուցիչ գործոն են,
մյուս կողմից սերտորեն կապվում են չա
փածո երկի բովանդակային կողմի հետ:
Շատ կարևոր է ցույց տալ տնային կա
ռույցների աշխուժացման կամ, ընդհակա
ռակը, թուլացման միտումները պոեզիայի
զարգացման այս կամ այն փուլում կամ
որևէ կոնկրետ գրական ուղղության մեջ:
Ստրոֆիկայի բաժնում հատուկ քննության
նյութ պետք է դարձնել բանաստեղծության
կայուն ձևերը (սոնետ, տրիոլետ, ռոնդո,
գազել, քասիդ, ռուբայի, մուխամմազ և
այլն)՝ ցույց տալով դրանցից յուրաքանչյու
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րի արմատները, զարգացման միտումնե
րը և որևէ ազգային գրականության մեջ
երևան գալու ազդակները: Այսպես, եթե
արևմտահայ պոեզիայում սոնետի լայն
տարածման հիմքը եվրոպական գրակա
նության հետ ունեցած սերտ կապերն էին,
ապա արևելահայ իրականության մեջ այն
հանդես եկավ ավելի ուշ՝ 19–20–րդ դդ.
սահմանագծին՝ առավելապես կապվելով
ռուսական պոեզ
 իայի ազդեցության հետ։
7. Վերջապես, չափածոյի ուսումնասիր
ման մեջ կարևոր
 ագույն տեղ ունի նմանա
ձայնության և հանգի ուսումնասիրությու
նը: Ընդ որում՝ շատ կարևոր է տալ հանգի
ծագման և զարգացման պատմությունը՝
սկսած թույլ, քերականական հանգերից
մինչև ուժեղ և ճշգրիտ, բաղաձայնույթա
յին կամ առձայնույթային (ալիտերացի
ոն և ասոնանսային) մոտավոր հանգերը:
Հատուկ քննության նյութ կարելի է դարձ
նել արևելյան և աշուղական պոեզիայից
եկած հանգի տեսակները՝ ռեդիֆներով
և տողավերջի ծավալուն կրկնություննե
րով, տների հանգավորման տարաբնույթ
եղանակները: Հանգի ուսումնասիրու
թյունը անպայմանորեն պետք է կապել
տվյալ լեզվի յուրահատկությունների և
չափածոյում ձևավորված ավանդույթնե
րի հետ: Այսպես, եթե իգական հանգերը
ռուսական պոեզ
 իայում գերակշռում են,
ապա հայկական ոտանավորին դրանք
գրեթե բնորոշ չեն, իսկ որոշ լեզուներում
(օրինակ՝ անգլերենում) դրանք երկար ժա
մանակ եղել են երգիծական բովանդակու
թյան արտահայտման միջոց:
Այսպիսով, տաղաչափական ձևերը
պոեզ
 իայի պատմության կարևորագույն
ուղեկիցն են, և առանց դրանց խոր ու հա
մակողմանի ուսումնասիրության հնարա
վոր չէ տալ որևէ ազգային գրականության
պատմության ամբողջական պատկերը:

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.

Артоболевский Г. В., Очерки по художественному чтени, М., Учпедгиз, 1959.
Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение, Л., Учпедгиз, 1959.
Тодоров Л. В., Работа над стихом в школе, М., Просвещение, 1965.
Эйхенбаум Б., О поэзии, Л., Сов. писатель, 1969.
Гаспаров М. Л., Очерк истории европейского стиха, М., Наука, 1989

Некоторые проблемы преподавания стихосложения
А. Джрбашян
Статья посвящена некоторым концептуальным проблемам преподавания стихосло
жения. История стиха – важнейшая часть истории поэзии, и без глубокого изучения
стихосложения невозможно преподабать историю литературы. Особенно подчеркива
ется важность изучения метрической и ритмической структуры стиха, его правильной
декламации а также вопросов, касающихся строфики и рифмы. При этом необходимо
различать особенности тонического и силлабического стихосложения, а также отме
чать случаи перехода от силлаботоники к акцентному стиху. Особого подхода требует
свободный стих, строки которого становятся важнейшим фактором создания поэти
ческого текста.
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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Ժաննա Սարգսյան

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Ֆոտոսինթեզը կանաչ բույսերի և որոշ
բակտերիաների կողմից օրգանական
նյութերի սինթեզն է արևի լույսի էներգի
այի օգտագործմամբ և բույսերի կանաչ
պիգմենտի` քլորոֆիլի մասնակցությամբ:
Ֆոտոսինթեզի հիմքում օքսիդավերա
կանգնման ռեակցիա է, որի ընթացքում
տեղի է ունենում էլեկտրոնի փոխանցում
դոնորից` ջրից, ակցեպտորին` CO2–ին և
անջատվում է թթվածին` ջրի դեպքում և
այլ տարրեր` մնացած նյութերի դեպքում:
Ֆոտոսինթեզը Երկիր մոլորակի վրա
առավել տարածված գործընթացներից
մեկն է, որը պայմանավորում է ածխածնի,
թթվածնի և մյուս տարրերի շրջապտույտը
բնության մեջ:
Այն համարվում է կենդանի օրգանիզմ
ների նյութական և էներգիական հիմքը`
մեր մոլորակի վրա: Յուրաքանչյուր տա
րի ֆոտոսինթեզով օրգանական նյու
թի ձևով կապվում է 8·1010 տ ածխածին,
առաջանում է մինչև 1010 տ բջջանյութ:
Ֆոտոսինթեզի շնորհիվ ցամաքային բույ
սերն առաջացնում են 1,8·1011 տ չոր կեն
սազանգված: Մոտավորապես նույնքան
կենսազանգված առաջանում է նաև ամեն
տարի Համաշխարհային օվկիանոսում [1]:
Բարձրակարգ բույսերի և ջրիմուռների
ֆոտոսինթեզը համարվում է մթնոլորտա
յին թթվածնի միակ աղբյուրը:
Արեգակնային ճառագայթման էներ
գիայի ընդհանուր պաշարը ֆոտոսինթե
զի արգասիքների ձևով կազմում է մոտ
1,6·1021 կՋ/տարի, որը 10 անգամ գերա
զացում է մարդկության էներգիայի ժամա
նակակից պահանջարկին: Ֆոտոսինթեզի
170

համար ծախսվող էներգիայի մոտ 50 %–ը
բաժին է ընկնում սպեկտորի տեսանելի
մարզին
(ալիքի
երկարությունը`
λ=400–700 նմ) (ինֆրակարմիր ճառա
գայթների էներգիան թթվածնաարտա
դրության համար պիտանի չէ):
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
ածխաջրերը բույսերի կենսասինթետիկ
գործունեության հիմնական զանգվածն են
կազմում ֆոտոսինթեզի պարզեցված հա
վասարումը գրվում է այսպես.

Խնդիր 1
Հաշվեք այս ռեակցիայի ΔG0–ն 25օC,
եթե ΔH0=469,3 կՋ/մոլ, իսկ էնթրոպիայի
փոքրացումը կազմում է 30,3 Ջ/Կ·մոլ:
Կընթա՞նա արդյոք ֆոտոսինթեզի ռե
ակցիան ինքնաբերաբար: Պատասխանը
հիմնավորե՛ք:
Բարձրակարգ բույսերի և ջրիմուռների
ֆոտոսինթեզից բացի հայտնի է նաև բակ
տերիալ ֆոտոսինթեզ, որում օքսիդացող
սուբստրատը ոչ թե ջուրն է, այլ ուրիշ վե
րականգնիչ, օրինակ` H2S:
Խնդիր 2.
Գրե՛ք բակտերիալ ֆոտոսինթեզի ռե
ակցիայի հավասարումը, եթե հայտնի է,
որ այդ դեպքում թթվածին չի անջատվում:
Հաշվի առնելով ֆոտոսինթեզի վերա
բերյալ տվյալները` բարձրակարգ բույսե
րի, ջրիմուռների և բակտերիաների մաս
նակցությամբ, ֆոտոսինթեզի ընդհանուր
հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը.
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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 նյութից է առաջանում թթվածինը.
ջրի՞ց, թե՞ ածխաթթու գազից: Ո՞ր նյութն է
օքսիդիչը, և ո՞րը՝ վերականգնիչը:
Նման խնդիր առաջադրվել էր քիմիայի
միջազգային 45–րդ օլիմպիադայում` 1913 թ:

Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ի՞նչ են
մտածում այդ հարցի շուրջը ՀՀ քիմիայի,
կենսաբանության ուսուցիչները, դպրոցի

աշակերտները` ովքեր խորացված ուսում
նասիրում են քիմիա և կենսաբանություն
առարկաներ, բժշկական համալսարա
նի, ԵՊՀ կենսաբանության և դեղագի
տության ֆակուլտետների ուսանողները,
ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության
օլիմպիադայի հանրապետական փուլի
մասնակիցները:
Սկզբնական պահին հարցադրումից
համարյա բոլորը զարմացան և շփոթվե
ցին, ինչը հատուկ է պրոբլեմային իրավի
ճակին:
Խնդիրը հարուցվել է: Պետք է գտնել
պատասխանը:
Հարցման արդյունքներից պարզե
ցինք, որ հարցման ենթարկվածների մեծ
մասն այդ մասին չի մտածել (նկ1): Ֆոտո
սինթեզի պարզագույն հավասարումը բո
լորին է հայտնի.

Բայց համարյա ոչ մեկի մտքով չի ան
ցել, թե ո՞ր թթվածինն է օքսիդանում՝ ջրի
մոլեկուլում առկա թթվածինը, թե՞ ածխած
նի (IV) օքսիդի մոլեկուլի թթվածինը:

Նկ.1 Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները
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Ներկայացնում ենք քիմիայի լավա
գույն ուսուցիչների և քիմիայի օլիմպիա
կան խմբակի աշակերտների ուսումնասի
րությունների արդյունքները:
Ֆոտոսինթեզի
ուսումնասիրման
պատմության մեջ եղել են որոշ գիտական
փորձեր, որոնք շատ բան են ավելացրել
մեր գիտելիքներին` այդ շատ բարդ գոր
ծընթացների վերաբերյալ: Նման փորձ է
կատարել անգլիացի կենսաքիմիկոս Ռո
բերտ Հիլլը 1930 թ.: Այս խնդրում մենք
դիտարկում ենք այդ փորձի որոշ տվյալ
ներ` թարմ փորձերի տվյալների հետ հա
մատեղ:
Ֆոտոսինթեզի մեծ մասը ընթանում է
քլորոպլաստներում՝ օրգանոիդներ, որոնք
գտնվում են բույսերի բջիջներում և պարու
նակում են քլորոֆիլ` լույսը հեշտ ադսոր
բող նյութը: Հիլլը անջատել է քլորոպլաս
տը բջջից՝ տրորելով տերևները շաքարի
լուծույթով: Բջջից անջատված քլորոպլաս
տը լուսավորելիս թթվածին չի անջատվել
ածխածնի (IV) օքսիդի ներկայությամբ:
Սակայն քլորոպլաստի սուսպենզիան կա
լիումի ֆերրիօքսալատի K3[Fe(C2O4)3] ներ
կայությամբ լուսավորելիս (կալիումի օք
սալատի ավելցուկի պայմաններում) Հիլլը
նկատել է թթվածնի անջատում` նույնիսկ
CO2–ի բացակայությամբ:
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Հիլլի էքսպերիմենտը թույլ տվեց, որ
որոշվի թթվածնի աղբյուրը ֆոտոսին
թեզի ժամանակ` վերականգնիչ և օքսի
դիչ նյութերը ֆոտոսինթեզում:
Գրե՛ք բույսի բջջում և բջջից դուրս քլո
րոպլաստում օքսիդիչի և վերականգնիչի
բանաձևերը (Հիլլի ռեակցիան).
Հիլլը չափել է անջատվող թթվածնի
քանակը՝ օգտագործելով մկանի հեմո
գլոբին (Հիլլն այն նշանակել է Hb), որը
1:1 հարաբերությամբ ամբողջ թթվածինը
կապում է՝ առաջացնելով HbO2 ձևը:
Hb–ի
սկզբնական
կոնցենտրացիան
կազմել է 0,45•10–4 մոլ/լ, ֆերօքսալատի
կոնցենտրացիան` 2,0•10–4 M:
ա. Որոշե՛ք c(Fe) / c(HbO2) հարաբերու
թյունը:
բ. Գրե՛ք Հիլլի ռեակցիայի հավասարումը՝
ենթադրելով, որ այն ապահովում է
բարձր ելք:
գ. Օգտագործելով ստանդարտ էլեկտրո
դային պոտենցիալների շարքը հաշվեք
Հիլլի ռեակցիայի Գիբսի էներգիան
T=298 K, թթվածնի 1 մմ Hg ճնշման,
H=8 և ստանդարտ կոնցենտրացիա
ների պայմաններում: Իսկապե՞ս այդ
պայմաններում 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
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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 Խիլլի ռեակցիա անվան տակ հաս
կացվում է ջրի ֆոտոքիմիական օքսիդացում
ցանկացած օքսիդիչով, բացի ածխաթթու
գազից, որոնք դարձնում են զգայուն բույսի
բջիջը կամ առանձնացված քլորոպլաստը:
Մեկ այլ փորձում (1952), խինոնը թթվա

յին լուծույթում օգտագործվել է որպես Հիլլի
ռեակցիայի օքսիդիչ [3] Chlorella ծովային
ջրիմուռներից անջատված քլորոպլաստով:
Փորձեք եզրակացություններ անել. յու
րաքանչյուր պնդում հաստատեք՝ ընտրե
լով «այո» կամ «ոչ».

այո
Բնական ֆոտոսինթեզում ջրի օքսիդացումը և CO2–ի վերականգ
նումը կատարվում է առանձին տեղերում:



Քլորոպլաստում O2 առաջանում է CO2–ից.
Ջրի օքսիդացումը քլորոպլաստում պահանջում է լուսավորում.

ոչ




Մեծամասամբ քլորոֆիլները և քլորոպլաստները անմիջակա
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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Ֆոտոսինթեզի ուրվագիրը

Հարցեր ֆոտոսինթեզի վերաբերյալ
1. Ո՞վ է առաջին անգամ հայտնաբերել և
երբ, որ բույսերը թթվածին են անջատում:

4. Ովքե՞ր են առաջին անգամ անջատել
քլորոֆիլ կանաչ պիգմենտը:

Պատ.` Ջ. Պրիստլի, 1770 թ.

Պատ.` Պ.Պելտյեն և Ժ.Կավանտը, 1817 թ.

2. Ո՞վ է առաջին անգամ հայտնաբերել,
որ թթվածին անջատվում է միայն բույսի
կանաչ մասից և լույսի ազդեցությամբ և
երբ:

5. Ո՞վ է ապացուցել, որ թթվածինն
անջատվում է քլորոպլաստներում:

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.
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Պատ.` Տ. Էդելման 1850–ական թվականներ

6. Ո՞վ է ապացուցել, որ թթվածինն
անջատվում է ջրից:
Պատ.` Ռ. Հիլը 1930 թ.
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Գրականություն
1.
2.
3.

Клейтон.Р. Фотосинтез. Физические механизмы и химические модели. Пер. с англ., М., 1984.
Фотосинтез, под ред. Говинджи. Пер. с англ., Т. 1–2, М., 1987.
Theoretical problems IChO 2013, Moscow, Russia.

Проблемное обучение. Проблема фотосинтеза
Ж. Саргсян
Фотосинтез – это синтез органических веществ растениями и бактериями, с участием
зеленого пигмента–хлорофилла с использованием энергии солнечных лучей.
В основе фотосинтеза окислительно–восстановительная реакция, в ходе которой
происходит переход электрона с донора–молекулы воды к акцептору– молекуле угле
кислого газа и выделяется кислород в случае воды и другие простые вещества– в дру
гих случаях.
Проблема возникла: из какого вещества выделяется кислород? Из воды или углекис
лого газа? Какое вещество является восстановителем и какое–окислителем?
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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ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
ԲԱԳՐԱՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՄԻՋԻՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ
Առհասարակ, երկու դրական թվերի միջին
թվաբանականը, միջին երկրաչափականը
և միջին հարմոնիկը հայտնի էին դեռևս
անտիկ ժամանակներից, և այդ միջինները
ստացվում էին, համապատասխանաբար,
որպես թվաբանական, երկրաչափական
և հարմոնիկ հարաբերությունների հավա
սար միջին անդամներ:
Ստորև համառոտ կներկայացնենք առա
վել հայտնի ու կիրառելի միջինները և
դրանց առնչվող հայտնի անհավասարու
թյունները, ապա կքննարկենք մի քանի
ֆիզիկական խնդիրներ, որոնց լուծման
արդյունքում հանգում ենք տարբեր միջին
ների որոշման:
Այսպիսով, f1 , f 2 ,... f n դրական մեծու
թյունների [1]
• թվաբանական միջին անվանում են
հետևյալ մեծությանը`

m=

f1 + f 2 + ... f n
n
,

• երկրաչափական միջին`

g = n f1 f 2 ... f n ,
• հարմոնիկ միջին`

h=

n

1
1
1
+
+ ... +
f1 f 2
fn

,

• քառակուսային միջին`

d=
176

f12 + f 22 + ... + f n2
:
n

Կամայական f1 , f 2 ,... f n դրական թվե
րի համար տեղի ունեն հետևյալ անհավա
սարությունները.

h≤g≤m≤d,
որոնցից
յուրաքանչյուրում
հավա
սարության դեպքը տեղի ունի միայն
f1 = f 2 = ... = f n հավասարությունների
բավարարման դեպքում:
Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթա
ցում հաճախ հանդիպում ենք փոփոխա
կան ֆիզիկական մեծությունների միջին
արժեքների որոշման խնդիրների: Դրան
ցում քննարկվող մեծությունները հիմնա
կանում փոփոխվում են գծային օրենքով,
և միջինի որոշումը հանգում է այդ մե
ծությունների սկզբնական և վերջնական
արժեքների կիսագումարի հաշվմանը:
Այդ պատճառով սովորողների մոտ հա
ճախակի ստեղծվում է այն թյուր տպավո
րությունը, որ ցանկացած պայմաններում
էլ ֆիզիկական մեծության միջին արժեքը
կարելի է նույնացնել քննարկվող տիրույ
թի եզրերում դրա ընդունած արժեքների
թվաբանական միջինի հետ: Կարծում ենք,
որ այս բացը կլրացվի, եթե դասընթացի
շրջանակում հաճախակի քննարկվեն ոչ
միայն թվաբանական, այլև հարմոնիկ,
երկրաչափական և քառակուսային միջին
ների կիրառությունները պահանջող ֆի
զիկական խնդիրներ:
Հարկ է նշել, որ ֆիզիկայի 10 – րդ դա
սարանի դասագրքում [2] ցույց է տրված,
որ երբ մարմինն իրար հաջորդող հավա
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սար ժամանակամիջոցներում շարժվում
է տարբեր հաստատուն արագություննե
րով, ապա շարժման միջին արագությունն
ամբողջ ճանապարհին հավասար է այդ
արագությունների թվաբանական միջի
նին: Նշված դասագրքի նույն պարագրա
ֆում քննարկված է նաև այն դեպքը, երբ
մարմինն իրար հաջորդող հավասար ճա
նապարհներից յուրաքանչյուրն է անցնում
հաստատուն արագություններով և ցույց է
տրված, որ միջին արագությունն արդեն
հավասար է այդ արագությունների հար
մոնիկ միջինին: Ֆիզիկայի դասընթացում
[3] հանդիպում ենք նաև մոլեկուլների ջեր
մային շարժման միջին քառակուսային
արագության գաղափարին, որը մեծու
թյունների քառակուսային միջինի տիպիկ
օրինակ է: [4] Ժողովածուում բերված են
ֆիզիկայում հարմոնիկ միջինի կիրառման
օգտակար և ուսանելի օրինակներ:
Այժմ քննարկենք մի քանի ֆիզիկական
խնդիրներ, որոնց լուծման արդյունքում
կհամոզվենք, որ առանձին ֆիզիկական
մեծությունների թվային արժեքները տար
բեր խնդիրներում հանդիսանում են տար
բեր միջիններ:
Խնդիր 1. Որոշել ρ1 , ρ 2 ..., ρ n խտություն
ներով հեղուկների խառնուրդի խտու
թյունը, եթե`
1) հեղուկներն ունեն միևնույն V –ական
ծավալ,
2) հեղուկներն ունեն միևնույն m –ական
զանգված:
Համարել, որ խառնուրդի ծավալը հա
վասար է առանձին հեղուկների ծավալնե
րի գումարին:
Լուծում: Պարզ է, որ խառնուրդի
խտությունը հավասար է բոլոր հեղուկնե
րի զանգվածների գումարի և ծավալների
գումարի հարաբերությանը`

ρ=

m1 + m2 + ... + mn
V1 + V2 + ... + Vn :

Երբ հավասար են խառնվող հեղուկների
ծավալները
( V1 = V2 = ... = Vn = V ),
ապա վերը նշված բանաձևից կստանանք`

ρ=

ρ1V + ρ 2V + ... + ρ nV
nV
nV

=

ρ1 + ρ 2 + ... + ρ n :
n

Հավասար զանգվածներով հեղուկների
դեպքում ( m1 = m2 = ... = mn = m ) խառ
նուրդի խտության համար ստանում ենք`

ρ=

m

ρ1

nm
n
=
:
m
m
1
1
1
+
+ ... +
+
+ ... +

ρ2

ρn

ρ1

ρ2

ρn

Ստացված արդյունքներից հետևում
է, որ տարբեր պայմաններում հեղուկնե
րի խառնուրդի խտությունը մի դեպքում
հավասար է առանձին հեղուկների խտու
թյունների թվաբանական միջինին, մյուս
դեպքում` հարմոնիկ միջինին:
Խնդիր 2. Շարժական մխոցով փակված
գլանաձև բալոնում առկա է որոշակի
ճնշմամբ օդ: Մխոցը որոշ չափով դեպի
հիմքը տեղաշարժելուց հետո բալոնում
հաստատվում է P1 ճնշում, իսկ սկզբնական
դիրքի նկատմամբ նույն չափով հակառակ
ուղղությամբ տեղաշարժելիս օդի ճնշումը
դառնում է P2 : Պարզել, թե որքա՞ն է եղել
օդի սկզբնական P ճնշումը: Պրոցեսներն
համարել իզոթերմ:
Լուծում: Օդի սյան նախնական եր
կարությունը նշանակենք l1 –ով, իսկ
մխոցի տեղաշարժի չափը x –ով: S –ով
նշանակենք գլանի լայնական հատույթի
մակերեսը: Առաջին և երկրորդ պրոցեսների
համար գրենք Բոյլ–Մարիոտտի օրենքը`

PlS = P1 (l − x )S ; PlS = P 2 (l + x )S :
Այս բանաձևերից ստանում ենք`
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l−x=

P
l
P
l
:
;l + x =
P1
P2

l=

Վերջինների գումարումով ստանում
ենք հետևյալ հավասարությունը.

1
1
2l = P
l  +  ,
 P1 P2 
որտեղից էլ գտնում
սկզբնական P ճնշումը`

P=

2

1
1
+
P1 P2

=

ենք

գազի

2 P1 P2
:
P1 + P2

l1 + l2 + ... + ln
:
n

Պարբերությունների
արտահայտու
թյունները բարձրացնելով քառակուսի
դժվար չէ նկատել, որ

T2 =

T12 + T22 + ... + Tn2 ,
n

որտեղից էլ T պարբերության համար
ստանում ենք.

T=

T12 + T22 + ... + Tn2
:
n

Փաստորեն, խնդրի լուծման արդյուն
քում աշակերտը համոզվում է, որ միևնույն
չափով սեղմելիս և ընդարձակելիս բալո
նում գազի ճնշումը փոփոխվում է անհա
վասար չափերով, որի պատճառով էլ P
–ն P1 –ի և P2 –ի թվաբանական միջինը
չէ, այլ հավասար է այդ մեծությունների
միջին հարմոնիկին:
Խնդիր 3. Որոշել տատանումների
T1 , T2 ..., Tn պարբերություններ ունեցող
մաթեմատիկական ճոճանակների եր
կարությունների միջին թվաբանական
արժեքին հավասար երկարությամբ ճո
ճանակի տատանումների T պարբերու
թյունը:
Լուծում: Համաձայն Հյուգենսի բանաձևի`

Այսպիսով, խնդրի լուծման արդյունքում
ստացվեց, որ որոնելի T պարբերությունը
դիտարկվող ճոճանակների T1 , T2 ..., Tn
պարբերությունների միջին քառակուսա
յինն է:
Խնդիր 4.[5] v 0 սկզբնական արագու
թյամբ ուղղագիծ հավասարաչափ արա
գացող շարժում կատարող մարմին, անց
նելով որոշ ճանապարհ, ձեռք է բերում v
արագություն: Որքա՞ն էր մարմնի արագու
թյունն այդ ճանապարհի կեսին:
Լուծում: Մարմնի անցած ամբողջ S
ճանապարհի և դրա առաջին կեսի համար
գրենք հետևյալ հայտնի կինեմատիկական
բանաձևերը`

խանաբար, դիտարկվող ճոճանակների
երկարություններն են: Մյուս կողմից`

է ճանապարհի կեսին: Այս առնչություն
ներից արտաքսելով S –ը, պարզագույն
ձևափոխություններից հետո որոնելի u
արագության համար կստանանք`

v 2 − v 02 , S u 2 − v 02 ,
S=
=
l
l
l
2a
2
2a
T1 = 2π 1 ; T2 = 2π 2 ;. ; Tn = 2π n ,
g
g
g
որտեղ a –ն մարմնի արագացումն է,
որտեղ l1 , l 2 ..., l n –ը, համապատաս իսկ u –ն մարմնի ունեցած արագությունն

T = 2π

l ,
g

որտեղ, համաձայն խնդրի պայմանի,
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:
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Ստացված արդյունքից պարզ է դառ
նում, որ առհասարակ ուղղագիծ հավա
սարաչափ արագացող շարժում կատարող
մարմնի ակնթարթային արագությունը
կամայական տեղամասի միջնակետում
թվապես հավասար է այդ տեղամասի
սկզբում և վերջում մարմնի ունեցած ակն
թարթային արագությունների թվային ար
ժեքների միջին քառակուսայինին:
Խնդիր 5. [6] Հավաքող բարակ ոսպ
նյակի օգնությամբ էկրանի վրա սկզբում
ստանում են մոմի բոցի խոշորացված,
այնուհետև` փոքրացված պատկերները:
Խոշորացված պատկերի բարձրությունը
h1 = 112
2 մմ է, փոքրացվածինը` h2 = 3 մմ:
Երկու դեպքում էլ էկրանի և բոցի միջև հե
ռավորությունը նույնն է: Որքա՞ն է բոցի h
բարձրությունը:
Լուծում: Հայտնի է, որ երբ առարկայի և
ոսպնյակի դիրքերը ֆիքսված են, ապա կան
հավաքող ոսպնյակի երկու դիրքեր, որոնց
դեպքում էկրանին ստացվում է առարկայի
հստակ պատկերը [7]: Ընդ որում՝ մի դիր
քում առարկայի հեռավորությունը ոսպ
նյակից հավասար է մյուս դիրքում ոսպ
նյակից առարկա եղած հեռավորությանը
( d1 = f 2 ) և հակառակը ( d 2 = f1 ): Երկու
դիրքերի համար էլ գրենք մոմի պատկերի
խոշորացման բանաձևերը`

Γ1 =

h1
f
h
f
= 1 ; Γ2 = 2 = 2 :
h d1
h d2

Վերը նշված արտահայտություններից
կունենանք`

h1h2
f f
= 1 2 = 1,
2
h
d1 d 2
որտեղից էլ մոմի
մար ստանում ենք`

h բարձրության հա

h = h1h2 = 6 մմ:

Փաստորեն, որոնելի h մեծությունը
հանդիսանում է տրված h1 և h2 մեծու
թյունների երկրաչափական միջինը:
Խնդիր 6. [8] Տղան ձուկ է գնում
ձկնորսից, ով կշռում է կատարում թեթև,
ինքնաշեն, անհավասար բազուկներով
լծակավոր կշեռքով: Երբ ձուկը դրեցին
աջ նժարին, պարզվեց, որ կշեռքի հա
վասարակշռման համար անհրաժեշտ է
ձախ նժարին դնել m1 = 3 կգ զանգվա
ծով կշռաքար, իսկ ձախ նժարին դնելիս
կշեռքի հավասարակշռության համար
պահանջվեց
m2 = 2 կգ զանգվածով
կշռաքար: Ձկնորսն առաջարկեց տղային
վճարել երկու կշռումների կիսագումա
րի` 2.5 կգ–ի դիմաց: Պարզել, կօգտվի թե՞
կտուժվի տղան այս տարբերակով գնում
կատարելիս:
Լուծում: Կշեռքի լծակի աջ բազուկի եր
կարությունը նշանակենք d1 , իսկ ձախինը`
d 2 : Ձկան զանգվածը նշանակենք m0 –ով:
Երկու կշռումների համար գրենք հավա
սարակշռության համապատասխան պայ
մանները.
m0 gd1= m1 gd2 ; m0 gd1= m2 gd1 :
Ստացված
արտահայտությունների
բազմապատկումից և անհրաժեշտ կրճա
տումներից հետո ստանում ենք`

m0 = m1m2 = 6 կգ ≈2.45 կգ:
Ստացված արդյունքից պարզ է դառ
նում, որ ձկան իրական զանգվածը փոքր
է 2.5 կգ–ից, և գնում կատարելիս տղան
տուժում է: Հարկ է սովորողների ուշադ
րությունը հրավիրել նաև այն հանգա
մանքին, որ փաստորեն, m0 –ն m1 և m2
մեծությունների միջին երկրաչափականն է
և, համաձայն աշխատանքի սկզբում բեր
ված g ≤ m հայտնի անհավասարության,
առանց խորանալու թվային հաշվարկների
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մեջ, կարելի է պնդել, որ m1 –ի և m2 –ի
ցանկացած արժեքների դեպքում էլ m0 –ն
փոքր կլինի դրանց թվաբանական միջի
նից:
Նշենք, որ վերը նշած g ≤ m հայտնի
անհավասարություն ոչ միայն թույլ է տալիս
առանձին դեպքերում, չխորանալով թվային
հաշվարկների մեջ, համեմատել տարբեր
ֆիզիկական մեծությունների թվային ար
ժեքները, այլև ֆիզիկայի տարբեր խնդիր
ներում վերջինիս կիրառումը դառնում է ան
խուսափելի: Որպես ասվածի վառ օրինակ,
քննարկենք հետևյալ խնդիրը:
Խնդիր 7.

m2

m0

m1

[9] m2 զանգվածով անշարժ գնդի և
դրա ուղղությամբ թռչող m1 զանգվա
ծով գնդի միջև գտնվում է անշարժ գունդ
(նկ. 1): Ինչպիսին պետք է լինի միջան
կյալ գնդի m0 զանգվածը, որպեսզի m2
զանգվածով գունդը բախումից հետո ձեռք
բերի առավելագույն արագություն: Բոլոր
բախումները կենտրոնական և բացար
ձակ առաձգական են:
Լուծում: m1 և m0 զանգվածներով
գնդերի բախման համար գրենք էներգիայի
և իմպուլսի պահպանման օրենքները.
2
2
m1v01
m v2 m v
01
m1v01
01 = ± m1v1 + m0 v ;
= 11 + 0
2
2
2

առաջին գունդը շարժվում է նախկինուղ
ղությամբ, իսկ մինուսը` երբ այդ գունդը
փոխում է շարժման ուղղությունը: Նշված
հավասարումներից համապատասխանա
բար ստանում ենք`
2


m 
m
v =  v01 − 0 v  ; v12 = v012 − 0 v 2 ,
m
m1
1 

2
1

որտեղից էլ`

v=

2m1
v0101 :
m1 + m0

m0 զանգվածով գնդի և m2 զանգվածով
գնդի բախման համար էներգիայի և իմ
պուլսի պահպանման օրենքներից համա
նման ձևով ստանում ենք.
v2 =

2m0
4m1v0101
,
v=
m1m2
m0 + m2
m1 + m2 + m0 +
m0

որտեղ v2 –ը հարվածի հետևանքով
երկրորդ գնդի ձեռք բերած արագությունն
է:
Օգտվելով վերը նշած m ≥ g հայտնի
անհավասարությունից, կարող ենք գրել`

m0 +

m1m2
mm
≥ 2 m0 ⋅ 1 2 = 2 m1m2 ,
m0
m0

հետևաբար`

v2 ≤

4m1v0101
,
m1 + m2 + 2 m1m2

v1 –ը և v –ն, համապատասխա որտեղ հավասարությունը տեղի ունի
նաբար, m1 և m0 զանգվածներով գնդերի
m1m2
միայն m0 =
դեպքում, կամ որ նույնն
արագություններն են բախումից հետո: v01
01
m0
–ով նշանակել ենք m1 զանգվածով գնդի
է` m = m m : Ուրեմն, m2 զանգվա
0
1 2
որտեղ

արագությունը

բախումից

առաջ:

Ընդ

որում, պլյուս նշանը համապատասխա

ծով գունդը բախումից հետո ձեռք կբերի

նում է այն դեպքին, երբ բախումից հետո

առավելագույն արագություն այն և միայն
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այն դեպքում,երբ m0 = m1m2 :
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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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
Անգլերենի ուսուցման գործընթացում
սովորողների լեզվական միջոցների ու
սուցումը նպատակաուղղված է գլխա
վորապես
նրանց
հաղորդակցական
կարողությունների ու հմտությունների
ձևավորմանը: Ինչպես նշվում է մեթոդի
կայում, այդ կարողությունները ներառում
են ընկալողական և վերարտադրողական
խոսքային գործունեությունը։
Հոդվածում դիտարկվում է վերոնշյալ
կարողությունների ինտեգրված ուսուց
ման խնդիրը հաղորդակցական միջա
վայրում բնագիր (authentic) լեզվանյութի
կիրառմամբ։1 Փաստ է, որ հաղորդակցա
կան ուսուցումը արդյունավետ է, եթե լեզ
վական գիտելիքները ձևավորվում ու զար
գանում են խոսքային հաղորդակցության
մեջ, փոխներգործուն միջավայրում, իրա
կան, արդիական համատեքստում։
Հաղորդակցական
ուղղվածությունը
դրսևորվում է խոսքային գործունեության
բոլոր տեսակների ուսուցման համակարգ
ված կազմակերպմամբ: Լեզվահաղոր
դակցության բաղադրիչները հավասար
կարևորության են, նրանք փոխկապակց
ված և փոխպայմանավորված են, ուս
տի ճիշտ չէ դրանցից որևէ մեկի կարևո
րությունը գերագնահատելը: Ուսուցումը
պետք է իրականացնել միաժամանակ,
1 Սույն հոդվածում փորձելով լեզվահաղորդակցա
կան կարողությունների ուսուցումը կապել իրական
կյանքի հետ մենք ձգտել ենք ներկայացնել ժամա
նակակից անգլերենի ուսուցման հաղորդակցական
միջավայրի առավելությունները:
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հենց սկզբից և փոխադարձ կապի մեջ։
Խոսքային գործունեության չորս տե
սակների` ունկնդրելու, խոսելու, ընթեր
ցելու և գրելու արդյունավետ ուսուցումը
ենթադրում է ամենից առաջ լեզվանյութի
հստակեցում: Հնչյունաբանության, քերա
կանության և բառանյութի ճիշտ ընտրու
թյամբ և մշակմամբ է պայմանավորված
խոսքային կարողությունների ուսուցմանն
ուղղված աշխատանքների արդյունավե
տությունը։
Կարևոր է նաև ուսուցման գործըն
թացներն իրականացնելիս նախապես
ճշգրտել լեզու սովորելու նպատակն ու
դրդապատճառը. – Ռեցեպտիվ–ընկա
լողական, թե՞ պրոդուկտիվ–վերարտադ
րողական հմտությունների ձևավորում ու
զարգացում։
Լեզվանյութի այս շերտերի յուրացու
մը համապատասխանաբար ենթադրում
է սովորողների պրոդուկտիվ և ռեցեպտիվ
հմտությունների տարբերակում։
Բնականաբար, պայմանավորված վե
րոնշյալ հանգամանքներով՝ ուսուցման
գործընթացում առանձնանում են ռեցեպ
տիվ–ընկալողական (լսել, ընթերցել) և
պրոդուկտիվ–վերարտադրողական (խո
սել, գրել) վարժություններ ու ռազմավա
րություններ։
ժամանակակից անգլերեն մեթոդա
կան գրականության մեջ հաճախ են գոր
ծածվում authentic activity և communica
tive activity եզրերը [2; 7; 8]։
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Authentic activity–ն ուսուցման այն
գործընթացն է, որը միտված է ուսուցան
վող լեզուն կապելու արդի իրականության՝
կյանքի հետ՝ ապահովելով լեզվի գործա
ծության իրական համատեքստ: Այն նե
րառում է թերթի հոդվածներ, ռադիոհա
ղորդումներ, ինտերնետային վեբ–էջեր,
էլեկտրոնային նամակներ, էլեկտրոնային
բառարան/հանրագիտարան, ձայնագր
ված երկխոսություն, նամակ, օրագրի
գրառում, գովազդ, զեկույց, զբոսաշրջու
թյան գրքույկ և այլն։
Communicative activity–ն (հաղոր
դակցական գործունեություն) ուսուցման
այն գործընթացն է, որը միտված է ու
սուցանվող լեզուն կապելու ժամանակա
կից իրականության հետ` միաժամանակ
ապահովելով բնական–իրական հաղոր
դակցական միջավայր` խոսելու, զրուցակ
ցին սեփական մտքերը հայտնելու, կար
ծիքներ փոխանակելու, համաձայնելու/
չհամաձայնելու, բանավիճելու: Այսպի
սով, լեզվանյութի ուսուցման/յուրացման
գործընթացն ուղղված է սովորողների
հաղորդակցական իրազեկության ձևա
վորմանը, զարգացմանը (communicative
competence), որը եվրոպական բազմա
լեզվակրթության
քաղաքականության
(plurilingualism) հիմնարար փաստաթղ
թերի՝ ԼԻԻՀՀ–ի և Եվրոպական լեզվական
թղթապանակի առանցքն է [1, էջ 69]։
Ընթերցելը
Քանի որ թե՛ ունկնդրումը և թե՛ ընթեր
ցանությունը ընկալողական խոսքային
գործունեություն են, ուստի ունկնդրման
և ընթերցանության վարժությունների կի
րառումը գերազանցապես նպաստում է
սովորողների ընկալողական (ռեցեպտիվ)
կարողությունների զարգացմանը:

Կան ընթ երց ան ութ յան մի քան ի
տասն յակ ի հասն ող տիպ եր, ենթ ատ ե
սակն եր, որոնց մեջ առավ ել կար ևո ր
վում են երկ ուս ը`
1. ընթերցանական կարողությունների ու
հմտությունների զարգացմանը նպա
տակաուղղված ընթերցանություն
2. տեքստի բովանդակությունն ընկալե
լուն միտված ընթերցանություն:
Շատ հաճախ ընթերցելիս սովորող
ներին թվում է, թե տեքստի բովանդա
կությունն ընկալելու համար անհրաժեշտ
է ճանաչել բոլոր բառերը: Նման ձևով
նրանք վարվում են նաև ունկնդրման ժա
մանակ: Եթե նոր նյութ է հանձնարարվում
ընթերցելու, ապա նախ կարդում են շատ
դանդաղ` փորձելով հասնել յուրաքանչյուր
բառիմաստի պարզաբանմանը: Ձգտում
են թարգմանել յուրաքանչյուր բառ՝ կար
ծես վստահ չլինելով, որ կընկալեն տեքս
տի ընդհանուր իմաստը: Պետք է գիտակ
ցել, որ առավել արդյունավետ է տեքստում
փնտրել անծանոթ դարձվածքներ կամ այլ
տիպի կապակցություններ, քան առանձին
բառամիավորներ: Էական նշանակություն
ունի նաև համատեքստը: Այսպես, հետև
յալ օրինակում` “The ball hit her on the nog
gin.” նախադասության մեջ, “noggin” բա
ռը կարող է թվալ անծանոթ: Բայց անգամ
առանց ընկալելու այդ բառի իմաստը, կա
րելի է հասկանալ, որ աղջկան հարվածել
են գնդակով: Հետևաբար, ենթադրվում է,
որ “noggin”–ը մարմնի որևէ հատվածի /
մասի անվանումն է։
Տեքստի ընդհանուր իմաստի կռահմա
նը նպաստում է նաև թեմային նախապես
տեղեկացված լինելը: Տեքստն ընկալելու
համար շատ կարևոր է սովորողների ներ
քին պահանջը` ցանկությունը։
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Հաղորդակցական ուսուցման գործըն
թացում օտար լեզվանյութի յուրացման
ժամանակ դժվարությունները անխուսա
փելի են: Ուստի կարևոր է, որ և՛ սովորող
ները, և՛ ուսուցիչները գիտակցեն, որ.
• լեզվակրթությունը
շարունակական
համակարգված գործընթաց է (life–
long learning), և հնարավոր չէ երբևէ
իմանալ ամեն ինչ,
• կարիք չկա բոլոր բառերը ճանաչելու
կամ դրանց իմաստները փնտրելու բա
ռարանում. տեքստում առկա միավոր
ներից շատերի նշանակությունը կարե
լի է կռահել,
• առավել օգտակար է՝ ձգտել ընկալելու
տեքստի բառախմբերը (clusters), քան
առանձին բառամիավորները, կարևոր
է համատեքստը,
• թեմային նախապես իրազեկ լինելը
էական նշանակություն ունի տեքստի
բովանդակությունն ընդհանրապես և
բառերի իմաստները մասնավորապես
կռահելու գործում:
Առաջադրանքների վրա հիմնված ըն
թերցանություն
Ժամանակակից
տեղեկատվության
արագ հոսքի պայմաններում մարդիկ
գլխավորապես կարդում են ինֆորմացիա
ստանալու նպատակով: Բնականաբար,
ընթերցողը կարող է «սահել» տեքստի
որոշ հատվածների վրայով, որոնք իրեն
չեն հետաքրքրում կամ անհրաժեշտ չեն:
Շատերը չունեն բավարար փորձ նման
ընթերցանության մեջ, սակայն դա կարև
որ հմտություն է, որն անհրաժեշտ է սո
վորողների ընդհանուր ընթերցանական
իրազեկությունը ձևավորելու և զարգաց
նելու գործում:.
• ցուցակներ, ժամանակացույցեր, հե
ռուստածրագրեր,
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• սպորտի/Ֆիլմերի մասին մեկնաբանու
թյուններ,
• ուղեցույցեր, տեղեկագրեր, զբոսաշր
ջության գրքույկներ,
• գովազդներ, լուսավահանակներ, բա
ցիկներ,
• նամակներ, բրենդային խանութների
կատալոգներ, հայտնի ընկերություն
ների գործունեությունը գովազդող
գրքույկներ,
• տարբեր ազգերի ուտեստների անվա
նումներ, ազգային խոհանոցների բա
ղադրատոմսեր,
• եղանակի տեսություն,
• ամսագրի հոդված, թերթի/ինտերնետի
նորություններ։
Հնարավոր է բազմաթիվ նյութեր
գտնել մամուլից, ինտերնետից, օրինակ՝
The Dayly News, New York Times, Wash
ington Post, Gardian և նման այլ թերթերի
նյութերին անդրադառնալը սովորողնե
րին հետաքրքիր է ու ցանկալի, քանի որ
թարմ տեղեկատվությունը ներկայացված
է բնագիր, արդիական լեզվանյութով (au
thentic English): Հետևաբար, նրանք ըն
թերցում են, քանի որ հետաքրքիր է, այլ
ոչ որպես տրված հանձնարարություն կամ
առաջադրանք:
Առաջադրանքների վրա հիմնված
ընթերցանության առավելությունները.
• աշակերտները սովորում են արագ ըն
թերցել,
• նրանք կենտրոնանում են նյութի հիմ
նական գաղափարի կամ տեղեկույթի
վրա,
• անհրաժեշտության դեպքում կարող են
բաց թողնել հատված կամ պարբերու
թյուն,
• ձգտում են յուրացնելու բնագիր լեզվա
նյութը։
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Բնագիր լեզվանյութի գործածումը կա
րող է արդյունավետ լինել նույնիսկ ցածր
դասարաններում, երբ տեքստն ու տրված
առաջադրանքը մատչելի են սովորողին
(օրինակ, պատկերացնենք` պահանջվում
է կարդալ թերթի հոդվածը հեռուստատե
սային շոուի մանրամասներին տեղեկա
նալու նպատակով):
Հետագայում, առավել բարձր փու
լում բնագիր տեքստերի յուրացումն ավե
լի դյուրին է դառնում` պայմանավորված
ձեռք բերած հմտություններով ու կարո
ղություններով, ինչպես նաև ներմուծվող
տեքստերի հետաքրքիր բովանդակու
թյամբ, նյութն ընկալելու անհրաժեշտու
թյամբ (երբեմն բնագիր տեքստերն անհ
րաժեշտ է ընկալել նաև ոչ լեզվակրթական
նկատառումներից ելնելով):
Հարկ է նշել, որ ժամանակի ընթաց
քում բնագիր տեքստերի բովանդակու
թյունն ընկալելիս բառարանից հաճա
խակի օգտվելու կամ միևնույն տեքստը
վերընթերցելու անհրաժեշտությունը աս
տիճանաբար նվազում է` պայմանավոր
ված հետևյալ գործոններով. բառիմաստի
կռահման մեխանիզմի ձևավորում, համա
տեքստ, տեքստի թեմային սովորողների
նախապես տեղեկացված լինելը և այլն:
Բնագիր տեքստերը արժևորելով` մենք
բնավ հակված չենք անտեսելու պարզեց
ված տեքստերի (adapted) գործնական
նշանակությունը: Դրանց հետ աշխա
տանքը խթանում է սովորողների ինք
նավստահությունը, նրանք աստիճանա
բար ձերբազատվում են անկատարության
բարդույթներից, ձևավորվում է ընթերցա
նական իրազեկությունը, ամրապնդվում
են լեզվական գիտելիքները:
Այսպիսով, պարզեցված տեքստերի
գործածությունը կամրջող ռազմավարու

թյուն է բնագիր լեզվանյութի հետ առնչվե
լու համար։
Ունկնդրելը
Լինելով բանավոր հաղորդակցության
ձև՝ ունկնդրումը նույնպես ընկալողական
խոսքային գործողություն է, առանց որի
հաղորդակցություն չի կարող լինել, այլ
կերպ ասած՝ խոսակցությունը չի կայանա:
Կա ակտիվ և պասիվ ունկնդրում:
Ունկնդրումն ակտիվ է, եթե դրան հետև
ում է արձագանքը` պատասխանը: Պասիվ
ունկնդրումը բացառում է որևէ պատաս
խան: Այսպիսով ունկնդրումը նպատա
կային խոսքային գործողություն է, ուստի
ունկնդրելիս բավարար չէ միայն առանձին
բառեր կամ արտահայտություններ ճանա
չելը, տարբերակելը, ընկալելը: Սովորող
ները պետք է լսեն հետաքրքիր թեմանե
րով տեքստեր:
Շատ կարևոր է հաղորդակցության մեջ
ուշադիր ունկնդրելը: Ուստի կանոնավոր
վարժություններով անհրաժեշտ է զար
գացնել սովորողների լսելու ունակություն
ները: Ինչպես ընթերցանության, այնպես
էլ ունկնդրման պարագայում նախընտրե
լի են առաջադրանքների վրա հիմնված
վարժությունները։
Սովորաբար ունկնդրումը համարվում
է պասիվ ընկալողական գործողություն:
Բայց այն կարող է դառնալ ակտիվ: Այս
պես, լեզվակիր զրուցակցին կամ բնագիր
տեքստ լսելը, ինչպես նաև ստուգելը ար
դյունավետ միջոց է ակտիվ ունկնդրման
պրակտկայում:
Հեռուստաշոուից կամ լրատվությու
նից կարելի է ձայնագրել որևէ հատված ու
ներկայացնել սովորողներին: Լսելուց հե
տո նրանք պատասխանում են հարցերին:
Եթե ամբողջովին չեն ընկալում տեքստը,
կարող են օգտվել նկարներից: Անհրաժեշ
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տության դեպքում կարելի է կրկնել ունկնդ
րումը մինչ նյութի ամբողջական ընկալու
մը: Նման վարժությունները նպաստում են
նաև արտասանության և առոգանության
հմտությունների ձևավորմանը։
• Մեկ այլ օրինակում ուսուցիչը նախա
պես ձայնագրում է BBC կամ CNN հե
ռուստաալիքներից եղանակի տեսու
թյունը: Երեխաները լսում են տեքստը
և քարտեզի վրա նշում են ջերմաստի
ճանի փոփոխությունը ըստ տարա
ծաշրջանների:
• Շատ երեխաների հետաքրքրում են
տարբեր ազգերի ուտեստները: Ուսու
ցիչը ներկայացնում է որոշ բաղադրա
տոմսեր, որից հետո նրանք դիտում
են անգլերեն «Խոհանոց» ծրագիրը՝
ձգտելով ընկալելու տեսանյութի բո
վանդակությունը: Վերջում հանձնա
րարվում է կազմել փոքրիկ գրքույկ
տարբեր խոհանոցների կերակրաբա
ղադրատոմսերի վերաբերյալ:
Ուսուցիչը կարող է բարձրաձայն ըն
թերցել բաղադրատոմսը, սովորողնե
րը ունկնդրելիս նշումներ են կատարում,
ապա փորձում տանը ինքնուրույն պատ
րաստել ուտեստը: Արդյո՞ք բոլորը կպատ
րաստեն նույն եղանակով. արդյունքում
պարզ կդառնա, թե նրանք ինչքանով են
յուրացրել լեզվանյութը:
Նկարները, քարտեզները, աղյուսակ
ներն ու տրամագրերը նույնպես օգտա
կար են ունկնդրման ժամանակ: Կարելի
է սովորողներին հանձնարարել՝ գտնել
այս կամ այն վայրը քարտեզի վրա կամ
անգլերեն նկարագրել նկարի բովանդա
կությունը:
Որպես հավելում նշենք, որ անծանոթ
տեքստը ունկնդրելիս սովորողը ձեռք է
բերում կարողություններ/հմտություններ
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նաև բառիմաստի կռահման, բառերի զու
գակցման, ինչպես նաև խոսքաշարում յու
րաքանչյուր լեզվական միավորի ճանաչ
ման և ճիշտ օգտագործման ուղղությամբ:
Եվ չնայած ընթերցանությունը կամ
ունկնդրումը անհատական գործունե
ություն են, այնուամենայնիվ, ուսուցիչը
պետք է կարողանա բոլոր սովորողնե
րին ընդգրկել փոխներգործության մեջ՝
ապահովելով հաղորդակցական բնա
կանոն ուսումնական միջավայր: Սովո
րողներին պետք է տրվեն հնարավորու
թյուններ միմյանց հետ շփվելու, հարցեր
ուղղելու ընթերցած կամ ունկնդրած նյու
թի վերաբերյալ: Համապատասխանա
բար, նման գործընթացները կարելի է
կիրառել նաև խոսելու, գրելու կարողու
թյունները ուսուցանելիս։
Գրելը
Սա նույնպես առանձին խոսքային գոր
ծունեություն է: Ժամանակակից լեզունե
րի դասավանդման մեթոդիկայում գրելու
կարողությունները ենթադրում են գրավոր
խոսքի տիրապետում հաղորդակցական
տեսանկյունից. տարատեսակ փաստաթղ
թերի/ձևանմուշների լրացում, անձնական/
էլեկտրոնային նամակներ, պաշտոնական
նամակագրություն, գրավոր թղթակցու
թյուն և այլն: Անգլերենի գրավոր խոսքի
տիրապետումը ենթադրում է, որ սովորո
ղը պետք է կարողանա ճիշտ գործածել
ակտիվ լեզվանյութին պատկանող բառե
րը, գրագետ շարադրի մտքերը` հետևելով
ուղղագրությանն ու կետադրական կա
նոններին:
Միաժամանակ, գրավոր խոսքը հնա
րավորություն է տալիս բառապաշարի
հարստացման և ամրապնդման բառա
պաշարային վարժությունների, բառե
րի թեմատիկ ցանկերի և այլնի միջոցով,
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նպաստում է քերականական նյութի ու
սուցմանը և ամրապնդմանը քերակա
նական վարժությունների կատարմամբ։
[6, էջ 18]։
Գոյություն ունի հստակ կապ բառերի,
նախադասությունների կամ տեքստերի
գրության և բանավոր արտահայտություն
ների, բառերի ու քերականական ձևերի
մտապահման միջև: Ինչքան ավելի շատ
ենք մենք գրում, այնքան ավելի են զար
գանում տեքստն ընկալելու մեր ունակու
թյունները, ավելի կատարյալ է դառնում
գրավոր խոսքը:
Ժամանակակից լեզուների հաղորդակ
ցական ուսուցման գործընթացում առավել
ողջունելի են այն գրավոր աշխատանքնե
րը, որոնք կազմակերպվում են բնագիր
լեզվանյութի հիման վրա (authentic writ
ing), դրանք են.
• կանոնավոր օրագրեր լրացնելը,
• շարադրություններ գրելը,
• անգլերեն լեզվով բրոշյուրներ պատ
րաստելը,
• տարբեր թեմաներով զեկույցներ գրելը
(My class, Sport in our country, My favou
rite painter և այլն)
• էսսեի մրցույթ կազմակերպելը, հաղթող
ներին մրցանակներով խրախուսելը:
Շատ սովորողներ սակավ հնարա
վորություններ ունեն անգլերեն ազատ
գրելու: Նույնիսկ շարադրություններ գրե
լիս նրանք հաճախ թարգմանություն են
անում: Հետևաբար, առանց ազատ և
ստեղծագործական գրության բավարար
փորձի չի կարող ձևավորվել գրելու իրա
զեկությունը։
Ազատ և ստեղծագործական գրու
թյան առավելությունները.
• Սովորողները բարդույթավորվելու կամ
ամաչելու խնդիր չունեն (ինչը ակնհայտ

է բանավոր խոսքի ուսուցման գործըն
թացում):
• Սովորողները ձգտում են հնարավո
րինս օգտագործել բառապաշարը,
ճշգրիտ ուղղագրությունը, քերականա
կան նմուշները, լեզվախոսքային կա
ռուցվածքները, կետադրությունը:
• Ուսուցչի համար դժվար չէ գնահատել
սովորողի անգլերենի իմացության մա
կարդակը:
• Սովորողները կարող են օգտվել բառա
րաններից՝ յուրացնելով լրացուցիչ ար
տահայտություններ:
• Սովորողները ձեռք են բերում իրենց
մտքերը/տեսակետները գրավոր ար
տահայտելու փորձ:
• Զարգանում է նրանց երևակայական
միտքը:
• Եթե նրանք հմտորեն են գրում անգլե
րեն, ապա կարող են այդպես էլ խոսել.
չէ՞ որ երկու հմտություններն էլ վերար
տադրողական են։
Այսպիսով, անհրաժեշտ է քաջալերել
սովորողներին` զբաղվելու ազատ և ստեղ
ծագործական գրությամբ: Արդյունավետ
կլինի նրանց առաջադրել հետաքրքիր թե
մաներ, իրավիճակներ, լեզվանյութ: Ան
շուշտ, դրական նշանակություն կունենան
նաև ուսուցչի կողմից տետրում արված
խրախուսող ակնարկները։
Խոսելը
Բանավոր խոսքի ուսուցումը նախա
տեսում է ինչպես երկխոսության, այնպես
էլ մենախոսության ուսուցում: Որպես բա
նավոր խոսքի ուսուցման միավոր հանդես
են գալիս իրավիճակային արտահայտու
թյունները, նկարների նկարագրությունը,
փոքր թեմաների շուրջ քննարկումները,
տեքստի կամ զեկույցի վերաբերյալ դի
տարկումները և այլն։
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Բանավոր հաղորդակցության արդյուն
քում ձևավ
 որվում է խոսույթը (discourse):
Բանավոր խոսույթը կապակցված խոսքն
է, որի իմաստը պայմանավորված է հա
մատեքստով և խոսողի ինքնությամբ: Խո
սույթի վերլուծության ժամանակ առանձ
նանում են լեզվի փոխներգործուն և
գործառական գործառույթները։
Տեղեկատվության փոխանցումը գոր
ծառական (transactional) գործառույթ է:
Այն ուղերձամետ է, քանի որ նպատակը
որոշակի գործողության/ակտի իրակա
նացումն է: Որպես օրինակ կարող ենք
նշել գիտական զեկույցները, ականատե
սի վկայությունները, զրույցը հիվանդի և
բժիշկի միջև, լուրերի հաղորդումը և այլն:
Հաղորդակցության ընթացքում շեշտադր
վում են կարևոր մանրամասները: Փաս
տորեն այս գործառույթը նպատակաուղղ
ված է տեղեկատվության փոխանցմանը,
«գործարքների» իրականացմանը։
Այլ հանգամանքներում հաղորդակ
ցությունը կարող է բոլորովին տարբեր
ուղղվածություն կամ երանգ ունենալ,
օրինակ՝ ջերմ, ընկերական զրույցները,
երբ մարդիկ հաճույքով խոսում են փո
խադարձ հետաքրքրություն ներկայաց
նող թեմաներից: Լեզվի այս գործառույթը
փոխներգործուն է։ Այն ունկնդրամետ է
(listener–oriented), նպատակն է պահպա
նել, զարգացնել միջանձնյա հարաբերու
թյունները բանավոր հաղորդակցության
ընթացքում:
Բանավոր հաղորդակցությունը կա
ռավարվում է մի շարք ռազմավարու
թյուններով, դրանք են` մոտավորեցում,
փոխակերպում, բառաստեղծում, իմաստի
մեկնում, խոսակցության թեմայի փոխում,
ժամանակաստեղծ հնարքներ, մարմնի
լեզու, դիմախաղ [4, էջ 123]։
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Ընդհանուր առմամբ բանավոր խոս
քի ուսուցումը կազմակերպելիս հաշվի են
առնվում հետևյալ գործոնները.
• երբ խոսքային գործողությունը մոտի
վացվում է հաղորդակցական միջա
վայր ստեղծելու նպատակով,
• երբ խոսքային գործողությունը կազմա
կերպվում է ինֆորմացիա ստանալու
կամ փոխանցելու նպատակով,
• երբ խոսքային գործողությունը կազմա
կերպվում է փոխներգործության ապա
հովման համար [5, էջ 56]:
Հաղորդակցական կարողությունները
զարգացնելու տեսանկյունից արդյունա
վետ է «տեղեկատվության փոխանցում»
(information transfer) վարժությունների
համակարգը (տեղեկատվության որոշ
«կտորներ» փոխանցվում են աղյուսակնե
րի, տրամագրերի, քարտեզների, նկարնե
րի վրա և այլն)։
Վարժությունների մյուս տիպը կոչվում
է տեղեկատվական բացակ (information
gap) (տեղեկատվությունը փոխանցում
է նա, ով տիրապետում է տեղեկույթին,
հաղորդակցության մյուս մասնակիցը մի
այն ունկնդրում, ընկալում է, նա չունի
ինֆորմացիա): Այս համակարգի վար
ժություններից է «խճանկարը» (jigsaw)
(յուրաքանչյուր սովորող տիրապետում է
ամբողջական ինֆորմացիայի մի կտորի,
խնդիր է դրվում` հավաքել տեքստի բոլոր
«բեկորները»` ինֆորմացիան լիակատար
դարձնելու համար) [9, էջ 80–85]։
Խոսելու կարողությունները զարգաց
նելու տեսանկյունից արդյունավետ են
նաև հաղորդակցական խաղերը, որոնք
ունեն հստակ առաջադրանք, կանոններ,
մասնակիցներ, մրցակցություն, հաղթող
ներ/պարտվողներ։
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Տարբերվում են խաղ եր ի հետ ևյալ
տիպերը.
• Տեղեկատվության բաց խաղեր – Infor
mation gap games (առաջինը հաղթում
է նա, ով կարողանում է հավաքել,
ամբողջացնել անհրաժեշտ ինֆորմա
ցիան մյուս մասնակիցներից)։
• Զուգակցման, հակադրման, համեմա
տության խաղեր – Matching, contrasting
and comparing games։
• Հաջորդականացնող խաղեր – Se
quencing games (առաջինը հաղթում է
նա, ով ապահովում է ճիշտ հաջորդում)։
• Կռահման խաղեր – Guessing games
(առաջինը հաղթում է նա, ով ապահո
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
(հաղթում է նա, ով ամենաուշադիրն է
առաջադրանքը կատարելիս)։
• Հիշողության խաղեր – Memory games
(հաղթում է նա, ով ունի ամենալավ հի
շողությունը)։
• Ընդհանուր լեզվական գիտելիքները
ստուգելու խաղեր – General knowledge
games (հաղթում է նա, ով ունի ամենա
լավ լեզվական գիտելիքները)։
Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ օտար
լեզուների ուսուցման գործընթացում ամե
նակարևոր
 ը սովորողների հաղորդակցա
կան իրազեկության ձևավորումն ու զար
գացումն է, որի իրականացման համար
էական է հաղորդակցական բարեհունչ
միջավայրի պահովումը: Որպեսզի սովո

րողը հաղորդակցվի օտար լեզվով, նա
պետք է ինքնավստահ լինի: Ուստի ուսուց
չի խնդիրն է.
• հաղորդակցվելիս խրախուսել սովո
րողներին,
• դրական ակնարկներ անել, երբ նրանք
խոսում են,
• թույլատրել մայրենին գործածել սահ
մանափակ դեպքերում,
• հաճախակի դիմել դրական ժեստերին,
ապահովել հաղորդակցությունը խթա
նող կեցվածք,
• կիրառել միայն կառուցողական քննա
դատություն,
• կազմել սովորողակենտրոն դասապ
լան,
• ուսուցչի խոսքի տևող
 ությունը հասցնել
բացարձակ նվազագույնի (TTT–Teacher
Talking Time):
Ակնհայտ է, որ խոսքային գործունե
ության բոլոր ձևերն ունեն իրենց ներ
հատուկ խնդիրները, և դրանց հաղ
թահարման համար անհրաժեշտ են
յուրօրինակ լուծումներ: Հաղորդակցա
կան ուսուցման ընթացքում կարևոր է ոչ
միայն հնչյունական, բառապաշարային
և քերականական նյութի ճիշտ ընտրու
թյունն ու ուսուցման կազմակերպումը,
այլև խոսքային գործունեության բոլոր
տեսակների ուսուցման փոխկապակց
ված համադրումը: Այդ համադրությամբ
է ձևավորվում սովորողների լեզվական
գիտելիքների ամբողջական համակար
գը, որն էլ իր հերթին հնարավորություն
է ընձեռում լեզվի ուսուցման գլխավոր`
հաղորդակցական նպատակի իրակա
նացման համար։
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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 проблеме комплексного обучения рецептивной и продуктивной речевой
деятельности учащиеся в процессе обучения английского языка
С. Асатрян
В данной статье обсуждается проблема интегрированного обучения рецептивных и
продуктивных речевых навыков английского языка в пределах аутентичного контекста.
Предлагаются различные подходы и стратегии, которые способствуют развитию
лингвистических знаний студентов и формированию коммуникативной компетенции.
Oчевидно, что и рецептивных и продуктивных навыков есть свои определенные вы
зовы, которые требуют срочных решений.
Чтобы способствовать ученикам эффективное овладение языком и их коммуника
тивная компетентность, необходимо достигнуть правильности в выборе и разработке
языкового материала с одной стороны, и интеграции обучения рецептивных и продук
тивных речевых навыков на другом.
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Мария Айрапетян

Обучение использованию
побудительных предложений в
формулах речевого этикета при устном и
письменном общении на русском языке
Обучение русскому языку как иност
ранному базируется на развитии коммуни
кативной компетенции, которая способна
обеспечить речевое общение (письменное
или устное). Наличие коммуникативной
компетенции у учащегося (лингвистичес
кой, социолингвистической и прагмати
ческой компетенций) является предпосыл
кой развития культуры речевого общения.
Лингвистическая компетенция пред
полагает правильное уместное использо
вание определённых языковых средств в
процессе речевого общения. При обучении
общению (письменному и устному) необхо
димо принять во внимание социолингви
стический и прагматический компоненты,
так как они являются важнейшей состав
ной частью коммуникативно–ориентиро
ванного обучения. Социолингвистическая
компетенция включает в себя знание язы
ковых единиц и условий их применения.
Здесь необходимо отметить роль речевого
этикета, «основными функциями которого
являются коммуникативная, контактоуста
навливаюш
 ая, призыва, привлечения вни
мания, функция вежливости.» (4: 176)
Речевой этикет играет большую роль
в том, как именно используются те или
иные языковые явления. Он регулиру
ет употребление таких формул языка,
как приветствия, прощания, обращения,
просьбы, побуждения, извинения и т. д.

Знание правил речевого этикета помога
ет сгладить противоречия, обеспечивает
неконфликтность общения, вежливость в
определённых ситуациях. Особенно вы
ражается это при устном общении (в те
лефонном разговоре) и при письменном
деловом общении.
При обучении этим двум видам обще
ния необходимо учитывать особенности
средств выражения семантики побужде
ния, принимая во внимание специфику и
параметры, характерные для них.
В данной статье рассматриваются ха
рактеристики устной и письменной форм
общения, специфика и параметры теле
фонного разговора как формы устного
спонтанного диалога, специфика и пара
метры письменного делового общения, а
также система упражнений, направленных
на формирование навыков употребления
побудительных предложений в формулах
речевого этикета в вышеупомянутых ви
дах речевого общения.
Здесь необходимо обратить внимание
на следующие характеристики устного и
письменного общения. Устная форма об
щения имеет такие особенности 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.
Письменная форма общения характе
ризуется:
• речевыми средствами, употребляемыми
только в письменной речи;
• большей структурной сложностью;
• возможностью более обдуманного
использования речевых средств;
• полнотой и развёрнутостью;
• другим способом интонационного
оформления, актуального членения.
(7: 19)
Устная форма общения реализуется
в говорении и аудировании, письменная
форма – в чтении и письме. Взаимосвя
занное обучение всем этим видам речевой
деятельности является предпосылкой для
развития коммуникативной компетенции
учащихся.
Обучение говорению – это обучение
монологической и диалогической речи.
Известно, что особенность диалогической
речи заключается в том, что здесь однов
ременно имеют место восприятие речи,
внутреннее проговаривание и планиро
вание. Кроме того, здесь играют важную
роль такие особенности диалога, как спон
танность речи, частая смена тем речево
го общения, «необходимость постоянно
следить за мыслью собеседника и быстро
реагировать на его реплики, самому ини
циативно продолжать общение». (1: 70).
Специфика телефонного разговора в
том, что это один из особых видов речевой
деятельности (форма устного спонтанного
диалога), «контактное по времени, но ди
стантное в пространстве и опосредован
ное специальными техническими средст
вами общение собеседников, при котором
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отсутствие визуального контакта увеличи
вает нагрузку на устно–речевые средства
взаимодействия партнёров по общению»
(8: 60).
Параметры, характерные для теле
фонного разговора, заключаются в следу
ющем:
• Телефонный разговор характеризует
ся неподготовленностью, в отличие от
большинства других видов речевого
общения, осуществляем
 ых с помощью
технических средств;
• Телефонный разговор – это форма ди
алогической речи;
• Этикет телефонного разговора требует
краткости протекания во времени из–
за невозможности беседы сразу со мно
гими абонентами, из–за неожиданного
звонка и незапланированного наруше
ния распорядка дня адресата; телефон
предназначен для решения срочных
вопросов; время телефонного разгово
ра оплачивается.
• В общении по телефону есть «невер
бальные стимулы, которыми можно
манипулировать. К ним относятся: мо
мент, выбранный для паузы, и её про
должительность; молчание; интонация,
выражающая энтузиазм и согласие или
обратные реакции.» (6: 57)
Процесс обучения нормам телефонно
го этикета строится в зависимости от ре
чевой темы, от ситуаций, возникающих на
уроке, от языкового материала, который
является целью данного этапа обучения.
Существуют следующие правила телефон
ного разговора, на которые следует обра
тить внимание при обучении:
• Следует разграничивать официальные
и неофициальные разговоры.
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• Нельзя звонить незнакомым людям.
Если приходится это делать, нужно обя
зательно пояснить, кто дал телефон.
• Разговор должен длиться 3–5 минут.
• Непозволительно звонящему начинать
разговор с вопросов: «Кто говорит?»,
«Кто у телефона?»
• Существует ряд выражений, которых
надо избегать в ходе деловых телефон
ных разговоров. К такого рода табу от
носятся выражения: «Я не знаю», «Мы
не сможем это сделать», «Вы должны»,
«Подождите секундочку, я скоро вер
нусь», «Нет». Вместо них правильнее
употреблять следующие фразы: «Хо
роший вопрос... Разрешите я уточню
это для вас»; «Для вас имеет смысл...»,
«Лучше всего было бы...», «Для того
чтобы найти нужную информацию, мо
жет потребоваться две–три минуты. Вы
готовы подождать?»
В зависимости от целевой установки
звонящего выделяют несколько типов те
лефонного разговора:
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
общения заключается в том, что «пись
менная речь – это самостоятельная целост
ная целенаправленная речевая структура,
обеспечивающая общение с помощью
текста». (2: 103).
Параметры, характерные для пись
менного общения, следующие:
• наличие автора;
• наличие ситуации;
• наличие соответствующего материала;
• наличие адресата.
На письменное речевое продуцирова
ние влияют и такие факторы, как цель,
предмет, тема, проблема, жанр.(2: 105)
Рассмотрим некоторые языковые осо
бенности, а именно, роль побудительных
предложений в телефонном этикете и в
этикете деловой письменной речи
Телефонный этикет – определённый
набор этикетно–речевых формул общения
по телефону. Обучение телефонному эти
кету на иностранном языке сопряжено с
некоторыми трудностями. Учащимся надо
работать и над интонацией, и над фразами.
Следует отметить роль побудительных
предложений в телефонном разговоре.
Побудительные предложения переда
ют множество оттенков императивности
(приказ, побуждение, просьбу, совет,
предложение, приглашение и т.д.), кото
рые во многом определяются конситу
ацией и интонацией. Одним из необхо
димых средств оформления побуждения
является интонация.
Побудительные предложения, которые
выражают приказ или требование, произ
носятся высоким тоном и характеризуются
большей силой напряжённости.
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Предложения, выражающие совет,
просьбу, мольбу, обычно произносятся
низким тоном и характеризуются меньшей
силой напряжённости.
Интонация является одним из способов
выражения модальности, и интонацион
ные навыки формируются в тесной свя
зи с лексико–грамматическими, которые
способствуют реализации коммуникатив
ного намерения в определённой ситуации.
Основные операции при обучении инто
национному оформлению высказывания
– опознавание, анализ, структурирование
(на интонационном и логико–смысловом
уровне). (5: 147). Здесь можно применить
задания следующ
 его содержания:
• дифференциация на слух высказыва
ний с различными типами интонацион
ных конструкций;
• чтение вслух отдельных предложений;
• условно–коммуникационный
обмен
репликами в форме микродиалогов,
способствующ
 ий развитию навыков
соотнесения интонации в воспринима
емом высказывании с настроением со
беседника;
• чтение диалога с заданной разметкой и
описание отношения говорящих друг к
другу и к данной коммуникативной си
туации;
• высказывание по поводу данной в оп
ределённом диалоге коммуниктивной
ситуации.
Правила речевого этикета при теле
фонном разговоре требуют от говорящих
тактичности, компетентности, доброжела
тельности, владения приёмами ведения
беседы, стремления оперативно и эф
фективно решить проблему или оказать
помощь в её решении. Разговор следует
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вести в спокойном, вежливом тоне. Уме
ренное проявление экспресси свиде
тельствует об убеждённости человека в
том, что он говорит. (6: 62)
Все эти особенности проявляются
не только в интонационном оформле
нии высказывания, но и в его языковом
(лексико–грамматическом)
наполнении,
которое в данном случае основывается
на следующей классификации побуди
тельных предложений: императивные и
безымперативные. Безымперативные в
свою очередь подразделяются на безым
перативные глагольные побудительные и
безымперативные неполные ситуативные
побудительные предложения.
При формировании лексико–грамма
тических навыков использования побуди
тельных предожений целесообразна си
стема работы с соблюдением следующих
этапов обучения:
• ознакомительный этап;
• этап тренировки;
• этап речевой практики.
На ознакомительном этапе могут при
меняться задания для наблюдения и ана
лиза с дальнейшим обучением воспри
ятию и пониманию тех или иных типов
побудительных предложений. Например,
при обучении использованию побудитель
ных предложений в телефонном разгово
ре можно ввести следующие фразы:
• Позовите, пожалуйста, того–то.
• Попросите, пожалуйста, к телефону...
• Передайте, пожалуйста, …
• К сожалению я не могу сейчас гово
рить...
• Не могли бы вы повторить?
• Простите, я не расслышал, что вы ска
зали...
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• Повторите, пожалуйста, последнюю
фразу...
После представления лексико–грамма
тического материала можно дать задания
следующего типа:
• Прочитать диалог и определить, какие
реплики выражают побуждение.
• Прослушать ряд предложений и отме
тить императивные (или безымпера
тивные) побудительные предложения.
• Прочитать текст и определить, какого
типа побудительные предложения бу
дут употреблены в диалоге, который
предстоит прослушать.
На этапе тренировки предлагаются за
дания репродуктивного характера и уп
ражнения по аналогии либо работа на за
вершение высказывания или диалога.
На этапе речевой практики учащиес я
должны придумать и описать ситуацию и
составить соответствующий диалог.
При формировании навыков пись
менного делового общения необходимо
учесть, что основной стилистической чер
той делового письма является императив
ность и предписующ
 е–долженствующее
значение языковых единиц. Точность, не
допускающая инотолкования, как стиле
вая черта способствует речевому вопло
щению основных деловых функций. Для
деловой речи характерна также такая сти
левая черта, как безличность выражения
или неличный характер общения. Усло
вия общения также играют важную роль
при деловом общении, так как в деловой
сфере общение осуществляется по оп
ределённым стандартам. Отсюда и такая
стилевая черта, как стандартизирован
ность (клише, форма). Необходимо также
отметить, что деловым текстам не свойст

венны рассуждение, повествование, опи
сание. (6: 72–73)
Соблюдение всех перечисленных выше
стилевых особенностей является основой
для формирования навыков употребле
ния формул речевого этикета в деловом
общении. «Важная часть делового этике
та – служебная переписка. Каждое письмо
должно быть строго индивидуально. На
него накладывает отпечаток прежде все
го адресат, конкретная ситуация, личность
и должность пишущего. Подход к вопросу
предполагает некий элемент творчества,
но существуют и общие правила.»(6: 63)
В этикете делового письменного общения
роль и влиян
 ие побудительных предложе
ний зависит от цели, адресата, жанра де
лового текста.
Сосредоточим внимание на обучении
составлению деловых писем, поскольку
сюда входят «различные по содержанию
документы, служащие средством общения
между учреждениями, частными лицами в
процессе социальной, управленческой и
производственной деятельности». (2:117).
Деловые письма в зависимости от со
держания бывают информационными,
сопроводительными, гарантийными, рек
ламационными и т.д. В них может содер
жаться запрос, указание, распоряжение,
вопросы, разъяснения, информационные
сообщения, предложение, напоминание,
подтверждение, извещение, приглашение.
Каждая разновидность делового пись
ма обладает определённым аспектом со
держания и языковой формулой. Рас
смотрим вопрос, касающий языковой
формулы, подробнее. Языковая формула
– это различного рода клише, устойчивые
обороты, словосочетания, которые гово
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рят о разновидности письма. Приведём
примеры нескольких разновидностей де
ловых писем, в которых характерным язы
ковым материалом является употребление
побудительных конструкций.
Сопроводительное письмо. Пример
текста:
«Направляем составленный на основе
согласованного проекта договор об арен
де помещений....
Просим подписать, заверить печатью и
выслать один экземпляр в наш адрес.»
Гарантийное письмо. Оно обычно со
стоит из двух частей. В первой содержит
ся выражение просьбы, во второй – подт
верждение гарантии. Пример текста:
«Просим произвести текущий ремонт
помещений...
Оплату гарантируем в соотвтествии
с утверждённой сметой. Наши банковс
кие реквизиты:...»
Письмо–приглашение – предлагает ад
ресату принять участие в каком–либо ме
роприятии. Пример текста:
«Приглашаем Вас принять участие в
научно–методической конференции «...»,
которая состоится в актовом зале … уни
верситета 27–29 марта 2007 г.»
«Просим оказать нам честь своим посе
щением выставки.»
Письмо–запрос – это обращение в ор
ганизацию, содержащее просьбу разъяс
нить положение законодательства, сооб
щить о наличии вакансий и т. д. Пример
текста:
«Комитет по начальному професси
ональному образованию просит пред
ставить до 10 июня т.г. в отдел воспита
тельной работы и социальной защиты
учащихся информацию о состоянии вос
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питательной работы и профилактики пра
вонарушений 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 видно из примеров, для деловой
документации характерно употребление
побудительных конструкций выраженных
односоставными предложениями (опре
делённо–личными, обобщённо–личными,
инфинитивными).
Например, определённо–личные пред
ложения используются при формулиро
вании просьбы: Прошу... Просим...; при
формулировании распоряжения: Прика
зываю...; Разрешаю...; Рекомендую...
В официальной документации обоб
щённо–личные предложения используют
ся в рекомендательных и запретительных
(некатегоричных по форме) формулиров
ках распоряжений: «Будьте осторожны
при переходе железнодорожных путей»
или «Проверяйте сдачу, не отходя от кас
сы». (3: 94)
Инфинитивные односоставные пред
ложения в деловой коммуникации ис
пользуются для распоряжений, которым
придана предельная категоричность фор
мулировки, а также при оформлении рас
порядительной части приказов или поста
новлений. Например:
«Приказываю: выявить случаи непра
вомерного задержания граждан …; прове
рить законность содержания под стра
жей …; контроль за исполнением». (3: 96)
Целевая установка при обучении пись
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менному общению – умение передавать
информацию с помощью письменной
формы соответственно ситуации обще
ния. Обучение письменной речи в деловой
корреспонденции имеет важное значение
в аудиториях, где русский язык не явля
ется специальностью. В соответствии с
целями обучения перед студентами стоит
задача научиться составлять различного
рода письменные тексты. Для людей, про
фессион
 ально связанных с партнёрами по
бизнесу или занимающих официальную
должность, важно владеть особенностя
ми делового письма. Поэтому в подобных
аудиториях обучение письменной форме
общения должно быть организовнно наи
более оптимальным образом.
Формирование умений письменного
высказывания проводится поэтапно.
На первом этапе представляется ас
пект содержания делового письма (что
связано с разновидностью письма), язы
ковой материал (средства выражения се
мантики побуждения в деловой перепис
ке) и ряд упражнений в виде обучающих
тестов (multiple choice). Подобные упраж
нения базируются на таких видах речевой
деятельности, как чтение и аудирование.
Здесь можно применить упражнения
• на составление законченной реплики;
• на выявление цели использования того
или иного слова/словосочетания в тек
сте письма;
• на выявление коммуникативного наме
рения автора.
Задания могут быть следующего со
держания:
• Прочитать текст письма и заполнить
пропуски, выбрав правильный вариант
из трёх данных.

• Прослушать предложения и опреде
лить тип письма, в котором они долж
ны употребляться.
• Прочитать отрывок из делового пись
ма, определить, какая форма побуж
дения в нём использована. Ответ выб
рать из данных трёх.
• Прочитать фрагменты писем и сказать,
являются ли выделенные словосочета
ния/предложения побудительными.
• Прослушать текст письма и определить
его жанр.
• Прочитать текст письма и сказать, кому
оно адресовано.
• Прочитать текст и определить, какова
его цель.
• Прочитать текст письма и сказать, ка
кого характера оно (официальное или
неофициальное).
На втором этапе задания носят репро
дуктивный характер. Они направлены на
развитие механизмов использования дан
ных конструкций в письменной речи и мо
гут быть представлены в виде обучающих
тестов.
• Заполнить пропуски в тексте письма,
выбрав ниболее подходящий по стилю
вариант.
• Переделать текст письма так, чтобы
оно соответствовало коммуникативно
му намерению автора.
• Найти наиб
 олее оптимальный вариант
для выражения категоричной импера
тивности в данном отрывке делового
письма.
• Найти наиб
 олее мягкий или тактичный
вариант для выражения побуждения в
данном отрывке делового письма.
На третьем этапе (речевой практики)
целессобразно давать задания на самосто
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ятельное составление того или иного типа
письма соответственно ситуации или дать
задание на описание ситуации, в которой
подобное письмо могло бы быть к месту.
Обычно на этапе речевой практики можно
применить задания, выполняемые в груп
пах, и задания сугубо индивидуальные.
Перечисленные выше типы заданий
направлены на развитие коммуникатив
ных компетенций учащихся. В них отра
жаются такие характерные черты культу
ры речевого общения на русском языке
в иноязычной аудитории, как стилисти
ческая правильность / уместность, логич
ность и формулы речевого этикета.( 9)
Таким образом, принимая во внима

ние характерные особенности устного и
письменного общения, а также роль со
циолингвистического и прагматического
компонентов в коммуникативно–ориенти
рованном подходе в обучении, мы можем
определить виды операций в зависимо
сти от специфики и параметров устной и
письменной форм общения (телефонный
разговор и деловое письмо), от языкового
материала (средства выражения семанти
ки побуждения). Процесс обучения упот
реблению формул речевого этикета в те
лефонном разговоре и в деловом письме
проводится с соблюдением этапов обуче
ния и реализуется в системе заданий для
каждого этапа в отдельности.

Литература
1.

Васильева Г.М. и другие, Русский язык как иностранный. Методика обучения иностранному
языку: учебное пособие для высших учебных заведений, М., Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2004, 270 с.

2.

Гойхман О. Я., Надеина Т. М., Речевая коммуникация: учебник, 2–е изд., перераб. и доп., М.,
ИНФРА–М, 2007, 325 с.

3.

Гурьева Н. Ю., Русский язык и культура речи// язык и стиль деловой документации: учебное
пособие, М., 2009.

4.

Ипполитова Н. А. и другие, Русский язык и культура речи: учебник, М., ТК Велби, Изд–во
Проспект, 2005, 440 с.

5.

Колкер Я. М., Устинова Е. С., Еналиева Т. М., Практическая методика обучения иностранному
языку, 2–е издание, М., Издательский центр «Академия», 2004, 264 с.

6.

Кукушин В. С., Деловой этикет: учебное пособие, 4–е изд., перераб. и доп, Ростов н/Д:
«Феникс», издательский центр «МарТ», 2010, 304 с.

7.

Пассов Е. И., Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению, М., Рус.
яз., 1989, 276 с.

8.

Русский язык и культура речи: практикум / под редакцией В. И., Максимова, 2–е изд, М.,
Гардарики, 2007, 304 с.

9.

Фаенова М. О., Обучение культуре общения н английском языке, М., Высшая школа, 1991,
144 с.

198

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

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
Դիտարկվում են բանավոր և գրավոր հաղորդակցման յուրահատկությունները:
Քննարկվում են հեռախոսային խոսակցության՝ որպես բանավոր հանպատրաստից
երկխոսության ձևի առանձնահատկությունները և չափանիշները, պաշտոնական նա
մակագրության առանձնահատկություններն ու չափանիշները, ինչպես նաև վարժու
թյունների համակարգը` ուղղված վերը նշված հաղորդակցման ձևերի ժամանակ խոսքի
էթիկետի բանաձևերում հորդորական նախադասությունների օգտագործման հմտու
թյունների զարգացմանը:

199

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՈՉ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ
ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌԻ ԵՎ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ
ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ունկնդրության բուն գործառույթը բա
նավոր խոսքում ամփոփված տեղեկատ
վության ստացումն ու իմաստավորումն
է, որն իրականանում է մտավոր բարդ և
լարված գործունեությամբ: Այն ուղեկցվում
է հոգեբանական մի շարք երևույթների
մասնակցությամբ, որոնցից հատկապես
դրդապատճառը և ուշադրությունը մեծա
պես կարևորվում են հոգելեզվաբանական
և մեթոդական ժամանակակից հետազո
տություններում: Դրանցում արծարծվող
խնդիրները վկայում են, որ դրդապատճա
ռի և ուշադրության գործոնները տեսական
և գործնական կարևորություն են ներկա
յացնում ինչպես բնականոն ունկնդրության
պրոցեսը կատարելագործելու, այնպես էլ
ունկնդրության ուսուցումը արդյունավետ
կազմակերպելու տեսանկյունից:
Գ. Էգանի բնորոշմամբ «դրդապատ
ճառ» (motivation) եզրույթը լայն իմաստով
նշանակում է մարդու ընդհանուր վարք,
իսկ նեղ իմաստով` խոսքային գործու
նեության կոնկրետ դրսևորում (1, 87):
Դ. Ն. Ուզնաձեի մեկնաբանությամբ դրդա
պատճառի հիմքում ընկած է պահանջմո
ւնքը, որը մարդու վարքի վճռորոշ գործոնն
է (2, էջ 49): Դրդապատճառի էությունը և
գործառույթները լայնորեն քննարկվում
են օտար լեզուների և մասնավորապես,
խնդրո առարկա` ունկնդրության ուսուց
մանը նվիրված հետազոտություններում,
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որոնցում արծարծվող առավել ուշագրավ
դրույթները ներկայացնում ենք ստորև:
Մ. Ա. Ակոպովան, Ա. Ա. Ալխազիշվիլ
ին, Ե. Ի. Պասսովը և այլ նշանավոր մեթո
դիստներ համակարծիք են այն հարցում,
որ օտար լեզուների տիրապետելու սովո
րողների հաստատուն դրդապատճառը
ապահովում է խոսքային գործունեության
հիմնական տեսակների` ունկնդրելու, խո
սելու, ընթերցելու և գրելու ունակությո
ւններ զարգացնելու նրանց նպատակադր
վածությունը և ընդհանուր հաջողությունը
(3, 4, 5): Ի. Ա. Զիմնյայան գտնում է, որ
ակտիվության հետ մեկտեղ նաև դրդա
պատճառի առկայությամբ օտար լեզվի ու
սումնառության մեջ ներգրավվելով սովո
րողն ավելի արդյունավետ է հիշում, ավելի
խորն է իմաստավորում ուսումնական
նյութը և ավելի շահագրգռված է այդ ուղ
ղությամբ գործում (6, էջ 110): Դրդապատ
ճառի և ուշադրության գործոնների վերա
բերյալ Մ. Ռոստը նշում է, որ օտար լեզվով
ունկնդրության ունակությունների զար
գացման հետ կապված բոլոր խնդիրների
իրականացումը սովորողներից պահան
ջում է մտավոր լարվածություն, ուշադրու
թյունը կենտրոնացնելու փորձառություն և
այդ գործընթացին բնորոշ դժվարություն
ները հաղթահարելու այլ հմտություններ
(7, էջ 23): Սակայն լեզվաբանական և հո
գեբանական բնույթի մի շարք խնդիրնե
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րի լուծման համար Մ. Ռոստի կարծիքով,
սովորողներին անհրաժեշտ է համապա
տասխան դրդապատճառ, առանց որի,
ունկնդրության ունակությունները չեն կա
րող լիարժեք զարգանալ (7, էջ 23):
Մեթոդական գրականությունից հայտ
նի է, որ օտար լեզուների ուսուցման կա
պակցությամբ առանձնացվում է երկու
տեսակի դրդապատճառ` արտաքին, որը
վերաբերում է օտար լեզուներ յուրացնելու
հասարակական պահանջին, և ներքին,
որը ներառում է տվյալ լեզվի յուրացման
գործընթացը (8, էջ 5): Ասվածը հիմք ըն
դունելով օտար լեզուների իմացության
հասարակական պահանջը պետք է դի
տարկել` իբրև հիմնարար դրդապատճառ,
իսկ առանձին օտար լեզուների և դրանց
շրջանակում խոսքային գործունեության
տեսակների յուրացումը` որպես տվյալ
դրդապատճառից բխող գործունեություն,
որը կարող է բնութագրվել «շարժառիթ»
տերմինով:
Դրդապատճառի և շարժառիթի դերն
ու նշանակությունը հատկապես մեծ են ոչ
լեզվական ֆակուլտետում, որտեղ օտար
լեզվի ուսուցում ն ավանդաբար կազմա
կերպվում է սուղ ժամաքանակի և ուսում
նական անհրաժեշտ միջոցների բացա
կայության պայմաններում: Տ. Ա. Նամի
դիտարկմամբ, ուսումնական անբավա
րար պայմաններում շարժառիթը էական
դերակատարում ունի սովորողների դրա
կան տրամադրվածությունը, հետևող
 ա
կան աշխատանքը, դժվարությունները
հաղթահարելու հաստատակամությունը և
օտար լեզվի յուրացման ընդհանուր հաջո
ղությունը ապահովելու գործում (9, էջ 95):
Այդ համատեքստում Ջ. Նեյդերհաուզերը
գրում է` «…անգլերեն լեզու յուրացնող ու
սանողները չեն կարող լիովին ի հայտ բե

րել իրենց ներուժը՝ չունենալով համապա
տասխան շարժառիթ» (10, էջ 38):
Քննարկելով անգլերեն լեզվով ունկնդ
րության և դրա ուսուցման համալիր
խնդիրները՝ Արիել Ֆ. Նունյես Սանչեսը
մեծապես կարևոր
 ում է շարժառիթի առ
կայության հանգամանքը, որովհետև այն
անմիջականորեն կապված է հաղորդակց
ման նոր միջոցով բանավոր տեղեկատ
վություն ստանալու հնարավորության և
հեռանկարի հետ (11, էջ 94): Ընդ որում,
հենց շարժառիթն է, որ մեծացնում է հա
ղորդման բովանդակությունն ընկալելու
ունկնդրի շահագրգռվածությունը և հե
տաքրքրությունը, որոնք նպաստում են,
որ նա պատրաստակամորեն ընդունի նոր
տեղեկատվություն, ինչպես նաև փորձի
կանխագուշակել խոսքի իմաստն ու զար
գացման ընթացքը: Ունկնդրության պրո
ցեսում շարժառիթի գործառույթը տեքստի
իմաստային բովանդակությունը վերծա
նելն է, քանի որ` «…միայն իմաստը հաս
կանալու ցանկությունն է, որ ունկնդրին
ստիպում է հաղթահարել այդ գործընթա
ցի դժվարությունները՝ լարելով ուշադրու
թյունը, հիշողությունը և հոգեբանական
ողջ համալիրը» (11, էջ 94):
Վերը ասվածը մատնանշում է, որ սո
վորողի շարժառիթների ըստ ամենայնի
խթանումը հանդիսանում է ինչպես օտար
լեզվով ունկնդրության, այնպես էլ խոս
քային գործունեության բոլոր տեսակնե
րի փոխկապակցված ուսուցման որակը
բարելավելու իրական միջոց: Սակայն
խնդիրն այն է, որ մեթոդիկայում դեռևս
չեն մշակվել ոչ լեզվական ֆակուլտետում
մասնավորապես` օտար լեզվով ունկնդ
րության ուսուցման համար անհրաժեշտ
շարժառիթների ստեղծման պայմաննե
րի, դրանց խթանման, ազդեցության չա
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փանիշների, կառավարման և այլն հանձ
նարարականներ, համալիր հնարքներ
և միջոցներ: Այդ բացը մասամբ լրացնե
լու նպատակով մեր կողմից կատարվել է
որոշ հետազոտական աշխատանք.
Փորձի վկայությամբ ոչ լեզվական ֆա
կուլտետում օտար լեզվով ունկնդրության
յուրացման շարժառիթների խթանմանը
առավել կարող են նպաստել`
• ուսանողների ապագա մասնագիտու
թյան վերաբերյալ ուշագրավ տեղեկու
թյունները,
• ուսանողներին հայտնի մասնագիտա
կան հարցերի օտար լեզվով քննարկումը,
• ուսանողների կյանքը և առօրեական
խնդիրները շոշափող թեմաներով
զրույցը,
• ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովր
դի մշակութային հետաքրքրաշարժ
տեղեկատվությունը,
• օբյեկտիվ քննադատությունը, հումորը
և սատիրան,
• ուսանողների կողմից օտար լեզվի յու
րացման միջանկյալ հաջողությունների
խրախուսումը,
• լեզվի յուրացման ընթացքում ուսա
նողների անհաջողությունների վերլու
ծությունը և գործնական խորհուրդներ
տալով նրանց հուսադրումը,
• օտարալեզու գիտելիքների և ունա
կությունների միջանկյալ և ամփոփիչ
ստուգումներին ուսանողների պա
տասխանատվության բարձրացումը,
• դիպուկ օրինակներով օտար լեզուների
տիրապետելու առավելությունները և
ընձեռած հնարավորությունները պար
բերաբար բացատրելը և այլն։
Պետք է նկատել, որ ոչ լեզվական յու
րաքանչյուր ֆակուլտետում օտար լեզվով
ունկնդրության և խոսքային գործունեու
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թյան մյուս տեսակների ուսուցման համար
անհրաժեշտ շարժառիթներն ունեն իրենց
առանձնահատկությունները և ինքնատիպ
դրսևորումները: Սակայն դրանք բոլորն
ունեն մի ընդհանրություն` մասնագիտա
կան և հաղորդակցական կոմպետենտու
թյունների փոխկապակցված ուսուցմանը
նպաստելու գործառույթ: Այդ համատեքս
տում, ըստ Մ. Վ. Լյախովիցկու` «…ոչ լեզ
վական բուհում մեթոդական ճիշտ աշխա
տանքի պարագայում շարժառիթի գործոնը
վերածվում է նյութական ուժի: Ուսանողը
ցանկանում է բազմակողմանի յուրացնել
իր մասնագիտությունը, և նա քաջ գիտակ
ցում է, որ օտար լեզվի գործնական տիրա
պետումը իրեն անգնահատելի օգնություն
կցուցաբերի ինչպես մասնագիտական
գրականությունից օգտվելու, այնպես էլ
օտարերկրացի իր մասնագիտության տեր
մարդկանց հետ անմիջականորեն շփվելու
հարցերում» (12, էջ 119):
Օտար լեզվի ուսուցման գործընթա
ցում շարժառիթի գործոնը համակողմա
նի հետազոտողներից շատերը խորհուրդ
են տալիս անհիմն չգերագնահատել դրա
իրական հնարավորությունները: Ինչպես
նշում է Ն. Վ. Բագրամովան, որքան էլ որ
շարժառիթի գործոնը նշանակալի է օտար
լեզվի ուսուցման ընդհանուր արդյունա
վետությունը բարձրացնելու գործում, այ
նուամենայնիվ այն ի զորու չէ հաղթա
հարելու բոլոր դժվարությունները (13, էջ
81): Այսպես, օրինակ` լեզվական և մաս
նագիտական ենթալեզվի կոմպետենտու
թյան, բազմալեզվության պայմաններում
լեզուների փոխներգործության, խոսքա
յին գործունեության տեսակների փոխկա
պակցված ուսուցման, ունկնդրելու, խոսե
լու, կարդալու և գրելու ունակությունների
և կարողությունների հարաբերակցված և
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ներդաշնակ զարգացման, ինչպես նաև
բազմաթիվ այլ խնդիրներ շարժառիթի
գործառույթից դուրս են: Այլ կերպ ասած,
օտար լեզվի ուսուցումը ներառում է բազ
մաբնույթ խնդիրներ, որոնց լուծումը պա
հանջում է մեթոդական համալիր միջոց
ներ ու միջոցառումներ, որոնցից մեկն էլ
շարժառիթն է:
Հարկ է նշել, որ շարժառիթի ազդեցու
թյան աստիճանը ի հայտ է գալիս այնպի
սի գործոններով, ինչպիսիք են` նոր լեզվի
յուրացման ուղղությամբ կատարված աշ
խատանքի արդյունքից բավարարվածու
թյունը, հաղորդակցվելու շարունակական
ցանկությունը, առարկայի նկատմամբ
հետաքրքրությունը,
ուսումնառության
տվյալ պահին անհրաժեշտ ուշադրությու
նը և այլն: Ինչ վերաբերում է օտար լեզվով
ունկնդրության համար անհրաժեշտ ու
շադրությունը կենտրոնացնելու ունակու
թյուններին, ապա հասկանալի է, որ ուսա
նողների մեջ դրանք ձևավորվում են նաև
այլ առարկաների ուսումնասիրության
գործընթացում: Անշուշտ, մայրենի լեզվով
ունկնդրելիս ձեռք բերված ուշադրությունը
կենտրոնացնելու ուսանողների փորձա
ռությունը այս կամ այն չափով նպաստում
է նաև օտար լեզվով ունկնդրելու զարգաց
մանը: Այդուհանդերձ, չպետք է անտեսել
այն հանգամանքը, որ մայրենի և օտար
լեզուներով արտահայտված խոսքը հաս
կանալու համար պահանջվում է տարբեր
աստիճանի ուշադրության լարում: Վեր
ջինս պայմանավորված է ոչ միայն օբյեկ
տիվ, այլև սուբյեկտիվ բնույթի հանգա
մանքներով, այսինքն` ինչպես մայրենի և
օտար լեզուներով ունկնդրության փորձա
ռությամբ ձեռք բերված ունակություննե
րով, այնպես էլ սովորողներից յուրաքան
չյուրի հոգեբանական և բնախոսական մի
շարք բնութագրերով:

Կասկած չի հարուցում, որ օտար լեզ
վով ունկնդրության գործառույթի շրջա
նակում լեզվաբանական և հոգեբանական
բոլոր գործոնների միագումար արդյու
նավետության կարևոր
 ագույն գրավա
կանը ունկնդրի պատշաճ ուշադրության
առկայությունն է: Ի հաստատումն այդ
դրույթի՝ Լ. Յու. Կուլիշը գրում է. «…խոս
քի ընկալման «որակը» կախված է լսելու
պահին ունկնդրի ուշադրության աստիճա
նից, որն, իր հերթին, կապված է խոսքի
շարժառիթի, ինչպես նաև նրա հոգեկան
և ֆիզկական վիճակի հետ» (14, էջ 224):
Քանի որ ուրիշի խոսքով արտահայտված
մտքերը կամ մտադրություններն իմաս
տավորվում են լեզվական նյութի հիման
վրա, ուստի բառանյութի, հնչյունաբանու
թյան և քերականության փոխկապակց
ված տիրապետման բարձր մակարդա
կի պարագայում միայն ունկնդրի համակ
ուշադրությունը կարող է կենտրոնանալ
ասույթի իմաստային բովանդակության
վրա (14, էջ 255):
Անդրադառնալով ունկնդրության ու
սուցման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոն
ներին՝ Ա. Վ. Գավրիլովան գրում է` «Եթե
ընդունենք, որ շարժառիթը ավելի օբյեկ
տիվ գործոն է, քան առանձին վերցրած
սովորողի ֆիզիկական և հոգեբանական
վիճակը, ապա տրամաբանական է են
թադրել, որ ուսանողների հենց անհատա
կան բնութագրերը կարող են անմիջա
կանորեն ազդել ընկալման որակի վրա»
(15, էջ 25): Ունկնդրության պարագայում,
դրանցից ամենակարևոր
 ը, թերևս, ուշադ
րությունն այդ պրոցեսում կենտրոնացնե
լու ունակություններն են: Դրանցով պետք է
բացատրել, որ տվյալ օտար լեզվին արդեն
բավարար չափով տիրապետող ուսանող
ներից շատերն ունկնդրելիս իրենց հնա
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րավորություններից հաճախ ավելի վատ
են ընկալում բանավոր խոսքը` ճշգրիտ
չեն ըմբռնում կամ չեն հասկանում ասույ
թի իմաստը: Եվ ընդհակառակը, օտար
լեզվի
իմացությամբ
համեմատաբար
թույլ ուսանողներից ոմանց հաջողվում է
ավելի արդյունավետ ունկնդրել՝ շնորհիվ
իրենց ուշադրությունը այդ պրոցեսում
լարելու կարողությունների: Հետևապես,
օտար լեզվի ուսուցման և մասնավորա
պես ունկնդրության ունակությունների ձև
ավորման ու զարգացման գործընթացում
անհրաժեշտ է տանել համակարգված և
հետևողական աշխատանք:
Ի մի բերելով վերը ասվածը կարելի է եզ
րահանգել, որ ոչ լեզվական ֆակուլտետում
օտար լեզվով ունկնդրության ուսուցման ար
դյունավետությունը հայտնի չափով պայմա
նավորված է դրդապատճառի, շարժառիթի
և ուշադրության հոգեբանական գործոննե
րով: Բազմաթիվ մեթոդիստների կարծիքով
և դասավանդման մեր փորձի վկայությամբ
ներկայիս իրողություններով թելադրված`
օտար լեզուների տիրապետելու դրդա

պատճառը` որպես արտաքին ազդակ
խիստ դրական դեր է խաղում խոսքային
գործունեության բոլոր տեսակներին տիրա
պետելու ուսանողների ձգտումը ապահովե
լու համար (3,6,9,13,15): Ինչ վերաբերում է
օտար լեզվով ունկնդրության արդյունավետ
ուսուցման համար անհրաժեշտ` շարժա
ռիթի և ուշադրության գործոններին, ապա
հարկ է նշել, որ դասախոսները դրանց դերը
դեռևս ըստ արժանավույն չեն կարևորում, և
որպես հետևանք` դրանց մասնակցությունը
ուսուցման գործընթացում ապահովելու ուղ
ղությամբ բավարար միջոցներ չեն ձեռնար
կում: Ընդ որում, պետք է հաշվի առնել այն
իրողությունը, ըստ որի, եթե օտար լեզվով
բնականոն ունկնդրության համար անհրա
ժեշտ ուշադրության փորձառությունն ու
սանողները կարող են ձեռք բերել նաև այլ
առարկաներ ուսումնասիրելիս, ապա խոս
քային գործունեության այդ տեսակի ար
դյունավետ յուրացման համար ոչ պակաս
կարևոր` շարժառիթները ձևավորվում ու
զարգանում են բացառապես օտար լեզվի
պարապմունքներին։
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Факторы мотивации и концентрации внимания в процессе обучении
иноязычному аудированию на неязыковом факультете
Т. Геворкян
В статье приводятся достоверные данные, подтверждающие зависимость эффек
тивности обучения иноязычному аудированию от наличия у обучаемых должного вни
мания и мотивации. Однако на практике многие преподаватели иностранных языков не
придают должного значения этим факторам и, посуществу, систематической и целенап
равленной работе по развитию навыков концентрации внимания, а также повышении
мотивации на занятиях не ведутся. Не учитывается, что если студенты могут приобре
сти навыки концентрации внимании на занятиях по другим дисциплинам, то мотивация
для данного вида речевой деятельности может быть приобретена исключительно на
занятиях иностранным языком.
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 դարաշրջանում իրականաց
վում են բարեփոխումներ բարձրագույն
մանկավարժական դպրոցում, որը պայ
մանավորված էր Հայաստանի կրթական
համակարգի ինտեգրմամբ եվրոպակա
նին՝ անցում կատարելով նոր ուսումնա
կան պարադիգմի, որտեղ առաջնահեր
թությունը տրվում է անհատի շահերին,
համապատասխան
հասարակության
ինտենսիվ զարգացման միտումներին,
կրթության ընդհանուր արդիականացմա
նը, որը պահանջում է ուսուցիչների պատ
րաստում, որոնք ունակ կլինեն լուծելու
նոր դասի մասնագիտական խնդիրներ:
Բարեփոխումների նախաձեռնումն առա
ջացնում է բարձրագույն մանկավարժա
կան կրթության նոր նպատակներ: Այդ
նպատակներն են՝ հասցնել ուսանողնե
րին` ապագա ուսուցիչներին, այնպիսի
մակարդակի, որի մասնագիտական կոմ
պետենտության մակարդակը կտա նրան
հնարավորություն լուծելու մասնագիտա
կան խնդիրներ, որոնք առաջանում են
մանկավարժական գործունեության իրա
կան իրավիճակներում:
Այդ առումով ծագում է խնդիր գտնելու
մանկավարժական նորարարություններ,
որոնք կապահովեն ապագա ուսուցիչնե
րի պատրաստման գործընթացի որակը:
Այս խնդրի խոստումնալից լուծումներից
մեկն է օգտագործել կոմպետենտության
մոտեցման գաղափարներն ապագա ու
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սուցիչների մասնագիտական պատրաստ
ման գործընթացում ընդհանրապես, և
ինֆորմատիկայի ուսուցիչների` մասնավո
րապես: Կոմպետենտության մոտեցման
սոցիալական նշանակությունը Հայաս
տանի բարձրագույն մանկավարժական
կրթության զարգացման համար, օտա
րերկրյա մեթոդական և մանկավարժա
կան վերապատրաստման դպրոցի փորձի
հետազոտությունը Հայաստանի ժամա
նակակից մանկավարժական միության
կողմից և հետազոտական ինֆորմատի
կայի ուսուցման մեթոդների հարցերի ան
բավարար ուսումնասիրությունը հիմնված
կոմպետենտության մոտեցման վրա հնա
րավորություն են տալիս նշելու այս մեթո
դի արդիականությունը և կիրառման անհ
րաժեշտությունը:
Այս հոդվածի նպատակն է ցույց տալ
ապագա ինֆորմատիկայի ապագա ուսու
ցիչների համար համակարգչային գրաֆի
կայի դասավանդման մեթոդի մշակման
անհրաժեշտությունը, հիմնված կոմպե
տենտության մոտեցման վրա, որը կնպաս
տի ինֆորմատիկայի ուսուցիչների մասնա
գիտական կայացմանը և զարգացմանը:
Ընդհանուր մեթոդաբանական մա
կարդակի վրա ձևակերպված խնդիրնե
րը, կոմպետենտության մոտեցման կի
րառման հնարավորությունը ուսուցիչների
մասնագիտական պատրաստման ընդ
հանրապես և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
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ների, մասնավորապես, դեռևս չեն գտել
համարժեք արտացոլում մանկավարժա
կան բուհերի ուսումնական առարկանե
րի դասավանդման կատարելագործման
տեսական և գործնական ուսումնասիրու
թյունների մեջ:
Մինչ այսօր չկա զարգացող համակարգ
չային գրաֆիկայի անհրաժեշտության և
արդյունավետ օգտագործման հնարավո
րության տեսական հիմնավորում՝ որպես
ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցիչների
մասնագիտական կոմպետենտության ձև
ավորման և զարգացման միջոց:
Մանկավարժական բուհերում առկա
համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման
մեթոդները շատ դեպքերում մնում են
ավանդական, որոնք ուսուցման գործըն
թացի գործնական աշխատանքներում
չեն իրականացնում կոմպետենտության
մոտեցման մեխանիզմները, որպես ուսու
ցիչների կրթական գործընթացի բարձ
րացման միջոց:
Նշված դրույթները ցույց են տալիս
հատուկ գիտական և ուսումնամեթոդա
կան հետազոտությունների անհրաժեշ
տությունը, որոնց արդյունքները, պետք է
լինեն կոմպետենտության մոտեցման օգ
տագործման գաղափարների տեսական
հիմքերը և գործնական խորհրդատվու
թյուններն ինֆորմատիկայի ուսուցիչների
մեթոդական պատրաստման մեջ:
Հետազոտական աշխատանքի խնդի
րը կապված է ինֆորմատիկայի ուսուցիչ
ների պատրաստման հետ՝ հաշվի առնե
լով «ինֆորմատիկա» գիտության արագ
զարգացումը, օգտագործելով մեթոդներ,
որոնք կաջակցեն նրա մասնագիտական
կայացմանը և կնպաստեն ինովացիոն
ոլորտում նրա մասնագիտական հմտու
թյունների զարգացմանը:

Հետազոտական
աշխատանքի
խնդիրն է նաև մշակել համակարգչային
գրաֆիկայի դասավանդման մեթոդներ
ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցիչների
համար հիմնված կոմպետենտության մո
տեցման վրա, որը կնպաստի ինֆորմա
տիկայի ապագա ուսուցիչների մասնագի
տական կայացմանը եթե`
• դասընթացի
բովանդակությունը
կընտրվի՝ հաշվի առնելով ծրագրային
ապահովման և կոմպետենտության
մոտեցման զարգացումը,
• կմշակվի խնդիրների համակարգ,
որը կօգտագործվի ինֆորմատիկայի
ապագա ուսուցիչների մոտ տարբեր
կոմպետենտության
մոտեցումների
ձևավորման և զարգացման համար և
կապահովի նրանց ակտիվ գործունեու
թյան դիրքը,
• կմշակվեն ոչ միայն համակարգչային
գրաֆիկայի իմացության, այլ նաև հա
մակարգչային գրաֆիկայի գիտելիք
ների օգտագործման հմտությունները
մասնագիտական խնդիրների լուծման
մեջ, նրանց մասնագիտական համա
պատասխանության գնահատման հա
մակարգերը:
Ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցիչ
ների մակարդակը բարձրացնելու համար
պետք է իրականացնել հետևյալ քայլեր`
1. որոշել ինֆորմատիկայի ապագա ու
սուցիչների մասնագիտական պատ
րաստման որակի բարելավման ու
ղիներ համակարգչային գրաֆիկայի
բնագավառում՝ հիմնված տեսական
վերլուծությունների վրա՝ բուհերի դա
սախոսների, ուսուցիչների և ուսանող
ների հետ աշխատելով դիագնոստիկ
մեթոդներով,
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2. վերլուծել ինֆորմատիկայի ապագա
ուսուցիչների համակարգչային գրա
ֆիկայի ուսուցման առանձնահատկու
թյունները՝ հիմնված կոմպետենտու
թյան մոտեցման վրա,
3. առաջարկել համակարգչային գրաֆի
կայի ուսուցման մեթոդներ՝ մշակված
կոմպետենտության
մոտեցումների
հիման վրա, որն էլ կնպաստի ինֆոր
մատիկայի ապագա ուսուցիչների կա
յացմանը,
4. մշակել ուսումնական, մեթոդական
համալիր «Համակարգչային գրաֆի
կա», որը կպարունակի ուսուցողա
կան ծրագրեր, տարբեր մակարդակի
ուսուցողական խնդիրների ձեռնարկ,
ցուցադրական ծրագրերի փաթեթ, հա
մակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման
Web դիզայնի հիմնական դասընթաց,
5. մշակել ինֆորմատիկայի ապագա ու
սուցիչների մասնագիտական բնագա
վառում կոմպետենտության գնահատ
ման համակարգը և համակարգչային
գրաֆիկայի հմտությունների օգտա
գործման աստիճանը մասնագիտա
կան խնդիրների լուծման մեջ,
6. հաստատել առաջարկվող մեթոդի ար
դյունավետությունն ինֆորմատիկայի
ապագա ուսուցիչների մասնագիտա
կան կայացման մեջ:
Մեթոդի տեսական նշանակությունը
կայանում է`
• ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցիչնե
րի մասնագիտական կոմպետենտու
թյան ուղիները բացահայտելու և բարե
լավելու, ինչպես նաև համակարգչային
գրաֆիկայի ուսուցման գործընթացում
կոմպետենտության մոտեցման տրա
մաբանության մեջ,
• ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցիչնե
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րի համակարգչային գրաֆիկայի ու
սուցման մեթոդիկայի մշակման մեջ,
հիմնված կոմպետենտության մոտե
ցումների վրա,
• օգտագործելով մշակված մեթոդը՝ հիմ
նավորել ինֆորմատիկայի ապագա ու
սուցիչների պատրաստման արդյունա
վետության աստիճանի բարձրացումը:
Ինչպիսի՞ գրաֆիկական փաթեթների
դասավանդման մեթոդներ պետք է տիրա
պետի ինֆորմատիկայի ապագա ուսուցի
չը դասավանդելով դպրոցում «Ինֆորմա
տիկա» առարկան:
Համակարգչային գրաֆիկայի հետ
աշխատանքը անհատական համակարգ
չի օգտագործման ամենահեղինակավոր
ուղիներից մեկն է, և այս աշխատանքով
զբաղվում են ոչ միայն արհեստավարժ
նկարիչները և դիզայներները: Ցանկացած
ձեռնարկությունում ժամանակ առ ժամա
նակ կա անհրաժեշտություն գովազդելու
իրենց ձեռնարկությունը թերթերում և ամ
սագրերում կամ պարզապես թողարկելու
գովազդային թերթիկներ կամ գրքույկներ:
Առանց համակարգչային գրաֆիկայի չի
կարող աշխատել ոչ մի մուլտիմեդիա
ով աշխատող ծրագիր, համակարգչային
խաղ կամ առցանց հանրագիտարան:
Գրաֆիկայի վրա աշխատանքը կազմում
է ծրագրավորողների թիմերի ժամանակի
90%–ը: Խմբագրություններում և հրատա
րակչություններում հիմնական ժամանա
կը ծախսվում է գրաֆիկական ծրագրերով
գեղարվեստական և նախագծային աշխա
տանքների վրա, չնայած այն հանգաման
քին, որ կան համակարգչային գրաֆիկա
յի շատ ծրագրեր: Սակայն հիմնականում
համակարգչային գրաֆիկայի ծրագրերը
լինում են երեք տեսակ` կետային, վեկտո
րային և ֆրակտալ:
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Կետային պատկերներն օգտագործ
վում են մուլտիմեդիայում և տպագրական
հրատարակչություններում: Պատկերնե
րը, պատրաստված կետային գրաֆիկա
յի միջոցներով, հազվադեպ են ստեղծում
ձեռքով համակարգչային ծրագրերի օգ
նությամբ, հաճախ օգտագործում են այդ
նպատակի համար տեսածրված պատ
կերներ կամ լուսանկարներ: Վերջերս,
կետային պատկերների ներմուծման հա
մար լայնորեն օգտագործում են թվա
յին լուսանկարչական ապարատներ և
տեսախցիկներ: Ըստ այդմ էլ՝ կետային
խմբագրիչների մեծ մասը նախատեսված
է ոչ միայն պատկերները ստեղծելու, այլ
դրանք խմբագրելու համար: Կետային
գրաֆիկան նկարագրում է պատկերները՝
օգտագործելով գունավոր կետեր, որոնք
կոչվում են պիքսելներ: Կետային գրաֆի
կայի խմբագրման ընթացքում, պատկեր
ների որակը կարող է փոխվել: Մասնա
վորապես, փոխելով կետային պատկերի
չափսը կարող ենք հանգեցնել եզրերի
լղոզմանը, որովհետև պիքսելները կվե
րաբաշխվեն ցանցի վրա: Եթե կետային
պատկերը ձգենք, այդ դեպքում կձգվեն
պիքսելները, և պատկերը կնմանվի ուղ
ղանկյունների հավաքածույի: Այսինքն,
բարձր թույլատրելիության դեպքում, հնա
րավոր է պատկերի ձևախախտում, որը
չի անդրադառնա պատկերի որակի վրա:
Ցածր որակի արտածման սարքի վրա կե
տային գրաֆիկայի արտածումը, որը ունի
բարձր որակ, կբերի որակի անկման:
Վեկտորային գրաֆիկայի ծրագրա
յին գործիքները, ընդհակառակը, հիմնա
կանում նախատեսված են պատկերների
ստեղծման այլ ոչ թե խմբագրման համար:
Այդ գործիքները լայնորեն օգտագործվում
են գովազդային գործակալություններում,
խմբագրությունների և հրատարակչու

թյունների դիզայներական գրասենյակ
ներում: Ձևավորման աշխատանքները՝
հիմնված տառատեսակների և պարզ
երկրաչափական տարրերի օգտագործ
ման վրա, վեկտորային գրաֆիկայի մի
ջոցներով շատ ավելի հեշտ են լուծվում:
Բարձր գեղարվեստական ստեղծագոր
ծությունների օրինակներ կան ստեղծված
վեկտորային գրաֆիկայի միջոցներով,
բայց դրանք բացառություններ են, այլ ոչ
կանոն, քանի որ գեղարվեստական պատ
կերների ստեղծումը վեկտորային գրաֆի
կայի գործիքներով չափազանց դժվար է:
Վեկտորային գրաֆիկան պատկերում
է նկարներ՝ օգտագործելով գծեր և կորեր,
որոնք կոչվում են վեկտորներ, ինչպես
նաև գունային վահանակներ: Օրինակ՝
փայտի թերթիկի պատկերը նկարագրում
է մի կետ, որի միջով գիծ է անցնում՝ ստեղ
ծելով թերթիկի եզրագիծը: Տերևի գույնը
սահմանում է եզրագծի և եզրագծի ներսում
տարածքի գույնը: Խմբագրելով վեկտո
րային գրաֆիկայի միջոցներով ստեղծած
պատկերը՝ դուք փոխում եք ուղիղ և կոր
գծերի պարամետրերը, որոնք ձևավորում
են այդ պատկերի տեսքը: Դուք կարող եք
տեղափոխել տարրեր, փոխել չափսը, ձևը
և գույնը, սակայն դա չի ազդի որակի վրա,
մինչ դեռ կետային էֆեկտները վեկտորա
յին նկարների համար անթույլատրելի են
առանց նկարների վերծանմանը` կետայի
նի: Վեկտորային գրաֆիկան չի կախված
թույլատրելիությունից, այսինքն, կարող
է ցուցադրվել տարբեր ելքային սարքերի
վրա, որոնք ունեն տարբեր թույլատրելիու
թյան աստիճան առանց որակի անկման:
Նկարները ստեղծված են վեկտորային
և կետային գրաֆիկայի ծրագրերի
միջոցներով:
Ֆրակտալ գրաֆիկայի ծրագրային
ապահովումը նախատեսում է ինքնաբե
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րաբար պատկերների ստեղծում մաթեմա
տիկական հաշվարկների միջոցով: Ֆրակ
տալ գեղարվեստական կոմպոզիցիաները
ստեղծվում են ծրագրավորման, այլ ոչ
թե նկարչական միջոցներով: Ֆրակտալ
գրաֆիկան հազվադեպ են օգտագործում
տպագրությունում, այլ հաճախ օգտագոր
ծում են խաղային ծրագրերի գրաֆիկայի
ստեղծման համար:
Այս ձևաչափով վեկտորային պատ
կերները ստեղծվում են որպես առանձին
օբյեկտների հավաքածու` նկարագրված
մաթեմատիկորեն, (օրինակ` վեկտորները
տարածքի վրա), իսկ կետային պատկեր
ները` կետերի օգնությամբ, ինչպես խճան
կարում:
Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի
տարբերությունը, կներկայացնենք մեկ
օրինակ, թե ինչպես կարելի է բնութագրել
գծի նույն հատվածը`

• վեկտորային ձևաչափով` նշված է գծի
սկզբի և վերջի կոորդինատները, գույ
նը և հաստությունը,
• կետային ձևաչափով` նշված են բոլոր կե
տերի կոորդինատները, որոնք արտա
ցոլվում են այդ գծի մեջ և դրանց գույնը:
Վեկտորային ձևաչափն ավելի կոմ
պակտ է, բայց դա բացարձակապես չի հա
մապատասխանում անալոգային նկարների
պահպանմանը` օրինակ լուսանկարների:
Այս ձևաչափում մաթեմատիկորեն ներկա
յացնելը կլինի շատ բարդ, ուստի շատ հեշտ
է օգտագործել մաթեմատիկորեն ներկա
յացումը անալոգային գրաֆիկայի մեջ կե
տային ձևով: Սակայն նկարներն ու գծագ
րերը շատ ավելի հարմար է գործնականում
ստեղծել վեկտորային ձևով:
Կան մեծ թվով ծրագրեր, որոնք նա
խատեսված են վեկտորային գրաֆիկայով
նկարելու համար:
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Особенности обучения компьютерной графике в
условиях компетентностного подхода
А. Мукоян
Статья посвящена обучению компьютерной графике на основе компетентностного
подхода, который будет способствовать профессиональному становлению будущих учи
телей 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
Ключевые слова: обучение в неязыко
вом вузе, межкультурная компетентность,
содержание образования, диалог, регио
нальный компонент, навыки бесперевод
ного чтения, познавательные мотивы,
формирование мышления на иностран
ном языке.
Армения стремительно входит в единое
образовательное пространство в процессе
общеевропейской интеграции.Подписа
ние Болонской декларации направлено на
гармонизацию образования для оптималь
ной совместимости, что должно повысить
мобильность студентов. Следовательно,
необходимо подготовить их к эффектив
ному участию в межкультурной коммуни
кации. В связи с этими тенденциями роль
иностранных языков в учебной и профес
сион
 альной деятельности будущих спе
циалистов сложно переоценить. Однако
высокий уровень владения иностранным
языком ещё не гарантирует взаим
 опони
мания в процессе межкультурного взаимо
действия.
Правильное речевое поведение в лю
бом профессион
 альном формате требует
освоения студентами не только системно–
языковых знаний, нои владения внеязы
ковыми знаниями, связанными с культу
рой и обычаями этой общности людей.В
современном мире востребован специа
лист, обладающ
 ий развитым культурным
самосознанием и способный к успешному
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взаимодействию с представителями дру
гих культур.Необходимы новые подходы
при обучении иностранному языку студен
тов, для которых иностранный язык–это
инструмент будущей профессиональной
деятельности.
До 70–х гг. ХХ в. формирование спе
циалистов высшей квалификации харак
теризовалось в основном их подготовкой
в предметной области будущей специ
альности, а само образование в неязы
ковых вузах носило сугубо профессио
нально–техническую направленность. В
учебные программы того времени вклю
чались предметы гуманитарного цикла, в
том числе и иностранные языки, но, как
подчеркивает ученый, «гуманистические
идеалы находились за гранью интереса, а
коммуникативные умения, свойственные
гуманитарной области знания, не были
востребованы» [6, с. 52–53]. Начавшая
ся в 70–х гг. ХХ вв. активная разработка
теории коммуникации практическиничего
не изменила, поскольку «коммуникативная
деятельность выпускников вуза того вре
мени носила односторонний характер и
была ограничена требованиями контакта
с представителями исключительно своей
страны» [6, с. 57].
Программы по иностранным языкам
для подготовки студентов–нефилологов
того времени свидетельствуют о том, что
акцент ставился исключительно на про
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фессионально–ориентированную
подго
товку студентов, что, по сути, воплощалось
в процесс чтения и анализа специальных
текстов и усвоения определенного коли
чества терминов. Методика обучения иност
ранным языкам в неязыковом вузе практи
чески не отводила место диалогу культур.
Главной причиной такого состояния дел
является то, что на тот момент в языковом
образовании не обострились противоре
чия, которые обусловили бы ориентацию
на обучение языку для специальных целей
как инструменту диалога культур.
Понятие о межкультурной компетент
ности является ключевым во многих ис
следованиях по межкультурной коммуни
кации, и актуальность её формирования
отмечается в работах Н.Н.Васильев
 ой,
Г.С.Трофимовой,А.П. Садохина, Н.В.Ян
киной, А.Ю.Муратова, А.Портера и дру
гих авторов. А.П.Садохин в своей работе
проанализировалосновные подходы к оп
ределению и употреблению понятий «ком
петенция» и «компетентность». По его мне
нию «компетентность рассматривается как
совокупность знаний, умений и навыков,
позволяющих её субъекту эффективно ре
шать вопросы и совершать необходимые
действия в какой–либо области жизнеде
ятельности, а компетенция–как совокуп
ность объективных условий, определяю
щих возможности и границы реализации
компетентности индивида», т.е. «в самом
общем виде понятие «компетенция» выра
жает содержание того или иного вида де
ятельности, а «компетентность – совокуп
ность качеств личности, необходимых для
реализации этого содержания» [7, с. 30].
Мотивация к изучению и пониманию
других культур является одним из путей со

вершенствования процесса формирования
межкультурной компетентности студентов
неязыковых специальностей. Особое вни
мание стоит уделять формированию у сту
дентов готовности к межкультурным кон
тактам в профессиональной деятельности
и стремлению развивать знания, умения и
навыки межкультурной компетентности с
целью дальнейшего их использования при
решении профессиональных задач.Вклю
чение в программу обучения иностранным
языкам культурологических сведений свя
зано не со стремлением придать учебному
процессу занимательность, а с внутренней
необходимостью самого процесса обуче
ния. Для методистов,ориентированных на
формирование коммуникативной компе
тентности на иностранном языке, важен
факт отражения национ
 альной культуры в
языке, в речевой деятельности, в невер
бальной коммуникации. Очевидно, что и
лексика, и грамматика, усвоенные в от
рыве от речи вне конкретного контекста
их возможного употребления, не реша
ют задачу эффективной коммуникации.
Необходимо сформировать у обучаемых
способность осуществлять эффективную
коммуникацию в соответствии с условия
ми общения, в рамках культурного контек
ста. Важно отобрать языковой и речевой
материал в соответствии с потребностями
и возможностями обучаем
 ых, с реальными
речевыми ситуациями их потенциального
общения.
Процесс адаптации обучаемого к осо
бенностям чужой экстралингвистической
действительности через язык понимается
многими методистами как процесс аккуль
турации обучаем
 ого (Верещагин Е. М., Ко
стомаров) и превращение его в языковую
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личность, обладающую коммуникативной
компетентностью и межкультурной ком
петентностью, в личность, «...способную
выйти за пределы собственной культуры
и приобрести качества медиатора куль
тур, не утрачивая собственной культурной
идентичности»(Елизарова).
Когнитивный подход к преподаванию
иностранного языка разработан на основе
когнитивной психологии науки о позна
нии, о природе человеческого интеллекта
и о том, как он работает. Смысл данного
подхода в том, что изучение того или ино
го лингвистического явления опирается на
умственные процессы и действия, лежа
щие в основе понимания и использования
этого процесса в речи. Основными прин
ципами когнитивного подхода являются:
• не механическое заучивание, а актив
ный процесс познания;
• учет индивидуальных интересов и осо
бенностей обучаемых;
• социальная и профессиональная обус
ловленность процесса обучения;
• сознательная организация обучаем
 ыми
своей учебной деятельности.
В процессе коммуникации мы поль
зуемся языком в качестве орудия для
решения определенных проблем. Исхо
дя из этих целей, мы используем опре
деленные коммуникативные стратегии,
учитываем правила ведения дискурса,
его основные компоненты, содержатель
но–функцион
 альные характеристики. Эти
составляющие были подробно описаны
Джо Шейлзом и стали основой для многих
программных документов и учебно–дидак
тических материалов[8, с. 123].
Социолингвистическая компетентность
предполагает «способность использовать
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и преобразовывать языковые формы в
соответствии с ситуацией»[3, с. 34].Со
циальная компетентность есть готовность
и желание взаим
 одействовать с другими,
уверенность в себе, а также умение поста
вить себя на место другого и способность
справляться с ситуациями, сложившимися
в обществе.
Под дискурсивной компетентностью
понимают способность идентифицировать
различные виды коммуникативных выс
казываний, а также строить целостные,
связные и логичные высказывания раз
ных функциональных стилей, что предпо
лагает выбор лингвистических средств в
зависимости от типа высказывания.
Одной из современных тенденций в
области образования является изменение
роли учителя, который скорее «помогает
развиваться", а не «передает знания» [2,
с. 13]. Создание диалога в учебном про
цессе будет стимулировать возникновение
вопросов у студентов, самостоятельный
поиск информации, а также иницииро
вать способы обсуждения ее с другим
студентом. Итак, одним из условий совер
шенствования процесса формирования
межкультурной компетентности у студен
тов неязыковых специальностей является
использование диалога в качестве метода
обучения.
В межкультурном диалоге каждый
участник является как представителем
своей культуры в широком смысле этого
слова, так и представителем своего род
ного региона. Учет регион
 ального компо
нента должен осуществляться в первую
очередь посредством включения в со
держание образования материалов, пос
вященных его культуре, а также ролевых
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игр, в ходе которых студенты должны
представить информацию о той или иной
сфере жизни своего города или области.
Все это поможет лучше понять не только
культуру своей страны, но и культуру сво
его родного края, а также взглянуть на нее
с позиций другой культуры. Таким обра
зом, при формировании у студентов нея
зыковых специальностей межкультурной
компетентности необходимо учитывать
региональный компонент при обучении.
Проблема развития критического мыш
ления предполагает использование новых
методов обучения иностранным языкам.
Особенно подчеркивается значение комму
никативных методов обучения в процессе
выполнения устных заданий, работы над
диалогическими текстами, а также с аудио
и видеом
 атериалами. Чтение газетных и
журнальных статей, различных публика
ций, прослушивание информационных и
новостных программ, а также использова
ние ролевых игр также способствуют пог
ружению в аутентичную языковую среду.
Развитие навыков беспереводного чте
ния – это промежуточная стадия на пути
к формированию у студентов критическо
го мышления на иностранном языке. Она
характеризуется значительным преобла
данием интуитивного восприятия иноя
зычного текста и непосредственным по
ниманием содержания. Развитие навыков
беспереводного чтения также способству
ет совершенствованию процесса форми
рования межкультурной компетентности у
студентов неязыковых специальностей.
Отсюда следует, что одним из путей
совершенствования процесса развития
межкультурной компетентности студен
тов неязыковых специальностей является

формирование творческого, критического
мышления на иностранном языке
В целом, межкультурная компетент
ность студентов неязыковых специально
стей формируется следующим образом:
• развитием познавательных мотивов
студентов;
• созданием
межкультурно–ориентиро
ванного педагогического пространства;
• включением в содержание образования
произведений отечественной культуры
икультуры страны изучаемого языка;
• использованием диалога в качестве ме
тода обучения;
• учетом регионального компонента при
обучении;
• развитием навыков беспереводного
чтения;
• формированием творческого, крити
ческого мышления на иностранном
языке.
Анализ соответствующей учебно–мето
дической литературы позволяет прийти к
выводу о том, что применение межкультур
ного подхода способствует формированию
критического мышления студентов–нефи
лологов, развитию их коммуникативных
умений и навыков. Это обусловлено тем,
что вузовский курсносит профессиональ
но–ориентированный характер, поэтому
«его задачи должны преимущественно оп
ределяться особенностями учебно–речевой
деятельности в ситуациях делового меж
культурного взаимодействия. Последова
тельное развитие критического мышления
у студентов не языкового вуза способствует
выявлению межкультурных различий, оп
ределению стиля, стратегий коммуникации
в кросс–культурном деловым общении.
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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
Հոդվածում ներկայացված են միջմշակութային իրազեկության ձևավորման առանձ
նահատկությունները, որը կարևոր պայման է ոչ լեզվական բուհում արդյունավետ
օտարալեզու հաղորդակցություն իրականացնելու համար: Միջմշակութային իրազե
կությունը հնարավոր է զարգացնել հստակ դիդակտիկական սկզբունքների կիրառման
միջոցով: Կարևորվում է նաև այն մեթոդների կիրառումը, որոնք նպաստում են օտարա
լեզու իրողությունների յուրացմանը:
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ԱՆԱՀԻՏ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ՄԵՐԻ ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՆԳԵԼԵՐԵՆ ԵՆԹԱԼԵԶՎԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԴԵՏԵԿՏԻՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Ավանդաբար անգլերենի մասնագի
տական դասընթացներում մեծ տեղ է
հատկացվում տվյալ մասնագիտական են
թալեզվի տերմինաբանության ուսուցմա
նը: Սակայն դժվար է պատկերացնել իրա
վական, իրավաբանական, դատական
անգլերեն ենթալեզուն միայն իրավական
տերմինների ուսուցման մակարդակում:
Այն բարդ է, բազմագործառույթ, բազմա
շերտ: Իրավական անգլերեն ենթալեզվի
ուսուցումը հնարավոր է բավարար մա
կարդակում իրականացնել, եթե հաշվի
ենք առնում նրա ոճաժանրային առանձ
նահատկությունները:
Իրավական անգլերենը ըստ Վ. Յա
գոյի կարծիքի այն չէ, ինչ ներկայացնում
է աշխարհով մեկ տարածված իրավա
կան օրենքին համապատասխան դատա
վորությունների լեզուն: Այն ներառում է
բուն օրենքին վերաբերող բառապաշար
և արտահայտություններ, բառակապակ
ցություններ, որոնք անուղղակիորեն են
առնչվում նրան հաղորդակցություն իրա
կանացնելիս (Yeago 2011: 1): Իրավա
կան անգլերենը բնութագրվում է բարդ
բառապաշարով, երկար նախադասու
թյուններով,
բազում
պարագայական
նախադասություններով,
վերացական
գաղափարներով, և ոչ մասնագետը փաս
տաթղթերի բովանդակությունը հասկա
նալու կարիք ունի (Lee et al. 1999: 1).
Որոշ
ամերիկայն
մեթոդիստներ
պնդում են, որ նախնական շրջանում ան

հրաժեշտ է իրավական ենթալեզուն պար
զեցնել: Որոշ լեզվաբաններ (Debby S.
Lee) օգտագործում են "legalized English"
տերմինը, որը հայերեն թարգմանվում է
«իրավականացված անգլերեն», այսինքն՝
անգլերեն, որը գործածում են իրավական
ոլորտում գործող անձինք: Դա ենթադրում
է թե՛ ծածկալեզուն, թե՛ մասնագիտական
ենթալեզուն, թե՛ ընդհանուր գրական–նոր
մատիվ լեզուն:
Հայախոս ուսանողները հնարավորու
թյուն չունեն հաղորդակցվելու անգլախոս
իրավաբանների հետ լեզվակիրներին
բնորոշ լեզվամշակութային միջավայրում,
և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
անձը սոցիալականանում է լեզվակիրնե
րի հետ շփվելով, կարելի է պնդել, որ այդ
պիսի շփման բացակայությունը դժվար է
փոխհատուցել ուսումնական պայմաննե
րում: Սակայն փոխահատուցման արդյու
նավետ ռազմավարություն է ուսումնական
պայմաններում ճանաչողական ոլորտի
շարունակական ընդլայնումը: Ընդլայ
նելով այդ ոլորտը՝ ուսանողները ձեռք
են բերում համապատասխան գիտելիք
ներ հասարակական,անհատական, հո
գեբանական, գենդերային և այլ բնույթի
կարծրատիպերն իրավական անգլերենի
ուսումնառության ժամանակ հաղթահա
րելու համար:
Մասնագիտական կողմնորոշման դա
սընթացը նախագծելիս անհրաժեշտ է
հաշվի առնել ինչպես հասարակական,
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այնպես էլ անհատական կարծրատիպե
րը, որոնք մարդկանց կենսագործունեու
թյան ընթացքում ողղակիորեն առնչվում
են նրանց պատրաստակամության, դիր
քորոշումների ձևավորմանը: Խնդիրն այն
է, թե ինչ տեքստերի, տեսաֆիլմերի մի
ջոցով հնարավորինս ճիշտ ներկայացնել
լեզվակիր իրավաբանների սոցիալական,
ինչպես նաև անհատական կարծրատի
պերը, դիրքորոշումները, որոնք տիպա
կան են:
Կարևոր խնդիր է ստեղծել այնպիսի
ուսումնական պայմաններ, երբ ուսանող
ները շահագրգռված են լինում ուսումնա
սիրելու, և համեմատելու իրենց մոտ ձև
ավորված գենդերային, մասնագիտական
և այլ բնույթի կարծրատիպերը լեզվակիր–
իրավաբանների կարծրատիպերի հետ:
Կարևորվում է թե՛ մայրենի, թե՛ անգլերեն
լեզվով ոչ միայն բուն մասնագիտական–
իրավաբանական, այլև վավերագրա
կան, փաստագրական, գեղարվեստական
գրականության ընթերցանությունը: Այդ
առումով կարևորվում է արկածային, դե
տեկտիվ գրականության տարբեր ենթա
ժանրերով ընթերցանությունը, քանի որ
ամեն մի ենթաժանր որոշակի բառապա
շար է ներկայացնում: Տվյալ դասընթացը
նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել
դետեկտիվի բոլոր ենթաժանրերը՝ փակ,
հոգեբանական, պատմական, երգիծա
կան, ֆանտաստիկ, քաղաքական, ոստի
կանական, քրեական և այլն:
Ինչպես հայտնի է, արկածային գրա
կանությունը գեղարվեստական գրա
կանության տեսակ է, որին բնորոշ են
հետաքրքրաշարժ սյուժեն, իրադարձու
թյունների և գործողությունների սրըն
թաց, հաճախ անհավանական զարգա
ցումն ու անսպասելի հանգուցալուծումը:
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Արկածային գրականությունը սերտորեն
առնչվում է գիտաֆանտաստիկ և դետեկ
տիվ ժանրերին:
«Դետեկտիվ (անգլ.՝ detective, լա
տիներեն՝ detego բացահայտել, հետա
քննել բառից) գրականության և կի
նոմատոգրաֆիայի ժանր: Այս ժանրի
ստեղծագործություններում նկարագրվում
են առեղծվածային իրադարձությունների
բացահայտման պրոցեսը, որի արդյուն
քում պարզ են դառնում իրադարձության
բոլոր հանգամանքները: Սովորաբար
նմանատիպ սյուժեի զարգացման հիմք
է հանդիսանում մի որևէ հանցագործու
թյուն, և դետեկտիվը նկարագրում է մե
ղավորների
նկարագրման
պրոցեսը:
Այս ժանրի ստեղծագործություններում
կոնֆլիկտը ստեղծվում է արդարության
և անարդարության միջև և ավարտվում
է արդարության հաղթանակով» (http։//
hy.wikipedia.org/wiki/)։
Ուսուցողական նպատակներով դե
տեկտիվների կիրառումն արդարացված է,
քանի որ դետեկտիվ գրականությանը հա
տուկ են խճճված ու առեղծվածային հան
ցագործությունների պատմության բացա
հայտումը և հետաքննության անսպասելի
հանգուցալուծումը: Ուսուցման նախնա
կան շրջանում անհրաժեշտ է ուսանողնե
րին ծանոթացնել դետեկտիվ գրականու
թյան պատմությանը, եթե հնարավոր է,
անգլերեն լեզվով: Նրանք պետք է գիտե
նան, որ դետեկտիվ գրականության հիմ
նադիրներից են ամերիկացի Էդգար Պոն
(«Սպանություն Մորգ փողոցում», «Ոսկե
բզեզը»), անգլիացի Կոնան Դոյլը: Վեր
ջինիս հերոսների՝ Շեռլոկ Հոլմսի և դոկ
տոր Վաթսոնի արկածները մեծ ճանաչում
են բերել հեղինակին: Կ. Դոյլի դետեկտիվ
գրականության ավանդույթները շարու
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նակել է Ագաթա Քրիստին («Պուարոն
հետաքննում է», «Ռոջեր Էքրոյդի սպանու
թյունը», «Մկան թակարդը», «Արևելյան
ճեպընթացը»), ֆրանսիական գրականու
թյան մեջ՝ Ժորժ Սիմենոնը («Մաժեստիկե
հյուրանոցի նկուղներում», «Մեգրեն Նյու
Յորքում», «Կարմիր լույս», «Նոր մարդը
քաղաքում»):
Կարևոր է համեմատել անգլիական և
հայ գրականության շրջանակներում ձև
ավորված տվյալ ժանրի զարգացման
միտումները: Հատկանշական է, որ հա
յախոս իրավաբանները հիմնականում
չգիտեն, որ «հայ գրականության մեջ
արկածային–դետեկտիվ գրականության
հիմնադիրը Երվանդ Օտյանն է, որի «Ապ
տյուլ Համիտ և Շերլոք Հոլմս» և «Սալիհա
հանըմ կամ բանակը բռնավորին դեմ»
պատմաարկածային–դետեկտիվ վեպերն
ուրույն տեղ ունեն հայ վիպագրության
մեջ: Արկածային վեպեր և վիպակներ են
գրել Րաֆֆին («Խաչագողի հիշատակա
րանը»), Վախթանգ Անանյանը («Սևանի
ափին», «Հովազաձորի գերիները»), գի
տաֆանտաստիկ վեպեր ու վիպակներ՝
Աշոտ Շայբոնը («Գիշերային ծիածան»,
«Սպիտակ ստվերների աշխարհում», «Տի
եզերական օվկիանոսի կապիտանները»,
«Երկիր մոլորակի գաղտնիքը»), Կարեն
Սիմոնյանը («Թափառող մոլորակը») և
ուրիշներ»
(http։//www.encyclopedia.am/
pages.php?bId=1&hId=986)։
Անգելերենի իրավական ենթալեզվի
ուսուցման ընթացքում կարևորվում են ոչ
միայն իրավական, այլև այն գիտական,
գրականագիտական,
հոգեբանական
տերմինների ուսուցումը, որոնք առնչ
վում են իրավական ոլորտին: Դետեկտիվ
գրականության ընթերցանությունը կազ
մակերպելու ընթացքում անհրաժեշտ է

ուսանողներին ծանոթացնել այդ ժանրին
առնչվող տերմիններին, հասկացություն
ներին, տարբեր ժանրերի և ենթաժանրե
րի ծագման և զարգացման պատմությանը,
քանի որ այդպիսի մոտեցումը դարձնում
է ուսուցումն ավելի նպատակաուղղված,
հետաքրքիր, ձևավորում է ուսանողների
մոտ նոր, գիտականորեն հիմնավորված
դրդապատճառային ֆոն:
Ապագա իրավաբանները պետք է ծա
նոթ լինեն հին և նոր դետեկտիվ, քրեա
կան գրական ժանրերին, քանի որ միայն
օրենքների, իրավական ակտերի, տար
բեր փաստաթղթերի ընթերցանությունը
չի ներկայացնում իրավական ենթալեզուն
ամբողջությամբ, ձանձրալի է, չի զարգաց
նում ուսանողների ռեֆելքսիվ, քննդատա
կան մտածողությունը։
Ուսուցման
նախնական
փուլում
գրականագիտական տերմինների թարգ
մանությունը մեծ դժվարություն է ներ
կայացնում, քանի որ դրանք ձևավորվել
են այլ իրավական–գրական–մշակութա
յին–մենթալ դաշտում: Օրինակ՝ անգլե
րենում Mystery fiction տերմինը հոմանիշ
է detective fiction և crime fiction եզրույթ
ներին: Այդ եզրույթները մեկնվում են
որպես պատմվածք կամ վեպ, որտեղ
պրոֆեսիոնալ կամ սիրողական խուզար
կուն ուսումնասիրում և բացահայտում
է հանցագործությունը: Հայախոս ուսա
նողները դժվարությամբ են թարգմանում
whodunit „who+(has)+done+it?“ եզրույթը:
Այն թարգմանվում է որպես արկածա
յին վեպ, ֆիլմ, հաղորդում և շատ հաճա
խակի է հանդիպում խոսակցական, ոչ
պաշտոնական ոճի բառաշերտում: Ակն
հայտ է, թե ինչ դժվարություններ կարող
է առաջացնել այդ տերմինի հետ կապված
ցանկացած տեքստի, արտահայտության
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թարգմանությունը: Նույնը վերաբերում է
hardboiled detective stories տերմինին, որը
հայերենում չունի համարժեք բառ և կա
րող է թարգմանվել «հակահերոսի կամ
հերոսական դետեկտիվ»: Ավելի արդյու
նավետ է տալ այդ տերմինի անգլերենը
մեկնաբանությունը՝
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)։
Նույնը վերաբերում է cosy crime տերմի
նին, որը բառացի թարգմանվում է «հար
մարավետ հանցագործություն», որընույն
պես բառ–իրույթ է, քանի որ համարժեքը
չունի հայերենում: Սկզբում ներմուծվում է
տվյալ տերմինի բացատրությունն անգլե
րեն լեզվով՝
cosy crime – these are very popular. They
are usually set in a middle class environ
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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
Ակնհայտ է, որ ուսանողները ի վիճա
կի չեն ընթերցել մեծ քանակությամբ դե
տեկտիվ պատմվածքներ, այն էլ անգլե
րեն լեզվով: Նպատակահարմար է նրանց
առաջարկել այնպիսի գրքեր, որոնք կամ
թարգմանված են հայերեն կամ ռուսերեն,
կամ նրանք ծանոթ են տվյալ պատմված
քի կամ վեպի հիման վրա նկարահանված
ֆիլմին: Համացանցը հնարավորություն է
ընձեռում շատ արագ լուծելու նշված բոլոր
հարցերը: Կարևորը ուսանողների ինքնու
րույն, արտալսարանային ընթերցանու
թյան ճիշտ կազմակերպումն է: Շատերի
մոտ այդ մշակույթը դպրոցական ուսում
նառության տարիներին հավուր պատշա
ճի ձևավորված չի լինում:
Դետեկտիվ գրականության ենթա
ժանրերի հետ ծանոթացումը մի քանի
նպատակ է հետապնդում: Ուսանողները
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յուրացնում են իրենց համար նոր տերմին
ներ: Ընդ որում՝ պարտադիր չէ, որ նոր
տերմինը կամ հասկացությունը ուղղակի
րորեն վերաբերի իրավական ոլորտին:
Նոր հասկացության, բառի յուրացումը
հնարավորություն է ընձեռում ճիշտորո
նում կատարելու համացանցում կամ գրա
դարաններում: Մյուս նպատակն այն է, որ
ուսանողները գիտակցեն այդպիսի ըն
թերցանության անհրաժեշտությունը, օգ
տակարությունը, արդյունավետությունը:
Իրավական ենթալեզվի յուրացմանը
նպաստում է նաև հայերեն կամ ռուսերեն
լեզվով անգլերեն լեզվով գրված դետեկ
տիվ, արկածային պատմվածքի, վեպի
ընթերցանությունը, քանի որ, առաջին՝
ցանկացած լեզվով դետեկտիվների ըն
թերցանությունը զարգացնում է ուսանող
ների ֆոնային գիտելիքները, երկրորդ՝
մայրենի լեզվով ընթերցանությունը օգ
նում է յուրացնելու բազում իրավական
բնույթի իրակություններ, մշակութային
լակունաներ, երրորդ՝ այդպիսի ընթեր
ցանությունը հիմք է ստեղծում աստիճա
նաբար անցնել ուսումնասիրվող լեզվով
ընթերցանության: Բառարաններից օգտ
վելը նույնպես պահանջում է մշակել հա
մապատասխան ռազմավարություն, քանի
որ որոշ դեպքերում նպատակահարմար
է առաջարկել նույն պատվածքի հայերեն
և անգլերեն տարբերակները և ընթերցա
նությունը վերածել յուրահատուկ տեքստի
վերլուծության: Դրա համար անհրաժեշտ
է նախօրոք կազմել հարցերի և առաջադ
րանքների ցանկը: Նրանք կարող են ճա
նաչել իրավական տերմինները, տերմի
նակապակցությունները, առանձնացնել
ասույթները, ասացվածքները, թևավոր
խոսքերը, գնահատել թարգմանության
որակը տերմինների, իրակությունների,

տարբեր արտահայտությունների համար
ժեք կամ անհամարժեք, ճշգրիտ կամ մաս
նակի թարգամանության տեսանկյունից:
Դետեկտիվ գրականության ենթաժան
րերը ներկայացնող տերմինների թարգմա
նությունը կարող է լինել միջլեզվային կամ
ներլեզվային փոխներթափանցման պատ
ճառ: Դրա հետ մեկտեղ, շատ եզրույթների
թարգամանություն դժվարություն չի հա
րուցում: Օրինակ՝ private detective տերմինն
այն եզակի հասկացություններից է, որը
ուսանողները միանգամից թարգմանում
են, քանի որ «մասնավոր խուզարկու» եզրը
պատճեն է և ծանոթ է բոլորին:
Թվում է, թե ուսանողները կարող են
հեշտորեն թարգմանել «courtroom» եզրը:
Սակայն, երբ փորձում են թարգմանել այդ
եզրը, առաջ են գալիս դժվարություններ,
քանի որ «դատական դետեկտիվ» թարգ
մանությունն ամբողջությամբ չի ներկա
յացնում տերմինի բացատրությունը՝
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։ Սակայն, կարևոր է հասկանալ, թե ինչ
բովանդակային բնութագրեր ունի այն: Հա
յերենում իրավական վեպերը մեծ տարա
ծում չունեն, և հանրությունը դրանց ծանոթ
է հիմնականում թարգմանություններով:
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Լրտեսական դետեկտիվ spy տերմինը
նույնպես հեշտությամբ է թարգմանվում՝
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 ստուգաբա
նությունը, 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)։
Քեյփը ժանրի ֆիլմերը դիտումը կարող
է փոխհատուցել ընթերցանության համար
հատկացվող ժամանակի սղությունը: Ար
դյունավետ ուսանողներին առաջարկել
ժամանակակից ֆիլմերի ցանկ՝1
Կարելի է թարգմանել «խելահեղ» կամ
«արկածային, արկածախնդիր պատմու
թյուններ»: Սակայն պարզ է, որ մենք գործ
ունենք մշակութային իրույթի հետ, և կա
րող ենք յուրացնել այն՝ ընթերցելով որևէ
պատմվածք նույն ժանրի կամ դիտելով
որևէ «արկածախնդիր» ֆիլմ:
Կարևոր է նշել, որ այս արկածային կամ
քրեակ
 ան ենթաժանրին բնորոշ է հումո
րը, կտրուկ անցումները, արկածները, 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)
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ուսումնական նպատակներով կիրառելիս
արդյունավետ է, քանի որ հետաքրքիր է,
հարուստ խոսակցական բառապաշարով,
իրավական ոլորտին բնորոշ արտահայ
տություններով:
Իրավ աբ ան ուս ան ողն եր ը դիտ ել են
բազ ում ոստ իկ ան ակ ան դետ եկտ իվն եր,
ոմանք նաև ընթ երց ել են ոստ իկ ան ա
կան դետ եկտ իվ պատմվ ածքն եր կամ
վեպ եր, սակ այն կար ևո ր է, որ նրանք
նախ գիտ են ան տարբ եր ենթ աժ անր ե
րը ներկ այացն ող եզր եր ը, որոնք թարգ
մանվ ում են անգլեր են մեկնաբանությու
նը տալուց հետո։
Օրինակ, ոչ մի ուսանողի մտքով անգամ
չի կարող անցնել, որ «ոստիկանական
դետեկտիվ» տերմինի անգլերեն համար
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 անհրաժեշտ է համացանցում
արագ որոնում կատարելու համար:
Նրանք ինքնուրույնաբար գտնում են հա
մապատասխան պատմվածքը կամ ֆիլմը,
ընթերցում կամ դիտում, դուրս գրում հա
մապատասխան բառապաշարը և այլն:
Հետաքրքիր ենթաժանր է «նուարը»,
որը դասակարգվում է որպես hardboiled
ժանրի դետեկտիվի ենթաժանր, սակայն
տարբերվում է դրանից մի քանի առանձ
նահատկություններով. նուարում գլխա
վոր հերոսը ոչ թե նա է, ով հետաքննում է
հանցագործությունը (դետեկտիվը, ոստի
կանը կամ լրագրողը), այլ նա, ով անմի
ջականորեն մասնակցել է հանցագործու
թյանը (հանցագործը կամ զոհը):
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Այս ժանրը համարվում է էժանագին
գրականություն և որոշ քննադատների
կարծիքով ամերիկյան բելետրիստիկ ար
տադրանք է, որը վարպետորեն շոշափում
է սուր սոցիալական հարցերը` միաժա
մանակ շեշտը դնելով դաժանության վրա
(http։//www.britannica.com/EBchecked/top
ic/254914/hard–boiled–fiction)։
Ֆրանսիացիները առաջին անգամ օգ
տագործեցին նուար անվանումը 18–րդ
դարում անգլիական գոտիկական վեպե
րը դասակարգելու համար։ 1946 թ. այդ
տերմինը օգտագործում էր Ֆրանսիայում
հատուկ ժանրի ֆիլմերի համար: Ամերի
կայում նուար անվանումը առաջին անգամ
օգտագործվեց 1968 թ. կինոքննադատնե
րի կողմից 1940–ականների ֆիլմերի հա
մար։ 1984 թ. այն առաջին անգամ օգտա
գործվեց գրականության նկատմամբ, երբ
1920–ականների վեպերը սկսեցին վերա
հրատարակվել: Այդ հեղինակները մոռա
ցության էին մատնվել ԱՄՆ–ում, սակայն
Ֆրանսիայում բավականին հայտնի էին
(http։//noirfiction.info/what.html)։
Tartan noir տերմինը կարելի է թարգ
մանել «սև դետեկտիվ»։ Բովանդակային
առումով այն նորույթ չէ, սակայն այդ
ժանրի ուսումնասիրությունը նույնպես
նպաստում է ուսանողների միջմշակու
թային հաղորդակցական կարողություն
ների զարգացմանը, քանի որ դրանց յու
րացման 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.
Միջմշակութային հաղորդակցության
ուսուցման տեսանկյունից կարևորվում
է քրեական, արկածային, այլ բնույթի և
ժանրի պատմվածքների, ֆիլմերի մասին
իմացությունը: Մի կողմից՝ արկածային–
քրեական ուղղվածության գրականությու
նը, կինոարդյունաբերությունը հնարա
վորինս ճիշտ արտացոլում է իրավական
ոլորտում շրջանառվող բառապաշարը:
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 կողմից՝ իրավական խոսույթը, կա
մա, թե ակամա հաշվի է առնում դետեկ
տիվ գրականության և կինոարվեստի
զարգացումները:
Անգլախոս իրավաբանները բավակա
նին լավ պատկերացում ունեն դետեկտիվի
տեսակների մասին: Հայախոս ուսանող
ները ունեն ընդհանուր պատկերացումներ
այդ ժանրի մասին: Սակայն, երբ նրանք
հետևողականորեն ուսումնասիրում են այդ
ժանրին և ենթաժանրերին բնորոշ բա
ռապաշարը, նրանք ավելի լավ են սկսում
հասկանալ անգլո–սաքսոնական իրավուն
քի դրսևորումները ներկա փուլում:
Կարևորվում է հատկապես ընթերցա
նությունը և ֆիլմերի դիտումն ուսանողնե
րի ինքնուրույն աշխատանքը կազմակեր
պելիս: Այդպիսի աշխատանքը նպաստում
է ուսանողների ճանաչողական դրդա
պատճառների, պահանջմունքների ձևա
վորմանը, մասնագիտական պատրաս
տականության հիմքերի ամրապնդմանը:
Ակնհայտ է, որ արտալսարանային ըն
թերցանության հիմնական նպատակնե
րից է համապատասխան բառապաշարի
յուրացումը: Այդ առումով կարևորվում են
բազմաընտրության, բաց տեղերի լրաց
ման, համապատասխանեցման, սահմա
նումների, խաչբառերի, բառաորոնման
առաջադրանքները, որոնց կատարումը
նպաստում է իրավական բառապաշարի
յուրացմանը:

Եզրակացություն. Դետեկտիվ գրա
կանության ընթերցանությունը կարող է
նպաստել իրավաբան ուսանողների ֆո
նային գիտելիքների ձևավորմանը և զար
գացմանը: Նրանք հնարավորություն են
ստանում ծանոթանալու անգլերեն իրա
վական եզրույթներին, իրակություններին,
խոսքային տարբեր լեզվակաղապարնե
րին, լեզվակիր–իրավաբաններին բնորոշ
խոսքային իրադրություններում:
Դետեկտիվ գրականության ընթեր
ցանությունը գեղագիտական հաճույք
է պատճառում, նպաստում է տարբեր
ազգամշակութային, իրավական, հո
գեբանական կարծրատիպերի հաղ
թահարմանը: Դետեկտիվ, արկածային
գրականության տարբեր ենթաժանրերի
ուսումնասիրությունը ընդլայնում է ու
սանողների մտահորիզոնը, ձևավորում
մասնագիտական
ընթերցանության
մշակույթ: Նրանք սովորում են ճանա
չել իրավական և ոչ իրավական բառա
պաշարը, անհամարժեք բառապաշարը,
օգտվել համացանցից, կատարել որոնո
ղական աշխատանք, ունենալով տար
բեր ժանրերի պատմվածքների ցանկը,
համեմատել հայկական և անգլիական
իրավական բնույթի իրողությունները:
Այդպիսի ընթերցանության առավելու
թյուններից մեկն այն է, որ ուսանողները
իրականացնում են ինքնուրույն, արտալ
սարանային պայմաններում։

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
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Caper; definition 2 from the Merriam–Webster Online Dictionary.
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Обучение юридическому английскому подьязык
упосредством чтения детективной литературы
А. Восканян, М. Назарян
Чтение детективной литературы может способствовать формированию и развитию
фоновых знаний у студентов–юристов. Они получают возможность ознакомиться с анг
лийским и юридическими терминами, реалиями, различными моделями речи, которые
свойственныносителям–юристам в соответствующих ситуациях общения.
От чтения детективной литературы студенты получают эстетическое удовольствие.
Оно способствует преодолению национально–культурных, правовых, психологических
стереотипов. Изучение разных поджанров детективной литературы расширяет круго
зор студентов, формирует профессиональную культуру чтения. Они учатся узнавать
юридическую и неюридическую литературу, без эквивалентную лексику, пользоваться
интернетом, осуществлять поисков уюработу, имея список рассказов различных жан
ров, сравнивать английские и армянские правовыереалии. Одно из преим
 уществта ко
го чтения является то, что студенты осуществляют это самостоятельно, вовнеучебных
условиях.
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
Անգլերենի բանասիրական կողմնո
րոշման դասընթացի նպատակն է ու
սանողներին
տեքստի
վերլուծության
տեխնոլոգիան
 երին, ընթացակարգերին,
մեթոդներին, հնարներին և ձևերին ծա
նոթացնելը՝ հաշվի առնելով տվյալ դա
սընթացի նպատակն ու խնդիրները: Սույն
դասընթացի առանձնահատկությունն այն
է, որ մի կողմից, այն «Անգլերենը հատուկ
նպատակներով» դասընթացի հիմնական
բնութագրերն ունի, մյուս կողմից, հատ
կապես տեքստի շուրջ աշխատանքի տե
սանկյունից, նրան բնորոշ են անգլերենի
մասնագիտական դասընթացի բնութագ
րերը, այն առումով, որ ուսանողները սո
վորում են ընթերցել և վերլուծել տարբեր
ոճի և ժանրի տեքստեր: Օտար լեզվով
տեքստը վերլուծելու տեխնոլոգիաների
յուրացումը կարող է արդյունավետ լինել,
եթե հաշվի է առնվում մայրենի լեզվով
գրական–գեղարվեստական և այլ բնույ
թի տեքստերի հետ աշխատանքի նրանց
դրական փորձը: Մեծ նշանակություն ու
նի նրանց ճանաչողական և մասնագի
տական դրդապատճառների և պահանջ
մունքների բացահայտումը:
Շատ ուսանողներ, սովորելով բա
նասիրական կամ լրագրության ֆակուլ
տետներում, համոզված են, որ օտար
լեզվով տեքստի վերլուծությունը չի կա
րող նպաստել իրենց արտադրողական
խոսքային կարողությունների ձևավոր
մանը: Երբեմն այդ թյուր կարծիքին են
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նաև որոշ դասախոսներ: Գործն ավելի է
բարդանում, երբ փորձում ենք մշտադի
տարկում անցկացնել անգլերենի դասա
խոսների շրջանում՝ նրանց մեթոդական
իրազեկությունը բացահայտելու նպա
տակով: Նրանք հիմնականում սխալ են
համարում տեքստի բանասիրական, նա
խաթարգմանական վերլուծության ուսու
ցումն անգլերենի բանասիրական կողմ
նորոշման դասընթացում:
Ընդհանուր առմամբ, ապագա բանա
սերները, լրագրողները պետք է կարողա
նան ընթերցել մասնագիտական, գեղար
վեստական գրականություն օտար լեզվով,
թարգմանել բառարանի օգնությամբ և
առանց բառարանի օտարալեզու բնագ
րեր, վերլուծել այն՝ հասկանալու, թարգ
մանելու, կամ տվյալ տեքստի բովանդա
կությունը վերարտադրելու նպատակով:
Բանասիրական կամ նախաթարգմանա
կան վերլուծության ընթացքում նրանք
պետք է կարողանան տարբերակել եզ
րույթները, իրույթները, դարձվածները և
թարգմանել դրանք:
Ընդհանուր առմամբ, ապագա բանա
սերները պետք է կարողանան իրակա
նացնել տեքստի նախաթարգմանական
վերլուծություն, չնայած նրանք արհեստա
վարժ թարգմանիչ դառնալու նպատակ
չեն հետապնդում:
Նրանք պետք է կարողանան իրակա
նացնել տեքստի լեզվաբանական և ոճա
բանական, կառուցվածքային–տեղեկատ
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վական, իմաստային, համեմատական
վերլուծություն:
Ուսուցման
ավարտական
փուլում
նրանք պետք է կարողանան իրականացնել
տեքստի նախաթարգմանական վերլուծու
թյուն, կաղապարել լեզվակիրների շփման
հնարավոր իրադրությունները, մեկնա
բանել տեքստի տարբեր հատվածները:
Վերլուծվող տեքստի մեկնությունը հա
մարվում է տեքստի վերլուծության տեխ
նոլոգիա, որը կարելի է օգտագործել ոչ
միայն վերլուծական, այլև ուսուցողական
նպատակներով:
Ավանդաբար, տեքստի վերլուծության
ուսուցման տեխնոլոգիա է համարվում
դասախոսությունը, որն անգլերենի հու
մանիտար դասընթացում չի կարող տևել
20–25 րոպեից ավելի: Դասախոսությու
նը ճիշտ է անցկացնել անգլերեն լեզվով,
համապատասխան եզրույթների հետևո
ղական թարգմանությամբ և մեկնաբան
մամբ:
Դասախոսության
ժամանակ
անհրաժեշտ է ներկայացնել տեքստի
վերլուծության վերաբերյալ հիմնական
տեսությունները, արտերկրյա և հայրե
նական ավանդույթները, նպատակադիր
քորոշել նրանց՝ ներկայացնելով տեքստի
վերլուծության և դրա ուսուցման հիմնա
կան գործառույթները:
Տեքստի վերլուծության ուսուցման գոր
ծընթացում, հատկապես թարգմանչական
ուղղվածության ֆակուլտետներում լայնո
րեն կիրառվում են նմանակման, ոչ խա
ղային և խաղային տեխնոլոգիաները և
մեթոդները:
Ոչ խաղային տեխնոլոգիաների և
մեթոդների կիրառումը ենթադրում է
ներգրավել ուսանողներին դասանյութի
յուրացման մեջ անհատական հանձնա
րարությունների կատարմամբ, երբ նրանք

ներկայացնում են իրենց նախօրոք կա
տարած թարգմանության կամ վերլուծու
թյան արդյունքները: Դրանք ենթադրում
են նաև բառային վարժությունների կա
տարում:
Առանձնահատուկ
նշանակություն
ունեն տեքստի նախաթարգմանական
և լեզվաբանական վերլուծության գոր
ծընթացում խաղային տեխնոլոգիանե
րը, օրինակ՝ մտագրոհի մեթոդը, երբ
քննարկվում է ճիշտ տարբերակի, ճիշտ
մոտեցման ընտրության հիմնախնդի
րը, կամ երբ կիրառվում են տարբեր փո
խակերպումներ հարանշանակային կամ
հիմնանշանակային իմաստները բացա
հայտելու նպատակով:
Ըստ Ռիչարդսի՝ «մտագրոհի մեթոդը
արդյունավետ ուղի է նոր գաղափարներ
ծնելու գործընթացում (13, 4):
Տեքստի վերլուծության ուսուցման
գործընթացում կարևորվում է թե քննա
դատական
ընթերցանությունը,
թե՛
քննադատական մտածողության զար
գացման հնարի կիրառումը: Առաջինը
տեքստի հիմնական տեղեկատվությու
նը վերհանելու հնարը, երկրորդը՝ այդ
տեղեկատվությունը և գաղափարնե
րը գնահատելու հնար է: Քննադատա
կան ընթերցանությունը վերաբերում է
մանրազնին, ռեֆլեքսիվ, վերլուծական
ընթերցանությանը, իսկ քննադատա
կան մտածողությունը արտահայտում է
նախնական գիտելիքի և հասկանալու
մակարդակը (http։//www.criticalreading.
com/critical_reading_thinking.htm)։
Քննադատական մտածողությունը և
ընթերցանությունը փոխկապակցված են
և տեքստի նախաթարգմանական, լեզվա
բանական վերլուծության կարևոր պայ
ման են և բաղադրիչ:
227

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Գիտնականները
տարաբաժանում
են քննադատական վերլուծության երեք
փուլ՝ հասկանալը, վերլուծությունը և
գնահատումը:
Հասկանալու փուլում ուսանողները
պետք է հասկանան, թե հեղինակը ինչ է
ասում: Նրանք պետք է նաև ընդհանրաց
նեն հեղինակի ասելիքը իրենց բառերով:
Վերլուծության փուլում, անհրաժեշտ
է տեքստը բաժանել տարբեր մասերի,
քննել նրանց կառուցվածքը և ներկայաց
նել դրանց միջև եղած փոխհարաբերու
թյունները (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)
Արտերկրում հայտնի կրթության փիլի
սոփաները գտնում էին, որ քննադատա
կան մտածողության զարգացումը ուսում
նառության հիմնական նպատակն է (Paul,
1987; Ennis, 1996):
Տեքստի վերլուծության ուսուցման կա
րևոր փուլ է քննադատական խոսութային
վերլուծությունը, որը բացահայտում է խո
սույթի, գաղափարախոսության և իշխա
նության հարաբերակցությունը:
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Տեքստի վերլուծության ուսուցման
ժամանակակից տեխնոլոգիաներից ար
դյունավետ են նաև համակցված տեխ
նոլոգիաները և մեթոդները, օրինակ՝
քննադատական մտածողության տեխ
նոլոգիան: Այն հնարավորություն է տա
լիս ուսանողներին վերլուծելու սեփական
թարգմանությունը կամ վերագնահատելու
սեփական վերլուծությունը (7, 5):
Տեքստի վերլուծության ուսուցման գոր
ծընթացում ուսանողները ձեռք են բերում
հետևյալ կարողությունները՝
• ճանաչել մասնագիտական տերմին
ները, հանրամշակութային բացերը և
իրույթները,
• բացահայտել տվյալ տեքստի ոճաժան
րային առանձնահատկությունները,
• կաղապարել լեզվակիրներին բնորոշ
խոսքային իրադրությունները,
• համեմատել թարգմանության աղբյուր
հանդիսացող և մայրենի լեզվի լեզվա
կաղապարները։
Կարևորն այն է, որ ուսանողները աս
տիճանաբար ներգրավվեն ինքնուրույն
վերճանաչողական գործունեութան մեջ,
որն անհրաժեշտ է բովանդակային և ոճա
բանական վերլուծության համար (2, 1):
Տեքստի վերլուծության արդյունքում ու
սանողները պետք է կարողանան առանձ
նացնել տեքստի հիմնական բաղադրիչ
ները, որոնք ներկայացնում են տեքստի
հիմնական գաղափարը, իմաստային ու
ղենիշները, առանցքային բառերը, առան
ձին փաստերը, երևույթները և այլն:
Ընդհանուր առմամբ, տեքստի նախա
թարգմանական և լեզվաբանական վեր
լուծության ժամանակ մենք գործ ունենք
ոչ միայն ճանաչողական, այլև զգայա
կան, գնահատողական գործունեության
հետ: Վերլուծական աշխատանքը կամ
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տեքստային գործունեությունը «գիտե
լիքների և կարողությունների, փորձի,
զգացմունքների, նորմերի փոխանակման
գործընթաց է» (5, 27):
Գեղարվեստական և ոչ գեղարվես
տական տեքստի վելուծության ուսուցման
գործընթացում կարևորվում է թարգմա
նական վերլուծության դերը, քանի որ
անգլերեն ուսումնասիրող ուսանողները
գործ են ունենում թարգմանության հետ
ուսուցման տարբեր փուլերում: Նրանք
թարգմանության գործընթացում պետք
է ընթերցեն տեքստը, ընկալեն դրա հիմ
նական գաղափարը, առանձնացնեն այդ
բաղադրիչները, որոնք խոչընդոտում են
հասկանալուն, հաղթահարեն քերակա
նական կամ բառային դժվարություննե
րը: Ինչ վերաբերում է տեքստի վերաշա
րադրմանը կամ վերարտադրմանը, ապա
դրանց հիմնականում նախորդում է նա
խաթարգմանական կամ լեզվաբանական
վերլուծությունը:
Այստեղ անհրաժեշտ է տարազատել
բանասեր թարգմանչի, լրագրող թարգ
մանչի և արհեստավարժ թարգմանչի
նպատակները:
Նրանց
նպատակնե
րը տարբեր աշխատանքային իրադ
րություններում կարող են համընկնել և
տարբերվել: Թարգմանչի մասնագիտու
թյուն ընտրած ուսանողները հիմնակա
նում գրականագիտական վերլուծություն
չեն իրականացնում, եթե նրանք գրավոր
թարգմանիչներ չեն: Նույնը վերաբերում
է լրագրողներին: Բանասերների նախա
սիրությունների շրջանակը այդ առումով
ավելի լայն է: Նրանք երբեմն ստիպված
են լինում թարգմանելու թե՛ գիտական, թե՛
հրապարակախոսական, թե՛ բուն գեղար
վեստական տեքստեր, և նրանք պետք
ծանոթ լինեն լեզվաբանական և նախա

թարգմանական վերլուծության հիմնա
կան տեխնոլոգիաներին:
Թարգմանիչը, վերլուծելով այս կամ
այն տեքստը, նպատակ է հետապնդում
ստեղծելու մայրենի կամ օտար լեզվով
համարժեք տեքստ: Գրականագետը այդ
պիսի նպատակ հիմնականում չի հե
տապնդում: Նա կարող է կաղապարել
տեքստի ստեղծման գործընթացը: Նրանք
հետապնդում են տեքստն ընկալելու,
հասկանալու, ներտեքստային, արտա
տեքստային գործոնները բացահայտելու,
տեքստի հիմնական լեզվաոճական միա
վորների գործառույթները ներկայացնելու
նպատակներ:
Լեզվաբաններն այդ հիմնախնդրին
մոտենում են տեքստի կառուցվածքային
և գործառական առանձնահատկություն
ների բացահայտման տեսանկյունից:
Տեքստի տարաբաժանումը, մասնատումը
նրանք համարում են ոչ միայն հնարավոր,
այլև անհրաժեշտ պայման հաղորդագ
րության բաղադրատարրերի միջև կապը
հաստատելու համար (1, էջը՝ 34):
Թարգմանիչների համար գեղարվես
տական տեքստի վերլուծության ընթաց
քում գրականագիտական վերլուծությունն
առաջնային չէ: Նրանք երբեմն դիմում են
այդպիսի վերլուծության, որպեսզի հաս
կանան հեղինակի հաղորդակցական դի
տավորությունը:
Ապագա բանասերները պետք է հստա
կորեն պահպանեն տեքստի նախաթարգ
մանական վերլուծության ալգորիթմը՝ ըն
թացակարգերը և գործառնությունները:
Տեքստի վերլուծության (հասկանալու,
թարգմանության, վերարտադրելու) առա
ջին գործառնությունը նրա ընթերցումն է:
Բուն ընթերցումը հիմնականում վերլուծա
կան է: Երկրորդ գործառնությունը տեքս
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տի գործառական ոճի որոշելն է: Փորձը
ցույց է տալիս, որ մայրենի լեզվով այդ
գործառնությունը ճիշտ կատարողները,
շատ արագ են յուրացնում օտար լեզվով
տեքստի վերլուծության հմտությունները:
Լուրջ է եզրույթների իմացության և ճիշտ
կիրառման խնդիրը: Այդ առումով Մ. Յու.
Սեմյոնովան նշում է. «Գեղարվեստական
ոճի թափանցիկությունը հնարավորու
թյուն է ընձեռում ներառելու իր մեջ գրա
կան լեզվի բոլոր մնացած գործառական
ոճերը» (9, 200):
Գեղարվեստական տեքստի ժանրը
որոշելը կարևորվում է և՛ այն թարգմա
նելիս, և՛ այն տարբեր տեսանկյուններից
վերլուծելիս: Հատկապես այն կարևորվում
է թարգմանության ժամանակ, քանի որ
վերաբերում է տեքստի կոմպոզիցիային:
Բանասերները մեծ կարևորություն են
տալիս գեղարվեստական տեքստի ժան
րի որոշմանը: Այդ առումով կարևորվում
է տեքստի հոգելեզվաբանական վերլու
ծությունը, քանի որ առաջնային է համար
վում «լեզվական անձի» գործառույթները:
Ինչպես նշում է Յու. Ն. Կարաուլովը. «լեզ
վական անձի կառուցվածքի մեջ առանձ
նանում է երեք փոխկապակցված մա
կարդակ՝
խոսքային–իմաստային,
կառուցվածքային–իմաստային, որոնք
արտացոլում են սովորական լեզվի տիրա
պետման աստիճանը, լեզվաիմացական,
կամ թեզաուրուսային /իմաստների և անձի
արժեքների աստիճանակարգության ար
տացոլումը նրա թեզաուրուսում/, և դրդա
պատճառային /անձի տեքստասերման
և ընկալման մեջ օտար տեքստերի անձի
կյանքի և իրադրային գերակայությունների
կամ դրդապատճառների և նպատակների
արտացոլումը (6, 36–37).
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Գեղարվեստական տեքստի վերլուծու
թյան հոգեախտաբանական մոտեցումը
կարևոր է մանկավարժական տեխնոլոգի
աների կիրառման տեսանկյունից, քանի
որ ուսանողները տարբեր խնդիրներ են
լուծում՝ նկարագրական, բացատրական և
այլ մակարդակներում:
Քննադատական մտածողության զար
գացման տեսանկյունից կարևորվում է
խոսութային վերլուծությունը: Այն կարող
է դառնալ նշված տեխնոլոգիայի կարևոր
բաղադրամաս: Խոսութային վերլուծու
թյունը համարվում է ինքնուրույն գործող
գիտության ճյուղ: Լեզվաբանության մեջ
խոսութային վերլուծությունը զարգանում
է երկու տարբեր տեսություններով: Առա
ջինը ենթադրում է քերականական վեր
լուծության ընդլայնում, որը հետապնդում
է գործաբանական նպատակներ: Երկ
րորդը ներառում է բարձրագույն հաս
տատությունների համար նախատես
ված հաստատված լեզվի օգտագործման
ուսումմնասիրություն ըստ ոլորտներիե
(10, 3–4): Առաջինը վերաբերում է լեզվա
բանական վերլուծության հատուկ դպրո
ցին` ձևական լեզվաբանությանը (van Dijk's`
տեքստային լեզվաբանություն) կամ համա
կարգային լեզվաբանությանը (systematic)`
Bhatia's genre analysis): Երկրորդը հաղոր
դակցական ուղղվածություն ունի: Խոսու
թային վերլուծությունն առնչվում է ամենօ
րյա խոսակցություններին, բոլոր տեսակի
գրավոր ու բանավոր տեքստերին:
«Խոսութային վերլուծությունը կապող
օղակ է բոլոր տեսակի մտքերի փոխա
նակումների համար, որոնք առնչվում են
տեքստի և խոսույթի լեզվաբանական ու
սումնասիրմանըե (12, 213):
Անհրաժեշտ է առանձնացնել կիրառա
կան խոսութային վերլուծության ուղղու
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թյունը, որն արդյունավետ է օտար լեզու
ների դասավանդման գործընթացում: Այն,
սկզբնավորվելով քերականության ուսուց
ման մակարդակում, տեքստի վերլուծու
թյան կամ նրա հետ աշխատանքի ընթաց
քում վերածվում է խոսույթի: Մեթոդական
մակարդակում լեզվի դասավանդման և
հաղորդակցական նպատակները ընկած
են ցանկացած խոսույթաստեղծ գործունե
ության հիմքում:
Ուս ան ողն երն ընտր ում են ուս ուց
ման միա վ որ ը՝ հաշվ ի առն ելով բուն
տեքստ ային և արտ ալեզվ ակ ան գոր
ծոնն եր ը: Ինչպ ես նշում է Ն. Ն. Գավ
րիլենկ ոն. «թարգմ ան իչ ը օտար ալեզ ու
տեքստ ը հասկ ան ալու համ ար պետք է
հաշվ ի առն ի առավ ելագ ույն քան ակ ի
գործ ոնն եր, որոնք ընկ ած են խոս ույ
թի ստեղծմ ան հիմք ում. նպատ ակ ա
հարմ ար է ներ առ ել թարգմ ան ութ յան
ուս ուցմ ան բով անդ ակ ութ յան մեջ հա
տուկ խոս ույթ ը, որի հիմքն է մասն ագ ի
տակ ան տեքստ ը» (4, 88):
Թե՛ նախաթարգմանական, թե՛ ոճա
կան վերլուծություն իրականացնելիս ու
սանողները առանձնացնում են հեղինա
կի և գործող անձի պլանները: Հեղինակի
խոսքը հիմնականում ներկայացվում է
պատումի կամ խորհրդածության ձև
ով, իսկ գործող անձի խոսքը՝ արտաքին
կամ ներքին խոսքով: Թե՛ վերլուծական–
թարգմանչական, թե՛ հաղորդակցական
կարողությունների ձևավորման տեսան
կյունից կարևոր է ուսանողների թե՛ ար
տաքին, թե՛ ներքին խոսքի զարգացու
մը: Ինչպես նշում է Վ. Ա. Կուխարենկոն.
«Խոսքի այդ ձևերին համապատասխա
նում են շարադրման տարբեր տեսակնե
րը՝ հեղինակային, երկխոսական, ներքին
խոսքը» (8, 133).

Տեքստի նախաթարգմանական վեր
լուծության առարկա են տարբեր ժան
րերի և ոճերի մենախոսությունները,
երկխոսությունները, հեղինակի ուղիղ և
անուղղակի խոսքը:
Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ ավան
դական, խաղային, ոչ խաղային, համակց
ված, քննադատական մտածողության
զարգացման տեխնոլոգիաների կիրառու
մը արդյունավետ է տեքստի նախաթարգ
մանական և լեզվաբանական վերլուծու
թյան ուսուցման գործընթացում, քանի որ
դա նպաստում է ուսանողների ընկալողա
կան և արտադրողական խոսքային կա
րողությանների զարգացմանը ուսուցման
տարբեր փուլերում:
Տեքստի նախաթարգմանական վեր
լուծության ուսուցման գործընթացում
ուսանողները կատարում են տարբեր
գործառնություններ, քանի որ տեքստը
հասկանալու, թարգամանելու, նրա բո
վանդակային և գործառական բնութագ
րերը բացահայտելու գործընթացը պա
հանջում է բարդ մեթակոգնիտիվ կամ
վերճանաչողական աշխատանք:
Փաստորեն, մի կողմից, հստակ գի
տական մեթոդներով ուսանողները ապա
կոդավորում են տեքստը, մյուս կողմից՝
նրանք ստեղծում են նոր տեքստեր կամ
վերտեքստեր: Այսինքն՝ ուսանողը հան
դես է գալիս որպես հետազոտող, և նրա
հետազոտության արդյունքը վերտեքստ է:
Նախաթարգմանական
վերլուծու
թյան ժամանակ ուսանողները պետք է
տարանջատեն գեղարվեստական, գրա
կանագիտական և թարգմանական վեր
լուծության նպատակն ու խնդիրները,
քանի որ թարգմանիչը, գրականագետը
և բանասերը տարբեր գործառույթներ են
կատարում։
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Технологии обучения предпереводческому анализу
текста в гуманитарном курсе английского языка
Р. Геворгян
Традиционные, игровые, неигровые, комбинированные технологии продуктивно
применять 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
личных 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
денты декодируют текст, с другой стороны, они создают тексты и метатексты.
В процессе предпереводческого анализа студенты должны различать цели и задачи
художественного, литературоведческого и переводческого анализа, так как переводчик,
литературовед и филолог выполняют разные функции в процессе осуществления пред
переводческого 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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Աննա Չարչյան

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
վանումով: Հոգեբանության և նյարդաբա
նության տեսակետից մուտիզմը հոգեկան
խանգարման դրսևորում չէ. այն պայմա
նավորված է պատասխան խոսքի կամ
խոսելու փորձեր կատարելու բացակայու
թյամբ, այսինքն՝ չկա ինչպես պատասխա
նը, այնպես էլ ինքնաբուխ խոսքը:
Չնայած մուտիզմով երեխաները չունեն
խոսքի կամ արտաբերական օրգանների
խանգարումներ, նրանց մոտ չկա գլխու
ղեղում խոսքի համար պատասխանատու
խոսքաշարժողական և խոսքալսողական
կենտրոնների ախտահարում կամ շնչա
ռական համակարգի խանգարում, այ
նուամենայնիվ, նրանք չեն խոսում, չեն
հաղորդակցվում: Իրականում դրանք
մտավոր հետամնաց կամ աֆազիա ունե
ցող երեխաներ չեն:
Մուտիզմի հիմնախնդիրն ուսումնա
սիրել ու նկարագրել են Մ. Վ. Սոլով յո
վան, ով ընդգծում է երեխայի միջավայրի
և դաստիարակության դերը մուտիզմի
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դրսևորման գործում, Վ. Պ. Կուդրյավցև
ան, ով նշում է հոգեկան ծանր ապրում
ների ազդեցությունն արդեն զարգացած
խոսք ունեցող երեխայի խոսքի արգելակ
ման վրա: Ա. Վեբերն իր հերթին մուտիզ
մով երեխաներին է վերագրում դեպրեսիվ
տրամադրությունը, տպավորվող լինելը,
բարձր արգելակվածությունը: Մ. Ի. Բո
ւյանովայի «Մանկական հոգեբուժության
զրույցներ» գրքում ևս կարելի է հանդի
պել մուտիզմի նկարագրության մի շարք
դեպքերի: Հոգեբան Գ. Ե. Սուխարևան
մուտիզմի դրսևորումը դիտում է որպես
շոկային բնույթի հոգեծին ռեակցիա, որը
տարիքային
առանձնահատկություննե
րով պայմանավորված՝ այս կամ այն ձևով
առաջին հերթին ազդում է խոսքի 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. Պավլովի նեյրոֆիզիոլոգիա
յի տեսությունից ելնելով՝ Տ. Պ. Սիմեո
նը ընդգծում է հոգեկան տրավմաներով,
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խոսքաշարժողական և խոսքալսողական
վերլուծիչների խանգարմամբ պայմանա
վորված՝ գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կե
ղևում զարգացող պաթոլոգիկ արգելա
կումը: Հ. Կերերը, իր աշխատանքներում
ընդհանրացնելով երեխաների հոգեծին
մուտիզմի մասին գիտելիքները, նշում է,
որ մուտիզմն աղջիկների մոտ երկու ան
գամ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան
տղաների. այն դրսևորվում է հիմնակա
նում ժառանգաբար փոխանցվող խոս
քային խանգարումներ ունեցող ընտա
նիքներում, բացասական հոգեբանական
մթնոլորտում, ընտանեկան անբարեն
պաստ պայմաններում: Ըստ Ռ. Մ. Ռա
ուշենի՝ հոգեծին մուտիզմը գլխուղեղի օր
գանական խանգարումների հետևանք է:
Հեղինակի կարծիքով՝ մուտիզմին ավելի
հակված են նախադպրոցական և կրտսեր
դպրոցական տարիքի երեխաները (R. M.
Rauschen, 1966; H. Kehrer, 1968; 1974):
Հայտնի է, որ կան խոսքի զարգացման
հապաղման ֆունկցիոնալ կամ հոգեծին և
օրգանական տեսակներ: Իհարկե, օրգա
նական խանգարումները, որպես երկրո
դային դրսևոր
 ումներ, առաջ են բերում հո
գեբանական ախտանիշներ, որոնք ավելի
են խորացնում մուտիզմի երևույթները:
Բացի սրանից, խոսքի բացակայությունը
կարող է մի շարք պատճառներ ունենալ,
որոնցից առավելապես տարածված են հո
գեբանական ծագում ունեցող պատճառ
ները: Կլինիկական պրակտիկայում, ըստ
էթիոլոգիայի, տարբերում են մուտիզմի
երկու առանձին տեսակ.
1. ֆունկցիոնալ կամ փսիխոգեն մուտիզմ,
2. օրգանական մուտիզմ:
Սակայն կարելի է նաև մուտիզմի տե
սակները չառանձնացնել, քանի որ այն
ձևավորվում է ինչպես օրգանական,

այնպես էլ հոգեծին գործոնների ազե
ցությամբ: Այսպես օրինակ՝ նույնիսկ օր
գանական թեթև դիսֆունկցիան կարող է
բերել բավականին խորը խանգարումնե
րի, եթե առկա են արտաքին անբարեն
պաստ գործոններ:
Ընդհանրապես դպրոցահասակ տա
րիքի մուտիզմ ունեցող երեխաներին
բնորոշ է ցածր ինքնագնահատականը.
նրանք շատ զգայուն են իրենց անձի մա
սին քննադատությունների նկատմամբ,
դպրոցում ուսուցչի հարցերից խուսա
փում են՝ մտածելով, որ հանկարծ սխալ
կպատասխանեն ու ծիծաղելի վիճակում
կհայտնվեն:
Ելնելով Լեհաստանում` Պոզնանի Կա
րոլ Մարչինկովսկիի անվան բժշկական
համալսարանում, Պոզնանի թիվ 103 հա
տուկ (օժանդակ), թիվ 102 ներառական
դպրոցներում և մի քանի բժշկահոգեբա
նամանկավարժական
հանձնաժողով
ներում մեր ունեցած դասընթացների ու
պրակտիկ փորձից՝ ներկայացնենք մու
տիզմով անձանց խոսքի շտկման փուլե
րի առանձնահատկությունները: Շտկման
յուրաքանչյուր փուլին հետևելու, լոգոպեդ
ների, հոգեբանների, մանկավարժների ու
ծնողների թիմային աշխատանքի շնորհիվ
հնարավոր է մուտիզմի շտկման դրական
արդյունքներ ունենալ: Ըստ մասնագետ
ների մշակած ծրագրի և համատեղ աշ
խատանքի՝ նկատի է առնվում երեխայի
միջավայրում՝ դպրոցում, մանկապարտե
զում, համապատասխան մթնոլորտ ստեղ
ծելու հարցը, ինչպես օրինակ, երեխային
հարցերով չծանրաբեռնելը, դասարանի
առջև խոսել չպարտադրելը, երեխայի
մասին անհրաժեշտ տեղեկություն ոչ թե
անմիջապես երեխայից, այլ միայն մորից
կամ նրան խնամողից հարցնելը:
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Շտկողական աշխատանքների պլա
նում պետք է ներառել մի քանի կարևոր
սկզբունք. պետք չէ մեկնաբանել, արժե
քավորել երեխայի վարքագիծը. պարզա
պես պետք է աշխատանք տանել, որպես
զի երեխան ընդունի ինքն իրեն և լինի
լոգոպեդի ուշադրության կենտրոնում:
Կարևոր է աշխատանք տանել մուտիզմ
ունեցող երեխայի ինքնագնահատականի,
սեփական արժեքի գիտակցման, ավելի
համարձակ լինելու, ուշադրության արժա
նացած լինելու, խոսքային վախը հաղթա
հարելու ուղղություններով: Նախևառաջ
անհրաժեշտ է վերացնել շրջապատի բա
ցասական ազդակները:
Ստորև կներկայացնենք լեհ մասնա
գետների և մեր մասնակցությամբ մու
տիզմ ունեցող 3–7 տարեկան երեխաների
հետ տարվող շտկողական աշխատանք
ների ընթացքը՝ ըստ ընդունված փուլերի:
Շտկողական
աշխատանքների
առաջին փուլում լոգոպեդը պասիվ հե
տևող է. նա պարզապես ներկա է երեխա
յի և նրա համար հաղորդակցման օբյեկտ
հանդիսացող անձի, տվյալ դեպքում՝
նրա մայրիկի միջև տեղի ունեցող զրույ
ցին՝ խոսքային կամ ոչ խոսքային հա
ղորդակցմանը: Նա պարզապես հետևում
է, թե երբ կարելի է երեխայից ակնկալել
բանավոր խոսք կամ որևէ հարցի պա
տասխան: Կարևոր է նաև պատասխա
նի բնույթը. համապատասխանո՞ւմ է ար
դյոք թեմային, իրավիճակին: Լոգոպեդն
իր ուսումնասիրությունն իրականացնում
է որոշակի հեռավորությունից: Առաջին
փուլում պետք է պահպանել այս հեռավո
րությունը և թույլատրվածից ավելի չմո
տենալ երեխային, քանի որ վերջինս կա
րող է վախենալ, ամաչել ու արդյունքում
նույնիսկ մոր հետ չխոսել:
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Երկրորդ փուլում արդեն լոգոպեդը
մոտենում է երեխային, նստում ու զրու
ցում է նրա մայրիկի հետ, սակայն դեռևս
անմիջական ուշադրություն չի դարձնում
երեխային: Նրանք կարող են թեյել միա
սին, լոգոպեդը կարող է շոկոլադ հյուրա
սիրել նախ մայրիկին, ապա՝ երեխային:
Լոգոպեդը կարող է շարունակել զրույցը
երեխայի մոր հետ, սակայն ոչ երեխայի
մասին:
Աշխատանքի երրորդ փուլում լոգոպե
դը կարող է փորձ կատարել ոչ խոսքային
ձևով կոնտակտ հաստատելու երեխա
յի հետ, օրինակ՝ խաղալիքը տալու նրան,
օգնելու շարել խորանարդիկները և այլն:
Լոգոպեդը խոսելով որևէ գործողություն
է կատարում, սակայն որևէ պատասխան
չպետք է ակնկալել երեխայից: Այսպես՝ լո
գոպեդը կարող է սեղանին՝ երեխայի դի
մաց, դնել սպիտակ թուղթ ու կապույտ մա
տիտ և հետևել, թե ինչ է անելու երեխան:
Լոգոպեդը երեխայի հետ հարցուպատաս
խանի մեջ չի մտնում առայժմ: Այս փուլում
ղեկավար դեր ունի դեռևս երեխայի մայրը.
նրա հետ զրույցը շարունակվում է:
Չորրորդ փուլում լոգոպեդը կարող է
փորձել խոսքային հաղորդակցում իրա
կանացնել երեխայի հետ, սակայն չպետք
է ակնկալի խոսքային պատասխան. կա
րևորը, որ երեխան որևէ՝ թեկուզ ոչ խոս
քային հաղորդակցում ցուցաբերի: Այս
պես, լոգոպեդը 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 լոգոպեդը կարող է «այո»
կամ «ոչ» պատասխան պահանջող մեկ–
երկու հարց ուղղել երեխային, որոնց երե
խան հնարավոր է, որ նույնիսկ ժեստով
պատասխանի, օրինակ՝ այսօր դպրոց
գնացե՞լ ես, թեյ կխմե՞ս, գուցե հյո՞ւթ ես
ուզում և այլն: Երեխայի մայրը շարունա
կում է ներկա գտնվել, սակայն առանց խո
սելու կամ միջամտելու:
Վեցերորդ փուլում երեխայի հետ խո
սում է միայն լոգոպեդը: Մայրը դառնում
է երեխայից արդեն որոշակի հեռավորու
թյան վրա գտնվող պասիվ հետևող, այ
սինքն՝ կրճատվում է նրա՝ միջնորդի դե
րը: Այս փուլի պարապմունքի ընթացքում
պետք է խաղալ խոսք չպահանջող խաղեր,
օրինակ՝ նկարչությամբ զբաղվել: Նկարե
լու ընթացքում լոգոպեդը կարող է երեխա
յին տալ որոշ հարցեր կամ մեկնաբանել
երեխայի գործողությունները, օրինակ՝
ի՞նչ գույնով ես ներկելու շնիկին, որտե՞ղ ես
նկարելու տունը, իսկ տան մեջ բուխարի
նկարելո՞ւ ես և այլն: Այսպես հաջորդա
բար՝ պահպանելով պատճառահետևան
քային կապերը, լոգոպեդը շարունակում
է հարցեր տալ երեխային: Իսկ երեխան
ժեստերով կամ խոսքով պատասխանում է
լոգոպեդի հարցին: Տառաճանաչ երեխա
ները նույնիսկ կարդում են նկարի տակ
եղած իրենց գրությունները:
Յոթերորդ փուլում երեխայի մայրը
ոչ միայն հեռու է երեխայից, այլև զբաղ
ված է մեկ ուրիշ գործով ու չի հետևում
երեխայի գործողություններին, կարծես
նույնիսկ սենյակում չլինի: Լոգոպեդը
պարապմունքի համար կիրառում է խոս
քային նյութ՝ բանաստեղծություններ, եր
գեր, կարող է նաև առարկաներ հաշվել,
դասակարգել, երեխայի հետ նկարները

քննարկել, խոսել նկարում պատկերված
որևէ հերոսի հետ և այլն:
Աշխատանքի ութերորդ փուլում սե
նյակում մնում են միայն երեխան ու լո
գոպեդը, իսկ պարապմունքների բնույթը
հիմնականում հարցուպատասխանային
է՝ զրույց նկարի շուրջ, երեխայի կատա
րած գործողությունների, նկարած նկար
ների քննարկումներ և այլն: Օրինակ՝
ասա խնդրեմ՝ ի՞նչ ես անում հիմա, քանի՞
խորանարդիկ ես վերցնելու, քանի՞ գույնի
մատիտ ես ուզում նկարելու համար և այլն:
Պարապմունքի իններորդ փուլում,
բացի լոգոպեդից ու երեխայից, սենյակում
ներկա է մեկ ուրիշ մարդ, ում հետ երե
խան չի խոսում, չի հաղորդակցվում: Դա
կարող է լինել ուսուցիչը, մանկապարտե
զի դաստիարակը, մյուս ծնողը: Այս փու
լում արդեն լոգոպեդը երեխայի մոր նման
միջնորդի դեր է կատարում և ներկա եր
րորդ անձը անցնում է նույն ճանապարհը,
ինչ լոգոպեդն է անցել նախորդ պարապ
մունքների ընթացքում՝ պասիվ հետևող,
երեխայի ծնողի հետ զրույց վարող, երե
խայի հետ անմիջական հողորդակից և
ապա՝ միջնորդ:
Նշենք, որ յուրաքանչյուր ինը փուլի
ավարտից հետո միանում է մեկ այլ անձ,
մինչև երեխայի կողմից անխոսության
հաղթահարումը:
Անհրաժեշտ է պարապմունքների
ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ
անդրադառնալ երեխայի վախի զգա
ցողության իր մեկնաբանություններին,
ստեղծել համապատասխան մթնոլորտ,
որպեսզի երեխան հանդես գա խոսելու
նախաձեռնությամբ, օրինակ, կարծիք
հարցնի իր մասին իր հասակակիցնե
րից, որը խոսելու վախը հաղթահարելու
մի միջոց է:
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Շտկողական աշխատանքներում կա
րևոր տեղ է զբաղեցնում երեխայի մտերիմ
ների (ովքեր շրջապատում են նրան) հետ
աշխատանքը, ովքեր պետք է սովորեն
ընկալել երեխայի վարքագիծը, ավելի քիչ
քննադատեն ու ավելի քիչ կենտրոնանան
նրա խոսելու, խոսքով հաղորդակցվելու
փաստի վրա: Այսպիսով, պարապմունք
ների ընթացքում լոգոպեդը խրախուսում
է երեխային նրա արտաբերած յուրաքան
չյուր բառի համար, որը նաև բարձրաց
նում է երեխայի ինքնագնահատականը
և ոգևոր
 ում նրա՝ խոսելու ցանկությունը:
Այնուհետև աստիճանաբար անցում է կա
տարվում առանց խրախուսանքի հաղոր
դակցման ձևին:
Եթե շտկողական այս աշխատանքնե
րը բավարար արդյունք չեն ապահովում,
չեն օգնում, կարելի է օգտագործել այլընտ
րանքային հաղորդակցման տարբերակը
(AAC): Երեխայի հետ շփման, հաղորդակց
ման լավագույն միջոցներից է նաև պա
րապմունքների ընթացքում հաշվողական,
թվաբանական գործողություններ կատա
րելը, պարապմունքի որոշակի փուլում երե
խայի ընկերներին հյուր հրավիրելն ու միա
սին ժամանակ անցկացնելը և այլն:
Այսպիսով, շտկողական աշխատանք
ների գործընթացում անհրաժեշտ է ապա
հովել՝
1. ծնողի և ուսուցչի համագործակցությու
նը լոգոպեդի հետ,
2. լոգոպեդի համբերատարությունն ու
լավ, դրական տրամադրվածությունը,
3. տեսողական կոնտակտի հաստատու
մը երեխայի հետ,
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4. երեխայի ոչ խոսքային ակտիվությունը,
5. շնչառական, հանգստացնող վարժու
թյունների կատարումը,
6. երեխայի ոչ խոսքային հաղորդակց
ման աստիճանական բացառումը,
7. երեխայի խոսքային հաղորդակցման
խրախուսումը,
8. լոգոպեդի հետ շշուկով խոսելը:
Այսպ իս ով, վեր ը նշված պար ապ
մունքն եր ի իրակ ան ացմ ան նպատ ակ ը
երեխ ային ինքն աբ ուխ խոսք ի մղելն է և
առանց խրախ ուս անք ի՝ նրա մեջ խոս ե
լու ցանկ ութ յուն կամ նախ աձ եռն ութ յուն
առաջ ացն ելը: Պարտ ադր անք ի որևէ
ձևը պար ապմ ունքն եր ի ընթ ացք ում չի
խրախ ուսվ ում: Անկ ախ նրան ից, թե
երեխ այի մոտ մուտ իզմ ի որ տես ակն է
դրսևո րվ ած՝ օրգ ան ակ ան, թե ֆուկց իո 
նալ, պետք է փորձ ել ստեղծ ել երեխ ա
յի հաղ որդ ակցմ ան համ ար անհր աժ եշտ
բոլոր պայմ անն եր ը, որպ եսզ ի երեխ ա
ներն առանց վախ են ալու շփվեն, հա
ղորդ ակցվ են շրջապ ատ ի հետ, գտնվեն
տարբ եր իրավ իճ ակն եր ում, անծ ան ոթ
ներ ի միջ ավ այր ում, քան ի որ մուտ իզմ ը
սոց իա լակ ան վախ է: Իհարկ ե, շտկող ա
կան աշխ ատ անքն եր ի համ ալիր մոտ ե
ցում ը մուտ իզմ ուն եց ող երեխ այի վրա
ուն են ում է դրակ ան ազդ եց ութ յուն. աս
տիճ ան աբ ար հաղթ ահ արվ ում է խոս ելու
նկատմ ամբ վախ ը, փոխվ ում է վեր աբ եր
մունք ը շրջապ ատ ի նկատմ ամբ, սակ այն
միև ն ույն է, հետ ագ այում նրանք իրենց
խոսք ի ու գործ ող ութ յունն եր ի նկատ
մամբ մշտապ ես զգուշ ավ որ ութ յուն են
ցուց աբ եր ելու:
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Мутизм как фактор нарушения общения
А. Чарчян
В статье представлены теоретические и практические вопросы мутизма, как
расстройства процесса речевого общения, виды мутизма и всевозможны варианты их
проявления у детей, специфика процесса исправления выявления последовательность
фаз исправительных работ, на основе опыта автора в вспомогательных школах и диаг
ностических 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
Ռինոլալիա (հուն. ''rinos''–քիթ, ''lalia''–
խոսք) տերմինը թարգմանաբար նշանա
կում է ռնգային հնչերանգով խոսք: Այս
խոսքային խանգարումը լոգոպեդական
մեթոդական գրականության մեջ հայտ
նի է նաև ''պալատոլալիա'', ''ռնգայնու
թյուն'', տերմիններով (Ի. Ի. Եռմակովա,
Զ. Ա. Ռեպինա, Ա. Գ. Իպպոլիտվա, 1963,
Ա. ԻՈւռակովա, Գ. Վ. Չիրիկինա 1991,
Տ. Վ. Վոլոսովեց, 2005 և այլոք):
Ռինոլալիան ծանր խոսքային խան
գարում է, որը պայմանավորված է խոս
քային ապարատի ծայրամասային բաժնի
անատոմիա–ֆիզիոլոգիական
խանգա
րումներով, որի հետևանքով տուժում է
ձայնի տեմբրը և հնչարտաբերությունը:
(Ս. Ս. Լյապիդևսկի, Բ. Մ. Գրինշպունա,
Մ. Ե. Խվատցևա, 1955, 1963 Լ. Ի. Վա
նովսկայա, 1977 և այլոք):
Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ խոսքա
յին խանգարման և շտկման խնդիրների
լուսաբանմանը նվիրված են բազմաթիվ
մենագրություններ, հեղինակային աշխա
տանքներ, մեթոդական ձեռնարկներ և
այլն: (Ե. Ֆ. Ռաու, 1933., Ֆ. Ա. Ռաու1933,
Զ. Գ. Նելյուբովա 1938, Վ. Վ. Կուկոլ, 1941,
Ա. Գ. Իպոլիտովա, 1955, 1963, Ս. Գ. Տապ
տապովա, 1963, Տ. Ն. Վորոնցովա, 1966,
Ն. Ն. Սերեբրովա, 1969, Լ. Ի. Վանովս
կայա, 1977, Ի. Ի. Երմակովա 1980, 1984,
Տ. Վ. Վոլոսովեց 2005 և այլոք):
Ռինոլալիայի առաջացման պատճառ
ները բազմազան են: Պայմանականորեն
այն ընդունված է բաժանել 2 մեծ խմբե
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րի՝ օրգանական և ֆունկցիոնալ` պայմա
նավորված, փոխված է արտաբերական
ապարատը անատոմիապես, թե տուժած
է միայն ֆունկցիան (Վ. Մ. Մեսսինա1971,
Գ. Ե. Նեմչինովա1970, Գ. Վ. Կուռչինս
կի1974, Ե. Ա. Սոբոլյովա 2006 և այլոք):
Ռինոլալիայի առաջացման օրգանա
կան պատճառներին են դասվում քիմքի
ճեղքվածքները (փափուկ, կարծր, փոքր
լեզվակ, ալվեոլներ), ինչպես նաև լուծանքն
ու թերլուծանքը/դրանք դիտարկվում է,
որպես խոսքաշարժողական վերլուծիչի
կենտրոնական բաժնի օրգանական ախ
տահարում (Ի. Ի. Երմակովա. 1984, Իպ
պոլիտովա, Ա. Գ, 1983, Լ. Ս. Վոլկովա,
Վ. Ի. Սելիվերտովա, 1997 և այլոք):
Առաջացման պատճառների դասին
են պատկանում`փափուկ քիմքի հիպեր
և հիպո ֆունկցիաներն՝ առանց արտա
հայտված օրգանական ախտանիշների:
Շատ հազվադեպ ռինոլալիայի ֆունկցիո
նալ պատճառներին կարելի է դասել նաև
նմանակումը (Վ. Մ. Մեսինա1971, Գ. Վ
Կուռչինսկի 1970, Յ. Մ. Բեռնադսկի 1974,
և այլոք):
Արդի լոգոպեդիայում ընդունված է
ռինոլալիայի հետևյալ դասակարգումը`
բաց ռինոլալիա–(լատ. rinolalia aperta),
որն ախտորոշվում է այն ժամանակ, երբ
վերը թվարկած այս կամ այն պատճառ
ների արդյունքում խոսքային քամու (օդի
հոսքը) մշտապես բաց է: Այս դեպքում
բոլոր հնչյունները ունենում են ռնգային
հնչերանգ:
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Մեթոդական գրակ անութ յան վերլու
ծութ յունը թույլ է տալիս ասելու, որ ըստ
հարուցիչ պատճառն եր ի, տարբ եր ակ
վում են բաց ռին ոլալիա յի հետ ևյալ 3
տեսակներն`
• օրգանական բաց ռինոլալիա` պայմա
նավորված քիմքի բնածին ճեղքվածք
ներով,
• օրգանական բաց ռինոլալիա` պայմա
նավորված փափուկ քիմքի լուծանքով
և թերլուծանքով,
• 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:
Տեսական վերլուծության արդյունքում
պարզել ենք, որ Մ. Զեմանը առանձնաց
նում է օրգանական փակ ռինոլալիայի 2 ձև`
• օրգանական ռինոլալիա առաջնային
ձևով` պայմանավորված քթի խոռո
չում առկա պոլիպներով, ուռուցքնե
րով, որոնք տեղակայված են ռնգային
(քթի) խոռոչում, ինչպես նաև քթի լոր
ձաթաղանթի հիպերտրոֆիայով, որն
արդյունք է խրոնիկ գրիպի:
• օրգանական փակ ռինոլալիա հետին
ձևով, որը պայմանավորված է ռնգային
և կոկորդային հատվածում տեղակայ
ված պոլիպներով և ուռուցքներով՝ փա
փուկ քիմքի և կոկորդի hետին պատի
միակցման հետևանքով: (Դ. Ի. Զաբո
լոտնի, 1991, Վ. Ա. Լայկո, 2001 և այլոք):
Ֆունկցիոն
 ալ փակ ռինոլալիան հիմ
նականում արդյունք է փափուկ քիմ
քի հիպերֆունկցիայի: (Տ. Բ. Ֆիլիչովա,

Ն. Ա. Չևելյովա, Գ. Վ. Չիրիկինա և այլոք):
Մի շարք հեղինակներ (Մ. Զեման,
Ա. Միտրոնովիչ–Մոդժևսկա և այլոք)
առանձնացնում են ռինոլալիայի խառը
ձևը, որն ախտորոշվում է այն ժամանակ,
երբ համակցված են բաց և փակ ռինոլալի
աների առաջացման պատճառները:
Քիմքի բնածին ճեղքվածքներով երե
խայի ձայնը, բացի այն, որ ունի ռնգային
հնչերանգ, լինում է թույլ, մոնոտոն, խուլ և
ոչ արտահայտված: Մ. Զեմանը նույնիսկ
առանձնացնում է այս ձայնային խանգա
րումը, որպես ինքնուրույնի և անվանում
(palatophonia) պալատոֆոնիա:
Քմըմպանի ֆունկցիայի խանգարմանը
զուգահեռ կարող են լինել նաև շուրթերի
ճեղքվածքներ: Ըստ Մ. Դ. Դուբովայի՝ վե
րին շրթունքի մասնակի և լրիվ ճեղքերն
ավելի հաճախ են հանդիպում, քան միա
կողմանիները և երկկողմանիները:
Լոգոպեդական աշխատանքը բաց
օրգանական ռինոլալիայով երեխաների
հետ անցկացվում է երկու փուլով` մինչ
վիրահատական և հետվիրահատական:
(Ե. Ֆ. Ռաու, 1933; Ֆ. Ա. Ռաու 1933;
Զ. Գ. Նելյուբովա, 1938; Վ. Վ. Կուկոլ 1941;
Ա. Գ. Իպպոլիտովա, Ի. Ի, Երմակովա
1984 և այլոք).
Ներկայումս քիմքի բնածին ճեղքե
րով երեխաները ծնվելու պահից, արդեն
գտնվում են որոշակի մասնագիտական
հսկողության ներքո: Այս երեխաների
սնուցումը տեղի է ունենում հատուկ զոն
դերի օգնությամբ, ընդ որում՝ երեխանե
րին պահում են կանգնած վիճակում: Երե
խայի քիմքի ճեղքին համապատասխան
տեղադրում են օպտուրատոր, որը կրում է
ժամանակավոր բնույթ:
Վերլուծությունը թույլ է տալիս նշել, որ
քիմքի և շրթունքի բնածին ճեղքվածքների
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դեպքում վիրահատական միջամտությու
նը կատարվում է օպտիմալ ժամանակա
հատվածում: Այս խնդրի շուրջ մասնա
գետների կարծիքները առանձնանում են:
Կիրառվում են վիրահատական տարբեր
մեթոդներ, նշվում տարբեր վիրահատա
կան ժամանակահատվածներ:
Մեթոդական գրականության ուսում
նասիրության արդյունքում պարզվել է,
որ եթե նախկինում քիմքի բնածին ճեղք
վածքներով երեխաներին վիրահատում
էին 1–5 տարեկանում, (Ֆ. Մ. Խիտռով,
1964, Ա. Ա. Լիմբերգ, 1964, Լ. Ս. Վոլկո
վա, 1997), ապա այժմ վիրահատությունը
կատարում են, երբ երեխայի մոտ հասց
րել են դուրս գալ բոլոր ատամները, և ծնո
տում ֆիքսվել է ատամնաշարը: Սակայն
վիրահատությունը կատարելիս անպայ
մանորեն հաշվի է առնվում մանկաբույժի,
օրթոդոնտի, նյարդաբանի և այլ մասնա
գետների կարծիքները նույնպես: Ֆիզի
կապես թույլ երեխաների վիրահատությու
նը հիմականում կատարվում է ավելի ուշ
տարիքում:
Մ. Էդվարդսը (1973) պնդում է, որ ռի
նոլալիայով երեխաների բերանի խոռոչի
ռեցեպտորների զգայունությունը խաթար
ված է նույնպես: Իսկ հիմնական պատա
ճառը հանդիսանում է այն, որ երեխայի
համար ծնված օրից դժվար է կրծքով կե
րակրվելը, քանի որ քիմքի ճեղքին համա
պատասխան տեղադրվում է օպտուրա
տոր, որը կրում է ժամանակավոր բնույթ:
Նման խնդրի լուծումը միակն է: Արտա
բերական և շնչառական մկանուքի միջև
եղած փոխներգործության խանգարում
ները հանգեցնում են խոսքային շնչառու
թյան յուրահատուկ դրսևորումների: Շնչա
ռական խանգարումները ռինոլալիայի
ժամանակ հետազոտվել են մի շարք հե
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ղինակների կողմից (Գ. Գ. Գուցման, 1924;
Զ. Գ. Նելյուբովա, 1938; Ի. Մ. Գոտ, 1971,
Ն. Ն. Օստանին, 1969 և այլոք): Նշված
հեղինակների կատարած առանձին հե
տազոտությունները ցույց են տալիս, որ
ռինոլալիայի ժամանակ շնչառությունը
արագ է, մակերեսային (կրծքային) և այլն:
Ն. Ի. Պիրոգովը (1844), Ն. Վ. Վորոն
ցովսկին (1875), Պ. Սուբբոտին (1894),
Մ. Ի. Պայկին (1936) իրենց աշխատանք
ներում քննարկում են այն հարցը, թե
որքանով կարող են քիմքի չափերը ար
տաքին ձևափոխություններ կրել վիրահա
տական միջամտությունից հետո և թե քիմ
քի ինչպիսի չափերի ցուցանիշն է ավելի
համապատասխանում, ձայնի ռնգային
հնչերանգն առավելագույնս հստակեցնե
լու համար:
Վերը նշված հեղինակներից, որոշնե
րը` Ն. Ի. Պիրոգովն ու Ն. Վ. Վորոնցովս
կին 1870 թ. գտնում էին, որ ուրանոպլաս
տիկան կարևորագույն քայլերից էր քիմքի
վերականգնման հիմնահարցում, ինչպես
նաև ռինոլալիայով երեխայի նորմալ խոս
քի ձևավորման գործընթացում:
Ըստ հեղինակների` հաճախ վիրահա
տությունից հետո ձայնի ռնգային հնչե
րանգի պահպանվելը պայմանավորված է
փափուկ քիմքի ոչ բավարար շարժունա
կությամբ և լարվածությամբ:
Վերլուծությունները թույլ են տալիս
նշելու, որ խոսքի խանգարումները բաց
օրգանական ռինոլալիայով երեխաների
մոտ արտահայտվում են ավելի բարդ ախ
տանիշներով՝ իրենց մեջ ներառելով (խոս
քի ընդհանուր թերզարգացում):
Քիմքի բնածին ճեղքերով երեխայի բա
նավոր խոսքը հիմնականում դժվար ըն
կալելի է՝ կապված խոսքային ապարատի
ծայրամասային բաժնի անատոմի–ֆիզիո
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լոգիական խնդիրների հետ: (Տ. Ն. Վո
րոնցովա՝ 1982, Ա. Գ. Իպոլիտովա՝ 1983,
Տ. Ա. Լադիժենսկայա՝ 1975, և այլոք):
Ռինոլալիայով երեխայի խոսքն ընդհա
նուր առմամբ շրջապատի համար ան
հասկանալի է:
Մ. Մոմեսկին և Է. Ալեքսը նշում են, որ,
օրինակ քիմքի բնածին ճեղքերով երեխա
ների խոսակցական խոսքը ներառում է իր
մեջ 50% ինֆորմացիա, համեմատած նոր
մալ խոսք ունեցողների հետ: Այս երեխա
ների մոտ խոսքային հաղորդագրությունը
փոխանցելու հնարավորությունները մոտ
երկու անգամ քիչ են, որն էլ հետագայում
հանգեցնում է հաղորդակցման լուրջ խո
չընդոտների:
Ըստ Տ. Ն Վորոնցովայի՝ ռինոլալիայով
երեխայի մոտ նկատելի է խոսքի ձևավոր
ման լուրջ խնդիրներ: Ռինոլալիայի ժա
մանակ խոսքի զարգացումը հապաղում
է: Ռինոլալիայով երեխայի մոտ հիմնակա
նում բառերը սկսում են առաջանալ երկու
տարեկանից կամ ավելի ուշ: Իմպրեսիվ
խոսքի զարգացումն ընթանում է նորմալ,
իսկ էքսպրեսիվ խոսքինը` կրում է որա
կան փոփոխություններ:
Հաստատվել է, որ ռինոլալիայի ժամա
նակ հնարավոր են նաև խոսքի բաղադ
րիչների խանգարումներ. բառերի ձևա
վորման, բառակապակցություն կազմելու,
կապակցված խոսքի, որի արդյունքում էլ
կարող է առաջանալ հոգեբանական տա
րաբնույթ խնդիրներ` անձի սոցիալական
կարգավիճակի իջեցում և այլն (Տ. Ն. Վո
րոնցովա՝ 1982, Ա. Ի. Ուռակովա՝ 1972,
Լ. Ի. Վանովսկայա՝ 1975 և այլոք):
Մի շարք հեղինակներ (Զ. Ա. Ռեպի
նա՝ 1971, Ա. Ի. Ուռակովա 1972, Գ. Վ. Չի
րիկինա) նշում են այն հանգամանքը, որ
ռինոլալիայով երեխաների մոտ դժվար է

իրականանում նաև բառապաշարի յու
րացման գործընթացը, չնայած որ հատուկ
նպատակաուղղված հետազոտություններ
այս ուղղությամբ չեն տարվել:
Ըստ մասնագիտական գրականության
մեջ բերված տվյալների` բաց օրգանական
ռինոլալիայով երեխաները աչքի են ընկ
նում իրենց հուզական ոլորտի բազմաթիվ
առանձնահատկություններով` գործունե
ության պասիվությամբ կամ հակառակը՝
գերակտիվությամբ, կամակոր են, ինք
նամփոփ, երբեմն նաև ագրեսիվ և այլն:
Այդ իսկ հիմնավորմամբ մի խումբ հե
տազոտողներ (Մ. Գուցման, Տ. Ն. Վորոն
ցովա, Ե. Մ. Մաստյուկովա, Տ. Վ. Վոլոսո
վեց) գտնում են, որ նրանց հետ տարվող
վերականգնողական աշխատանքի հա
մակարգում անհրաժեշտ է կիրառել այն
պիսի մեթոդներ, հնարներ և միջոցներ,
որոնք առավելագույնս կնպաստեն նրանց
վերականգնողական գործընթացի իրա
կանացմանը:
Դա է պատճառը, որ ինչպես հավաստի
ացանք տեսական վերլուծության արդյուն
քում, վիրաբուժական միջամտությունից
առաջ և հետո օրգանական ռինոլալիայով
երեխայի հետ աշխատում են օրթոդոն
տը, օտտոլարինգոլոգը, լոգոպեդը, հոգե
բանը և այլոք: Այդ նույն մասնագետներն
աշխատանքներ են անցկացնում նաև երե
խաների ծնողների հետ, քանի որ նրանք
սովորաբար խիստ հուսահատված են, դյու
րագրգիռ և այլն: Ե. Ա. Սոբոլյովան (2006)
նշում է, որ հատկապես վերջին ժամանակ
ներում բաց օրգանական ռինոլալիայով
երեխաների վերականգնողական աշխա
տանքում շեշտը դրվում է հոգեբանական
և հաղորդակցման գործընթացների եռա
մակարդակ (երեխա–ընտանիք– լոգոպեդ)
մոդելի ձևավորման գործընթացի վրա:
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Հաշվի առնելով երեխայի խոսքային
խանգարման
առանձնահատկություն
ները, պետք է վարժությունների ճիշտ
ընտրություն կատարվի և ամենօրյա աշ
խատանք տարվի հնչարտաբերության,
ձայնի հստակեցման, ինչպես նաև կա
պակցված խոսքը զարգացնելու ուղղու
թյամբ: (Ե. Ս. Ալմազովա, 1973, էջ 6– 46,
Տ. Բ. Ֆիլիչևա, Գ. Վ.) և այլոք:
Միայն երկարատև, հետևողական,
ինչպես նաև համակարգված վերականգ
նողական աշխատանքի արդյունքում է
հնարավոր ռինոլալիայով երեխայի խոսքը
դարձնել լիարժեք:
Վերլուծությունները թույլ են տալիս
ասել, որ չնայած խոսքային ապարատի
անատոմիա–ֆիզիոլոգիական
խանգա
րումների վերականգնելու վիրաբուժու
թյան հասած նկատելի արդյունքներին,
այդպես էլ վիրաբուժության մեջ չի հա
ջողվում ստանալ այնպիսի վիրահատա
կան արդյունք, որից հետո ռինոլալիայով
երեխայի ձայնից լիովին բացառվի ռնգա

յին հնչերանգը: Եվ միայն ուրանոպլաս
տիկան չի կարող ապահովել բաց օրգա
նական ռինոլալիայով երեխայի խոսքի
հստակությունը: Առավել հետաքրքրական
է Ա. Ա. Լիմբերգի տեսակետն այն մասին,
որ վիրաբույժը պետք է հստակ պատկե
րացնի այն, որ իր վրա է ընկած ամբողջ
պատասխանատվությունը, թե հետագա
յում ինչպես կընթանա լոգեպեդական
շտկողական աշխատանքը: Օրինակ, ոչ
միշտ է, որ բաց օրգանական ռինոլալիա
յով երեխային ընդամենը մեկ անգամ են
վիրահատում՝ կատարյալ արդյունքի հաս
նելու համար: Շատ հաճախ կարիք է լի
նում կատարելու ևս մի քանի վիրահատու
թյուններ: Բաց օրգանական ռինոլալիայով
երեխաների խոսքի ընդհանուր, համա
կարգված հետազոտության և վերական
գողական խնդիրներով զբաղվել են նաև
մի շարք արտասահմանյան հեղինակներ,
որոնցից են` D. C. Wilson, H. I. Morris, Թ
J. Ծր Williams, E. T. Me Donald, C. Van Rip
er, M. E. Morley և այլոք:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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
Ինչպես նորմալ զարգացում ունեցող,
այնպես էլ զարգացման տարբեր խնդիր
ներ ունեցող երեխաների վախերի հիմ
նահարցին զգալիորեն մեծ ուշադրություն
է հատկացվել (Վ. Ն. Մյասիշչև (1960),
Տ. Ա. Նեմչին (1965), Դ. Ն. Իսաև (1977),
Վ. Վ. Կովալյով (1979), Վ. Վ. Լեբեդինսկի
(1985) և այլոք): Գաղտնիք չէ, որ վաղ ման
կական աուտիզմ (այսուհետ` աուտիզմ) ու
նեցող երեխաների մոտ վախերը զգալի
թիվ են կազմում, ընդ որում դրանց դրսևո
րումները, կրելով բավական անհատական
բնույթ, այնուամենայնիվ, արտահայտվում
են որոշակի օրինաչափությունների շրջա
նակներում: Այդ օրինաչափությունների, և
առհասարակ, աուտիզմ ունեցող երեխա
ների վախերի առանձնահատկություննե
րի ուսումնասիրման նպատակով մեր կող
մից իրականացվել է հետազոտություն,
որի շրջանակներում ուսումնասիրվել է
աուտիզմ ունեցող 50 երեխա:
Հարկ ենք համարում նշել, որ մեր կող
մից հետազոտված աուտիզմ ունեցող երե
խաների խմբում կային մտավոր զար
գացման տարբեր աստիճաններ ունեցող
երեխաներ: 5 երեխայի մոտ (10%) աուտիզ
մը զուգակցված էր չափավոր մտավոր հե
տամնացության հետ, երեխաներից 18–ի
(36%) մոտ աուտիզմը զուգակցված էր թեթև
մտավոր հետամնացության հետ, իսկ 27–ի
մոտ (54%) մտավոր զարգացման մակար
դակը համապատասխանում էր տարիքին:
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Աուտիզմ ունեցող այն երեխանե
րի վարքում, որոնց մտավոր զարգաց
ման մակարդակը չափավոր տուժած էր,
իսկ աուտիզմը որպես այդպիսին խիստ
արտահայտված էր, երբեմն բավական
դժվար էր ճանաչել վախի նախանշան
ները: Հետաքրքրական էր, որ այս երե
խաների ծնողների հետ մեր զրույցների և
նրանց հարցման արդյունքների վերլուծու
թյունը վկայում են այն մասին, որ ծնողնե
րը վստահ են, որ իրենց երեխաներն ընդ
հանրապես որևէ բանից չեն վախենում,
չեն նկատում, չեն ճանաչում իրական
վտանգը: Այս դեպքում երեխաների դեմ
քը ևս չի արտահայտում որևէ լարվածու
թյուն, այլ ընդհակառակը, շատ խաղաղ է,
հանգիստ, հաճախ չափազանց անվրդով:
Միաժամանակ, երեխաներն այս դեպքում
չեն կարողանում կենտրոնացնել ուշադ
րությունը որևէ կոնկրետ առարկայի վրա,
անընդհատ անցումներ են կատարում մի
առարկայից դեպի մյուսը` ասես դեգերե
լով տարածության մեջ, ինչն ավելի շատ
բնորոշ է տագնապային վարքին: Երե
խայի այդ անցումները արհեստականո
րեն կամ ստիպողաբար կանգնեցնելու
փորձերը որպես կանոն ավարտվում են
անհարմարավետության արտաքին դրսև
որումներով, ձայնարկությունների /վոկա
լիզացիաների/ ինտենսիվության և ուժի
ընդգծմամբ, շարժողական ստերեոտիպե
րի առաջացմամբ:
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Մեր կողմից հետազոտված 18 երե
խաները, որոնց մոտ աուտիզմը, որպես
այդպիսին, խիստ արտահայտված էր և
զուգակցվում էր թեթև մտավոր հետամ
նացության հետ, դրսևորում էին բավա
կան լարված շարժողականություն, ունեին
դեմքի քարացած դիմախաղ, որը երբեմն
որոշակի պատճառներով կարող էր աղա
վաղվել սարսափին բնորոշ դիմախաղով`
ստեղծելով տպավորություն, որ երեխան
որևէ բանից խիստ տագնապում է կամ
անհանգստանում: Երեխաների վարքն
այս դեպքում հաճախ դառնում էր քաո
սային, ինչպես և մեր կողմից նշված նա
խորդ դեպքում` ներառելով չափազանց
ընդգծված ու մեծ ինտենսիվությամբ դրսև
որվող շարժողական ակտիվություն, ստե
րեոտիպային ձայնարկություններ, ստե
րեոտիպային շարժումներ, նեգատիվիզմ,
ֆիզիկական ագրեսիա, այդ թվում և ինք
նաագրեսիա: Որոշ դեպքերում քաոսային
վարքը փոխարինվում էր քարացմամբ և
դրան հետևող աֆեկտիվ պայթյունով:
Կարևոր ենք համարում նշել, որ երե
խաների այս խմբի մոտ ևս վախերի առ
կայությունը բացահայտելը չափազանց
բարդ էր, և մենք ստիպված էինք նրանց
վախերի հետազոտմանն ուղղված մեր աշ
խատանքում կրկին հիմնվել նրանց վարքի
դիտարկման և նրանց ծնողների ու դաս
տիարակների հետ զրույցների ու հարց
ման արդյունքների վրա: Մեր դիտարկում
ները, ինչպես նաև երեխաների ծնողների
ու դաստիարակների հետ անցկացված
զրույցների ու հարցման արդյունքների
վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրել,
որ մեր կողմից հետազոտված երեխանե
րի մոտ հաճախ դիտարկվող և ընդհանուր
տագնապ հիշեցնող քաոսային վարքը կա
րող է վկայել ոչ միայն բարձր տագնապայ

նության, այլև առանձին վախերի մասին:
Հատկանշական է նաև այն, որ երե
խան նման վարքով արձագանքում է ոչ
թե կոնկրետ իրի կամ նրա որևէ հատ
կության, այլ այնպիսի իրավիճակներին,
որոնցում երեխայի համար սովորական
դարձած պայմանները, նրա համար նշա
նակալի կամ մտերիմ մարդու վարքը կամ
արձագանքները որոշակի, նույնիսկ ամե
նաչնչին փոփոխություններ են կրում: Ընդ
որում, եթե հիմնվենք այն տեսակետի
վրա, որ երեխայի այդպիսի վարքը պայ
մանավորված է ընդհանրացված տագ
նապով, ապա կարող ենք նշել, որ այն
մեծանում է երեխայի գործողություններին
միջամտելու կամ իրավիճակը որևէ կերպ
փոխելու փորձի դեպքում, և դրա ցուցա
նիշներից մեկը, ինչպես նախորդ, այնպես
էլ այս դեպքում աուտոստիմուլյացիայի
ուժգնացումն է: [2]
Եթե աուտիզմի խիստ արտահայտվա
ծության և թեթև մտավոր հետամնացու
թյան զուգակցման դեպքում մեր կողմից
հետազոտված երեխաների վախերի առկա
յությունը բացահայտելը չափազանց բարդ
էր, ապա թեթև մտավոր հետամնացու
թյամբ զուգակցվող, բայց աուտիզմի ավե
լի թույլ արտահայտվածության դեպքում 10
երեխաների մոտ դրանց բացահայտումը
շատ ավելի դյուրին էր այն պարզ պատ
ճառով, որ այս խմբի երեխաներն անըն
դահատ իրենց վարքում արտացոլում էին
դրանք: Ու թեև այս երեխաների վախերն
արտացոլվում էին նրանց ստերեոտիպա
յին հետաքրքրություններում, կախվածու
թյուններում, այնուամենայնիվ, ինչպես
ցույց տվեցին նրանց ծնողների ու դաստիա
րակների հետ մեր կողմից իրականացված
հարցումների ու զրույցների արդյունքները,
երեխային շրջապատող մեծահասակները
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հաճախ չեն կարողանում պատկերացնել,
որ նրանց՝ վերոհիշյալ վարքային դրսևո
րումները սերտորեն կապված են դրանց
հիմքում ընկած վախի հետ:
Վտանգավոր իրավիճակին տիրելու
միտումը այս երեխաների մոտ հաճախ
արտահայտվում էր իրենց կենսափորձից
բացասական տպավորությունների վրա
կենտրոնանալով, ընդ որում, մեր կողմից
ուսումնասիրված երեխաներից 5–ի (10%)
մոտ նման տպավորությունների աղբյուր
էին դարձել մուլտֆիլմերի հերոսները: Հե
տաքրքական էր այն հանգամանքը, որ
երեխաները կենտրոնացրել էին իրենց
ուշադրությունը ոչ միայն որոշակի կեր
պարների վրա, այլև տեքստում առկա
որոշ աֆեկտիվ բնույթի մասնիկների վրա:
Նրանք անընդհատ կրկնում էին որոշա
կի արտահայտություններ, բառեր, տալիս
կպչուն հարցեր:
Թեթև մտավոր հետամնացությամբ
զուգակցվող, բայց աուտիզմի ավելի թույլ
արտահայտվածության դեպքում երեխա
ներն անընդհատ ձգտում էին նրան, ին
չից վախենում էին, սակայն վախի հաղ
թահարման այդ ինքնատիպ ձգտումն,
ինքնին դրանք հաղթահարելու հնարա
վորություն չէր տալիս նրանց՝ անընդհատ
կուտակելով հուզական լարվածությունը:
Մեր կողմից հետազոտված 27 երեխա
ների մոտ հոգեբույժի կողմից ախտորոշ
վել էր աուտիզմ, ընդ որում, նրանց մտա
վոր զարգացման մակարդակը հոգեբույժի
կողմից գնահատվել էր տարիքային չա
փանիշների սահմաններում:
Կարևոր ենք համարում նշել, որ ի տար
բերություն վերը նշված մյուս խմբերի՝ այս
երեխաների վախերի հետազոտումը շատ
ավելի դյուրին էր ինչպես նրանց հետ կա
պի հաստատման, այնպես էլ հետազոտա
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կան մեթոդների կիրառման տեսակետից:
Մեր կողմից ուսումնասիրված 27 երե
խաներից տագնապայնության բարձր
աստիճան առկա էր 20–ի (74%), իսկ մի
ջին աստիճան՝ միայն 7–ի մոտ (26%):
Հետաքրքրական էր, որ նրանցից և ոչ
մեկի մոտ տագնապայնության ցածր մա
կարդակ չէր դիտվում: Այս երեխաներին
բնորոշ ընդհանրացված տագնապը, որը
հատկապես սրվում էր նոր իրավիճակ
ներում, կոնտակտի` սովորական դար
ձած ստերեոտիպային ձևերից դուրս գա
լու անհրաժեշտության, իրենց ուղղված
պահանջների բարձրացման դեպքում:
Տագնապի աճը երեխաների մի մասի
մոտ արտահայտվում էր շարժողական
անհանգստությամբ, իրարանցմամբ իսկ
մյուսների մոտ՝ ընդհակառակը, չափա
զանց կաշկանդվածությամբ, կպչուն գոր
ծողությունների առաջացմամբ:
Տագնապայնության
դրսևորումնե
րը հատկապես ակնհայտ էին դառնում և
առարկայանում որոշ զգայական տպա
վորությունների
(աղմկող
կենցաղա
յին սարքեր, երգող խաղալիքներ, որոշ
երաժշտական գործիքներ, բարձր ձայն
և այլն. ) և իրական վտանգ ներկայաց
նող իրավիճակների (բարձրություն, ջուր
և այլն) նկատմամբ գերզգայունակության
վրա հիմնված մի շարք վախերի տեսքով:
Տարբեր կենցաղային իրերի ու առարկա
ների նկատմամբ վախերն առկա էին մեր
կողմից ուսումնասիրված 50 երեխաներից
43–ի (86%) մոտ, տարբեր ձայների նկատ
մամբ վախերը դրսևորվում էին 38 (76%)
երեխայի մոտ: Մեր կողմից ուսումնասիր
ված երեխաներից 46–ի (92%) մոտ առկա
էին վախեր այս կամ այն գույնը կամ ձևը
ունեցող առարկաներից, այդ թվում նաև
հագուստից, սննդամթերքից և այլն:
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Մեր կողմից ուսումնասիրված աու
տիզմ ունեցող երեխաներից 11–ի (22%)
մոտ արտահայտված էր միայնակության
վախը, 16–ի (32%) մոտ դրսևորվում էր
փակ տարածության վախը և 19–ի (38%)
մոտ՝ վախ անծանոթ մարդկանց, մուլտ
ֆիլմերի հերոսների, հեռուստատեսային
կերպարների նկատմամբ /գծապատկեր
5/: Բարձրության վախն առկա էր մեր կող
մից ուսումնասիրված երեխաներից 12–ի
(24%) մոտ և հաճախ դրսևորվում էր աս
տիճանների նկատմամբ ունեցած վախով:
Հետաքրքրական է, որ մթության վախն
առկա էր մեր կողմից ուսումնասիրված
երեխաներից միայն 2–ի(4%) մոտ:
Հետաքրքրական է, որ չնայած շրջա
պատող միջավայրի նկատմամբ աուտիզմ
ունեցող երեխաների թվացյալ անտարբե
րության, նրանց բնորոշ էին սոցիալական
պայմանավորվածություն ուեցող այնպի
սի վախեր, ինչպիսին են շրջապատող
ների, և առաջին հերթին մտերիմների
կողմից իրենց վարքի բացասական գնա
հատման հետ կապված վախերը: Ինչպես
«Վախը տնակներում» մեթոդի կիրառ
ման արդյունքների վերլուծությունը, այն
պես էլ երեխաների նկարների ու նրանց
ծնողների և դաստիարակների հարցման
արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվե
ցին, որ երեխաները վախենում էին որևէ
բան ինչպես հարկն է չանելուց, որևէ մե
կի սպասելիքները չարդարացնելու հե
տևանքով նրա զայրույթն առաջացնելուց,
պատժվելուց և այլն: Պատժվելու, ուշա
նալու, ինչպես նաև ծնողների հանդեպ
դրսևորվող վախերն առկա էին մեր կող
մից ուսումնասիրված երեխաներից 19–ի
(38%)–ի մոտ /գծապատկեր 5/:
Երեխաների ծնողների ու դաստիա
րակների հետ մեր զրույցները թույլ են

տալիս ենթադրել, որ երեխաների այս ան
հանգստությունները հաճախ ունեն իրենց
հիմքերը, քանզի այս խմբի երեխաները
հաճախ դանդաղաշարժ են, դժվարու
թյամբ են կենտրոնացնում ուշադրությու
նը, վատ են կողմնորոշվում անսովոր իրա
վիճակում` կուտակելով շրջապատի հետ
փոխազդեցության բացասական փորձ:
Աուտիզմ ունեցող երեխաների վախերն
առանձնանում են իրենց բազմազանու
թյամբ և անհատական բնույթով: Այդ վա
խերը դրսևորվում են ամենատարբեր երև
ույթների ու իրավիճակների նկատմամբ,
այդ թվում և ամենասովորական և չեզոք
ազդակների նկատմամբ՝ չսահմանափակ
վելով տարիքային վախերի շրջանակով:
Կարծում ենք, որ այս հանգամանքը հան
դիսանում է աուտիզմ ունեցող երեխաների
վախերի հայտնաբերման հարցում դժվա
րություն առաջացնող գործոններից մեկը:
Ուշադրության է արժանի նաև այն
փաստը, որ եթե նորմալ զարգացում ու
նեցող երեխաների վախերի հաղթահար
ման գործընթացում բավական ակտիվ
դեր էին խաղում հոգեկանի պաշտպա
նական մեխանիզմները և մի շարք դեպ
քերում վախերը կրում էին տարիքային
բնույթ և տվյալ տարիքային փուլի հաղ
թահարմանը զուգընթաց աստիճանա
բար նվազում էին կամ փոխարինվում
տարիքային հաջորդ փուլին բնորոշ վա
խերով, ապա աուտիզմի դեպքում վախե
րի հաղթահարման ժամանակահատվա
ծը զգալիորեն ավելի մեծ է:
Կարևոր ենք համարում նշել նաև այն
հանգամանքը, որ աուտիզմի դեպքում
երեխայի վախի առաջացման պատճառ
ները կարող են ամենևին անհասկանալի
և անհայտ մնալ շրջապատողների համար
կամ չտրվել որևէ ժամանակային վերլու
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ծության՝ իրենց առաջացման ժամանա
կահատվածի առումով:
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ աու
տիզմ ունեցող նախադպրոցական տարի
քի երեխաների մոտ վախերը հաճախ ոչ
միայն հստակորեն չեն արտահայտվում,
այլև երեխային շրջապատող մեծահա
սակների համար լիովին անտեսանելի և
չբացահայտված մնալով շարունակում են
երեխային պահել հոգեհուզական մեծ լար
վածության մեջ՝ խոչընդոտելով երեխայի
զարգացմանը:
Ինչ վերաբերում է աուտիզմ ունեցող
երեխաների վախերի բնույթին, ապա
հիմնվելով մեր կողմից ուսումնասիրված

գրականության վերլուծության և իրակա
նացված հետազոտության արդյունքների
վրա, հարկ ենք համարում նշել, որ դրանք
հաճախ կրում էին գերարժեքային կամ
զառանցանքային բնույթ:
Վերլուծելով հետազոտված երեխանե
րի վախերի մակարդակները, կարող ենք
փաստել, որ հետազոտված աուտիզմ ունե
ցող երեխաներից 41–ի (82%) մոտ վախե
րի մակարդակը բարձր էր, իսկ 6–ի (12%)
մոտ առկա էր վախերի միջին մակարդակ:
Ինչ վերաբերում է վախերի ցածր մակար
դակին, ապա այն առկա էր մեր կողմից
ուսումնասիրված երեխաներից միայն 2–ի
(6%) մոտ: /գծապատկեր 6/:

Գծապատկեր 1 Հետազոտված աուտիզմ ունեցող երեխաների վախերի և տագնապայնության
մակարդակների ցուցանիշները

Մեզ հետաքրքրում էր նաև հետազոտ
վող
երեխաների
տագնապայնության
մակարդակները և վախերի ու տագնա
պայնության մակարդակների հարաբե
րակցությունը: Մեր կողմից հետազոտված
երեխաներից 41–ի (82%) մոտ առկա էր վա
խերի բարձր մակարդակ, մինչդեռ տագ
նապայնության բարձր մակարդակ առկա
էր նրանցից 46–ի ( 92%) մոտ: Եթե վախերի
միջին մակարդակ առկա էր 6–ի (12%) մոտ,
250

ապատագնապայնության ցածր մակար
դակը բնորոշ էր 4 երեխայի (8%): Ինչ վե
րաբերում է վախերի ցածր մակարդակին,
ապա այն առկա էր մեր կողմից ուսումնա
սիրված երեխաներից միայն 2–ի (6%) մոտ:
Թեև վախերի ցածր մակարդակ ունեցող
երեխաների թիվը 2–ն էր (6%), մեր կողմից
ուսումնասիրված աուտիզմ ունեցող որևէ
երեխայի մոտ տագնապայնության ցածր
մակարդակ չէր դրսևորվում:
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Այսպիսով, ամփոփելով մեր կողմից հե
տազոտված աուտիզմ ունեցող նախադպ
րոցական տարիքի երեխաների վախերի
հետազոտման արդյունքները, կարող ենք
նշել, որ աուտիզմի դեպքում երեխայի վա
խի առաջացման պատճառները հաճախ
կարող են ամենևին անհասկանալի և
անհայտ մնալ շրջապատողների համար,

դրսևորվել անգամ հարաբերականորեն
չեզոք իրավիճակներում: Աուտիզմի հե
տևանքով հուզական ոլորտում առաջա
ցող դժվարությունները հստակորեն ար
տացոլվում էին նաև աուտիզմ ունեցող
նախադպրոցական տարիքի երեխաների
վախերի քանակական և որակական բնու
թագրերում:
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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.
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Գոհար Բարոյան
Գոհար Հովյան

Խմբային պարապմունքների
անհրաժեշտությունը աուտիկ
երեխաների խոսքային հաղորդակցման
հմտությունների ձԵՎավորման
գործընթացում
Մանկական աուտիզմը վերջին տաս
նամյակներում գրավում է շատ հետազո
տողների ուշադրությունն այն առումով,
որ ավելի հաճախ է հանդիպում և որպես
երեխայի հոգեկան զարգացման յուրահա
տուկ դրսևորում, ոչ պակաս տարածված
է, քան բնածին կուրությունը կամ խլությու
նը: Ցավոք, հոգեկան զարգացման այս
յուրահատուկ խանգարումը մեր երկրում
դեռևս բավարար ուսումնասիրված չէ ան
գամ հատուկ մասնագետների կողմից, և
այն ընտանիքները, որտեղ մեծանում են
աուտիկ երեխաները, տարիներ շարունակ
չեն կարողանում մասնագիտական օգնու
թյուն ստանալ և լուծել իրենց երեխաների
զարգացման խնդիրը:
Հանդիսանալով շփման և խոսքային
հաղորդակցման տարբեր ձևերով արտա
հայտվող միջոցների անբավարարություն
կամ պարփակվածություն, որն արտա
հայտվում է անձի յուրահատուկ մեկու
սացմամբ, աուտիզմին բնութագրական
են խորը մտավոր թերզարգացվածությու
նը, խոսքային դժվարությունները, նևրո
տիկ խանգարումները (Е. Р. Баенская,
М. М. Либлинг, О. С. Никольская, U. Frith,
L. Wing Е. С. Иванов, B. Bettelheim), որոնց
հետևանքով էլ երեխան դեռ վաղ մանկա
կան հասակից հայտնվում է սոցիալական
անհարմարողականության վիճակում:
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Հայտնի է, որ տարբեր հաստատու
թյունների (վերականգնողական կենտրոն
ներ, ներառական կրթություն իրականաց
նող դպրոցներ, ՆՈՒՀ) մասնագետների
հիմնական խնդիրը աուտիկ երեխաներին
հաղորդակցման մեջ ներգրավելու կա
րևորագույն գործընթացն է, որը կարիք
ունի բազմամակարդակ և լայնածավալ
կատարելագործման: Այս առումով, հա
տուկ ուշադրության պետք է արժանացնել
աուտիզմի շտկման գործող և նորագույն
մեթոդիկաների ստեղծման անհրաժեշ
տությանը, հաղորդակցման տարբեր մի
ջոցների և պայմանների կիրառմանը,
ինչպես նաև՝ խոսքային հաղորդակցման
միջոցների կատարելագործմանը, որով էլ
կհիմնավորվի արդյունավետ լոգոպեդա
կան աշխատանքը:
Գոյություն ունեցող խնդրի լուծման հա
մար անհրաժեշտ ենք համարում խոսքա
յին հաղորդակցման միջոցների այնպի
սի ձևավորումը, որը կունենա խոսքային
առանձնահատկությունների
ուսումնա
սիրման և ձևավորման համալիր ծրագիր`
ներառելով հոգեկան գործընթացների,
հատկապես մտածողության, հիշողու
թյան, ըմբռնման և ուշադրության զար
գացման
առանձնահատկությունները:
Նման ծրագրի իրականացումը թույլ կտա
աուտիզմի շտկման գործընթացում կարև
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որել խոսքային հաղորդակցման այնպիսի
միջոցների ձևավորումը, որոնք էլ, առա
վելագույնս, որակական ազդեդցություն
կունենան ճանաչողական ոլորտի ձևա
վորման և զարգացման վրա:
Ուսումնասիրելով հոգեբանամանկա
վարժական գիտական մեթոդական գրա
կանությունը, ինչպես նաև աուտիզմով
երեխաների հետ կազմակերպվող աշ
խատանքների բովանդակությունը, պարզ
է դառնում, որ այս համախմբի երեխա
ների հաղորդակցման հմտությունների
զարգացման, ինչպես նաև այդ հմտու
թյունների ձևավորման համար համապա
տասխան պայմանների և դիագնոստիկ
հարցերին և խնդիրներին ուղղված մե
թոդներն և միջոցները քիչ են ուսումնա
սիրված, և գրեթե չկան հատուկ մշակված
մեթոդական ծրագրեր, որոնք ուղղված
կլինեն նրանց խոսքային հաղորդակցման
միջոցների զարգացմանն ու կատարելա
գործմանը:
Հաշվ ի առն ելով այն հանգ ամ անք ը,
որ աուտ իզմ ի շտկման գործ ընթ աց ում
մենք կար ևո ր ում ենք միա յն այս երե
խան եր ին բնոր ոշ որոշ ակ ի յուր ահ ատ
կութ յունն եր ի հաշվ առ ում ը, հետ ազ ո
տութ յան ընթ ացք ում մեր առջ և դրվել
են հետ ևյալ խնդիրն եր ը՝
1. Ուսումնասիրել աուտիկ երեխանե
րի խոսքային և ոչ խոսքային հաղոր
դակցման միջոցների, հուզակամային
ոլորտի, վարքի զարգացման առանձ
նահատկությունները ինչպես խմբա
յին, այնպես էլ՝ անհատական պա
րապմունքների և ազատ ժամանցի
ընթացքում (Վայլենդի գնահատման
սանդղակի հիման վրա):
2. Բացահայտել աուտիզմի շտկման գոր
ծընթացում խոսքային հաղորդակց

ման միջոցների ձևավորման հնարա
վոր ուղիները:
3. Փորձարարական ճանապարհով մշա
կել խոսքային հաղորդակցման միջոց
ների ձևավորման մեթոդական ծրա
գիր, որում կառանձնացվեն հատուկ
պայմաններ, միջոցներ, որոնք հնարա
վորություն կտան աուտիզմի դեպքում
ձևավորելու խոսքային հաղորդակց
ման բավարար մակարդակ:
4. Գիտափորձով հիմնավորել աուտիկ
երեխաների խոսքային հաղորդակցման
միջոցների ձևավորման գործընթացում
մշակված ծրագրի արդյունավետությու
նը և կիրառման անհրաժեշտությունը՝
շտկողական մանկավարժական աշխա
տանքների ընթացքում:
Վերոհիշյալ խնդիրների լուծումը են
թադրում է հետևյալ մասնավոր խնդիրնե
րի լուծումը՝
• ուսումնասիրել և վերլուծել այս խնդրի
ուսումնասիրվածության աստիճանը լո
գոպեդական գործընթացում
• ուսումնասիրել յուրաքանչյուր երեխա
յի կողմից գործածվող հաղորդակցման
ձևը (վերբալ հաղորդակցում, ժեստեր,
հաղորդակցման բացակայություն) և
հաշվի առնելով հաղորդակցման մի
ջոցների օնտոգենետիկական զարգա
ցումը՝ մշակել հաղորդակցման հմտու
թյունների զարգացմանն ուղղված
համապատասխան ծրագիր
• վերլուծել աուտիկ երեխաների խմբա
յին պարապմունքներին մասնակ
ցության հաճախականությունը՝ զու
գահեռներ անցկացնելով խմբային
պարապմունքներին մասնակցած և
չմասնակցած երեխաների խոսքային
հաղորդակցման միջոցների գործած
ման միջև
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• վերլուծել ավանդական և արդի այն մե
թոդները, որոնք ուղղված են աուտիկ
երեխաների խոսքային հաղորդակց
ման միջոցների ձևավորմանը
Վերոնշյալ խնդիրների լուծման, ինչ
պես նաև աուտիկ երեխաների խոսքա
յին հաղորդակցման միջոցների ձևավոր
ման և կատարելագործման նպատակով
մեր կողմից մշակվել է ծրագիր, որում
առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում
խմբային պարապմունքները, ընդհանուր,
նուրբ շարժողականության զարգացմանն
ուղղված աշխատանքները, երաժշտա
կան թերապիայի, ռիթմիկայի անցկացու
մը: Մենք կարևորում ենք աուտիկների
խոսքային հաղորդակցման հմտություն
ների ձևավորման գործընթացում խմբա
յին պարապմուների կազմակերպումը և
մասնավորապես՝ հասակակիցների միջև
հաղորդակցման ապահովումը: Խմբային
պարապմունքների ընթացքում երեխան
սովորում է խաղալ, նկարել հասակակից
ների հետ, կատարել համատեղ բազմա
պիսի աշխատանքներ, առաջադրանքներ,
օգնել ընկերոջը, սովորում է հաղորդակց
վել, ձեռք է բերում սոցիալական փորձ [3]:
Ինչպես հայտնի է, աուտիկ երեխաները
դժվարանում են հաղորդակցվել ինչպես
մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների
հետ, մինչդեռ զարգացման խանգարում
ներ չունեցող երեխան սիրով խաղում և հա
մագործակցում է ինչպես մեծերի, այնպես
էլ հասակակիցների հետ, որի արդյունքում
զարգանում է երեխայի անձը, ձևավորվում
է վարքագիծը և այլն: Աուտիզմի դեպքում
անհրաժեշտ է հատուկ միջամտություն՝
երեխա–երեխա կապը ապահովելու հա
մար: Նրանց անհրաժեշտ է «սովորեցնել
խաղալ հասակակիցների հետ»: Այս նկա
տառումով էլ կարևորում ենք խմբային պա
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րապմունքների կազմակերպումը: Վերլու
ծելով մասնագիտական գրականությունը,
պարզ է դառնում, որ շատ քիչ հեղինակներ
են անդրադարձել աուտիզմի շտկման գոր
ծընթացում կիրառվող խմբային պարապ
մունքների անհրաժեշտության հարցին
(А. В. Хаустов 2007):
Ուսումնասիրությունները և դիտումնե
րը փաստում են, որ վերականգնողական
կենտրոններում և ներառական կրթու
թյուն իրականացնող դպրոցներում անհա
տական պարապմունքները գերակշռում
են խմբային աշխատանքներին:Մեր կող
մից կատարված դիտարկումները խմբա
յին պարապմունքների ժամանակ թույլ են
տալիս արձանագրել, որ թեև պարապ
մունքը խմբային է, այնուամենայնիվ, երե
խաները շփվում են միայն տվյալ մասնա
գետի հետ (մանկավարժ, երաժշտության
դաստիարակ և այլն) և չեն հաղորդակց
վում միմյանց հետ. նրանք կատարում են
առաջադրանքներ, երգում են, պարում,
նկարում, սակայն թերի է «երեխայակենտ
րոն» մոդելը: Մեր խնդիրն է ապահովել
աուտիկ երեխաների խոսքային հաղոր
դակցումը, մասնավորապես, հասակա
կիցների հետ, քանի որ անձի ձևավորումը
իրականանում է հենց հասակակիցների
հետ շփման միջոցներով, ինչպես նաև
ստեղծել համապատասխան պայմաններ,
մշակել նոր միջոցներ և պայմաններ՝ խոս
քային հաղորդակցման միջոցների ձևա
վորման համար:
Խմբային աշխատանքները սերտորեն
կապված են անհատական պարապմունք
ների հետ [7]: Այն ամենը, ինչ սովորում է
երեխան անհատական պարապմունքնե
րի ընթացքում, խմբում փորձարկվում է
մասնակիցների քանակի ավելացումով:
Օրինակ՝ անհատական պարապմունքնե
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րին սովորում է երեխան խնդրանքի ձևը
՝ «տուր գնդակը» – խմբայինի ժամանակ՝
խնդրանքն ուղղվում է ընկերներին: Պա
րապմունքները կազմակերպվում են շա
բաթական 2 անգամ՝ 1 ժամ տևողությամբ:
Մեր կողմից կատարված հարցում
ները վկայում են, որ, իսկապես, անհա
տական պարապմունքների անցկացումը
գերակշռում է խմբային պարապմունքնե
րին: Հարցումների արդյունքում պարզ
դարձավ, որ մասնագետների. (լոգոպեդ,
հոգեբան. մանկավարժ) միայն 10%–ն է
կարևոր
 ում միայն անհատական պարապ
մունքների անցկացումը, մնացած 90%–ը
աուտիկ երեխաների խոսքային հաղոր
դակցման ձևավորման գործընթացում
կարևոր
 ում են և՛ անհատական, և՛ խմբա
յին պարապմունքները՝ համարելով մեկը
մյուսի շարունակությունը:
Խմբային աշխատանքներն իրականա
նում են հատուկ հոգեբանության, մանկա
վարժության, հատուկ մանկավարժության
բնագավառում կիրառվող ընդհանուր
և գործածական հետևյալ սկզբունքերի
հիման վրա.
1. Համակարգված
ներազդեցության
սկզբունք՝
բազմամասնագիտական
թիմի նպատակաուղղված աշխա
տանք, քանի որ, որքան շատ մաս
նագետներ աշխատեն երեխայի հետ,
այնքան նա առավել լավ կտիրապե
տի տվ յալ հմտությանը: Հաճախ, երե
խան իր սովորած հմտությունը չի կա
րողանում տեղափոխել սոցիալական
այլ իրավիճակ, այդ իսկ պատճառով
կարևորում ենք պարապմունքների
վայրի տեղափոխությունը ժամանակ
առ ժամանակ:
2. Համակարգայնության սկզբունք: Լո
գոպեդական աշխատանքները պետք

է լինեն համակարգային, որոշակի՝ ոչ
շատ խիստ ռեժիմով:
3. Զննականության սկզբունք: Հետազո
տությունները փաստում են, որ նրանք
դժվարանում են օգտվել նշանային
համակարգերից, սիմվոլներից, ուս
տի կարելի է կիրառել այլընտրանքա
յին օգնող վիզուալ միջոցներ՝ քարտեր,
իրավիճակային նկարներ
4. Տարբերակված մոտեցման սկզբունք:
Պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր
երեխայի անհատական և տարիքային
առանձնահատկությունները:
5. Հաջորդականության
սկզբունք:
Պարզ հմտություններից անցնել բարդ
հմտությունների մշակմանը (օրինակ՝
եթե երեխան չի տիրապետում պար
զագույն հաղորդակցման ձևերին,
կամ էլ՝ եթե նա չի կարող երկխոսու
թյան մեջ մտնել):
Խմբային պարապմունքների անցկաց
ման ընթացքում անհրաժեշտ է՝
Առաջնահերթ ուսումնասիրել յուրա
քանչյուր երեխայի անհատական առանձ
նահատկությունները: Յուրաքանչյուր երե
խայի հետ պետք է աշխատի «ուղղորդող»
մասնագետ, ով երեխային կօգնի, կխթա
նի այս կամ այն գործողություն կատարե
լիս, մասնավորապես՝ հասակակիցների
հետ խոսքային հաղորդակցման գործըն
թացի կազմակերպման ընթացքում:
Խմբում ներգրավել է 4–5 երեխա, և,
ամենակարևոր
 ը,
պարապմունքներին
ներգրավել զարգացման խնդիրներ չունե
ցող հասակակիցների (եղբայր, քույր, ան
ծանոթ երեխաներ, ծնող):
Ապահովել աշխատանքների բազմազա
նությունը՝ նկարչություն, պար, ռիթմիկա,
խոսքային խաղեր, երգ՝ շեշտը դնելով զույ
գերով խաղերի ու առաջադրանքների վրա:
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Կարևոր
 ել և ապահովել ծնողների մաս
նակցությունը խմբային պարապմունքնե
րին՝ առավել արդյունավետ դարձնելով
լոգոպեդական աշխատանքները:
Պետք է ապահովել նաև պարապ
մունքների սիստեմատիկությունը և երե
խաների պարբերաբար մասնակցությու
նը: Մենք կարևորում ենք նաև ծնողների
տեղեկացվածությունը երեխաների ցու
ցաբերած արդյունքների և ձախողումնե
րի հարցում
Մեր կողմից անցկացված միամյա հե
տազոտությունների հիման վրա ձևավոր
վել են հետևյալ հետևությունները`
Աուտիզմի շտկման գործընթացում
իրականացվող հաղորդակցման ձևա
վորման բոլոր հետազոտությունները նե
րառում են հոգեկան գործընթացների
առանձնահատկությունների ուսումնասի
րություն և թույլ են տալիս բացահայտել
խոսքային հաղորդակցման զարգացման
նոր մոտեցումներ:
Հետազոտման տվյալները թույլ են
տալիս ստեղծել տեսականորեն և գիտա
կանորեն հիմնավորված մեթոդական այն
պիսի համակարգ, որն ուղղված է աուտիզ
մով տառապող երեխաների խոսքային
հաղորդակցման միջոցների ձևավորմա
նը, հոգեկան գործընթացների առանձ
նահատկությունների հաշվառմամբ և
այնպիսի հոգեբանամանկավարժական

խնդիրների առաջադրմամբ, որոնք, կախ
ված ամեն մի մասնավոր դեպքից, թույլ են
տալիս մշակել շտկողական աշխատանքի
ռազմավարությունը:
Հաղորդակցման խոսքային միջոցնե
րը պահանջում են նման երեխաների սո
ցիալական զարգացման որոշակի չափա
նիշներ, որոնք կներգրավեն նաև մտավոր
զարգացման ոլորտը:
Հատուկ մեթոդիկան, որն ուղղված է
խոսքային հաղորդակցման միջոցների
ձևավորմանը, պետք է ներգրավի նաև
երեխաների հոգեֆիզիկական զարգաց
ման ոլորտը, որն էլ իր հերթին պահան
ջում է ընդհանուր և նուրբ մոտորիկայի
զարգացման հատուկ պարապմունքներ,
ինչն էլ ավելի կատարյալ կդարձնի խոս
քային հաղորդակցման ձևավորման գոր
ծընթացը, իսկ հետագայում` նաև գրաճա
նաչությունը:
Այսպիսով, մենք կարևորում ենք
խմբային պարապմունքների կազմակեր
պումը աուտիկ երեխաների խոսքային
հաղորդակցման միջոցների ձևավորման
գործընթացում, որը ներառում է վերոհի
շյալ սկզբունքները և լուծում է ծառացած
այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք խոչընդո
տում են հաղորդակցման գործընթացնե
րի զարգացումը, հասակակիցների հետ
շփման ապահովումը, շփման մոտիվացի
այի խթանումը:
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ՄԵՐԻ ՇԱԲՈՅԱՆ

ՁԱՅՆԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՔԱՐՏ
Վերջին տասնամյակներում նկատվում
է ձայնի խանգարումների զգալի աճ, ինչը
մեծ մասամբ պայմանավորված է շրջա
կա միջավայրի էկոլոգիական, քիմիական
և ճառագայթային տարբեր բացասա
կան գործոններով: Ձայնային ապարատի
տարբեր հիվանդությունների հետևան
քով ձայնի խանգարումները բավակա
նին տարածված են ինչպես երեխաների,
այնպես էլ մեծահասակների մոտ: Ուստի
խոսքի և մասնավորապես ձայնի խան
գարումների կանխարգելման և շտկողա
վերականգնողական
աշխատանքները
առավել արդյունավետ կազմակերպելու
համար կարևորվում է բժշկամանկավար
ժական միջոցառումերի համալիր մո
տեցումը, որը ձայնի խանգարումների
շտկման գործընթացում պահանջում է ֆո
նիատրիկական գործընթացի մեջ ներգ
րավել նաև լոգոպեդների: Լոգոպեդական
շտկողավերականգնողական աշխատան
քը մանակավարժական գործունեության
ամբողջություն է, որն ուղղված է ձայնա
խոսքային ունակությունների ճիշտ ձևա
վորմանը և ամրապնդմանը [1]:
Լոգոպեդիայի և ֆոնիատրիայի փո
խադարձ կապի միջոցով հարստանում են
գիտելիքները, իսկ այդ գիտելիքները ձեռք
են բերվում հարակից գիտություններից:
Ձայնն իր անսահման երանգավոր
մամբ հարստացնում է մարդու խոսքը,
որն էլ ազդեցություն է թողնում զրուցակ
ցի վրա: Ձայնի անհատական որակները
կարևորվել են դեռևս Հին Հունաստանում:
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Հունաստանի քաղաքացիների անձնագ
րերում սեռի, հասակի, մազերի, աչքերի
գույնի հետ մեկտեղ նշվում էին նաև տե
ղեկություններ ձայնի հնչերանգի վերաբե
րյալ: Այժմ ձայնի անհատական որակները
արժևորվում են ուժային կառույցների աշ
խատանքում` որպես յուրօրինակ մուտքի
ծածկագրեր:
Բազում մասնագիտությունների ներ
կայացուցիչների համար ձայնը աշխա
տանքի հիմնական զենքն է, գործիք,
որի կորուստը կամ վնասումը կարող է
արմատապես անդրադառնալ անձի հա
սարակական կարգավիճակի վրա` սահ
մանափակելով նրա ինքնահաստատման
հնարավորությունները:
Ձայնի կարգավորումը մարդու կյան
քում տևում է երկարատև շրջան` ծննդյան
օրից մինչև խոր ծերություն: Ծնվելու պա
հին երեխայի ճիչը նրա` լույս աշխարհ
գալու առաջին վկայությունն է: Վաղ ման
կության շրջանում ձայնի զարգացումը
անխզելիոր
 են կապված է նրա օրգանիզմի
փոփոխման և մասնավորապես ձայնային
ապարատի և կենտրոնական նյարդային
համակարգի փոխգործունեության հետ:
Պատանեկության տարիներին ձայնի
փոփոխությունները պայմանավորված են
օրգանիզմի ներզատական վերակառուց
ման ազդեցությամբ, որը տեղի է ունենում
սեռահասունացման շրջանում: Հենց այս
պահից էլ ձայնը վառ արտահայտված ան
հատական գծեր է ձեռք բերում, որի շնոր
հիվ մարդը զգացմունքային վիճակների
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արտահայտման լայն հնարավորություն
ներ է ստանում:
Ձայնի բնութագրման այսպիսի բազ
մազանությունը նորմայի և ախտաբանա
կան փոփոխությունների պայմաններում
արտահայտվում է ինչպես ակուստիկո
րեն, այնպես էլ անատոմիապես, նախա
սահմանում է ձայնահնչման նշանակալի
բնութագիրը` այն դարձնելով տարբեր
գիտական ճյուղերի ուսումնասիրության
առարկա: Ակուստիկայի տեսանկյունից
ձայնը դիտվում է որպես հնչյուն, կենսա
բանության և կենսաֆիզիկայի տեսակե
տից` որպես օրգանիզմի գործունեության
արդյունք, երգեցողության արվեստի տե
սանկյունից` որպես գեղագիտական ար
դյունք, հոգեբանության տեսանկյունից`
որպես մարդու զգացմունքային վիճակը
արտացոլող ցուցանիշ:
Ակուստիկայի համաձայն` միջավայ
րում օդի հատվածի տատանումների տա
րածումը համարվում է հնչյուն: Մարդը և՛
խոսում է, և՛ երգում օդային միջավայրում.
այդ պատճառով ձայնի հնչյունը օդի մաս
նիկների տատանումն է, որոնք տարած
վում են ալիքների տեսքով:
Ձայնի հնչյունը, որը մենք լսում ենք, կա
րելի է բնութագրել ըստ մի քանի հիմնա
կան հատկանիշների` ձայնի հնչողություն,
բարձրություն, ձայնի ուժգնություն, էներ
գիա, տևողություն, տեմբր, ռեզոնանս:
Հնչյունի բարձրությունը ձայնային ծալ
քերի տատանումների հաճախականու
թյան սուբյեկտիվ ընկալումն է: Որքան
հաճախ են տեղի ունենում այդ տատա
նումները, այնքան բարձր է ընկալվում
հնչյունը (ձայնը):
Տոնի բարձրության որակը կախված
է ձայնային ծալքերի տատանվող շար
ժումների հաճախականությունից: Հենց

այն, թե որքան տատանումներ են իրա
կանացնում ձայնային ծալքերը և որքան
խիտ ենթածալքային օդ են բաց թողնում,
պայմանավորում է հնչյունի հաճախակա
նությունը, այսինքն` տոնի բարձրությունը:
Ձայնի դիապազոնը որոշվում է այն տո
ների հաջորդականությամբ, որոնք կարող է
վերարտադրել մարդու ձայնային ապարա
տը (սա յուրաքանչյուր մարդու համար ան
հատական բնույթ է կրում): Ձայնի դիապա
զոնը բնութագրվում է մի շարք գործոններով`
տարիք, սեռ, ձայնային ապարատի անատո
միա–ֆիզիոլոգիական հատկանիշներ:
Ձայնի ուժը պայմանավորված է վիբ
րացիայի ենթարկվող ձայնային ծալքերի
տատանումների ինտենսիվությամբ: Ձայ
նի ուժ հասկացության հետ ուղղակիոր
 են
կապված է ձայնի էներգիա կամ լսելիու
թյուն հասկացությունը:
Ձայնի հնչյունի էներգիան ձևավորվում
է ձայնային ծալքերի, շնչառական մկան
ների և ռեզոնատորների աշխատանքի
էներգիայի գումարի հաշվին:
Հնչյունի տեմբրը ձայնի էական բնու
թագրիչն է: Նրա այս որակի միջոցով
ենք մենք ճանաչում ծանոթ մարդկանց,
հայտնի երգիչներին` անձամբ չտեսնելով
նրանց: Տեմբրը արտացոլում է հնչյուննե
րի ակուստիկական բաղադրությունը, այ
սինքն` կառուցվածքը: Տեմբրը հնչյունին
բնորոշ որակական առանձնահատկու
թյուններից է, որը ձևավորվում է ձայնային
ծալքերի տատանումների և ռեզոնատոր
ների աշխատանքի արդյունքի համադրու
թյունից:
Ձայնն իր բնույթով տարբեր հնչյուն
ների ամբողջություն է, որն առաջանում է
ձայնային ծալքերի տատանման արդյուն
քում, իսկ ձայնի հնչյունը օդի հատվածնե
րի տատանումն է:
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Ձայնի աղբյուրը կոկորդն է` իր տա
տանվող ձայնային ծալքերով: Որքան
հաճախ են ձայնային ծալքերի տատա
նումները, այդքան մեր կողմից ընկալվող
հնչյունը բարձր է լինում:
Ձայնի խանգարում ներն առավել հա
ճախ հանդիպում են խոսքային մասնագի
տություններ ունեցող անձանց մոտ (ման
կավարժներ, դասախոսներ, երգիչներ և
այլք): Դրանք պայմանավորված են ձայ
նային ապարատի ախտաբանական փո
փոխություններով և ձայնահնչման բացա
կայությամբ: Ձայնի խանգարումը ձայնի
բացակայությունն է կամ դրա մասնակի
խանգարումը ձայնային ապարատի տար
բեր ախտաբանական փոփոխությունների
արդյունքում: Ձայնի խանգարման հիմնա
կան ախտանիշներն են ձայնի հյուծվածու
թյունը, խռպոտությունը, ռնգայնությունը,
կոշտությունը, կոկորդում ցավի և քորի
զգացողությունը [2]:
Բազմաթիվ ախտանիշների առկա
յության դեպքում դիտվում են շնչառա
կան և ձայնառաջացման կոպիտ խան
գարումներ, ընդհուպ մինչև ձայնի լրիվ
բացակայություն (աֆոնիա): Նման ախ
տաբանության դեպքում մարդու կյանքը
փրկելու համար կիրառվում են մի շարք
վիրահատական միջոցառումներ, որոնք
բարդացնում, երբեմն էլ` արգելակում են
ձայնառաջացման գործընթացը: Քաղցկե
ղի հետևանքով ձայնալարերի հեռացման
(լարինգոէկտոմիա) հետվիրահատական
շրջանում ձայնի վերականգնումը մանկա
վարժական խնդիր է` լոգոպեդական և մե
թոդոլոգիական հնար:
Հարկ է նշել, որ ձայնի վերականգնու
մը բարդ գործընթաց է, որի հիմքում ըն
կած է նեղ մասնագետների` հստակ ձևով
կազմակերպված համատեղ գործունեու
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թյունը (քիթ–կոկորդ–ականջ, ֆոնիատոր,
լոգոպեդ, հոգեբան, ֆիզիոթերապևտ):
Ի դեպ, բազմամասնագիտական թի
մում լոգոպեդի կողմից կազմակերպված
շտկողամանկավարժական աշխատանքը
առանձնահատուկ տեղ է գրավում և մեծ
շեշտադրում ստանում: Ձայնի կորուստը,
որը անձի որակական հատկանիշներից է,
չի ենթադրում սոցիալական հաղորդակց
ման ավարտ, այլ ենթակա է վերականգն
ման՝ մանկավարժական միջոցառումնե
րի շնորհիվ: Ձայնալարերի հեռացումից
հետո կեղծ (պսևդո) ձայնի ձևավորումը
աստիճանաբար հնարավորություն է ըն
ձեռում հաղորդակցվելու ձայնեղ խոսքով:
Տվյալ խնդիրը լուծում է ստանում լոգոպե
դական օգնության միջոցով, ինչը ենթադ
րում է շտկողամանկավարժական և հո
գեբանամանկավարժական աշխատանքի
մի ամբողջական համակարգ: Ձայնի
խանգարումների վերականգնման գոր
ծում մանկավարժական խնդիրներից կա
րևորագույնը նրա առողջ ապրելակերպի
և կյանքի որակի ապահովվումն է: Առող
ջության ամրապնդման, պահպանման
գործը հատկապես կարևոր է ձայնի խան
գարումներով անձանց համար: Ձայնի
խանգարումներ ունեցող անձանց հետա
զոտությունը ճշգրիտ դարձնելու համար
մեր կողմից մշակվել է բժշկամանկավար
ժական համալիր հետազոտման քարտ,
որը նախորդել է ձայնի խանգարումներ ու
նեցող անձանց բժշկամանկավարժական
հետազոտումը: Համալիր հետազոտման
գլխավոր, դեղամիջոցն է բժիշկների և լո
գոպեդների համատեղ գործունեությունը,
որը հնարավորություն է տալիս առավելա
գույնս ճշգրիտ բացահայտելու խանգար
ման առաջացման պատճառները և վերա
կանգնողական գործընթացում կիրառելու
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առավել արդյունավետ մանկավարժական
միջոցներ և մեթոդներ:
Ձայնի խանգարում ների դեպքում լոգո
պեդական համալիր շտկողավերականգ
նողական աշխատանքը անմիջապես
սկսվում է հիվանդության զարգացման
պատմությունը հավաքագրելիս. առաջին
բառերը լսելով` ակնհայտ է դառնում ձայ
նի խանգարման բնույթը: Լոգոպեդական
հետազոտության ժամանակ հաշվի է առն
վում ձայնային ապարատի բոլոր բաժին
ների վիճակը` գեներատորային (կոկորդ),
էներգետիկական (շնչառական օրգաններ)
և կերակրափող, որտեղ էլ ձևավորվում
են հնչյունի ռեզոնավորումը և ելևէջում
ները: Սակայն քիթ–կոկորդ օրգանների
հետազոտությունը հաճախ կատարվում է
մեր կողմից, իսկ հիվանդության պատկե
րը առավել ակնհայտ դարձնելու համար
օգտվում ենք գործիքային հետազոտման
արդյունքներից:
Կոկորդի վիճակի մասին առաջին
պատկերացումը տալիս է լարինգոսկոպի
ան: Այն բացահայտում է հիվանդության
անատոմիական փոփոխությունները կամ
բորբոքումները: Ձայնային ծալքերի գոր
ծընթացի մասին ավելի մանրակրկիտ
պատկեր է տալիս լարինգոստրոբոսկոպի
ան: Հատուկ գործիքի` էլեկտրական ստրո
բոսկոպի օգնությամբ կարելի է հետևել
ձայնային ծալքերի տատանման բնույթին:
Ռենտգենոգրաֆիան և տոմոգրաֆիան
իրենց աշխատանքի որոշակի հատվա
ծում արտացոլում են կոկորդի հստակ
պատկերը` չբացահայտելով ձայնային
ծալքերի շարժումների բնույթը: Գլոտոգ
րաֆիա գործիքի աշխատանքի սկզբունքը
հիմնված է կոկորդ հասնող ուլտրաբարձր
հոսանքների փոփոխության վրա: Անցնե
լով կոկորդով` հոսանքը փոխում է իր ուժը

ձայնային ծալքերի տատանումներին հա
մապատասխան և թույլ է տալիս արտա
բերման գործընթացում հետևել ձայնային
ծալքերի տատանումներին[3]:
Ձայնի խանգարման հիմնական տե
սակներն են` աֆոնիա – ձայնի բացակա
յություն, դիսֆոնիա – ձայնի մասնակի
խանգարում, ռինոֆոնիա – ձայն, որն ունի
ռնգային երանգ, ֆոնասթենիա – ձայնի
տիրապետման անհնարինություն, ձայնի
հնչողության ուժգնացում կամ թուլացում,
որն առավել ծանր դեպքերում կարող է
հանգեցնել աֆոնիայի, հիպոտոնուսային
դիսֆոնիա (աֆոնիա) – բնութագրվում է
երկկողմանի միոպատիկ պարեզներով,
ինչպես նաև ձայնի ուժեղ գերլարվածու
թյամբ, ձայնի պաթոլոգիկ մուտացիա
– ձայնի ուժգնության, բարձրության և
տեմբրի խանգարում սեռական հասու
նացման տարիքում [4]:
Ստորև ներկայացվում է ձայնի խան
գարումներով անձանց բժշկամանկավար
ժական համալիր հետազոտման քարտի
օրինակ.
1.
2.
3.
4.
5.

I Անկետային տվյալներ.
անուն, ազգանուն, հայրանուն
հիվանդի տարիքը
հասցե և հեռախոսահամար
ուսումնառության կամ աշխատանքի վայ
մասնագիտական ուղղվածություն

II Հիվանդի գանգատները և անա
մնեստիկ տվյալները.
1. գանգատներ (կոկորդի լարվածություն,
կոկորդում ցավի զգացողություն, ձայ
նի խռպոտություն, հյուծվածություն և
այլն
2. տեղեկություն որևէ մասնագետի կող
մից ցուցաբերված օգնության մասին
(ներկայացնել կատարված աշխատան
քի վերաբերյալ փաստաթուղթ)
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3. տեղեկություն ընտանիքում, հարա
զատների մեջ որևէ մեկի` ձայնի խան
գարում ունենալու մասին
4. տեղեկություն անձի տարած հիվան
դությունների մասին

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.

III Բժշկական հետազոտություն (ֆոնի
ատորի կամ օթորինոլարինգիոլոգի).
քիթ–կոկորդ օրգանների հետազոտու
թյան տվյալներ
քիթ (քթախեցիներ, միջնապատ, պո
լիպների առկայություն և այլն)
քթըմպան
բերանի խոռոչ (ատամնաշարի վիճա
կը և առկայությունը, կծվածք, փափուկ
և կարծր քիմքի շարժունակությունը,
լեզվի շարժունակությունը)
կոկորդ (լորձաթաղանթի վիճակը, կո
կորդի առանձին հատվածների շար
ժունակությունը, ձայնային հանգույց
ների տատանումների բնույթը և այլն)
ականջներ (լսողության հետազոտում,
թմբկաթաղանթի վիճակը և այլն)
IV Գործիքային հետազոտություն.
ստրոբոսկոպիա
ռենտգենոգրաֆիա, տոմոգրաֆիա
գլոտոգրաֆիա
լարինգոսկոպիա

V Նեղ մասնագետների հետազոտու
թյուն.
1. թերապևտի խորհրդատվություն
2. ներզատաբանի խորհրդատվություն
3. նյարդաբանի և հոգենյարդաբանի
խորհրդատվություն
VI Նեղ մասնագետների եզրակացու
թյուն.
VII Լոգոպեդական հետազոտություն.
1. Արտաբերական ապարատ. կառուց
վածքը և շարժունակությունը։
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2.
3.

4.

5.

6.

• ատամնածնոտային համակարգ
• լեզու
• շուրթեր
• փափուկ և կոշտ քիմք
Դեմքի մկանունքի շարժունակությունը։
Ձայնի հնչողության բնույթը։
• ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ
• արտաբերում վանկերում (բաց,
փակ, խառը)
• արտաբերում բառերում
• արտաբերում նախադասության մեջ
• արտաբերում կապակցված խոսքում
Շնչառության հետազոտում (նշվում է
շնչառության բնույթը, խորությունը,
ուժգնությունը և երկարատևությունը):
Ձայնի ուժգնության, բարձրության,
տեմբրի հետազոտում (ուշադրություն
է դարձվում, թե որքանով է հիվանդը
կարողանում ձայնի երանգավորումը
իմաստային առումով փոփոխել):
• ցածր ձայն
• առօրյա կիրառման ձայն
• բարձր ձայն
• ձայնի աստիճանաբար բարձրա
ցում
• ձայնի աստիճանաբար իջեցում
Խոսքի արտահայտչական (պրոսոդիկ)
կողմի հետազոտում:
VIII Լոգոպեդի եզրակացություն.

Այսպ իսով` մեր կողմ ից մշակվ ած
ձայն ի խանգ ար ում ուն եց ող անձ անց
բժշկամ անկ ավ արժ ակ ան համ ալիր հե
տազ ոտմ ան քարտ ի նպատ ակն է ճիշտ
ախտ որ ոշ ել վեր ոհ իշ յալ խնդիր ուն եց ող
անձ անց ձայն ի խանգ ար ումն եր ի բնույ
թը և կիր առ ելով մանկ ավ արժ ակ ան
մեթ ոդն եր ը և միջ ոցն եր ը՝ իրակ ան աց
նել նպատ ակ աո ւղղվ ած լոգ ոպ եդ ակ ան
շտկող ավ եր ակ անգն ող ակ ան
աշխ ա
տանք։
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Медико–педагогическая карта–схема обследования
больного с нарушением голоса
М. Шабоян
В статье представлена разработанная нами медико–педагогическая карта–схема обс
ледования больных с нарушением голоса.
Medico–Pedagogical Schematic card of survey
of the Patient with voice disorder
M. Shaboyan
In the article are presented themedico–pedagogical schematic card of survey of the pa
tient with voice disorder developed by us.
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ԱՐՓԵՆԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԽԱՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՏԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Տարբեր ժամանակաշրջանում մտա
վոր խանգարումներ ունեցող երեխաների
խաղային գործունեության ուսումնասի
րությամբ զբաղվել են արտասահմանյան
և խորհրդային շրջանի շատ հոգեբաններ
(Соколова Н. Д. 1971, Видерман М. Ф.
1991, Катаев
 а А. А. Стребелева Е. А. 1993,
Ильина В. Н. 2002 և ուրիշներ): Ե՛վ ար
տասահմանյան, և՛ խորհրդային շրջանի
հեղինակները համոզված են, որ խաղը
հոգեկանի զարգացման հիմքն է: Ժամա
նակակից և հատուկ հոգեբանության մեջ
խաղը երեխայի առաջատար գործունե
ությունն է, որն ուղղված է և նպաստում է
հասարակական փորձի յուրացմանը:
Խաղային գործունեության նպատակա
ուղղվաց աշխատանքների վերլուծություն
ները վկայում են, որ խաղային գործունե
ությունը նույնիսկ դպրոցական ուսուցման
սկզբնական փուլում մտավոր հետամնաց
երեխայի համար առաջատար է: Ասվածից
երևում է, որ խաղերը, ի տարբերություն
նորմալ զարգացող երեխաների, մտավոր
խանգարումներ ունեցող երեխաների հա
մար որպես առաջատար գործունեություն
իրենց նշանակությունը առավել երկար են
պահպանում:
Խաղային
գործունեության
մոտի
վը (դրդապատճառը) ինքնատիպ է: Այն
հիմնականում ուղղված է ոչ թե դեպի
արդյունքը, այլ դեպի բուն պրոցեսը: Այդ
գործունեության անմիջական կատարումը
երեխային պատճառում է անսահման հա
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ճույք և ինքնաբավարարվածություն: Սա է
հենց խաղային գործունեության առանձ
նահատկությունը, որով այն տարբերվում
է գործունեության այլ ձևերից: Եվ հենց
այս առանձնահատկությունների շնորհիվ
է, որ խաղերը կարևոր նշանակություն են
ստանում ուսուցման գործընթացում:
Բնագիտության ուսուցման գործընթա
ցում խաղերի դերին ու նշանակությանը
անդրադարձել են Ռ. Ա. Պետրոսովան,
Վ. Պ. Գոլովը, Վ. Ն. Սիվոգլազովը, որոնք
արդարացիոր
 են նշում են, որ բնագիտու
թյան ցանկացած դասին ուսումնական
նյութը խաղերի շնորհիվ դառնում է հե
տաքրքիր, առաջանում է ուրախ տրամադ
րություն, և գիտելիքների յուրացման գոր
ծընթացը դառնում է հեշտ (6,157):
Չնայած, որ դպրոցական տարիքում
երեխաների գործունեության մեջ խաղին
բաժին ընկնող ժամաքանակը կրճատվում
է, քանի որ իշխող է դառնում ուսումնա
կան գործունեությունը, բայց դրանից խա
ղի մանկավարժական արժեքը չի իջնում:
Բնագիտության դասերին խաղի ընթաց
քում աշակերտը դուրս է գալիս լռակյաց,
պասիվ լսողի դերից և դառնում է ուսուց
ման գործընթացի ակտիվ մասնակից: Ակ
տիվությունը պայմանավորված է նրանով,
որ աշակերտն ինքնուրույն է փնտրում
տրված խնդրի լուծման համար անհրա
ժեշտ միջոցներն ու եղանակները, որի ար
դյունքում էլ ձեռք են բերվում բնագիտա
կան գիտելիքները:
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Բնագիտական խաղերի բովանդա
կությունը բազմազան է: Դրանցում ցայ
տուն կերպով արտահայտված են երե
խաների բնության նկատմամբ ունեցած
հետաքրքրությունները, իրականացվում
են նրա հետ կապված երազանքներն ու
նպատակները, որոնց շնորհիվ էլ խաղը
դառնում է անձնավորության ձևավորման,
անձնական որակների առաջացման կա
րևոր միջոց, բացի այն, որ ձևավորվում
և զարգանում են այնպիսի որակներ, ինչ
պիսիք են նպատակասլացությունը, նա
խաձեռնությունը,
ընկերասիրությունը,
համախմբվածությունը, ապահովվում է
նաև նրանց բնապահպանական, էկոլոգի
ական և էսթետիկական դաստիարակու
թյունը: Խաղի ընթացքում ներկայացվող
իրավիճակները կարող են տարբեր լինել,
օրինակ՝ դրանք կարող են կապված լինել
բնության պահպանման կամ էկոլոգիա
կան տարերքների, դաշտավայրերում ծա
ղիկների ոչնչացման, ծառահատումների,
կենդանիների նկատմամբ դաժան վերա
բերմունքի, հիգիենայի պահպանման ու
առաջին օգնությունների հետ:
Սակայն, հատուկ (օժանդակ) դպրոց
ների գործունեության մեջ այս խնդիրը դեռ
չի գտել իր պարտադիր լուծումը: Բնագի
տության դասերին գրեթե չեն կիրառվում
խաղեր, որոնք պահանջում են մտավոր
խանգարումներ ունեցող սովորողներից
փոքր–ինչ լարվածություն գիտելիքնե
րի, կարողությունների և հմտությունների
ձեռքբերման, ինչպես նաև դրանց՝ գործ
նականում կիրառման համար: Այդ պատ
ճառով ստացված գիտելիքներն արագ մո
ռացվում են:
Դա վկայում է շատ մանկավարժների
ոչ կատարյալ մեթոդական պատրաստվա
ծության մասին: Վերջին տարիներին դեռ

գերակշռում է ուսուցչի կողմից պատմելու
մեթոդով աշխատանքը: Եվ արդյունքում,
բնագիտության դասերը, որպես կանոն,
իրականացվում են միատեսակ, միևնույն
պլանով. տնային հանձնարարությունների
ստուգում, նոր նյութի մատուցում և բա
ցատրություն, տնային աշխատանքների
հանձնարարում: Այդ ընթացքում սովորող
ների հիմնական մասը գտնվում է պասիվ
վիճակում. նրանք կա՛մ լսում են ընկերնե
րի պատասխանները, կա՛մ ուսուցչի բա
ցատրությունը, իսկ մտավոր խանգարում
ներ ունեցող սովորողների համար ակտիվ
աշխատանքն այդ դասերի ընթացքում չի
գտնվում իր պահանջվող մակարդակի
վրա, ուստի կարելի է ասել՝ չի արժանացել
անհրաժեշտ գնահատականի:
Մեր հետազոտությունները և մանկա
վարժների հարցումները վկայում են, որ
հատուկ (օժանդակ) դպրոցներում շատ
ուսուցիչներ ձգտում են դասերի ժամա
նակ կիրառելու տարբեր խաղեր, բայց
արդյունքում ունենում են դժվարություն
ներ, քանի որ չեն տիրապետում մեթոդա
կան համակարգին, իսկ որոշ դեպքերում
էլ ուսուցիչներին չի բավարարում դասա
ժամը և դասարանի նյութական ապա
հովվածությունը:
Մինչդեռ, Ա. Խինչինը (1946) արդարա
ցիոր
 են նշել է. «... Իրոք, ռեալ և անփո
փոխ պահպանվում են մեր հիշողության
մեջ միայն այն փաստերը, որոնք երբևէ
դարձել են առարկա կամ միջոց մեր սե
փական աշխատանքի, աշխատանքային
ակտիվության համար (1,17)»:
Մենք գտնում ենք, որ բնագիտության
դասավանդման գործընթացում խաղերի
կիրառման մեթոդական աշխատանքների
հիմնական անբավարարությունը խաղե
րի բազմազանության ու մեթոդական ու
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ղեցույցների բացակայությունն է, այն մե
թոդների, որոնք հիմնված են դիդակտիկ
սկզբունքի վրա: Ձգտելով ինչ–որ չափով
լրացնելու բացը մեթոդական գրականու
թյունում և մտավոր խանգարումներով
երեխաների բնագիտության ուսուցման
գործընթացում, մենք տվյալ հետազոտու
թյան մեջ փորձարարական ճանապար
հով ընտրել և մշակել ենք բազմաթիվ
դիդակտիկ խաղեր և դրանց իրականաց
ման համար անհրաժեշտ մեթոդական ու
ղեցույցներ:
Դասի
ժամանակի
խնայողության
նպատակով առաջադրանքները մենք
նախապես ներկայացրել ենք առանձին
պատրաստված քարտերով, իսկ սովորող
ները տետրերում նշել են միայն պատաս
խանները: Այսպես խնայվել է ժամանակը:
Խաղերի բովանդակությունն ու ձևե
րը մենք փոփոխել ենք՝ կախված ուսում
նասիրվող թեմայի բովանդակությունից
և դիդակտիկ խնդիրներից, նոր նյութի
ինքնուրույն ուսումնասիրման, նյութի ամ
րապնդման, անցածի կրկնության, ստաց
ված աշխատանքների արդյունքների ամ
փոփման՝ ըստ որոշակի թեմաների:
Այս սկզբունքների հիման վրա մեր
կողմից մշակվել և գործնականում ներդր
վել է խաղերի համակարգ բնության
պահպանության,
էկոլոգիական
տա
րերքների, դաշտավայրում ծաղիկների
ոչնչացման, ծառահատումների, բույսե
րի բազմազանության, նշանակության ու
տարածման, կենդանիների նկատմամբ
դաժան վերաբերմունքի, կենդանիների
կենսակերպի, պահպանության, մարդու
օրգանների, դրանց տեղադրվածության,
հիվանդությունների առաջացման ու կան
խարգելման, առաջին օգնությունների ու
հիգիենային վերաբերող թեմաների շրջա
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նակներում և տրվել են դրանց իրակա
նացման մեթոդական ուղեցույցները.
Մենք գտնում ենք, որ խաղին նախա
պատրաստվելիս նախ և առաջ անհրա
ժեշտ է լուծել մի շարք կարևոր հարցեր.
ո՞րն է նրա նպատակը, ինչպիսի՞ կարողու
թյուններ ու հմտություններ կձևավորվեն
նրա ընթացքում, ինչպես՞ կազմակերպել
երեխաների գործունեությունը, ինչպես՞
որոշել արդյունքները:
Խաղի կազմակերպիչը պետք է.
1. Ընտրի կոնկրետ թեմա և նյութ, որը
կկիրառվի խաղի ժամանակ:
2. Որոշի խաղի կանոնները և կարճ ժա
մանակում ծանոթացնի երեխաներին
դրանց հետ:
3. Որոշի խաղի սկիզբը և ավարտը:
4. Որոշի՝ ինչպես օգտագործել խաղի ար
դյունքները:
Կարևոր գործոն է համարվում խաղի
անցկացման ժամանակը. այն կարող է
անցկացվել որևէ դասի ընթացքում կամ
արտադասարանական ժամերին:
Հաշվի առնելով աշակերտների տա
րիքը, նրանց կազմակերպչական կարո
ղություններն ու ճանաչողական ունակու
թյունները՝ կազմակերպիչն ընտրում է
խաղի տեսակն ու մակարդակը:
Քննարկենք բնագիտության դասերին
մեր կողմից մշակված խաղերից մի քանի
սի մեթոդիկան:
Խաղ – «Մշակովի բույսերի բազմա
զանությունը և նշանակությունը»: Բու
սական աշխարհի հետ ծանոթացումը
մտավոր խանգարումներ ունեցող երե
խաները սկսում են դեռևս 1–ին դասարա
նից: Սկզբում երեխաները ծանոթանում
են խոտաբույսերին, վայրի և մշակովի
բույսերին, դրանց ծաղկի կառուցվածքին,
նշանակությանն ու բազմազանությանը:
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Աշակերտներին բաժանվում են նկարա
զարդ քարտեր, որոնցում պատկերված
են վայրի և մշակովի բույսեր՝ իրենց բոլոր
օրգաններով, ծաղիկներով և պտուղնե
րով: Խաղի կանոնների համաձայն անհ
րաժեշտ է քարտի վրայից ջնջել այն բույ
սը, որն իրականում մշակովի չէ: Խաղի
ընթացքում աշակերտները պետք է գնա
հատեն նաև իրենց ընկերների կատարած
աշխատանքը: Յուրաքանչյուր աշակերտ
իր, ինչպես նաև ընկերոջ կատարած աշ
խատանքի համար ստանում է միավոր:
Խաղ – «Պայքարը այգու վնասատունե
րի դեմ»: Երեխաներին ներկայացվում են
այգում տարբեր իրավիճակներ պատկե
րող նկարներ: Նրանք առանձնացնում են
այն նկարները, որոնցում մարդիկ տարբեր

միջոցներ են կիրառում այգու վնասատու
ների դեմ պայքարելու համար: Խաղի ար
դյունքի գնահատման ընթացքում, ինչպես
նախորդ դեպքում, մասնակցում են բոլոր
աշակերտները, որոնք կարող են լրացնել
ընկերոջ կատարած աշխատանքը և ստա
նալ միավոր:
Խաղ – «Վերին և ստորին վերջույթ
ներ»: Երեխաներին տրվում է հանձնա
րարություն՝ միևնույն բաժնին պատկանող
ոսկրով ծրարները ներկել նույն գույնով
(հիշեցում պետք է օտագործել ընդամենը 2
գույն, յուրաքանչյուր բաժնին պատկանող
ոսկրերով ծրարները ներկել միևնույն գույ
նով): Գտնել յուրաքանչյուր բաժինը կազ
մող ոսկրերը ըստ ներկած գույների և տե
ղադրել համապատասխան բաժիններում.

վերին վերջույթը կազմված է
1. ........................
2. .......................
3. ........................

բազուկ

նախաբազուկ

ստորին վերջույթը կազմված է
1. ........................
2. ........................
3. ........................

ազդր
դաստակ

Խաղ – «Հիգիենայի կանոնները»: Երե
խաներին ներկայացվում են հիգիենայի
կանոնների պահպանմանը վերաբերող
նկարներ, որոնց միջոցով պետք է լրաց
վեն օգտակար խորհուրդներ ներառող
առաջադրանքում բաց թողնված բառերը:
1. Ամեն օր … ձեռքերը, պարանոցը,
ոտքերը:
2. Ուտելուց առաջ չմոռանալ լվանալ …:
3. Պարբերաբար հետևել ձեռքերի …
մաքրությանը և դրանք … ամեն շաբաթ
լողանալուց հետո:

սրունք
ոտնաթաթ

2. Մազերը լվանալ շաբաթը մեկ անգա
մից ոչ …:
3. … աճին նպաստում է գլխի մաշկի
մերսումը և պարբերաբար կտրումը:
4. Հագուստը պետք է լինի … և …:
5. … պետք է լինի հարմար և ցածր
կրունկով:
Բնագիտության
դասերին
խաղե
րի կազմակերպման համար մեր կողմից
առաջադրվող մոտեցումները մտավոր
խանգարումներ ունեցող սովորողների
համար միակը չեն: Յուրաքանչյուր ու
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սուցիչ կարող է ընտրել խաղ տարբեր
թեմաների դասերի ժամանակ՝ ելնելով
կոնկրետ դասի նպատակից և պայման
ներից: Այս տեսակետից կա լայն հնա
րավորություն նրանց գործունեության
համար: Մեր կողմից առաջադրված

համակարգը կօգնի մանկավարժներին
արագ գտնելու բնագիտության դասե
րին մտավոր խանգարումներ ունեցող
սովորողների խաղային գործունեության
կազմակերպման և նրանց ակտիվության
զարգացման ուղիները:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хинчин А. Я., О формах в школьном преподавании математики, Известия АПН РСФСР, вып.
4, 1946, с. 17–18.
Розенштейн А. М., Самостоятелзные работы учащихся по биологии. М., Просвещение, 1988,
с. 214.
Видерман М. Ф., Игри для интенсивного обучения, Авт. сосм., М., 1991, с. 217.
Катаева А.А., Стребелева Е. А., Дидактические игри у упражнения в обучении умственно от
сталых школьников, М., 1993.
Петросова Р. А., Голов В. П., Сивоглазов В. Н., Методика обучения естествознанию и Эколо
гическое воспитание в начальной школе, М., «Академия», 2000, с. 176.
Ильин
 а В. М., Нетрадиционные уроки как средство активизации познавателной деятель
ности учащихся при изучении биологии //В.М.Ильина (МОУ "Сред. общеобразоват. шк.нш.
30",Сверодвинск).–Архангелск АО НППК ПО, 2002, с. 6–7 (прил).

Игры и их значение в процессе обучения естествознания
умственно отсталых учащихся
А. Мкртчян
В статье представлена рекомендования нами система организации игр в процес
се преподавания естествознания, которая поможет педагогам найти пути организации
игравой деятельности и развития активности умственно отсталых учащихся на уроках
естествознания.
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.
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ԴՊ Ր Ո Ց Ի Ե Վ Մ ԱՆ Կ ԱՎ Ա Ր Ժ ԱԿ ԱՆ Մ Տ Ք Ի
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
Լուսինե Հայրապետյան

Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն
Առաջինը ուսուցման հոգեբանա–
մանկավարժական հիմքերի մասին
Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն
Առաջինը թեև առավել հայտնի է իր հով
վապետական գործունեությամբ, սակայն
ոչ պակաս արժեքավոր և նշանակալից է
եղել նրա մանկավարժական գործունեու
թյունը թե՛ Ռումինիայի Բուխարեստ քա
ղաքի «Միսաքյան–Քեսիմյան» ազգային
վարժարանում և թե՛ Էջմիածնի Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանում: Նրա մանկավար
ժական գործունեությունը խարսխված էր
դիդակտիկայի կարևորագույն սկզբունք
ների վրա, ինչն ավելի արժեքավոր է
դարձնում նրա անցած ճանապարհի ու
սումնասիրությունը, գաղափարները վեր
հանելու և նոր լույսի տակ մեկնաբանելու
անհրաժեշտությունը: Նկատենք, որ Վե
հափառի մանկավարժական գործունեու
թյան աշխարհիկ շրջանը համընկավ նրա
բուհական ուսումնառության շրջանի հետ:
19–ամյա ռումիներենի ուսուցիչը, համալ
րելով իր գիտելիքները փիլիսոփայության,
հոգեբանության,
մանկավարժության
ոլորտներում,
տարեցտարի
դարձավ
դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի և
աշակերտության սիրելին: Նրա մանկա
վարժական բացառիկ մոտեցումներն
ընդգծում էին դիդակտիկայի անսպառ

հնարավորություններից օգտվելու` երի
տասարդ մանկավարժի կարողություննե
րը, միևնույն ժամանակ կերտում էին հու
մանիստ ուսուցչի նոր իդեալ: Դասը,
որպես դիդակտիկայի ամենակարևոր հա
մակարգերից մեկը, ուսուցչի ստեղծագործ
մտքի և մոտեցումների ցուցադրություն էր:
Ահա այստեղ էր, որ նա կարողանում էր
գիտականության սկզբունքի վրա հենված
մանկավարժական հնարների հետաքր
քիր համադրությունից օգտվել և ցուցադ
րել մանկավարժի վարպետություն, որը
նրա աճող հեղինակության սկիզբն էր լի
նելու: Ազգային վարժարանի սաները, հի
շելով սիրելի ուսուցչին, նրա նկատմամբ
իրենց սերն ու ակնածանքը, մտաբերում
են, որ նրան համեմատում էին Մ. Մաշտո
ցի հետ, նկատում, որ նա տարբերվում էր
այն «վարժապետներից», որոնք չեն տես
նում սովորողի հոգին ու սիրտը1։ Անշուշտ,
ուսուցչի կերպարի վերափոխման, նրա
գործառույթների վերանայման անհրա
ժեշտություն կար ոչ միայն Պուքրեշի Ազ
գային վարժարանում: Ռումինահայ գաղ
թօջախի մյուս դպրոցներում ևս կրթության
Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց,
Համառոտ տարեգրություն (1908–1955), Մայր Աթոռ
Ս. էջմիածին, 1986թ., աշխ.` Ս. Շտիկյանի, էջ 100:
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գործի կազմակերպման համար պահանջ
վում էին մասնագիտական, անձնային
բարձր հատկանիշներով մանկավարժ
ներ, որոնք կփոխեին ձևավորված ավան
դույթները, նորովի կներկայացնեին ման
կավարժության հնարավորությունները:
Սակայն հին ավանդույթների պահպանու
մը, նոր գաղափարակիրների սակավա
թիվ լինելը փաստում են աղբյուրները։ Կա
րևոր հիշատակություններ են պահպանվել
1895թ.–ին ռումինահայ գաղթօջախներում
դասավանդող «ուսուցիչների» մասին,
որոնց մասին գրելիս Պետրոս քահ. Մամի
կոնյանը նկատում է, որ դրանք «գիտնա
կան մարդ» համարվող եկեղեցու տիրա
ցուներն էին, ովքեր միմիայն «Նարեկ»
կարդալ էին սովորեցնում երեխաներին:
Քահանան գրում է. «Նարեկ կարդացող
աշակերտը արդէն ուսումն աւարտած կը
սեպուէր, մաքուր գրելը առաջին տեղ կը
բռնէր, հաշիւն ու թուաբանութիւնը գրեթէ
անօգուտ բան համարուած էր, տիրացու
ները միայն եկեղեցին սպասավորութիւն
ընելու դպիրներ կը պատրաստէին: Ժա
մանակի երևելիք ազգայինք տեսնելով թէ
այսպիսի ընթացքով դպրոց մը յառաջա
դիմութիւն չ'կրնար ընել և արդիւնք բերել,
մտածեցին ուսեալ անձ մը գտնել ու դպրո
ցը բարեկարգել»2։ Դպրոցի բարեփոխող
առաջին
պատասխանատուն
«ուսյալ
անձն էր», որը պետք է կարողանար խո
րությամբ հասկանալ մանկավարժական
գործընթացի բուն էությունըI։ Պուքրեշի
«Միսաքյան–Քեսիմյան» վարժարանի ու
սուցիչը` Կ. ՊալճյանըII, հենց այդ
փնտրված ուսյալ անձն էր, որը մերժում էր
ուսումնադաստիարակչական գործընթա
ցում ծեծի կիրառությունը, վախի մթնոլոր
Ռումին
 ահայոց ներկայն և ապագայն, գրեց` Պետ
րոս քահ. Մամիկոնեան, Կալաց, 1895թ., էջ 124–125.
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տում երեխային սովորել պարտադրելու
ավանդական մոտեցումները: Նա առավե
լապես ապավինում էր խոսքային մեթոդ
ների ուժին, ռումիներեն, հայերեն, տոմա
րագիտություն,
աշխարհագրություն,
պատմություն դասավանդելիս զրուցում
սովորողների հետ, դասի ընթացքը դարձ
նում յուրաքանչյուր մասնակցի որոնման,
ինքնադրսևորան, հետաքրքրությունների
բացահայտման րոպեներ: Իզուր չէ, որ
Սորբոնի համալսարանի աստղագիտու
թյան դոկտոր, աստղագետ Զատիկ Մու
րադյանը խոստովանում է, որ իր ուսուցիչ
Կ. Պալճյանի դասերի շնորհիվ է բացա
հայտել իր մեջ աստղագիտության նկատ
մամբ հետաքրքրությունը և ընտրել դժվա
րին ճյուղը` դառնալով այդ գիտության
ասպարեզի Ֆրանսիայի հայտնի գիտնա
կաններից մեկը3։ Երևույթի բացատրու
թյունը կարող ենք գտնել Սեդրակ Մանդի
նյանի
տեսակետում,
որտեղ
մեծ
մանկավարժ–տեսաբանը հստակ ընդգ
ծում է տարբեր «մտքերի» միջև կապեր
ստեղծելու մանկավարժի ճարտարության
նշանակությունը. «Կրթության ժամանակ
մտքերի շղթաները և շարքերը մեծ արո
ւեստով և ճարտարութեամբ միմեանց հետ
կապւում, հիւսվում են, որպէս զի հաստատ
մտաւոր կազմվածք դառնան կրթւողի մէջ,
մինչև որ մարդուս հին մտքերի հետ կապը
չկապտուի և նոր հիւսվածք չստանայ` ան
կիրթը կմնայ միշտ անկիրթ, թէպէտ և նո
րա գլուխը լցնէինք ամենանոր մտքերով
անգամ»4։
Մտավոր–հոգեկան–բարոյա
կան մտապատկերների շղթաներ ստեղ
ծող ուսուցիչը պետք է կազմակերպի
3 Գօլանճեան Ս., «Երջանկայիշատակ Ամենայն Հա
յոց Կաթողիկոս Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազգեն Ա–ի կեանքն
ու գործը, հանգիստը և յուղարկավորութիւնը», Լոս
Անճըլես, 1996թ., էջ 21:
4 Ս. Մանդինյան, Մանկավարժական տարակուսան
ներ մեր մէջ, Տփխիս, 1875, էջ 35:
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«մտապատկերներու ընկերակցութիւն»5,
որի շնորհիվ սովորողն արագ տեսնում է
կապերը տվյալ առարկայի և մյուսների
միջև: Խոսելով մանկավարժության մա
սին, Կ. Պալճյանն այն համեմատում է
ճարտարապետի նախագծած բարձրա
հարկի հետ, որը տարի առ տարի պետք է
բարձրացնի երեխայի մտավոր–բարոյա
կան շենքը: Երիտասարդ ուսուցիչը, ու
սումնասիրելով դիդակտիկայի ժամանա
կակից մոտեցումները, մանկավարժական
գործընթացը մեկնաբանում է որպես
կյանքի մասին, կյանքի համար անհրա
ժեշտություն: «Կրթությունը կյանքի, մարդ
կանց, անհատական ու հասարակական
կյանքի մեկ տևակ
 ան երևույթ է, մեկ անհ
րաժեշտ պայմանը: Ուսումը և դաստիա
րակությունը վերացական անհրաժեշտու
թյուններ չեն, այլ ինքը` դրական կյանքն է,
որ իր տնտեսական, բարոյական ու մշա
կութային վիճակը բարվոքելու ու հեղաշր
ջելու համար անհրաժեշտորեն պետք ունի
մաքրելու լուսավորության, թեքնիք ծանո
թություններու ու աշխատության և տնտե
սության գիտական մեթոդներու. պետք
ունի անհատական ու հավաքական բարո
յական–հոգեկան բարձր հատկություննե
րու և այլն»6։ Կրթության շարունակակա
նությունը հոգեկան, բարոյական նոր
ձեռքբերումների ուղի է մարդու կյանքում,
որը պետք է շարունակվի ամբողջ կյանքի
ընթացքում և ապահովի մարդու առաջա
դիմությունը: Հենց այդ առումով էլ ման
կավարժությանը նա վերագրում է ավելի
մեծ նշանակություն, քան զուտ ուսուցման
և դաստիարակության գործընթացները

կազմակերպելն է. «Մանկավարժը միայն
դպրոցի մեջ երեխա կրթողը չէ: Մանկա
վարժը կրթողն է, դաստիարակողն է առ
հասարակ: Որովհետև միայն երեխան չէ,
որ պետք է դաստիարակել: Դաստիարա
կին գործը երեխայով կը սկսի, բայց կանգ
չ'առներ երեխայության շրջանի վերջավո
րությանը: …Ավելին, դաստիարակչական
գործին բուն նպատակը երեխայության
շրջանեն անդին կը գտնվի. անոր նպա
տակն է հասուն մարդոց ընկերությունը
բարեփոխել»7։ Կ. Պալճյանը գտնում էր,
որ մանկավարժի գործունեության մեջ
գործնականի և տեսականի կապը պետք է
հստակ պահպանված լինի: Այն պետք է
օգնի գիտականությանը համակցել էմպի
րիկ փորձը, ստանալ նոր, կարևոր եզրա
կացություններ, որոնք դպրոցը կմոտեց
նեն կյանքին, իսկ սաներին ուսուցմանը
զուգահեռ աշխատանքային տարրեր սո
վորեցնելով կնախապատրաստեն կյանքի
համար: «Դպրոցը, ուսումը` առօրյա կյան
քին մեկ անբաժան մասն է, որ բուն դպրո
ցական շրջանեն հետո ալ կը շարունակվի:
Ու երբեք ուսում չկա առանց աշխատու
թյան, ինչպես և աշխատանք չկա առանց
գիտության և բարոյականի: Հետևաբար
ամբողջ այն ուսուցումը ու դաստիարակու
թյունը զոր պետք է տրվի տղոց ու մարդոց,
պետք է իբր նպատակ ունենա` գոհացում
տալ կյանքի գործնական ու բարոյական
կարիքներուն ու պահանջներուն»8։ Այս
գաղափարները ցույց են տալիս Պալճյան
մանկավարժի կրած ազդեցությունները
պրագմատիստական դպրոցի հիմնադիր
Ջ. Դյուիից, որի գաղափարները, ինչպես

«Հերկ», Ա տարի, թ. 10, Պուքրէշ, մարտ 1938թ., էջ 6:
Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով. ուսում
նասիրություններ, հոդվածներ, ուղեգրություններ
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1988, էջ
115 («Խրիմյան Հայրիկ որպես դաստիարակ» ուսում
նասիրությունից հատված):

7 Նույն տեղում` էջ 78
8 Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով. ու
սումն ասիրություններ, հոդվածներ, ուղեգրություն
ներ (1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1988,
էջ 115–116 («Խրիմյան Հայրիկ որպես դաստիարակ»
ուսումն ասիրությունից հատված):

5

6
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խոստովանել է ապագա կաթողիկոսը,
իրեն հոգեհարազատ են եղելIII։ Նա կարև
որ մի հանգամանքի վրա է բևեռում մեր
ուշադրությունը, այն է` դպրոցը ոչ միայն
«մտավորական զենքերով» պետք է պայ
քարի երեխայի անձի բարոյական նկարա
գիրը կերտելու հարցում, այլև օգտագործի
հոգեբանական հանգամանքներ` կրթելու
և դաստիարակելու համար: Այս միտքը
բացահայտում է ոչ միայն Պալճյան ման
կավարժին, այլև Պալճյան հոգեբանին:
«Հոգեբանությունը այն գիտությունն է, որ
մե չի կրնար բաժանվիլ որևէ դաստիարա
կություն: Այն, ինչ որ տարրաբանություն է
բժշկության համար, հոգեբանությունն է
մանկավարժության համար: … Հոգեբա
նությունն անհրաժեշտ է նաև կրթական և
ուսումնական, գործնական աշխատանք
ներուն մեջ, մանավանդ ինչ կվերաբերի
զանազան մեթոտներու կիրառման»9։
«Հերկի» էջերում` «Գիտական» խորագրի
տակ նա անդրադառնում է ուսուցման և
դաստիարակության բարդ խնդիրներին
գիտական և հիմնավորված բացատրու
թյուններ է տալիս: «Բնազդ և գիտակցու
թիւն» հոդվածում մանրամասնորեն դի
տարկում է բնազդից դեպի գիտակցություն
անցնելու երկարատև գործընթացի փուլե
րը, խոչընդոտներն ու դժվարություննե
րը10։ Նա սովորողին դիտարկում է համա
լիր մոտեցմամբ: Ուսուցման գործընթացի
կարևոր
 ագույն սուբյեկտը կենսաբանա
կան, սոցիալական, բանական, հոգեբա
նական էակն է, հետևաբար տեղի են ունե
նում կենսաբանական, սոցիալական,
բանական, հոգեբանական պրոցեսներ,

որոնք համալիր կերպով ազդում են անձ
նավորության վրա, նրա ձևավորման և
զարգացման համար խթաններ դառնում:
Ահա այս տեսանկյունից բազմաթիվ գոր
ծընթացների միջև կապեր ստեղծելով` ու
սուցիչը դնում է սովորողի աշխարհայաց
քը ձևավորելու խնդիրը, բազմազան է
դարձնում սովորողի հոգեկան դրսևորում
ների ձևերը, հարմարեցնում դրանք տա
րիքային
առանձնահատկություններին:
Տարիքային շրջաբաժանումը Կ. Պալճյանը
սկսում է նախադպրոցական տարիքից:
Դպրոցական տարիք է համարում 7 տարե
կանը, նկատելով, որ դպրոցն, առհասա
րակ, այն սոցիալական ինստիտուտն է,
որի միջոցով է կազմակերպվելու երեխայի
մտավոր, բարոյական նկարագիրը11։ Հաշ
վի առնելով երեխայի տարիքային առանձ
նահատկությունները, անհատական տար
բերությունները,
ֆիզիոլոգիական,
հոգեկան փոփոխությունները և դրանց
համապատասխանեցվող ուսուցման գործ
ընթացն ու դրա բովանդակությունը` նա
տալիս է նաև յուրաքանչյուր տարիքային
խմբին բնորոշ բնութագիրը, մեկնաբանում
իր ասելիքը: Առաջին շրջանը մանկավար
ժը սկսում է մինչև 7 տարեկան երեխայի
բնութագրով` չընդգրկելով, սակայն, թե որ
տարիքից սկսած է կատարվել բնութագրի
ընդհանրացումը: Այս շրջանում երեխան
առաջնորդվում է բնազդաբար, սակայն
հոգեկան զարգացման բավարար մակար
դակ ունի, անատոմիա–ֆիզիոլոգիական
զարգացման մակարդակը նույնպես բա
վարար է, որը նվազագույն հիմք կարող է
ծառայել`
ուսուցման
գործընթացում

Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով. ուսում
նասիրություններ, հոդվածներ, ուղեգրություններ
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1988, էջ
185 («Խրիմյան Հայրիկ որպես դաստիարակ» ու
սումն ասիրությունից հատված):
10
«Հերկ», Ա տարի, թ.9, Պուքրէշ, փետրու ար, 1938 թ.:

11
Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով. ուսում
նասիրություններ, հոդվածներ, ուղեգրություններ
(1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1988, էջ
115 («Խրիմյան Հայրիկ որպես դաստիարակ» ուսում
նասիրությունից հատված):

9

272

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ընդգրկվելու համար: Այս փուլը համար
վում է զգայությունների ընկալման շրջան:
Պետք է նկատել, որ ընկալման առումով
հատկապես մեծ է այս տարիքի երեխանե
րի հուզականության աստիճանը12։ Նա
ձգտում է նմանվել իրեն շրջապատող մե
ծահասակներին, ուստի Կ. Պալճյանը
գտնում է, որ դաստիարակի օրինակը մեծ
ուժ և ներգործուն ազդեցություն ունի երե
խայի վրա: Երկրորդ շրջանն ընդգրկում է
7–ից 11 տարեկան երեխաներին: Դպրո
ցում փոխվում է երեխայի կենսաձևը, սո
ցիալական դիրքը, նա հայտնվում է տարե
կիցների միջավայրում, որտեղ պետք է
ներկայանա որպես տվյալ կոլեկտիվի ան
դամ: Միևնույն ժամանակ տեղի ունեցող
ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները պայ
մանավորում են վարքագծային փոփոխու
թյուններ: «Եթե առաջ դպրոցականն
առարկան ընկալում էր այն նպատակով,
որ ճշտորեն գործեր նրա հետ (հիմնական
նպատակը գործողությունն էր, իսկ ընկա
լումը` նրա անհրաժեշտ նախապայմանը),
ապա այժմ նա այդ առարկաների հետ
գործում է` այն ճիշտ ձևով ընկալելու նպա
տակով (հիմնական նպատակը ընկալումն
է, իսկ գործողությունը` նրա պայմանը13)։
Հոգեբանների կարծիքով նման փոփոխու
թյուններն օրինաչափ են, դրանք հիմնա
կանում պայմանավորված են ուղեղի
ֆունկցիոնալ կատարելագործմամբ, երբ
սկսում է զարգանալ կեղևի վերլուծա–հա
մադրական ֆունկցիան, աստիճանաբար
փոփոխվում են գրգռման և արգելակման
Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանու
թյան հիմունքները, «Լույս» հրատ., Երևան, 1976թ.,
մեջբերումը` Н. Д. Левитов, Детская и педагогиче
ская психологоя, Учебное пособие для педагогиче
ских институтов, изд. 2, М., Учпедгиз, 1960, стр. 122
13
Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանու
թյան հիմունքները, «Լույս» հրատ., Երևան, 1976թ.,
էջ 89–90 (442 էջ):
12

պրոցեսների փոխհարաբերությունները,
արգելակման պրոցեսն ավելի է ուժեղա
նում, սակայն առաջվա նման գերիշխում է
գրգռման պրոցեսը, և կրտսեր դպրոցա
կանները չափազանց դյուրագրգիռ են
դառնում: Կ. Պալճյանն այս շրջանը հա
մարում է «շարժումի» շրջան: Երեխան
մուտք է գործում անհատական հատկու
թյունների ի հայտ գալու շրջան. «այս տա
րիքին կարելի չէ ըսել «այս բանը մի՛ աներ»,
այլ պետք է միշտ առիթը գտնել «ա'յս գործ
ըրե», «այսպե'ս ըրե» ըսելու: Երրորդ
շրջանն ընդգրկում է 12–17(18) տարեկան
սովորողին, որը, մանկավարժի բնութագ
րությամբ` «համարում է կրիտիկական` հո
գեբանական զարգացման առումով»:
Չնայած ընդգրկուն տարիքային շրջաբա
ժանման, որի մեջ թե՛ մանկությունից դե
ռահասություն գնացող երեխան է (12–15
տարեկան), թե՛ դեռահասությունից պա
տանեկություն (15–18), այսուամենայնիվ,
հոգեբանի դիտողականությամբ նա ներ
կայացնում է ընդհանուր խնդիրը. այս
ընդգրկուն շրջանում երեխան ճանաչում է
իր «եսե–ը, հայտնաբերում է նոր հակում
ներ իր մեջ: Անշուշտ, հոգեկան գործըն
թացների լուրջ վերակառուցումներն ակն
հայտ փոփոխություններ են բերում նաև
երեխա–ուսուցիչ փոխհարաբերություննե
րում: Այս հանգամանքները հաշվի առնե
լով` ուսուցիչը փոխում է երեխայի ուսում
նական գործունեության կազմակերպման,
ինչպես
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 մանկավարժական ուսումնասի
րությունների մեջ նա հատուկ տեղ է հատ
կացրել երեխայի համար ուսուցչի օրինա
կի դիդակտիկ նշանակությանը: Ըստ նրա`
մանկավարժի օրինակը ամեն տարիքում
ազդեցիկ ուժ ունենալ չի կարող: Պետք է
դրա համար հստակ իմանալ երեխայի
տարիքային առանձնահատկությունները:
Կ. Պալճյանի մանկավարժական գործու
նեությունը հարուստ է աշակերտների հե
տաքրքրություններին և հակումներին ծա
նոթանալու, դրանց բնույթը որոշելու և
անհրաժեշտության դեպքում խորացնելու
մեծ ու հաջողակ փորձով: Դառնալով սո
վորողի համախոհը` նրան հաջողվում է
սաների մոտ ձևավորել վերաբերմունք
ուսման, աշխատանքի նկատմամբ, զար
գացնել սկսած գործն ավարտին հասցնե
լու կամք, պատասխանատվության զգա
ցում,
համբերատարություն
և
այլ
անհրաժեշտ հատկություններ: Վեհափա
ռը ուսուցման հոգեբանական հիմքերից է
համարում սովորողների մոտ մտավոր
կարողությունների զարգացումը: Էջմիած
նի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում դասա
վանդելու տարիներին ապագա հոգևորա
կաններին նա նախապատրաստում էր
քահանայագործության` քարոզխոսության
դասընթացի շրջանակներում քարոզել սո
վորեցնելով: Ճեմարանականներից յու
րաքանչյուրը պարտավոր էր ներկա լինել
պատարագներին, լսել հմուտ քարոզիչնե
րի խոսքը, իսկ ավարտին` վեհարանում
մասնակցել քննարկումներին: Յուրահա
տուկ են հատկապես Վեհափառի քարոզ
ները: Դրանցում թեմատիկ բազմազանու
Վազգեն Ա Կաթողիկոս, Գալիքի տեսիլքով. ու
սումն ասիրություններ, հոդվածներ, ուղեգրություն
ներ (1933–1954 թ.), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիա
 ծին, 1988,
էջ 122–123 («Խրիմյան Հայրիկ որպես դաստիարակ»
ուսումն ասիրությունից հատված):
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թյուն կա, հորդորի, խրատի իմաստությամբ
ունկնդրին հարստացնելու մեծ ցանկու
թյուն, վտանգավոր մոլորություններից հե
ռու պահելու ջանք: Մտքերի, զգացմունք
ների և նպատակների միջև կուռ կապերը
Վեհափառի քարոզներում ընթերցողնե
րին ներկայանում են որպես հոգևոր վե
րելքի աստիճաններ, որոնցով բարձրա
ցողն ավելացնելու էր շնորհին շնորհ,
իմաստությանը` փայլ: Նա սովորեցնում էր
իր ուսանողներին օգտվել մտածողության
հատկություններից` վերլուծել, համադրել,
զուգադրել, համեմատել, ընդհանրացնել,
դասակարգել աշխարհիկն ու հոգևորը,
կենդանի կյանքի օրինակի մեջ փնտրել
աստվածաշնչյան խորհուրդը: Վեհափառը
հստակ ուղենշում էր մտածողությունը որ
պես հոգեկանի գերակա գործառույթ, սա
կայն որպեսզի այն սկսի գործել իր բուն
նշանակությամբ, նախ պետք է սովորող
ների մոտ վերոթվարկած բոլոր հատկու
թյուններն աստիճանաբար զարգացնել,
մարզել ու հասցնել որոշակի մակարդակի:
Հայրապետը ճեմարանականներին պար
բերաբար հանձնարարում էր քարոզներ
պատրաստել, կենդանի շնչով լցնել խոս
քը, որում արտացոլվելու էր սանի մտածո
ղությունը, դրա զարգացման աստիճանն
ու որակը։ Այսպես նա կարողանում էր
ախտորոշել, հետևել սովորողի խոսքին,
նախատեսել այն զարգացնելու նոր քայ
լեր: Իր ուսանողներից նա պահանջում էր
քարոզներում գտնել աստվածայինի և
մարդկայինի նույնացման եզրեր, հիմնա
կան մասերի միջոցով ճանաչել ամբողջը,
ցույց տալ ամբողջի մեջ մարդու մասնա
վոր էության կարևոր ներկայությունը,
քննարկել, քննադատել, փաստարկել
ասելիքն ու լսածը: Ուշադրության հատկու
թյունների զարգացմանն էին միտված Վե

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

հափառի հանձնարարություններից շա
տերը: Ուսանողների համար Վեհափառն
ընտրում էր քարոզի բնաբաններ, այնու
հետև սաներից պահանջում էր օրինակնե
րով հարստացնել, համեմատել և աստվա
ծաշնչյան նյութը կյանք տեղափոխելու
համար
համեմատությունների
եզրեր
փնտրել: Վեհափառի կողմից խրախու
սանքի էին արժանանում հաջողած քա
րոզները` հնչեցման հնարավորություն
ստանալով կամ տպագրվելով: Առաջադ
րանքը կատարելու համար, սակայն, պա
հանջվում էր կենտրոնացում, որի արդյուն
քում զարգանում էր ապագա քահանայի
ուշադրության տեղափոխելիության հատ
կությունը: Քարոզը մատուցող ուսանողից
Վեհափառ–դասախոսը պահանջում էր
ելույթի ընթացքում օգտագործել ուշադ
րության կարևոր հատկություններից ևս
մեկը` բաշխումը ողջ լսարանին թե՛ խոսքի,
թե՛ ժեստի, թե՛ դիմախաղերի տեսանկյու
նից: Արդյունքում նման բազմակողմանի
աշխատանքը բերում էր նաև ուշադրու
թյան ծավալի մեծացմանը։ Անշուշտ, հո
գեբանա–մանկավարժական հիմքերի մա
սին խոսելիս հնարավոր չէ չանդրադառնալ
Վեհափառի կողմից հիշողության ամ
րապնդման, մտապահման գործընթացքի
կազմակերպման ուրույն ձևերին։ Նրան
հաջողվում էր խոսքի առոգանության,
միտքն արտահայտելու դիպուկության
շնորհիվ հոգեբանական խորը ազդեցու
թյուն թողնել սաների վրա, հույզերի մեծ
ալիքներ առաջացնել նրանց հոգում: Հոգե
բանական տեսանկյունից հույզերի զար
գացումը մեծապես նպաստում է սովորողի
ընկալունակության մակարդակի բարձ
րացմանը, ուսուցչի վարպետության աստի
ճանն այստեղ որոշում է ուսումնական գոր
ծընթացի
հետագա
ընթացքը:
Իր

ուսանողներին նա հորդորում էր ասելիքը,
կենդանի խոսքը երանգավորել նկարչի
նման, որովհետև «բուն ստեղծագործու
թյունը կայանում է երանգավորման ար
վեստի մեջ, ինչպես նկարչության, այնպես
էլ քարոզխոսության մեջ: Այդպես է, որ
մտքերն ու խոսքերը կվերածվեն հուզում
ների»15։ Նրա դասախոսություններից յու
րաքանչյուրը հենվում է ուսանողի` արդեն
ունեցած գիտելիքի վրա և զարգացման
նոր հեռանկար, մանկավարժական որո
նումների համար նոր ճանապարհներ էր
գծագրում: Վեհափառի կողմից իր սանե
րին ճանաչելը, նրանց հոգեկան, հոգեբա
նական, իմացական, մտավոր ու ֆիզիկա
կան տվյալների մասին իմանալը օգնում
էր հստակ պատկերացնելու, թե ով ինչ կո
չում ունի որպես հոգևորական, ինչպիսին
է լինելու նրանց կրթության կազմակերպ
ման հետագա ընթացքը: Նա թերթում էր
ուսանողների հոգին այնպես, ինչպես
Ավետարանի էջերը՝ յուրաքանչյուրի վրա
թողնելով հոգևոր դրոշմ։
Մի առիթով Վեհափառ Հայրապետն
ասել է, թե ունի երեք սրբազան սկզբունք,
երեք սրբազան օրենք, լուսավորչության
երեք վեկտոր` հոգիների լուսավորչու
թյուն հավատի միջոցով, սրտերի լուսա
վորչություն` լավ բարքերի տարածման
միջոցով և մարդու լուսավորչություն
գրականության և հոգևորականության
միջոցով, և որ այդ վեկտորները պետք է
ընկած լինեն բոլոր դպրոցների հիմքում:
Համաձայնելով Վեհափառ Հայրապե
տի մտքի հետ` նկատենք, որ դիդակտի
կան հարցադրումների խորը իմաստա
վորմամբ Վեհափառը ներկայացրել է
ինքնազարգացման ընթացքը` մարդու
Վազգեն Ա, Հայրապետ Հայոց, Գիրք երրորդ,
Կոնդակներ, քարոզներ, ճառեր, ելույթներ, Մայր
Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 1976թ., էջ 290:
15
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մտերիմ ընկեր համարելով գիրքը, նաև
երանի տալով այն երիտասարդներին,
ովքեր գիտեն՝ ինչ կարդալ, երբ կարդալ,
ինչքան կարդալ:
Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն
Առաջինի` ուսուցման հոգեբանա–ման

կավարժական հիմքերի մասին մտքերը
վեր են հանում գիտնական մանկավար
ժի պրպտող տեսակը, որի ուսուցչության,
դասախոսության փորձն ընդհանրացվելու
կարիք ունի և շատ ուսանելի է նաև մեր
օրերում։
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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.
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(Endnotes)
1 Ծանոթություն–Նկատելի է, որ ռումինահայ գաղթօջախների դպրոցներից շատե
րում կիրառվել են պատժի մեթոդներ, մասնավորապես ընդունված է եղել դաժան ծե
ծը և այն մարմնավորող ֆալախան: Յասիի դպրոցներից մեկում ֆալախայի միջոցով
իրականացվող բռնությունների մասին պատմական հեռավորությունից մանրամասներ
է հաղորդում Պ. քահանա Մամիկոնյանը` քննադատելով և մերժելով այդօրինակ ուսուց
ման գործընթացը: Դասասենյակում կար «տեսակ մը կախաղան, որ տղու ոտքերը մէջը
սեղմելով, ուրիշ աւելի մեծ աշակերտներէ երկու հոգի 6–7 տարեկան դժբախտ տղան
ոտքերեն կախեալ ուսերնուն վրայ կը վերցնէին, որպես զի պատուելի վարժապետը
բարձր սեղանի վրայ բարձերով շրջապատեալ ալաթուրքա (ծալապատիկ) նստած տե
ղէն երկար եղէգներով կրցածին չափ զարնէ խեղճ տղուն ներբաններուն»: Քահանան
նկատում է, որ գլխիվայր կախված դժբախտի մեղայականներին տուրք տալով, դաժան
ծեծի ընթացքը կասեցնելով` վար էին բերում երեխային, որը հաճախ այնպիսի վնաս
վածքներ էր ունենում, որ դրանց պատճառով 3–4 ամիս անկողին էր ընկնում, երբեմն
ձեռք բերում ցկյանս անդամախեղում և այլն: Աղբյուրը և ծանոթության մեջբերումը՝
Պետրոս քահ. Մամիկոնեան, Ռումինահայոց ներկայն և ապագայն, Կալաց, 1895թ., էջ
124–125
2 Ծանոթություն–Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխարհիկ անունը
Լևոն–Կարապետ Պալճյան է:
3 Ծանոթություն–Վազգեն Ա կաթողիկոսը հատկապես կոնդակագրության մեջ բազ
միցս է անդրադարձել կրթօջախներին, հայրենական մանկավարժության պատմության
մեջ հետք թողած մեծ երախտավորներին: Այսպես` անդրադառնալով Հ. Հինդլյանի
մանկավարժական գործունեությանը, Վեհափառը նկատում է, որ մեծ մանկավարժի
առաջարկած «Նոր դպրոցի» գաղափարը, որ Հինդլյանը իրականություն դարձրեց իր
ընկերոջ Գալուստ Մալաթյանի հետ միասին, (1909, Ստամբուլ, Բերա), բնորոշ էր նրա
«ինքնատիպ և առաջադիմասեր» խառնվածքին: Ապա մեջբերում է մեծ մանկավարժի
խոհերից, նկատում, որ նրա գրքերն ու հոդվածները շատ ուսուցողական են կրթության
գործով զբաղվողների համար. «Ու գիրքը, որ պատկերացումն է «Նոր Դպրոցի» ապ
րած 25 տարիներուն–և ինչո՞ւ չէ, նաև Յ. Թ. Հինդլեանի–իր 252 էջերով, գործնական
մանկավարժութեան իբր դասագիրք կարելի է օգտագործել միշտ»: 1959թ–ի նոյեմբերի
15–ին, «Նոր դպրոցի» 50 ամյակի առիթով Վեհափառ Հայրապետը կոնդակով շնորհա
վորում է դպրոցի տնօրինությանը: Աղբյուրը` «Ներկայ», Բուենոս–Այրես, թ.46–47, 1965,
էջ 21– 23 («Հինդլեան և իւր դպրոց», հոդվածագիր` Ղ. Պահաթրեան):
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ԼԻԼԻՅԱ ԱՍՐՅԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ,
ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ
Դարեր շարունակ անհավասար պայ
քար մղելով օտար նվաճողների դեմ` Ար
ցախի հայությունն անդավաճան է մնացել
անկախ Հայոց պետության անբաժանելի
մաս լինելու գաղափարից և մինչ օրս շա
րունակում է պայքարն այն իրականություն
դարձնելու ուղղությամբ:
Պատմական տարբեր բարենպաստ
պահերին թվում էր, թե արցախցիների
վաղեմի երազանքն ուր որ է իրականու
թյուն կդառնա, սակայն մեծ տերություն
ների կողմից իրականացվող աշխար
հաքաղաքական բազմաշերտ խաղերը
հնարավորություն չեն թողնում այդ երա
նելի ցանկության իրականացման համար:
20–րդ դարի երկրորդ տասնամյակում
ռուսական կայսրության վերացումից հետո
ստեղծված անդրկովկասյան անկախ հան
րապետությունները, որոնք ի զորու չէին
պահպանելու իրենց պետական անկախու
թյունը, 1922 թ. կամովին մտան ձևավոր
ված Խորհրդային Սոցիալիստական Հան
րապետությունների Միության կազմի մեջ:
Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցու
թյան ղեկավարության որոշմամբ 1923
թվականին պատմական Արցախի տա
րածքի մի մասում ստեղծվեց Լեռնային
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը /ԼՂԻՄ/,
որը բռնակցվեց Ադրբեջանին` հատուկ մի
ջանցքով /Լաչինի շրջան/ այն անջատելով
Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստա
կան Հանրապետությունից:
Արցախահայությունը ԼՂԻՄ–ի ստեղծ
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ման պահից չհամակերպվեց այդ նոր
իրողության հետ և խորհրդային իշխանու
թյան ողջ պատմության ընթացքում հետև
ողականորեն պայքարեց մայր Հայաստա
նին վերամիավորման համար:
Արցախահայերի պայքարը մայր Հա
յաստանին վերամիավորվելու համար
նրանց անհաշտ բնավորության դրսևո
րում չէր միայն: Դարերով ապրելով մահ
մեդական հարևանների հետ և ըմբռնելով
Խորհրդային Ադրբեջանի Հանրապետու
թյունը իբրև հայ և մահմեդական ժողո
վուրդների բարեկամության հաստատման
նպատակով ստեղծված հանրապետու
թյուն, հասկանալով խորհրդային հան
րապետությունների ստեղծման հիմքում
ընկած սին գաղափարախոսության իմաս
տը, արցախահայերը կանխատեսում
էին այն աղետալի հետևանքները, որոնք
սպասվում էին իրենց այդ նորաստեղծ
հանրապետության կազմում մնալու պա
րագայում: Այդ կանխատեսումները եր
կար սպասել չտվեցին: Ինչպես նշել է
պրոֆեսոր Վ. Բալայանը՝ անդրադառնա
լով ղարաբաղ յան հիմնահարցին. «ԼՂԻՄ
կազմավորման հենց սկզբից Ադրբեջանի
ղեկավարությունը կոպտորեն ոտնահարել
է ԼՂԻՄ հայ բնակչության իրավունքներն
ու շահերը: Դա արտահայտվել է մարզի
սոցիալ–տնտեսական զարգացումն ար
հեստականորեն կասեցնելու, ԼՂԻՄ–ը
Ադրբեջանի հումքային կցուկ դարձնելու,
ԼՂԻՄ–ի և իր իսկ միութենական հան
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րապետության միջև արտադրանքի ոչ
համարժեք փոխանակում իրականաց
նելու, ԼՂԻՄ–ը Նախիջևանի օրինակով
հայազրկելու նպատակով ժողովրդագրա
կան ակտիվ էքսպանսիա վարելու, հայազ
գի բնակչության նկատմամբ խտրական
կադրային քաղաքականություն վարելու,
ԼՂԻՄ–ին հարող հայկական շրջանների
վարչատարածքային կառուցվածքը մաս
նակիորեն վերափոխելու, հայոց լեզուն և
մշակույթը սահմանափակելու, հայկական
հուշարձանները և մշակութային արժեք
ները ոչնչացնելու և դրանց յուրացնելու
փորձերի մեջ» [6,190]:
Խորհրդային միության կազմում ադր
բեջանական ԽՍՀ–ի ընդգրկվելու պա
հից սկսած՝ ազերի իշխանությունները
նպատակամետ քաղաքականություն էին
վարում հնարավորինս կարճ ժամանա
կահատվածում ԼՂԻՄ–ի կրթական հա
մակարգն ամբողջությամբ վերափոխելու
այնպես, որ հայերենի ուսուցումը մարզի
կրթական կառույցներում հնարավորինս
արագ դադարեցվի: Ահա թե այդ մասին
ինչպես է հանգամանալից արտահայտվել
պրոֆեսոր Ա. Ավանեսյանը. «Այն ժամա
նակ անդրֆեդերացիայի կազմում միա
վորված Վրաստանում, Հայաստանում և
Ադրբեջանում հիմնադրվեցին նոր բուհեր:
Ընդ որում, արդեն հաստատված ավան
դույթի ուժով նորաստեղծ բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում ևս
որպես դասավանդման հիմնական լե
զուներ ընտրվեցին ռուսերենը և տվյալ
հանրապետության ազգային մեծամաս
նություն կազմող բնակչության լեզուն:
Այսպես, Վրաստանում ռուսերենի հետ
մեկտեղ դասավանդման հիմնական լեզու
հաստատվեց վրացերենը, Հայաստանում՝
հայերենը, իսկ Ադրբեջանում՝ թուրքերե

նը: Ադրբեջանական ԽՍՀՄ–ում թուրքե
րենի՝ որպես դասավանդման ազգային
լեզվի գերակայության պաշտոնական
հաստատման պարագան հանգեցնում
է երկու կարևոր հետևությունների. նախ
դա ևս մեկ անժխտելի վկայություն է առ
այն, որ այդ նորաստեղծ հանրապետու
թյունում իրոք ադրբեջանական ազգ, որ
պես այդպիսին, գոյություն չուներ և կար
պարզապես կրոնական դավանանքի հի
ման վրա մուսուլմանական կամ ազգային
տարբերակման հիման վրա թուրքական
ինքնակոչված հանրություն, որին այլ աղ
բյուրներում մինչև այդ և տվյալ ժամանա
կահատվածում ևս այլ կերպ անվանում
էին նաև կովկասյան թաթարներ:
Ապա հակառակ «Լենինյան իմաստուն
ազգային քաղաքականություն» հռչակ
ված ազգերի իրավահավասարության
սկզբունքի՝ խորհրդային բոլոր տասնա
մյակներում, իրականում տարվում էր
կոշտ ազգային խտրականության քաղա
քականություն: Այդ իսկ պատճառով է, որ
Արևելյան Անդրկովկասի բնիկ հայությու
նը, որն ի սկզբանե հազիվ մի քանի տա
րի առաջ ամենաբարձր մակարդակներով
հռչակվել էր Ադրբեջանի ԽՍՀ պետակա
նակիր իրավահավասար ազգերից մեկը,
ի տարբերություն և ի շահ տարածաշր
ջանի եկվոր մահմեդական բնակչության
մուսուլմանների հանրության, հանիրավի
ու կամայականորեն զրկվել է իր այդ հիմ
նարար տիտղոսից» [3,43]:
Հայտնի է, որ Ռուսաստանի մի շարք
քաղաքներում հիմնադրվել և գործում էին
տարբեր համալսարաններ, ինստիտուտ
ներ, միջին մասնագիտական ուսումնա
կան հաստատություններ: Խորհրդային
իշխանության տարիների այդ ուսում
նական հաստատությունների քանակն
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ավելանում էր՝ կախված տնտեսության
պահանջարկից: Անդրկովկասում այդ
պիսիք բացակայում էին: Խորհրդա
յին իշխանության հաստատումից հետո
կենտրոնական իշխանությունները քայ
լեր ձեռնարկեցին այդ բացը լրացնելու
համար: Առաջնային համարվեց Թիֆլի
սում, Բաքվում և Երևանում համալսարան
ներ, միջին մասնագիտական ուսումնա
կան հաստատություններ և բանֆակներ
ստեղծելու գործընթացը: Խորհրդային
իշխանության հաստատումից շուրջ տա
սը տարի հետո պարզ դարձավ, որ բարձր
և միջին որակավորման մասնագետների
նկատմամբ տնտեսության առաջարկի և
պահանջարկի միջև առաջացել է խիստ
անհամամասնություն: Տնտեսության պա
հանջարկը բավարարելու համար անհ
րաժեշտ է իրականացնել նպատակամետ
քայլեր: Այդ է պատճառը, որ 1929 թվակա
նին տեղի ունեցած ԽՄԿԿ կենտկոմի նո
յեմբերյան պլենումում անբավարար գնա
հատվեց բարձր և միջին որակավորման
մասնագետների պատրաստման գործըն
թացը և նախանշվեց միջոցառումների մի
ծրագիր, որը հնարավորինս կարճ ժամա
նակամիջոցում իրավիճակը կշտկի: Ելնե
լով ԽՄԿԿ կենտկոմի որոշումից՝ Ադրբե
ջանի ԽՍՀ ժողովրդական կոմիսարների
խորհրդի կողմից 1930թ. օգոստոսին ձեռ
նարկվում է գործող ուսումնական հաս
տատությունների վերակազմավորման և
նորերի ստեղծման աշխատանքներ:
Արխիվային նյութերի ուսումնասիրու
թյունից պարզվում է, որ 1929–1930 ու
սումնական տարում Անդրֆեդերացիա
յում գործում էր 15 բուհ և 9 բանֆակ, այդ
թվում՝ Հայաստանում՝ 2 բուհ՝ պետական
համալսարանը և պետական կոնսերվա
տորիան, 23 տեխնիկում և 2 բանֆակ,
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Վրաստանում համապատասխանաբար` 6,
81, 5, Ադրբեջանում` 5, 41, 2 [10]: Նշենք, որ
Ադրբեջանական ԽՍՀ–ի կազմում գտնվող
Լեռնայի Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում
գործում էր 5 ուսումնարան և մեկ արհես
տագործական ուսումնարան: Ուսումնասի
րությունները ցույց են տալիս, որ Լեռնային
Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ԽՍՀՄ–ում
միակ ինքնավար պետական կառույցն էր,
որտեղ բարձրագույն ուսումնական հաս
տատություն չստեղծվեց, որն ազերի իշ
խանավորների խտրական մոտեցման ցայ
տուն դրսևորումն էր հայերի նկատմամբ:
Բնականաբար նման վերաբերմունք
ազերի իշխանությունների կողմից Ինք
նավար մարզի հանդեպ հայազգի մտա
վորականների
կողմից
արժանացավ
խիստ բացասական վերաբերմունքի:
1939 թվականին Մարզի հանրակրթա
կան դպրոցներն ուսուցչական որակյալ
մասնագետներով ապահովելու նպատա
կով ԼՂ լուսժողկոմի կոլեգիայի նիստում
քննարկվում ու առաջարկություն է ներ
կայացվում Ադրբեջանի լուսժողկոմի կո
լեգիային՝ նախագիծ Շուշիի մանկավար
ժական ուսումնարանի շենքում երկամյա
մանկավարժական ինստիտուտ ստեղծե
լու վերաբերյալ: Ադրբեջանի լուսժողկո
մի կոլեգիայի կողմից դրական որոշում
ընդունվելուց հետո այն քննարկվում է, և
հունիսի 17–ին Ադրբեջանի կառավարու
թյունը որոշում է 1938–1939 ուսումնական
տարվա սեպտեմբերի 1–ից Շուշիում բացել
երկամյա մանկավարժական ինստիտուտ
/ուսուցչական ինստիտուտ/, երեք՝ պատ
մալեզվաբանական,
բնագիտաաշխար
հագրական և ֆիզիկամաթեմատիկական
ֆակուլտետներով՝ հայկական, ադրբեջա
նական և ռուսական բաժիններով [1, 106]:
Նշենք, որ Շուշիի երկամյա մանկավար
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ժական ինստիտուտում ադրբեջանական
բաժնի ստեղծումն ինքնանպատակ չէր
և այն ազերի իշխանությունների կողմից
կատարվել էր նրանց կողմից մշակված
ռազմավարական ծրագրերը իրականաց
նելու համար: Պատահական չէր, որ 1940
թվականին երկամյա ինստիտուտի ադր
բեջանական բաժնի լեզվագրական ֆա
կուլտետին կից բացվեց հեռակա ուսուց
ման բաժին:
Ազերիները իրենց կողմից ԼՂԻՄ–ը
հայաթափման համալիր ծրագիր ունե
ին և հետևողականորեն այն իրականաց
նում էին: Այդ մասին է վկայում շուրջ երկու
տասնամյակ համատեղ պետականության
պայմաններում գոյատևման արդյունքում
արձանագրված արդյունքները՝ «Նմանօ
րինակ քաղաքականությունը հանգեցրել
է մարզի հայ բնակչության տեսակարար
կշռի անընդհատ նվազմանը: Ընդ որում,
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության
մեծ արտահոսքը մինչև երկրորդ աշխար
համարտն ուղեկցվում էր բնական բարձր
աճով: Վերջինիս շնորհիվ հայ բնակչու
թյան աճի որոշ միտում նկատվեց 1926 և
1939 թվականների մարդահամարի ըն
թացքում. մարզի հայ բնակչության ընդ
հանուր թիվը 111,7 հազարից հասավ 132,8
հազարի, նույն տարիներին մարզի բնակ
չության ընդհանուր թիվը 125,3 հազարից
հասավ 159,8 հազարի, կամ ավելացավ
20,4 տոկոսով: Փաստորեն հայերի տեսա
կարար կշիռը մարզի ընդհանուր բնակ
չության թվակազնում կրճատվեց ի օգուտ
ադրբեջանցիներիե [6,193]:
ԼՂՀՄ–ի ազգագրական վիճակը փո
փոխելու ազերիների եղանակները բազ
մապիսին և բազմաբնույթ էին:
Ինքնավար մարզի հայ բնակչության
նկատմամբ
ազերի
իշխանավորների

խտրական քաղաքականության դրսևո
րումները տարբեր ոլորտներում կարելի է
շարունակել: Նրանցից ամեն մեկը յուրովի
էր անդրադառնում բնիկ հայ քաղաքացու
իր հայրենիքում ապրելուն: Բնական է, որ
միշտ չէր, որ հայ մարդն այդ անարդա
րություններին մինչև վերջ դիմակայում
էր և օրերից մի օր թողնում էր հայրենի
բնօրրանը այլ տեղ բարեկեցիկ ապրե
լու հույսով: Արդյունքում աստիճանաբար
ԼՂԻՄ–ը հայաթափվում էր: Եթե վերը
նշված պարագաներում ԼՂԻՄ–ի հայա
թափումը տեղի էր ունենում բնականորեն,
ապա ազերիներն առիթը ընձեռնելուց
պատրաստ էին նաև հայաթափումը իրա
կանացնել արհեստականորեն: Այսպես,
երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին
ԼՂԻՄ–ից պատերազմին մասնակցելու
համար պլանով ներկայացված հայտը բա
վարարելու գործընթացը կազմակերպվել
է այնպես, որ հայազգի արցախցիներից
զորակոչել են 45000 հոգի, իսկ ազերինե
րից` 731: Ամբողջ Ադրբեջանի Հանրապե
տությունից հայ քաղաքացիներից զորա
կոչվել է երեքից մեկը, իսկ ազերիներից՝
տասնիննից մեկը: Ասվածն ավելի համո
զիչ դարձնելու համար տանք որոշ վիճա
կագրական տվյալներ:
Նշենք, որ 1939 թվականին մարզում
ապրել են 150.800 մարդ, որից 132.800–
ը՝ հայեր: Այսինքն հայերը կազմել են
ԼՂԻՄ–ի 88,1%, իսկ մյուս մասը՝ ռուսներ,
ադրբեջանցիներ և այլ ազգեր:
Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ
Ինքնավար մարզից ճակատ են զորակո
չել հայ բնակչության 30%–ը, որը կազմում
է 45056 մարդ, որից 1850–ը կանայք էին:
Զոհվածների թիվը 22000 մարդ էր [9,72]:
Նույն պատկերն էր Հյուսիսային Ար
ցախի հայաբնակ շրջաններում, որտեղ
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նախքան պատերազմն ապրում էր մոտա
վորապես 140000 հայ քաղաքացի, որից
13000 ապրում էր Շահումյանի շրջանում /
բանակ զորակոչվել է 4000 մարդ 32,5%/,
Կիրովաբադում 40000 մարդ /բանակ
զորակոչվել է 12000 մարդ, 30%/, Շամ
խորի շրջանում՝ 40000 մարդ /զորակոչ
վել է 13000 մարդ, 32,5%/, Դաշքեսանի
շրջանում՝ 6000 մարդ /30%/, Խանլարի
շրջանից զորակոչվել է 8640 մարդ /32%/:
Այսպիսով, 1941–1945 թվականերին Հյու
սիսային Արցախից զորակոչվել է 43640
հայ մարդ /31,2%/, որից 18000 մարդ զոհ
վել է /41,1%/ [8,15]:
Համեմատության համար բերենք 1979
թվականի մարդահամարի տվյալները,
ըստ որի Հյուսիսային Արցախի թվաքա
նակը, որը կազմել է 83400 մարդ, այ
սինքն քառասուն տարվա ընթացքում
նվազել է 46600–ով, իսկ 1989 թվականին
լրիվությամբ հայաթափվել է:
ԼՂԻՄ–ի հայ ազգաբնակչության թվի
նվազեցմանը լուրջ խթան հանդիսացավ
Հանրապետության տարբեր մասերում
արդյունաբերական ձեռնարկություններում
աշխատելու նպատակով Լեռնային Ղարա
բաղից, և ոչ միայն, տարիներ շարունակ
հազարավոր երիտասարդների հավաքագ
րումը, նրանց կարճ ժամանակամիջոցում
միջին որակավորման մասնագետների
պատրաստման և մարզից դուրս աշխա
տանքի տեղավորման գորընթացը:
Տարեցտարի ԼՂԻՄ–ի և Ադրբեջանի
Հանրապետության հայկական գյուղերի
հայաթափման մեթոդները կատարելա
գործվում և ընդարձակվում էին՝ տալով
ազերիների համար ցանկալի արդյունք:
Այդպիսի դժվարին պայմաններում
Շուշիի երկամյա մանկավարժական ինս
տիտուտը շարունակում էր իրականացնել
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իր առաքելությունը: Հետպատերազմյան
շրջանում երկամյա մանկավարժական
ինստիտուտի ներքին կյանքում կատար
վում են լուրջ փոփոխություններ: Հասու
նանում էր երկամյա մանկավարժական
ինստիտուտը Շուշիից Ստեփանակերտ
տեղափոխելու հարցը: Եվ արդեն 1946թ.
սեպտեմբերի 1–ից երկամյա ինստիտուտը
տեղափոխվեց Ստեփանակերտ և սկսեց
գործել որպես Ստեփանակերտի երկամյա
մանկավարժական ինստիտուտ:
Աստիճանաբար ձևավորման լուրջ
փորձառություն էր ձեռքբերում ինստի
տուտի դասախոսական կազմը: Դասա
խոսների հետևող
 ական աշխատանքը
շուտով տալիս է իր բարեբեր արդյունք
ները: Նրանց կողմից իրականացված աշ
խատանքները որպես գիտական, մեթո
դական ձեռնարկներ հրատարակվում են
Բաքվում, Երևանում և Մոսկվայում:
Սակայն Ստեփանակերտի երկամյա
մանկավարժական ինստիտուտի արդյու
նավետ գործունեությունն ազերի իշխա
նավորների կողմից դիտարկվում է որպես
իրենց ռազմավարական ծրագրերին հա
կասող գործոն, և Ադրբեջանի ԽՍՀ կա
ռավարության որոշմամբ 1953թ. այն փակ
վեց: Երկամյա ինստիտուտը փակվելուց
հետո նրա կազմում գործող հայկական
բաժինը տեղափոխվեց Բաքվի պետական
մանկավարժական ինստիտուտ: Երկա
մյա մանկավարժական ինստիտուտի փա
կումից հետո՝ 1953–1969թթ. Ինքնավար
մարզում գործում էին միայն հանրակրթա
կան դպրոցներ և միջնակարգ մասնագի
տական հաստատություններ [4,37]:
Ստեղծված իրավիճակը դառնում է
մարզի հայ բնակչության մտահոգու
թյան լուրջ առարկա, առանձնապես նրա
մտավորականության կրթամշակութային
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ոլորտի, կուսակցական պետական մար
միններում աշխատող մեր հայրենասեր
հատվածի համար:
Եթե Ստեփանակերտի երկամյա ման
կավարժական ինստիտուտի փակման
հարցը ազերի կենտրոնական իշխանու
թյունները սկզբնական շրջանում կարող
էին արդարացնել Բաքվի պետական ման
կավարժական ինստիտուտի կազմում մի
շարք մասնագիտություններով /ադրբեջա
նական ֆակուլտետների կազմում հայկա
կան բաժինների /առկա և հեռակա ուսուց
ման ձևով/ գործելով, ապա շատ չանցած
այդ փաստարկը ևս դարձավ անհիմն,
որովհետև աստիճանաբար փակվեցին
առկա ուսուցմամբ խմբերը, և երևույթի
հակազդեցություն չստանալու դեպքում
նույն բախտին կարժանանային նաև հե
ռակա ուսուցմամբ հայկական խմբերը:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ սկսած անցած դարի 60–ական
թվականներից առանձնակի թափ ստա
ցան Ինքնավար մարզի հայ մտավորակա
նության բողոքները Ադրբեջանի ԽՍՀ–ի
վարած քաղաքականության հանդեպ:
Բողոքները հասցեագրվում էին ԽՍՀՄ–ի
բարձր ղեկավարությանը և ցույց էր
տրվում, թե ազերիներն ինչպիսի հակա
հայ քաղաքականություն են վարում թե՛
ողջ Ադրբեջանում և թե՛ մասնավորապես
ԼՂԻՄ–ում: Խորհրդային իշխանություն
ներն ինքնավար մարզի «ներքևից» եկող
բողոքների հանդեպ լրիվ անտարբեր լի
նել չէին կարող և ամեն կոնկրետ դեպքում
կարողանում էին գտնել «իմաստուն» լու
ծում, որը առժամանակ բավարարում էր
երկու կողմերին:
Խորհրդային
ժամանակաշրջանում
ադրբեջանական իշխանությունները հա
կահայ քաղաքականություն էին վարում

կենսագործունեության բոլոր ոլորտնե
րում: Ասվածը շատ ակնհայտ ներկա
յացնենք մշակութային բնագավառում
իրականացված քաղաքականությունից:
Հայրենական պատերազմից հետո ԽՍՀՄ
և միութենական հանրապետություննե
րի հիմնական ֆինանսական միջոցներն
ուղղվում էին առաջին հերթին պատերազ
մի հետևանքով ավերված տնտեսությունը
վերականգնելուն և երկրի պաշտպանու
նակությունը բարձրացնելուն: Մի շարք,
մասնավորապես, մշակութային, բնագա
վառների պետական ֆինանսավորումը
կատարվում էր թերի:
Ադրբեջանում այս քողի տակ դադա
րեցվել է ռուսական, հրեական, հայկա
կան, լեզգիական, թալիշական, նույնիսկ
ադրբեջանական մի շարք մշակութային
օջախների, այդ թվում պետական թատ
րոնների գործունեությունը հատուկ ընտ
րողական ձևով: Շատ չանցած, երբ հա
մեմատաբար բարելավվել էր խորհրդային
երկրի սոցիալ–տնտեսական վիճակը,
Ադրբեջանի որոշ ազգային մշակութային
օջախներ վերաբացվեցին: Վերաբացման
գործընթացը բացառապես վերաբերվեց
ադրբեջանական և ռուսական ազգա
յին մշակութային օջախներին: Հայկա
կան, հրեական, թալիշական, լեզգիական
օջախներն առհավետ մնացին փակ: Բաք
վում գործող կրթամշակութային օջախնե
րի ճակատագիրը կանխորոշված էր: Ազե
րի իշխանավորները, լուծված համարելով
Բաքվի կրթամշակութային օջախների ճա
կատագիրը, ձեռնարկում են ավելի հեռա
հար և արդյունավետ քայլ: Մասնավորա
պես իբրև ընդառաջում ինքնավար մարզի
մտավորականների և բնակչության պա
հանջներին՝ Բաքվի պետական մանկա
վարժական ինստիտուտի հայկական
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բաժնի հիմքի վրա 1969թ. Ստեփանա
կերտում ստեղծում են Բաքվի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի բաժան
մունք` հայկական, ռուսական և ադրբեջա
նական բաժիններով: Ստեփանակերտի
մասնաճյուղում ադրբեջանական բաժնի
ներառումն առաջին հայացքից ոչ մի ար
տառոց հանգամանք չի պարունակում:
Սակայն հանգամանալից ուսումնասիրու
թյունները ցույց են տալիս, որ հայակերտ
և հայաշունչ Բաքվից հայոց լեզուն դուրս
մղելուն զուգահեռ ազերիները Ղարաբա
ղում հիմքեր են ստեղծում ադրբեջանա
կան մտավորականության ստվար բանակ
ստեղծելու և ադրբեջաներենի մասսայա
կանացման համար:
Ազերի իշխանավորների կողմից նման
բաժիններով մանկավարժական ինստի
տուտի մասնաճյուղ հիմնադրելու փաստն
այսպես է մեկնաբանել պրոֆեսոր Ա.Ավա
նեսյանը. «Գործելով ԼՂԻՄ–ի նկատ
մամբ մշակված ռազմավարական ծրագրի
շրջանակներում, մարզի մտավորականու
թյան և բնակչության տարբեր շերտերի
ներկայացուցիչների խնդրանքը Ստեփա
նակերտում բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն ունենալու վերաբերյալ
ազերի իշխանավորներն այնքան հնա
րամտորեն են լուծում տալիս, որ առավե
լագույնս շահ ստանան՝ չնչին զիջում կա
տարելով» [5,397]:
Իսկապես, Ստեփանակերտում Ադր
բեջանի պետական մանկավարժական
ինստիտուտի բաժանմունք ստեղծելով՝
Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանություն
ները լուծեցին իրենց համար կարևոր մի
շարք ռազմավարական հարցեր:
Բաքվի պետական մանկավարժական
ինստիտուտի Ստեփանակերտի մասնա
ճյուղի հիմնադրումից հետո ազերի իշ
խանություններն առավելագույնս սկսում
284

են օգտագործել առաջադրած հնարա
վորությունը՝ ինքնավար մարզի ժողովր
դագրական վիճակն ի օգուտ ազերիների
փոփոխելու ուղղությամբ: Հնարավորու
թյունները բազմապիսին էին: Առաջին իսկ
պահից մասնաճյուղի պրոֆեսորադասա
խոսական և ուսումնաօժանդակ կազմում
Հանրապետության տարբեր բուհերից և
շրջաններից դասախոսական կադրեր և
տարբեր քաղաքացիներ առավելագույնս
ներգրավելու եղանակն էր: Երկրորդ քայլը
պետական պլանով ընդունելության պլա
նի մեջ ադրբեջանական և ռուսական բա
ժիններին մեծաթիվ տեղերի հատկացման
գործընթացն էր: Այսպես, Բաքվից իջեց
ված պլանի համաձայն 1970/71 ուսումնա
կան տարում նախատեսվում էր հայկա
կան բաժնում ընդունել 200 ուսանող, իսկ
ադրբեջանականում՝ 175, այն դեպքում,
որ ԼՂԻՄ–ի տարածքում գործող ադրբե
ջաներեն լեզվով սովորողների թիվը տա
սը անգամ փոքր է հայերեն լեզվով սովո
րող աշակերտների թվից [5,397]: Անգամ
բերված այս երկու օրինակը բավարար է
համոզվելու, թե ինչպիսի հետևողականու
թյամբ ազերիները ցանկացած հնարա
վորություն օգտագործում էին Ինքնավար
Մարզում ժողովրդագրական վիճակը ի
օգուտ ազերիների լուծելու համար:
Ազերիների կողմից ընտրված մար
տավարությունը շուտով տվեց իր ար
դյունքները: Պատահական չէ, որ չնայած
հինգ տարի Ադրբեջանի ԽՍՀ կենտրո
նական իշխանությունները Մարզի ազ
գաբնակչության նկատմամբ հերթական
«անշահախնդիր եղբայրական հոգա
տարության» դրսևորման պատրվակով՝
Ադրբեջանի կազմում ԼՂԻՄ–ի ընդգրկ
ման 50–ամյա հոբելյանի «կապակցու
թյամբ» Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի
և Մինիստրների խորհրդի 1973 թվականի
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դեկտեմբերի որոշումներով Ադրբեջանի
Լենինի անվան պետական մանկավար
ժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի
մասնաճյուղը վերակազմավորվեց ման
կավարժական ինքնուրույն ինստիտուտի՝
կոչելով Ստեփանակերտի Սովետական
Ադրբեջանի 60–ամյակի անվան պետա
կան մանկավարժական ինստիտուտ:
Կատարվածին մակերեսորեն նայե
լու դեպքում նույնիսկ կարելի էր ողջունել
ԼՂԻՄ–ում ինքնուրույն պետական ման
կավարժական ինստիտուտ ունենալու
փաստը: Սակայն նրա հիմնադրման բուն
նպատակը և սպասվող հետևանքները
պարզաբանելու դեպքում բացահայտվում
է Բաքվի իշխանությունների Ղարաբա
ղում իրականացրած քաղաքականության
դավագրգիռ էությունը` ուղղված բոլոր
հնարավոր եղանակներով ԼՂԻՄ–ից հայ
կական տարրի վերացմանը:
Այսպես, եթե Ստեփանակերտի ինքնու
րույն մանկավարժական ինստիտուտ հիմ
նադրելուց հինգ տարի անց նրա կազմում
հայազգի դասախոսների թիվը կազմում էր
61%, ազերի` 39%, ուսանողների թիվը հա
մապատասխանաբար դարձել էր 1150 և
852 [4,62], ապա 1988 թվականին հայազ
գի և ադրբեջանցի դասախոսների թվա
քանակը հավասարվել էին, իսկ ազերի ու
սանողների թվաքանակը գերազանցել էր
հայազգի ուսանողների թվաքանակին [7]:
Նախիջևանի ինքնավար հանրապե
տությունից հայերի դուրսմղման օրինակը

ոգևորիչ էր Ադրբեջանի ԽՍՀ իշխանու
թյունների համար, և նրանք ամեն միջոց
օգտագործում էին ԼՂԻՄ–ում նույնան
ման արդյունքի հասնելու ուղղությամբ:
Սակայն այս անգամ ազերի ղեկավարնե
րը սխալվեցին: Հանդիպելով արցախցու
անկոտրում կամքին և նրա անսահման
ցանկությանը մայր Հայաստանին վերա
միավորվելուն՝ ազերի իշխանավորներն
ընտրեցին պատերազմի ուղին և խայտա
ռակ պարտություն կրեցին պատերազմի
դաշտում:
Ստեփ ան ակ երտ ի պետ ակ ան ման
կավ արժ ակ ան ինստ իտ ուտն իր գոր
ծուն եո ւթ յուն ը դադ ար եցր եց 1988թ.
հոկտ եմբ եր ի 14–ի ԽՍՀՄ Մին իստրն ե
րի խորհրդ ի որոշմ ամբ: Նույն տար ում
ԼՂԻՄ կրթահ ամ ակ արգ ը ներ առվ եց ՀՀ
ԿԳ նախ ար ար ութ յան կազմ ում: Շուրջ
մեկ տար ի հետ ո Ստեփ ան ակ երտ ում
հիմն ադրվ եց Կիր ով ակ ան ի Հովհ ան
նես Թում ան յան ի անվ ան պետ ակ ան
մանկ ավ արժ ակ ան ինստ իտ ուտ ի Ստե
փան ակ երտ ի բաժ անմ ունք ը, իսկ կարճ
ժամ ան ակ անց` Երևա ն ի պոլիտ եխն ի
կակ ան ինստ իտ ուտ ի հեռ ակ ա ֆակ ուլ
տետ ի ընդհ ան ուր տեխն իկ ակ ան բա
ժանմ ունք ը /1990/, այն ուհ ետ և` ԵրՊ Ի
/ՀՊԺՀ–ի/ ընդհ ան ուր տեխն իկ ակ ան
մասն աճ յուղ ը /1991/՝ հիմք ստեղծ ե
լով Լեռն ային Ղար աբ աղ ի պետ ակ ան
համ ալս ար ան ի հիմն ադրմ ան համ ար
/1992թ. հոկտ եմբ եր ի 13/ [2,61]:

Գրականություն
1.
2.
3.

Ավագյան Ս., Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային կյանքի պատմությունից, «Հայպետ»
հրատարակչություն, Երևան, 1982:
Ավանեսյան Ա., ԼՂՊՀ/ԱրՊՀ/, Հայկական երկրորդ պետական համալսարան /1990–
1994թթ./, Ստեփանակերտ, 2008:
Ավանեսյան Ա., Բուհական համակարգի ձևավորումն Անդրֆեդերացիայում, Տեղեկագիր (2/20)
2/2011, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2011:
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4.

Ավանեսյան Ա., Արցախի բուհական համակարգը, «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն,
Ստեփանակերտ, 2013:
5. Ավանեսյան Ա., Ազգային ազատագրական պայքարը և համալսարանական կրթությունն
Արցախում, Հայկազյան հայագիտական հանդես, Պեյրութ, 2013:
6. Բալայան Վ., Խորհրդային Ադրբեջանի գաղութային քաղաքականությունը: Արցախահա
յության պայքարը ԼՂԻՄ–ը ՀԽՍՀ–ին վերամիավորելու համար (1923–1988թթ.): Հայոց
պատմության հարցերը, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Պատմության ինստի
տուտ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2002:
7. Ստեփանավանի մանկավարժական ինստիտուտ, արխիվային նյութեր, 1988:
8. Абрамян Т., Мкртчян Ш., Дизакцы, погибшие за Арцах, Ереван 2000.
9. Мкртчян Ш., Нагорно–Карабахская автономная область (путеводитель), Арцах 1991.
10. Приложение N 130, Распор Зас. ЗСНК реорганизации высшего и среднего образования в
РСФСР, 1930.

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
Կյանքի զարգացման հետ փոխվում են
հասարակական բազմաթիվ երևույթներ,
մարդկային մոտեցումներ, որոնք ազդում
են կրթական համակարգերի վրա: Նախ
կինում կատարյալ թվացող կրթական մո
դելներն իրենց տեղը զիջում են նորովի
դրսևորումների: Կրթական ոլորտներում
անհրաժեշտություն է առաջանում վերա
նայելու ձևավորված շատ տեսակետներ:
Հայաստանի Հանրապետության կրթու
թյան և գիտության նախարարությունը
ուսուցման և կրթության որակի բարե
լավման համար մշակել է նոր ծրագրեր և
չափորոշիչներ, որոնք համապատասխա
նում են ժամանակի պահանջներին:
Ցանկացած նյութի դասավանդման
համար ուսուցիչը պետք է առաջնորդվի
ծրագրերում և չափորոշիչներում նշված
պահանջներով:
Նորի մուտքը դժվար, բայց անհ
րաժեշտ գործընթ աց է: Տեղ եկ ատվ ա
կան տեխնոլոգիան եր ի զարգ աց ում ը
մեզ ստիպում է վեր ան այել մի շարք
մոտեցումներ և համ ակ արգ իչ ը ներ ա
ռել ուսուցման գործ ընթ աց ում. «Հա
մակարգիչը ու դրան հար ակ ից մյուս
միջոցները հզոր բան ալի են հանդ իս ա
նում ուսուցման արդ յուն ավ ետ ութ յուն ը
բարձրացնելու նպատ ակ ով տեղ եկ ատ
վություն ստանալու համ ար»։ 1 Գրակ ա
Կրթադաստիար
 ակչական
համալիր
ծրագրի
ստեղծման և ինտեգրման մոտեցումն եր, Ձեռնարկ
ուսուցիչների համար, Երևան, 2002, Այրեքս, էջ 22:

նութ յան դաս ավ անդմ ան համ ար էա
կան կար ող են լին ել տեղ եկ ատվ ակ ան
տեխն ոլոգ իա ն եր ի ներ առ ում ը որպ ես
ուսմ ան այլընտր անք ային միջ ոցն եր ի
օգտ ագ ործ ում: «Տեխն իկ ակ ան միջ ոց
ներ ը նպաստ ում են ուս ուցմ ան կատ ա
րելագ ործմ ան ը, եթե դրանք օգտ ագ ործ
վում են ճիշտ տեղ ում և ժամ ան ակ ին:
Կրթակ ան տեխն ոլոգ իան երն առաջ ար
կում են ուս ումն առ ութ յան նոր ուղ ին եր,
խթան ում բարձր ակ արգ մտած ող ութ յան
հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի ձևա վ որմ ան ը»։ 2
Անց յալում մի շարք տեղ եկ ութ յունն եր
մեզ անհ աս ան ելի էին, սակ այն այժմ
համ աց անց ը մեզ ապահ ով ում է տարբ եր
բնագ ավ առն եր ի գիտ ելիքն երով, որոնք
մենք կար ող ենք կիր առ ել նյութ ի դաս ա
վանդմ ան ժամ ան ակ։
Կրթադաստիարակչական
համալիր
ծրագրերի ստեղծումն արդյունավետ ար
դյունքներ կտա, կնպաստի առարկայի
բազմակողմանի ընկալմանը: «Նոր հաս
կացություններ պետք է կառուցվեն աշա
կերտների կողմից արդեն յուրացված
նյութի վրա»3։ Մենք կարող ենք արդեն
ծանոթ ուսումնական նյութերից ձևավո
րել նոր հասկացություններ: Անցյալում ու
սումնական առարկաները դասավանդվել
են մեկուսացված, որոնք խոչընդոտներ
են ստեղծել նյութի յուրացման համար:
Ինտեգրված մեթոդը վերացնում է առար

1

2
3

Նույն տեղում, էջ 22:
Նույն տեղում, էջ 21:
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կաների սահմանները և հնարավորու
թյուն է տալիս դասավանդման ժամանակ
կատարելով ուսումնասիրություններ այլ
բնագավառներից՝ այսպիսով նպաստե
լով սովորողների բազմակողմանի զար
գացմանը: Ուսումնական ծրագրերի բազ
մառարկայական մոտեցումը նպաստում է
նյութի խորը ընկալմանը, հաղթահարում
է մեկ առարկայի համար նախատեսված
սահմանափակումները՝ այլ առարկանե
րի միջոցով ձեռք բերելով նույն թեմա
յին վերաբերվող գիտելիքներ: «Ընկա
լումներն ավելի խորն են այն ժամանակ,
երբ նոր տեղեկությունները խթանում են
ճանաչողական նոր կառույցների երևան
գալուն կամ էլ գոյություն ունեցողների
հզորացմանը»:4
«Վերք Հայաստանի» պատմավեպում
մենք հանդիպում ենք պարսիկների Մու
հարամի տոնի սգահանդեսի որոշ ան
հասկանալի տեսարանների: Աբով յանը
պատմավեպում նպատակ չի դրել մեկնե
լու ծեսի հետ կապված մանրամասները,
այլ միայն արձանագրել է այն, որի պատ
ճառով դժվարանում է պատմավեպի բո
վանդակության լրիվ ընկալումը:
Խ. Աբով յանի «Վերք Հայաստանի»
պատմավեպի գրական վերլուծություննե
րում գրականագետները գուցե զգուշացել
են նյութի պարզաբանումից: Մեզ համար
ծանոթ թեմայից մենք ընտրում ենք նոր
հասկացություններ, որի օգնությամբ բա
ցահայտում ենք նորը: Անհրաժեշտություն
է առաջանում վերագնահատելու որոշ տե
սակետներ և բացահայտելու «Մհառլամի»
և նրա հետ կապված պարսիկների տոնի
մանրամասները՝ այսպիսով տեղեկանա

լով մեր հարևան պարսիկների ազգային
սովորությունների, ավանդույթների և կրո
նի մասին: Թեման ավագ դպրոցի սովո
րողների համար հետաքրքրություն ներ
կայացնող նյութ է, ունի ճանաչողական
նշանակություն և կարող է ընդգրկել այլ
առարկաների շրջանակներ: Առաջադր
ված խնդիրները չեն հակասում ներկա
գրականության առարկայի չափորոշիչնե
րում ներկայացված պահանջները: Դասը
կարող է լավագույն նյութերից դառնալ
դասավանդման հետ զուգահեռ համա
ցանցի օգտագործման: «Ստեղծված թե
մատիկ միավորները անկասկած ավար
տուն ու ամբողջական չեն կարող լինել,
քանի որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր դա
սարանի պահանջներին համապատաս
խան պետք է կառուցի կամ ծայրահեղ
դեպքում խմբագրի թեմատիկ միավոր
ները»։5 Արդեն ծանոթ հասկացություն
ների հիման վրա կառուցենք թեմատիկ
միավորներ: Տարբեր առարկաներից
ինտեգրված գիտելիքները մեզ կօգ
նեն դասավանդումն ավելի հետաքրքիր
դարձնելու: Զուգահեռ կարելի է օգտվել
նաև այլ մեթոդներից: «Շրջագայություն
գրքի սահմաներում մեթոդը» մեզ հնա
րավորություն կտա համացանցում եղած
տվ յալները համեմատելու և հաստատե
լու փաստերի ճշմարտացիությունը:

Կառուցողական հիմունքներ և մեթոդներ, Երևան,
2005, Այրեքս, էջ 45:

5

4
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Թեմատիկ միավորի նախնական պլան
Դասարան 10–րդ
Հիմնական առարկա` հայ գրականություն
Երկրորդական առարկա` ազգագրություն,
կրոնի պատմություն
Մեթոդներ

Կիրառենք ներառարկայական և մի
Կրթադաստիարակչական համալիր ծրագրի
ստեղծման և ինտեգրման մոտեցումն եր, էջ 149:
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ջառարկայական մեթոդը, (մեթոդն իր մեջ
ներառում է սովորողների գիտելիքների
ձեռք բերումը այլ առարկաներից և ոլորտ
ներից), համացանցից օգտվելը կարող է
դառնալ որպես տեղեկատվական այլընտ
րանքային ձև։
Չափորոշիչներ
Աշակերտներին բացատրել ավանդություն
ների, տոների և ծեսերի նմանություններն
ու տարբերությունները: Օգտվելով համա
ցանցից որոշ տեղեկություններ ստանալ
«Մհառլամի» տոնի մասին:
Ուղղորդող հարցեր
Ի՞նչ տարբերություններ կան ծեսերի և տո
ների միջև։
Ի՞նչ տոն է նկարագրված պատմավեպում։
Ի՞նչ նշանակություն ունի «Մհառլամի» տոնը
պարսիկների համար։
Ի՞նչ վերաբերմունք ունի Աբովյանը պար
սիկների տոնի նկատմամբ։
Ներածություն

«Մհառլամ» տոնի մասին մենք տեղե
կություն գտանք հենց Աբով յանի գրվածք
ներում: Գերմանացի գիտնական Ավգուստ
Հաքստհաուզենը 1843–1844 թթ. Ռուսաս
տան ճանապարհորդության ժամանակ լի
նում է Անդրկովկասում և Հայաստանում:
Կատարված հետազոտությունների շնոր
հիվ գրում է երկհատորանի մի աշխատու
թյուն` «Անդրկովկասյան երկիր» վերնագ
րով, որտեղ պատմվում է անդրկովկասյան
երկրներում ապրող ժողովուրդների կյան
քի և նրանց ազգագրական ավանդույթ
ների մասին: «Հայաստանի վերաբերյալ
իր ուսումնասիրությունները Հաքստհա
ուզենը կատարել է Աբով յանի անմիջա
կան մասնակցությամբ և մեծ մասամբ

նրա հաղորդած տվյալների հիման վրա»։6
Աբովյանի
տված
տեղեկությունները
Հաքստհաուզենը վերնագրել է «Տետր»
կամ «Հիշատակարան», որը տպագրվել
է 1856 թվականին։ «Հաքստհաուզենի
հաղորդած փաստերը սկզբնաղբյուրի
նշանակություն ունեն»7 և «Պատառիկներ
«Հիշատակարանից»» վերնագրով այն
լույս է տեսնում Խ. Աբովյանի Երկերի
լիակատար ժողովածուի 10–րդ հատորում։
«Հիշատակարանում» Աբով յանը պատ
մում է պարսիկների մի սգահանդեսի մա
սին, որը տևել է երեք օր: Պարսիկները
բաց դաշտում ներկայացում են կազմա
կերպել, ուր մենք տեսնում ենք դարեր
առաջ տեղի ունեցած Ալիի սպանությու
նը: Բարձր տեղից մի մոլլա Ալու պատ
մությունն է արել: Եզիդները, որոնց դերը
քուրդ ձիավորներն են կատարել, ճեղքել
են բազմությունը մերկացած սրերով` Ալի
ին սպանելու համար: Բազմությունն անի
ծում և հայհոյում է եզիդներին: Ներկա
յացման ժամանակ ձիավորներն ունեին
հատուկ խոսքեր: Տղաները, որ մարգա
րեի տղաների դերն են կատարել, ողբ են
անում` երկու ձեռքերով իրենց կրծքերին
և գլխին հարվածում, իրենց մազերը պո
կում: Հետո նրանք փաթաթվում են այն
պատանիների ոտքերին, որոնք խաղում
են իրենց պաշտպանների դերը, սակայն
իրենք էլ անզոր գոռում են Հասան–Հու
սեին, գագամվայ` վայ մեզ բոլորիս: Հան
կարծ մի անտեսանելի ձեռք է հայտնվում
և թշնամիներն անհետանում են: Այս տե
սարանը կրկնվում է երեք անգամ: Հետո
Աստծո մարգարեն ուղարկում է հեծյալնե
6 Ժամանակակիցները Խաչատուր Աբով յանի մա
սին, Երևան, 1941, էջ 33:
7 Նույն տեղում, էջ 33:
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րի մի խումբ և եզիդները չքանում են, ողբը
վերանում է, սկսվում է ուրախությունը:
Մինչ այդ գրված «Քրդեր» հոդվա
ծի մեջ Աբով յանը քուրդ ազգի մասին ու
սումնասիրություններ է կատարել` սկսած
ծագման պատմությունից, կենցաղից մին
չև կրոնը: Այստեղ մենք հանդիպում ենք
գրողի կողմից ճշտված գիտական ուսում
նասիրությունների. «Սյունիներն էլ իրենց
կողմից մեծ խալիֆ են անվանում Մռավի
ային և միաժամանակ էլ անիծում են Եզի
դին, որ անգթաբար նահատակել է Հա
սան և Հուսեին իմամներին: Ի հիշատակ
այդ երկու իմամների նահատակության,
կարգված տոն է, որ տևում է տասնմեկ օր:
Ողբերգական տեսարանների կամ միս
տերիայի ժամանակ, որ ներկայացնում են
Եզիդի երկրպագուները, ուղղափառներից
շատերը նրա համար թափում են իրենց
արյունը, ենթարկվում են ծեծի և հետո էլ
40 օր սուգ են պահում: Նրանք պարզա
բանում են և վերամեկնաբանում ու դիտ
մամբ խճճում են այդ անցքի պատմությու
նը, որ հասարակ ժողովուրդը չտատանվի
իր հավատի մեջ»8:
Հայոց լեզվի և գրականության առար
կայական չափորոշիչների գիտելիքների
համակարգում նշված է. որ սովորողները
պետք է կարողանան. «ազատորեն օգտ
վել համակարգչից և համացանցից (ին
տերնետ)՝ գիտելիքներ ձեռք բերելու և
անհրաժեշտ տեղեկատվություն քաղելու
նպատակով»9 ։
Թեմայի մասին բացահայտումը համա
ցանցից օգտվելու լավագույն նյութ կարող
Խ. Աբով յան, Երկերի Լիակատար Ժողովածու,
հ. 8, էջ 373:
9
Հայոց լեզվի և գրականության հանրակրթական
ավագ դպրոցի առարկայական չափորոշիչներ և
ծրագրեր, էջ 33:
8
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է դառնալ: Համացանցի «Իսլամ» բաժնից`
www.Islam, տեղեկանում ենք, որ Մուհա
րամը իսլամի առաջին ամիսն է: Իրա
կանում այդ տոնն անվանում են «Մուհա
րամ», իսկ «մհառլամը» նրա բարբառային
տարբերակն է:
«Մուհարամ» բառի ծագումը գալիս է
հարամ բառից, որը նշանակում է արգելք:
Մուհարամի ամսին պարսիկները պաս
են պահել և արգելվել են կռիվները: Բա
ռի ծագումնաբանական տեսակետից այն
կարելի է համեմատել եվրոպական կար
նավալի հետ՝ կառնե լևառե՝ մսից հրա
ժարվել: Մուհարամի ամսին է լինում նաև
պարսիկների Նոր տարին:
Տոներն ընդհանրապես շարժական են:
Մահմեդականներն ամիսները հաշվում են
լուսնային օրացույցով, որը 11–12 օր կարճ
է մեր քրիստոնեական` գրիգորյան օրա
ցույցից: Մուհարամի ամիսը հաշվվում է
այն տարուց, երբ 1428 թվին Մուհամեդը
Մեքքայից գնում է Մեդինա: Այն աստծուն
ծառայելու և մեղքերի թողության ամիս է:
Տաս օր շարունակ պարսիկները տոնում
են Մուհարամը: Սակայն, ի տարբերություն
քրիստոնեական տոների, որոնց օրերն
ինչքան էլ փոփոխվեն նույն եղանակին
են մնում, պարսիկների այդ տոնը կարող
է լինել ամռանը, ինչպես նկարագրված է
պատմավեպում, մի քանի տարի հետո`
աշնանը կամ ձմռանը: Օրինակ` 2012 թ.
Մուհարամի տոնը եղել է նոյեմբերին:
Ամեն տարի ուղղափառ մուսուլմաննե
րը նշում են Ալիի սպանության պատմու
թյան տոնը: Իսլամի կրոնի պատմությու
նը վկայում է, որ Հուսեյն Ալին մարգարեի
թոռն է: Մուհարամի 10–րդ օրը նա նահա
տակվել է եզդիների կողմից Կարբոլայի
ճակատամարտում: Ի հիշատակ իրենց
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մարգարեի՝ մուսուլմանները ամեն տարի
հիշում են իրենց մարգարեի մահը:
Սովորողները կարող են համացան
ցից տեսաֆիլմի տեսքով տեսնել այժմ
իրականացվող տոնի արարողությունը և
համեմատել պատմավեպում տեղ գտած
իրողության հետ՝ այսպիսով պարզելով
«Վերքում» եղած նկարագրությունների
ճշմարտապատում լինելը:
Ամփոփում.
Համացանցում այժմ իրականացվող
Մուհարամի նկարագրության մանրա
մասները բացահայտում և հաստատում
են Աբով յանի «Հիշատակարանում» և
«Քրդեր» հոդվածում տեղ գտած տոնի
մանրամասների
ճշմարատացիությունը
և մեզ պարզաբանում արդեն «Վերք Հա
յաստանի» պատմավեպում տեղ գտած
երևույթների էությունը, ուր տոնի նկա
րագրությունն իրագործվում է աբով յանա
կան հատուկ գեղարվեստականացմամբ և
գրողի՝ սարկազմի հասնող ծաղրով:
Ուսուցիչն աշակերտներին բացատրում
է ծեսի և տոնի տարբերությունները:
Ծեսերը հիմնականում կրոնական
ծագում ունեն, նրանք քարացած իրողու
թյուններ են և երբեք փոփոխության չեն
ենթարկվում: Այս արարողություններն
ամենապահպանողականն են, խեղդում
են ժողովրդի հույզերը, չեն հանդուրժում
նորություններ: «Հարևան ժողովուրդնե
րի՝ գլխավորապես մահմեդականների,
մոտ սովորույթները օրենքից ավելի ուժ
ունեին և ստիպում էին խիզախին ծնկի
գալ»։10 Փոխել, վերանայել, թարմություն
մտցնել նրանց մեջ արգելված էր: Իսկ եթե
ենթարկվում են փոփոխության, ուրեմն

դադարում են ծես լինելուց, նրանք հիմնա
կանում պահպանվել են հետամնաց ժողո
վուրդների մոտ։
Ժողովրդական տոները տարբերվում
են ծեսերից նրանով, որ դարերի ընթաց
քում ենթարկվում են բազմաթիվ փոփո
խությունների. «Ժողովրդական տոների
ստեղծողը, նրանց համար ժամկետներ
սահմանողը, նրանց ժամանակ կատար
վելիք խաղերը, գործողությունները իրա
կանացնողը միշտ էլ եղել է ժողովուրդը»։11
Շատ
հաճախ
բանահավաքներն
իրենց գրառած նյութերին տարբերա
կում չեն տվել` գրել են մեկ վերնագրի
տակ. «Մեր բանահավաքների նյութերը
զետեղված են ծեսի, սովորությունների,
տոների վերնագրի տակ»12: Պատմա
վեպում են միաձուլվել մուսուլմանական
դիցաբանությունը` կապված իրենց մար
գարե Հասան–Հուսեյնի հետ: Մուհա
րամի տոնը երեքի միասնությունն է:
Աբով յանը պատմավեպում տվել է նաև
տոնի ներկայացում–խաղ տարբերակը։
Հեքիաթին բնորոշ գեղարվեստական
մոտեցմամբ գրողն ընթերցողին է ներ
կայացնում՝ ժանտ, բռնակալ, հայ ազգը
մաշող, պարսիկ ազգի անկրկնելի տոնի
նախապատրաստման
արարողությու
նը: Երևանի բերդը Աբով յանը համեմա
տում է դժոխքի հետ. «Սադայելի որդիք
ու զավակներ»–ը իրենց դժոխային քեֆն
են անում, և արդեն կեսօրին բիրդանբիր
դժոխքը ճռնչում, բացվում է, որ ինչ կա
չկա լափի: Այնտեղի մեչիդներն արևից
փայլում են և անխիղճ աղոթողները «սո
դոմական կրակն ըլեին ուզում երկնքից
վեր ածիլ տան, որ սար, ձոր էրեն, խորո
11

10

Ա. Արշարունի, էջ 12:

12

Նույն տեղում, էջ 14:
Նույն տեղում, Էջ11:
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վեն, տակով անեն»13:
Բնությունը նույնպես պատրաստվում է
պարսիկների տոնին` երկինքն ամպակա
լած ուզում է սար ու ձոր ոտնատակ տա.
«Ալագյազ, Մասսա ու մյուս սարերի գլխին
բամբաչի, պոկի, նրանց գետնի, խցկի,
որ համարձակում են իրանց գագաթը էն
պես բարձր վեր քաշել»14 ։ Հանդիպում ենք
բնության այնպիսի կենդանիների, որոնք
ավելի են շեշտադրում գրողի մտայնությու
նը. «Օձ, կարիճ, խլեզ ու ինչ կերպ ջանա
վար ասես մորեխ, մժեղ, մեյդան էին բաց
արել»15։ Եվ սկսվում է Մուհարամի տոնի
նկարագրությունը: Ուղղափառ, նամազա
սեր մոլլաները, ախունդները, ղզլբաշնե
րը, քուրդ, պարսիկ, բեկ, խան, սարից, ձո
րից իջնում են Երևան. «Հասան–Հուսեյնի
կարգը կատարեն, կտակ կարդան»: Ըստ
ընդունված կարգի՝ հավատացյալներն
ամեն տարի գնում են Մեքքա, որտեղ
սպանվել է և գտնվում է իրենց առաջնոր
դի գերեզմանը` հիշատակի տուրք մա
տուցելու: Թե ինչպե՞ս են կատարում այդ
ծիսակարգը, ներկայացվում է նաև պատ
մավեպում, միայն ոչ թե Մեքքայում, այլ`
Երևանում: Այդ շրջանի բոլոր ուղղափառ
մահմեդականներն ուխտ էին գալիս Երև
ան` իրենց սգահանդեսն իրականացնելու:
Ուխտավորները պատկերացնում էին, թե
Մեքքա են գնում: «Եթե հավատացյալներն
են կատարել ուխտագնացություն` ըստ սո
վորույթի ու կրոնական զգացմունքի` դա
մի խմբին պատկանող գործողություն է,
որն իր հերթին ունի ճյուղավորում»16 ։ Ուխ
տագնացության ժամանակ կրոնական,
Խ. Աբով յան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ.2,
1948, էջ 65:
14
Նույն տեղում, էջ 66:
15
Նույն տեղում, էջ 67:
16
Ա. Արշարունի, էջ 13:

միստիկ տարրերից բացի եղել են նաև
առանց բացառության տոնախմբություն.
«ուխտագնացություն սովորության ան
վան տակ թաքնված են եղել թատերական
խաղեր»17 ։
«Վերք Հայաստանի» պատմավեպում
տոնի նկարագրության ժամանակ որ
պես գործող անձ` Աբով յանը ընթերցո
ղին պատմում է տոնի մասին, և նրա հետ
ուղեկից է «տղիս–տղան»: Նրանք միա
սին գաղտնի մասնակցում են ծիսական
արարողությանը: Աբով յանը զգուշացնում
է տղային, որ չծիծաղի, քանի որ նամա
զասերները կարող են նրանց վնասել`
«եզըդի շինել»: Այս արտահայտությունը
ընդհանուր իմաստ է ստացել, նշանակում
է չարչարել, տանջել: Տոնախմբության տե
սարաններն այնքան զավեշտալի էին, որ
անհնար էր չծիծաղել և չպարել` «չունքի
հանաք–մասխարություն չի, էսքան հրաշք
տեսնիլ, աչք ու բերան բռնիլ, ոչինչ չասիլ
կամ սուս ու փուս կշտովն անց կենալ»18։
Ինչպես Բարիկենդանի, այնպես էլ Մու
հարամի տոնի նկարագրության ժանա
նակ Աբով յանն ուշադրություն էր դարձ
րել մասնակիցների հագուստին, նիստ
ու կացին: Մեծ գրողը գրեթե ամբողջ էջ,
աբով յանական պատկերավոր մտածո
ղությամբ ծաղրում է ուխտավորներին.
«վիզ ու բուկը կեղտով, քրտինքով սևա
ցած, կոշտացած, տարթի պես բասմա
ընկած, երկար, բարակ միրուքը հինա
դրած, սևացրած, կոկած»19 և մանրամասն
նկարագրում է նրանց հագուստը։
Ծեսի ժամանակ կա մի այլ կարև
որ արարողակարգ: Յուրաքանչյուր հա

13
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Նույն տեղում, էջ 14:
Խ. Աբով յան, էջ 68:
Նույն տեղում, էջ 67:
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վատացյալի պարտքն է իրեն ենթարկել
տանջանքների: Մեզ արդեն պարզ են
դառնում պատմավեպում տեղ գտած հե
տևյալ տեսարանները. «մեր ուխտավորը
մուրազին հասավ, սատանեն քոռանա»`
գլուխը խփել էր պատին և գլխից արյուն
էր գալիս: Նմանատիպ նկարագրություն
ները գրողի մոտ հասնում են սարկազմի
«Տո մտիկ արա, տես, ի՞նչպես ա նա պա
տի տակին արինը սրբում, գլուխը կա
պում, է՜: Ախր պատի հետ հանաք անիլ` ո՞վ
ա լսել: Դու էլ գլուխդ խփիր պատին, թե
կարաս, տեսնիմ, արին դուրս կգա՞, թե՞ մեկ
անկաջ էլ կավելանա»20 ։ Մեկ այլ ուխտա
վոր էլ փոսն էր ընկել և այնտեղից ձայն է
տալիս և լաց լինում` ցեխի և փոշու միջից:
«Մեր հաշմարիքը բոլորեշուրջ կանգնել,
փառք են տալիս աստծո, որ իրանց կար
դացողը էս փառքին հասավ. էս դինումը
պատժվեց, որ էն դինումը պսակվի»: Մեկ
այլ տեղ էլ Աբով յանը ծաղրում է. «սև ըլի
էնպես քեֆը, իրանց սպանում են. մեկ դո
շին ա խփում, մեկը գլխին վեր հատում.
մինը բողազը դուս ճոռթում, մյուսը մի
րուքն ու մազերը պռճոկում, սուգ անում,
ոտ ու գլուխ քարերին ծեծում, վայ՜, հարայ՜
տալիս, գոռում, բղավում, էս պատին, էն
պատին քոռի պես գլուխը խփում: Ախր ըն
չի՞, ընչի. էս ինչ խաբար ա»21։
Ինչպես Բարիկենդանի, այնպես էլ Մու
հարամի տոնի ժամանակ զուգահեռ եղել
են թատերախաղ` ներկայացումներ: Ի
տարբերություն հայկական թատերախա
ղերի, այնտեղ սյուժեն երբեք չի փոխվում:
Մհառլամի տոնի արարողության բովան
դակությունը միշտ մնում է նույնը։

20
21

Նույն տեղում, էջ 71:
Նույն տեղում, էջ 71:

Հեռվից լսվում է` Ալլահու– ալաքբա–
րու, կարծես մի ամպ է տրաքում և «բու
նը քանդած մեղրաճանճի թաբուն, էնպես
դուրս թափեցան ուղղափառ մահմեդա
կանքը»: Բազմաթիվ ծիծաղելի տեսարան
ներով Աբով յանը նկարագրում է մահմե
դականների Մհառլամի արարողությունը:
Տեսարանների զավեշտն այնքան շատ է,
որ թվում է՝ ամենը անիրական է: Որոշակի
մանրամասնելուց հետո Աբով յանը ընթեր
ցողին մատուցում է սգահանդես–ներկա
յացումն ամբողջությամբ: Այն կատարում
են մեչիդի աղոթարանում: Մեզ հայտնի չէ`
սա գրողի թարգմանությունն է պարսկե
րենից, թե իր հորինածը։
Այն գրված է բայաթիի ձևով: Ուսուցիչը
բացատրում է, թե որոնք են դրանք: Բա
յաթիները երկտուն քառյակներ են, պարս
կերեն «բեյթ» նշանակում է երկու տող:
Բայաթիները կազմված են երկու բեյթից.
««Բայաթի» բառն ստացել է և ընդարձակ
նշանակություն: Այդպես կոչվում են նաև
ընդհանրապես սուգի, մեռելի ողբի եր
գերը, որոնք նույնպես երկտող տներով
են իսկապես և ապա ավելի ևս ընդար
ձակ նշանակությամբ` բայաթի են ասվում
ամեն տխուր երգեր»22 ։
Եզրահանգում
«Վերք Հայաստանի» պատմավեպում
տեղ գտած սգահանդեսի սյուժեի բո
վանդակությունը համապատասխանում
է իրական մուսուլմանական ծեսի արա
րողությանը: Ներկայացնենք «Վերք Հա
յաստանի» պատմավեպում տեղ գտած
մանրամասները` յուրաքանչյուր դերա
կատարների դերերից ելնելով: Մանրա
մասների նկարագրությունը մեզ կբա
22

Մ. Աբեղ յան, Երկեր, հ. Ե, Երևան, 1975, էջ 403:
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ցահայտի, որ պատմավեպում տրված է
ծես–ներկայացման տարբերակը: Գրողն
այն վերնագրել է «Մհառլամի սուքը», ուր
մենք տեղեկանում ենք ծիսական արա
րողության` իր նահատակված ամուսնու
կնոջ սուգն ու գովերգումը:
Սգահանդեսներ կատարել են շատ ժո
ղովուրդներ: Դասական դիցաբանության
մեջ հայտնի են բազմաթիվ ծիսական
պաշտամունքային
արարողություններ,
որոնք կապված են մահվան և վերակեն
դանացման հետ: Հին եգիպտական դի
ցաբանության մեջ պաշտամունքային
արարողակարգ է լինում մահացած Օսի
րիուսի դիակի մոտ. «Իսիդան բարդ ծիսա
կան պաշտամունք էր կատարում` սպան
ված Օսիրիուսի մարմինը գտնելու համար:
Սուգ ու լաց և հետո էլ աստծո վերակեն
դանացումը և հետո ժողովրդի ուրախու
թյունը»23:
Ծիսակարգերում գովերգում էին մա
հացածի անփոխարինելի լինելը և նրանց
կատարած քաջագործությունները: Հայե
րի թաղման ծիսակարգերում պահպանվել
են որոշ նմանատիպ արարողություններ`
թաղման ժամանակ մահացածին գովեր
գելը և դրանից հետո էլ սեղան նստելը:
«Մհառլամի սուքում» մենք նույնպես տես
նում ենք դա.

րագրության ժամանակ, նորից շեշտվում է
«թամաշա» բառը, որը նշանակում է խաղ,
ներկայացում: Այն թանկ է Աբով յանի հա
մար, քանի որ էլ ուրիշ տեղ չեն կարող
տեսնել այն.
Մի ախունդ բարձր աթոռի վրա կանգ
նած Ալու, Մահմադի ու Ալու որդի Հասան–
Հուսեյնի պատմությունն է անում, լալիս:
Մի քանի ջահել աղջիկներ` մազերը
թափած, մի անկյունում մոր հետ սուգ էին
անում։
Մի քանի ձիավոր` թրերը ձեռքերին
վազում էին, որ եզդիներին սպանեին:
Եզդիներն էլ իրենց խալիֆի հրամանով
եկել են սպանելու Ալու ընտանիքը: Սգա
հանդեսի գլխավոր գործող անձանցից են
ուղղափառ մահմեդական ամբոխը, որոնց
գրողը նկարագրում է սարկազմի հասնող
ծաղրով և նշում, որ բոլորն էլ իրենց խաղը
այնքան կենդանի էին խաղում, «որ տես
նողը հենց կիմանա, թե հենց էս օր ա Հու
սեյնը մեռել»:
Սգահանդեսի վերջին խոսքերը լավա
տեսական են, պարսիկ ժողովրդի համար
իրենց մարգարեն կենդանի է` ինչպես բո
լոր ազգերի հավատալիքներում մահվանը
զուգահեռ կա ապրելու հույս, վերակենդա
նացում.
«Չէ, մեր աղեն բարի ա,

«Այ իմ երկնքի հրեշտակ, իմամի որդի,

Դուս ա գնացել, տուն կգա…

Երկրի թագավոր` աստծո սիրելի:

Նրա ջիգյարն ազիզ ա,

Մեկ թևդ երկնքումն, մեկ թևդ գետնում,

Նրա սիրտն մեզ վրա ա։

Սարերն էին թրիդ առաջին դողում:

Նա մեզ աչքից ավելի
Ուզում, սիրում, պաշտում ա.

Արար աշխարհ ոտի տակ տվիր.

Նա մեզ անտեր չի թողա»25 ։

Բյուր ջամհաթ, օլքյա ձեռիդ տակը բերիր» ։
24

Այստեղ էլ, ինչպես պատմավեպում
տեղ գտած Բարիկենդանի տոնի նկա
23
24

Мифи наридов мира, Москва,т. 2, ст 25:
Խ. Աբով յան, էջ 74:
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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 описа
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
Հոգեբանները, մանկավարժները, սո
ցիոլոգները և մարդաբանական այլ գի
տակարգերով զբաղվող մասնագետները
միանշանակորեն փաստում են, որ երե
խայի բարեհաջող սոցիալականացման
գործընթացի գրավական է նրա ընտանի
քը` իբրև առաջին և ամենակարևոր ռեֆե
րենտային խումբ, որի բացակայությունը,
որպես կանոն, իր կնիքն է դնում երեխայի
հոգեկերտվածքի վրա` ձևավորելով բնա
վորության և վարքի առանձնահատուկ
գծեր, անձնային որակներ ու հատկանիշ
ներ, բարոյական և իրավական համոզ
մունքներ, արժեքային համակարգ և այլ
սոցիալական կողմնորոշումներ: Հոդվա
ծի թեմայի ընտրությունը հիմնավորված
է հետևյալ կարևոր հանգամանքով ևս:
Երեխաները հայտնվում են մանկատանը
միանգամայն տարբեր պատճառներով
և սոցիալական փորձի տարբեր հմտու
թյուններով: Այն երեխաները, որոնք ու
նեցել են ծնողներ և շփվել են նրանց ու
ընտանիքի այլ անդամների, դաստիա
րակների և այլ սաների հետ, զգալիորեն
տարբերվում են ծնողազուրկ այն երե
խաներից, ովքեր ի սկզբանե զրկված են
եղել ծնողներից: Բնականաբար նրանցից
յուրաքանչյուրը բնորոշվում է հոգեբա
նական իր առանձնահատկություններով,
շփման ու հաղորդակցության հմտու
թյուններով, միջանձնային և միջխմբա
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յին փոխհարաբերություններում առկա
դժվարություններով:
Ծնողական խնամքից զրկված երեխա
ների հոգեբանական հիմնախնդիրներին
վերաբերող գիտական գրականության
մեջ սակավ են ուսումնասիրություննե
րը ծնողազուրկ երեխաների շփման ու
հաղորդակցության, սոցիալական հար
մարողականության խոչընդոտների, մի
ջանձնային կոնստրուկտիվ փոխհարաբե
րությունների ձևավորման և զարգացման,
բախումնային իրավիճակներով հագե
ցած փոխհարաբերությունների բացասա
կան ներուժի մարման վերաբերյալ: Չեն
հետազոտվել մանկատան երեխաների
միջև ստեղծվող կոնստրուկտիվ և դեստ
րուկտիվ միջ անձն ային և միջխմբ ային
հար աբ եր ութ յունն եր ը, դրանց կարգ ա
վորմ ան, կառ ավ արմ ան հոգ եբ ան ակ ան
առանձն ահ ատկ ութ յունն եր ը, միջ անձ
նային և միջխմբ ային դեստր ուկտ իվ հա
րաբ եր ութ յունն եր ի արդ յունք ում նրանց
շրջան ում առաջ աց ած սոց իա լակ ան
ադապտ աց իա յի խնդիրն եր ը, որոնց ու
սումն աս իր ութ յունն այս օր խիստ հրա
տապ և արդ իա կ ան է:
Մարդկանց միջև հարաբերություննե
րը կամ նրանց փոխհարաբերությունները
եղել են հոգեբանության դասականների
գիտական ուսումնասիրության առար
կան, որին նվիրվել են բազմաթիվ հիմնա
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րար աշխատություններ: Հոգեբանության
մեջ այդ առաջնային հիմնախնդիրը մշա
կել են անվանի հոգեբան Բ. Գ. Անանևը,
հոգեբանության մեջ հարաբերություննե
րի (վերաբերմունքների) տեսության հիմ
նադիր Վ. Ն. Մյասիչևը և նրա աշակերտ
Ա. Գ. Կովալյովը, սոցիալական ընկալման,
մարդու կողմից, մարդը որպես անձնավո
րության ընկալման տեսության հիմնադիր
Ա. Ա. Բոդալյովը, սոցիալական հոգեբա
նության հիմնական բնագավառի՝ շփման,
հաղորդակցման հիմնախնդրի մշակման
առաջատար մասնագետներ Բ. Ֆ. Լո
մովը, Ա. Ն. Լեոնտևը, Բ. Դ. Պարիգի
նը, Գ. Մ. Անդրեևան, Լ. Անցիֆերովան,
Ա. Վ. Պետրովսկին, մանկան հոգեբանու
թյան մեջ Ա. Վ. Զապորոժեցը, Վ. Ի. Լի
սինան, Լ. Ի. Բոժովիչը, ժամանակակից
հոգեբաններից Ա. Ա. Ռեանը, Ա. Գ. Մակ
լակովը, Դ. Ի. Ֆելդշեյնը, Ս. Ջ Արզումա
նյանը, Ս. Ռ. Գևորգյանը, Ն. Ռ. Հակոբյա
նը, Ռ. Ս. Նեմովը և ուրիշներ:
Որպեսզի կարողանանք հասկանալ,
թե ինչպես են կառուցվում ծնողական
խնամքից զրկված երեխաների փոխհա
րաբերությունները, ինչ սկզբունքներով
և դրդապատճառներով, նախ պետք է
բացահայտենք մարդկանց շփման, հա
ղորդակցման
տեսամեթոդաբանական
հիմքերը, որի ընթացքում և արդյունքում
ձևավորվում և դրսևորվում են նրանց մի
ջև տարաբնույթ հարաբերությունները,
ինչպես հավաստում է Ա. Ա. Բոդալյովը
[2, 22], անվանի հոգեբան Բ. Անանևը իր
փիլիսոփայական–հոգեբանական աշխա
տություններում [1, 21], ինչպես նաև ընդ
հանուր, տարիքային մանկավարժական
և դիֆերենցյալ հոգեբանության թեմատի
կայով բազմաթիվ աշխատություններում
այն միտքը, ըստ որի իր առօրյա կյանքում

մարդը կապված է անվերջ թվով հարա
բերություններով միայն առարկայական
աշխարհի (ստեղծված բնության և մարդ
կության կողմից), այլև մարդկանց հետ:
Այն մեխանիզմը, որի միջոցով մարդու այդ
հարաբերությունները, «առարկաների աշ
խարհը» և մարդկանց աշխարհի հետ կա
ռուցվում և զարգանում են, աշխատանքն
է, շփումը (հաղորդակցումը), ուսումը,
աշխատանքը, խաղը և դրա այլ ձևերը:
Այդ շարժի մեջ հատուկ ընդգծելով շփու
մը՝ Բ. Գ. Անանևը ընդգծում է, որ շփման
առանձնահատուկ և գլխավոր բնութագի
րը որպես գործունեություն այն է, որ դրա
միջոցով մարդը կառուցում է իր հարաբե
րությունները այլ մարդկանց հետ: Զար
գացնելով այդ գաղափարը իր հիմնարար
«Մարդը որպես մարդկանց իմացության
առարկա» աշխատության մեջ, հեղինա
կը գրում է «Մարդու վարքը հանդես է գա
լիս ոչ միայն որպես նրա սոցիալական
գործունեությունների տեսակների բարդ
համալիր, որոնց օգնությամբ առարկայա
նում է նրա շրջապատող բնությունը, բայց
և շփում, հաղորդակցում, մարդկանց մի
ջև գործնական փոխազդեցություն տար
բեր սոցիալական կառուցվածքներում»
[1, 315]: Լայնորեն բացահայտելով մարդ
կանց փոխազդեցության հոգեբանական
նշանակությունը, Բ. Գ. Անանևը բազմիցս
ընդգծել է, որ հանդիսանալով աշխատան
քի, ուսման, խաղի և գործունեության մեջ
բաղադրատարրը, հանդիսանում է մարդ
կանց իրականության ճանաչումն ու ար
տացոլումը, նրանց մոտ իրականության
նկատմամբ հուզական գիտակցական վե
րաբերմունքի ձևավորումը:
Բ. Գ. Անանևը նշում է, որ միջանձնա
յին փոխազդեցությունը, ինչպիսին է շփու
մը, մշտապես որոշված է հասարակական
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հարաբերությունների համակարգով, որի
մեջ դա ընդգրկված է, բայց քանի որ դա
նույնպես միշտ հանդես է գալիս որպես
միջանհատական կապ և գործունեության
անհատական ձև, շփման կառուցվածքում
և շարժընթացում անհնար է առանձնաց
նել անձնականը հասարակականի, դրանք
խստորեն սահմանափակել: Շփումը գրում
է Բ. Գ. Անանևը,— որքան սոցիալական
երևույթ է: Այդ պատճառով այդպես ան
խախտելիորեն կապված են սոցիալական
ու անհատականը շփման կարևորագույն
միջոցում՝ լեզվի մեջ, որի անհատական
դրսևորումն ու մեխանիզմը խոսքն է:
Բազմակողմանի վերլուծելով շփման փո
խազդեցության, փոխհարաբերություննե
րի պատճառականությունը՝ Բ. Գ. Անանևը
բացահայտում է դրդապաճառների ազ
դեցությունը շփման ընտրողականության,
դրա ծավալի, լայնության և ակտիվության
վրա: Նա գրում է, որ ամենակարևորը
շփման մեջ ընտրողականության չափա
նիշներն են, դրդապաճառները, որոնց
միջոցով իրականացվում է շփումը և որոն
ցով որոշվում է շփման ծավալը: Մի իրադ
րության մեջ մարդը լինում է շփվող, իսկ
մեկ այլ իրադրությունում՝ պարփակված:
Այդ բոլորը որոշվում է նրա գործունեու
թյան դրդապաճառներով [1, 65]:
Շփումը (հաղորդակցումը) դիտարկե
լով հասարակական հարաբերությունների
և այլ մարդկանց ընկալման կոնտեքստում՝
Բ. Գ. Անանևը ընդգծում է, որ շփման ան
հատական հարաբերությունների հիման
վրա էլ ձևավորվում են այսպես կոչված
բնավորության հաղորդակցական (կոմու
նիկատիվ) գծերի փոխհարաբերությունը,
որը ձևավ
 որվում է շփման կենսափորձի
կուտակման հիման վրա, կարևոր է ոչ մի
այն շփման դրդապաճառների և եղանակ
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ների զարգացման, այլև ինքնաճանաչ
ման համար: Շփման, հաղորդակցման,
միջանձնային և հասարակական հարա
բերությունների հոգեբանական կոնցեպ
ցիան առավել ընդարձակ ներկայացվում
է տաղանդավոր հոգեբան և բժիշկ, հո
գեթերապևտ Վ. Ն. Մյասիչևի աշխատու
թյուններում [4, 114–116]:
Շփման մեջ, ընդգծում է Վ. Մյասիչևը,
արտահայտվում են մարդու հարաբե
րությունները իրենց տարբեր ակտիվու
թյամբ, ընտրողականությամբ, դրական
կամ բացասական բնույթով: Շփման և
հարաբերության եղանակն ու ձևը հանդի
սանում են մարդու հարաբերվելը մեկ այլ
մարդու հետ [4, 114–116]: Որբ կամ առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխանե
րի հիմնախնդիրը անմիջականորեն զու
գակցում է դեպրիվացիա, հատկապես
մայրական դեպրիվացիա հասկացության
հետ: Ա. Մ. Պրիխոժանը և Ն. Ն. Տալստի
խը գտնում են, որ հոգեկան դեպրիվա
ցիան առաջանում է զգայական (սենսոր)
ստիմուլների, սոցիալական կապերի(կոն
տակտների), կայուն հուզական կապերի
բավարար չլինելու պատճառով: Դրանց
արդյունքում, ըստ հեղինակների, տեղի
է ունենում այսպես կոչված «քաղց», որի
արդյունքները, ինչքան էլ տարբեր լինեն
դրանց մեխանիզմները, դրսևորվում են
երեխայի օրգանիզմի և հոգեկանի թու
լացման, սնանկացման կամ աղքատաց
ման մեջ [5, 16]: Հեղինակները, բազմա
թիվ հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծության հիման վրա հանգել են այն
հետևության, որ երեխայի և չափահասի
միջև շփման խաթարումները դեպրիվա
ցիայի արդյունքն են:
Հոգեբանության մեջ «դեպրիվացիա»
հասկացությունը ներմուծել է անգլիական
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հոգեբան Ջ. Բոուլբին 1951 թ. ««Մայրական
հոգատարությունը և հոգեկան առողջու
թյունը» գրքում (1951): Սկզբնական շրջա
նում «երեխա–նշանակալի չափահաս» եր
կյակում ծագում են տարաձայնություններ,
այնուհետև տարածվում են նաև երեխայի
շփման տարբեր ձևերի վրա չափահասնե
րի և հասակակիցների հետ [6, 217]: Որ
քան էլ որ անդրադառնանք մանկատան
երեխայի և առհասարակ երեխայի հոգե
բանական
առանձնահատկությունների
տեսական բազմաչափ մոտեցումներին,
հարկ ենք համարում խնդրին տալ արդի
համընդհանուր և կիրառական նշանակու
թյուն` չմոռանալով որ ներկայիս տեսա
կան հիմքերը և մենք պատասխանատու
ենք հետագա էկլեկտիկ մոտեցման ձև
ավորման կոմպետենտության հարցում:
Հոդվածի խնդիրների լուծման նպատա
կով հետազոտության մեջ կիրառվել են
հետևյալ մեթոդները և մեթոդիկաները՝
անհատական փաստաթղթերի ընդհան

րացման, կենսագրական, դիտման մե
թոդը, ուսումնասիրության մեջ ընդգրկվել
են Գավառի մանկատան 75 երեխաներ`
12–18 տարեկան: Մանկատան սաների
միջանձնային և միջխմբային հարաբերու
թյուններում աֆիլիատիվ պահանջմուն
քի բավարարման աստիճանը պարզելու
համար օգտագործել ենք Ա. Մեհրաբյանի
աֆիլիատիվ շարժառիթների ախտորոշ
ման մեթոդները, որը ընդունված լինելու և
ձգտման և շրջապատի կողմից մերժված
լինելու վախի միջև հարաբերությունը,
թույլ տալով բացահայտել կոնֆլիկտային
վարքի խորքային շարժառիթները: Թես
տը կազմված է երկու բաժիններից ըն
դունված լինելու ձգտումը (ԸՁ), և մերժված
լինելու վախը (ՄՎ): Թեստը բաղկացած է
մի շարք հաստատուն հարցերից, որոնք
վերաբերվում են բնավորության առանձին
գծերին, նաև կյանքի որոշ պայմաններից
ելնելով առաջացած զգացմունքների, կար
ծիքների առանձնահատկություններին։
Աղյուսակ 1

տարիք

տարիք

տարիք

12–13 տ.

14–16 տ.

16–18 տ.

աղջիկ
տղա

9
17

13
11

17
8

39
36

Թեսթի

Ա) ԸՁ բարձր

Բ) ԸՁ ցածր,

Վ) ԸՁ բարձր,

Գ) ԸՁ ցածր, ՄՎ

սանդղակներ

ՄՎ ցածր

ՄՎ ցածր

ՄՎ բարձր

բարձր

+3
+2
+1
0
–1
–2
–3
Ընդհանուր

3,
2,
2,
1,
4,
3,
1,
16

2,
0,2%
2,
0,2%
5,
0,5%
2, 0,2%
3, 0,3%
4,
0,4%
2,
0,2%
20 2%

8,
8,
8,
4,
3,
3,
5,
31

10,
4,
6,
4,
8,
9,
7,
48

0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,4%
0,3%
0,1%
1,6%

0,8%
0,8%
0,8%
0,4%
0,3%
0,3%
0,5%
3,1%
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0,4%
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Աղյուսակ 1.2

Աֆիլիատ
 իվ ախտորոշման հետազո
տության արդյունքների հոգեբանական
վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել
հետևյալ եզրահանգումները, որ մանկա
տան սաների մոտ ընդունված են ԸՁ ցածր
– ՄՎ բարձր և ԸՁ բարձր – ՄՎ բարձր ցու
ցանիշները: Ստորև ներկայացվում է մեկ
նաբանությունը։
Ա սանդղակի բարձր ցուցանիշներով
հետազոտվողներին բնորոշ է «խմբի կող
մից ընդունված լինելու» դրդապատճա
ռը, իսկ Գ սանդղակի բարձր տվյալներով
փորձարկվողների` մերժված լինելու վախի
մոտիվը: Եթե երկու խմբի փորձարկվող
ների շարժառիթի ինտեսիվությունը մո
տավորապես նույնն է, ապա դա խոսում
է նրանց ներքին տագնապի և լարվածու
թյան մասին: Սանդղակի բարձր տվյալով
փորձարկվողներին` մերժված լինելու վա
խի մոտիվը։ Վ սանդղակի բարձր ցուցա
նիշով հետազոտվողների մոտ խմբի ան
դամների կողմից մերժված լինելու վախը
խոչընդոտ է հանդիսանում բավարարելու
մարդկանց կողմից ընդունված լինելու,
300

հաղորդակցվելու պահանջմունքը, ինչը
հանգեցնում է ներքին անբարեհարմարու
թյան զգացումին և բարձր լարվածությա
նը, տագնապայնությանը։
Կատարված հետազոտությունը հնարա
վորություն է տվել բացահայտելու մի շարք
հոգեբանական
առանձնահատկություն
ներ, որոնցով հատկանշվում են իրական
և սոցիալական ծնողազուրկ երեխաների
միջև փոխհարաբերությունները: Առաջին
հոգեբանական առանձնահատկությունն
այն է, որ կախված այն բանից, թե ինչ հա
ճախականությամբ են այցելում սաներին
իրենց ծնողները և այլ հարազատները,
սոցիալական որբերը, ի համեմատություն
իրական որբերի, հարաբերականորեն
ինքնավստահ, աշխույժ, համարձակ են,
ինչ–որ տեղ հպարտ են, որովհետև ունեն
ծնողներ, որոնք իրենց սիրում են, շուտ–
շուտ այցի գալիս, չեն մոռանում հիշեցնել,
որ մանկատանը գտնվելը ժամանակա
վոր է: Այդ երեխաների նման վարքագծա
յին դրսևորումները վատ են անդրադառ
նում այն որբերի վրա, որոնք ծնողազուրկ

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

են կամ լքված, շպրտված, մոռացված են
ծնողների կողմից, կամ էլ ծնողի պատկերը
չունեն իրենց հիշողության մեջ, բայց շատ
կուզեին ունենալ:
Երկրորդ հոգեբանական առանձնա
հատկությունը դրսևորվում է նրանում,
որ համատեղ խաղի, աշխատանքային
գործունեության,
մանկավարժ–դաստի
արակների կողմից կազմակերպված մի
ջոցառումների ժամանակ իրական և սո
ցիալական որբերը իրարից գրեթե չեն
տարբերվում: Նրանք կարողանում են ըն
դունել և կատարել հրահանգը, և այդ ըն
թացքում շոշափելի տարաձայնություններ
և կոնֆլիկտներ չեն առաջանում, որով
հետև կառավարվում է առաջադրանքի
կատարման ընթացքը և կարգավորվում
շեղումների պարագայում: Հոգեբանա
կան հետաքրքրություն են այստեղ ներկա
յացնում այն դեպքերը, երբ միջանձնային
շփումների ժամանակ երեխաները քննար
կում են ինչ–որ հարց, վիճում են, ապա
ցուցում, հայտնում իրենց հեղինակավոր
կարծիքը, բացառում կամ քննադատում
ուրիշների կարծիքները, անգամ փորձում
քննարկել հասարակական և քաղաքա
կան թեմաներ: Այստեղ իրական ծնողա
զուրկները սկսում են տարբերվել սոցիա
լական ծնողազուրկներից: Վերջիններս
ձգտում են ավելի հեղինակավոր, ավելի
բանիմաց ու խելացի երևալու, ձգտում են
թելադրելու իրենց կամքը, իշխելու մյուս
ների վրա և ցուցադրելու իրենց գիտելիք
ները և պատկերացումները աշխարհի,
կյանքի, մարդկանց ու նրանց արարքնե
րի մասին: Իրենց, այսպես կոչված, խելոք
լինելն ու բանիմացությունը սոցիալական
ծնողազուրկներից շատերը (ովքեր լավ
զարգացած խոսք և խելոք միտք շարադ
րելու շնորհ ունեն) բացատրում են նրա
նով, որ այդ ամենը իրենց սովորեցրել են

իրենց ծնողները (նորից շեշտելով ծնողներ
ունենալու իրենց առավելությունները), որ
լսել են իրենց ընտանիքում եղած քննար
կումների ժամանակ և այլն): Ծնողազուրկ
երեխաները պարզ է՝ լռում են, բայց ոչ թե
նրա համար, որ ներքուստ համաձայն են,
այլ այն բանի համար, որ իրենք չեն կարող
վկայակոչել չունեցած ծնողներին:
Մեր դիտումների ընթացքում բացա
հայտել ենք մի հոգեբանական առանձ
նահատկություն ևս, որը նկատվել է
երեխաներին այցելություններից հետո:
Սոցիալական ծնողազուրկ երեխաների
ծնողների այցելություններից հետո երե
խաները հաճախ շփվում են իրար հետ,
կիսվում քաղցրավենիքներով, հարց ու
փորձ անում ծնողների մասին, հետաքրքր
վում իրար ծնողների զբաղմունքով հարց
նում, թե երբ են իրենց տուն տանելու և
այլն: Ծնողներ ունենալը կարծես նրանց
ինչ–որ տեղ միավորում է, նրանք ընդհա
նուր հետաքրքրություն են գտնում, ինչ–որ
խոսելու նյութ են գտնում: Նրանցից ոմանք
ցուցադրված հպարտությամբ են խոսում
իրենց ծնողների մասին «մամաս միշտ սի
րուն է հագնում», «պապաս փողկապ է կա
պում», հատկապես, երբ խոսակցությանը
ներկա են լինում իրական ծնողազուրկ
երեխաները: Երեխաներից ոմանք էլ միշտ
լռում են, անգամ այցելություններից հետո
ոչ մի բանի մասին չեն խոսում, քաշվում
են մի անկյուն, տխրում, գերադասում են
ոչինչ չասել: Ոմանք էլ տհաճությամբ են
ընդունում ծնողի այցելությունները, չեն
կարողանում ներել, որ իրենց մանկատուն
են հանձնել: Ոմանք էլ ամեն գնով ձգտում
են պաշտպանելու ծնողներին, արդարաց
նելու նրանց քայլերը, ուզում են հասկանալ
ու ներել նրանց:
Հաջորդ հոգեբանական առանձնա
հատկությունը, որը նկատվում է իրական
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և սոցիալական ծնողազուրկ երեխաների
շփումներում, միջանձնային հարաբերու
թյուններում արտահայտվում է նրանում,
որ նրանք գիտակցում են իրենց սոցիո
մետրական կարգավիճակը, և ըստ այդմ
նրանց միջև վերաբերմունք է ստեղծվում
մեկը մյուսի նկատմամբ: Իրական որբե
րը, գիտակցելով իրենց լքված, շպրտված,
բարձիթողի լինելը, այն որ իրենցով ոչ ոք
չի հետաքրքրվում, անհրաժեշտության
դեպքում իրենց ոչ մեկը չի պաշտպանում,
որ իրենք ոչ մեկին պետք չեն, իրենց մեջ
աստիճանաբար կուտակվում են բացա
սական լիցքեր ու ապրումներ, ինչը բերում
է նրան, որ նրանք ատելությամբ են լցվում
ծնողներ ունեցող երեխաների նկատմամբ,
ագրեսիվ գործողություններ են կատա
րում նրանց հանդեպ և այլն: Արդյունքում
որոշակիորեն լարվում են միջանձնային
հարաբերությունները իրական և սոցի
ալական որբերի միջև, դրանք լինում են
թե՛ ակնհայտ և թե՛ քողարկված: Լարված
թշնամական վերաբերմունք են դրսևորում
հատկապես իրական որբերը սոցիալա
կան որբերի նկատմամբ: Ագրեսիվություն,
ագրեսիվ և դեստրուկտիվ վարքը մանկա
տան երեխաների հաջորդ հատկանշական
հոգեբանական առանձնահատկությունն
է, որը մեծապես խոչընդոտում է նրանց
միջանձնային հարաբերություններին, ինչ
պես նաև մանկավարժներին և հոգեբան
ներին դաստիարակչական և շտկողական
աշխատանքով: Այդ երևույթը հատկապես
բնորոշ է սեռական հասունացման շրջան
ապրող դեռահասներին, որտեղ կենսաբա
նական և հոգեբանական փոփոխություն
ները միատեղվում են սոցիալական անբա
րենպաստ միջավայրի հետ։
Հետազոտությունը թույլ տվեց հաս
կանալ, որ ծնողազուրկ երեխաների մոտ
ագրեսիվ դրսևորումների հոգեբանական
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հիմնական պատճառը ծնողական, մայ
րական սիրո պահանջմունքը չբավարար
վածությունը (ֆրուստացվածությունը) է:
Դրան բնականաբար գումարվում է և մի
շարք սոցիալական պահանջմունքների
(շփման, ինքնահաստատման, ինքնասի
րության և այլն) տոտալ անբավարարվա
ծությունը, որը բերում է աղավաղված «Ես»
հիմնադրույթի ձևավորմանը: Այստեղ
հարկ է նշել անգլիացի նշանավոր հոգե
բան Ռ. Բերնսի մայրական դեպրիվացի
այի մասին հետևյալ խոսքը, երբ. «Կարելի
է ենթադրել, որ նեգատիվ ես կոնցեպցի
այի և ներպարփակված, անզգա ագրե
սիվ անձի զարգացումը ծնողների և այն
մարդկանց հետ երեխայի կապվածության
ձևավորման անհաջողությունների հետև
անքն է: Երեխայի մոտ նախևառաջ առա
ջանում է մերժվածություն, շպրտվածու
թյուն, լքվածության զգացում (ինչը կարող
է չի համապատասխանում իրականությա
նը), որ հետո կարող է կազմել նեգատիվ
ես կոնցեպցիայի հիմքը: Դա իր հերթին
բերում է մարդկանց հետ փոխհարաբե
րությունների լարվածության առաջացում:
Այդպիսի փոխազդեցության ընթացքում
ուժեղանում է վերաբերմունքի նեգատիվ
բնույթը, ինչպես սեփական անձի, այնպես
էլ այլ մարդկանց նկատմամբ… Չափա
հասի պատկերը այստեղ չի ասոցացվում
(կազմվում) երեխայի մոտ ոչ ջերմություն,
ոչ սիրո հետ, և նա նրանից այդպիսի
դրսևոր
 ումներ չի սպասում [3, 159]:
Այսպիսով, մանկատան աշխատան
քում և կյանքում տարաբնույթ և բազմա
թիվ հիմնախնդիրներին այսօր ավելանում
է և այն հոգեբանական և սոցիալ–ման
կավարժական խնդիրը, թե ինչպես են
իրար հետ հարաբերակցում իրական և
սոցիալական ծնողազուրկ երեխաները,
ինչպես են կառուցվում նրանց փոխհարա
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բերությունները և հոգեբանական ինչ մի
ջոցներ և մեթոդներ կարելի է կիրառել և
ինչ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հար
թել նրանց միջև առաջացած անհարթու
թյունները: Այս պայմանների ապահովու
մը խիստ կարևոր է, քանի որ երեխաների
փոխհարաբերությունները (հատկապես
անբարենպաստ) կարգավորելու համար
հոգեբանը նախ նրանց դրականորեն
պետք է տրամադրի իր անձի նկատմամբ,
ինչը հնարավոր է դառնում այն դեպքում,
երբ արդեն պատկերացում է կազմված
երեխայի անձի և վարքի մասին:
Երեխաների կոնֆլիկտային հարաբե
րությունների հիմնական պատճառներից
մեկը հասակակիցների և մեծերի կողմից
չհասկացված և չգնահատված լինելն է:
Դրանց նախազգուշացնելու, հաղթահա
րելու և հարաբերությունները կարգավո
րելու համար անհրաժեշտ է պահպանել
հետևյալ հոգեբանական պայմանները.
• անձնական շփումների, զրույցի, հանձ
նարարություններ տալիս հոգեբա
նը պետք է ցույց տա, որ հարգում է
երեխայի կարծիքը, գնահատում նրա
հնարավորությունները, համակրում է
նրան, այդ երեխաները դրա կարիքը
շատ են զգում,
• պետք է գործադրել ամեն ջանք երե
խաների հուզական կապվածությունը
(աթրակցիան) ամրապնդելու համար,
երեխաները ծնողներից չստացած
դրական հույզերը ձգտում են փոխհա
տուցելու մանկավարժ–դաստիարակ
ների հետ հուզական կապվածությամբ,
ինչին պետք է նպաստել,
• խաթարված փոխհարաբերություննե
րը կարգավորելու և հաղթահարելու
համար երեխաները ընդունում են այն
մանկավարժական ներգործություննե
րը, որոնք հիմնվում են հոգեբանական

վստահության վրա. այն ստեղծվում է
երեխայի և մանկավարժի (հոգեբանի)
միջև: Դրա համար մանկավարժը (հո
գեբանը) նախ պետք է ցույց տա իր
ազնիվ մտադրությունները, անկեղծ
լինի երեխայի հետ, հավատա նրան,
իր խոսքի տերը լինի, որպեսզի հոգե
բանական կապ ստեղծի և կարողանա
տեղ հասցնել իր ուղղիչ ներգործու
թյունները,
• երեխաների միջև լարված հարաբե
րությունները պարզելիս հասնել նրան,
որպեսզի նրանք գան այն գիտակցու
թյան, որ ունեցել են թերություններ
և բացթողումներ և անհրաժեշտ են
գտնում դրանց հաղթահարումը,
• կոնֆլիկտող երեխաների ներկայու
թյամբ չնսեմացնել որևէ մեկի ար
ժանապատվությունը
և
ինքնասի
րությունը, չպիտակավորել անվայել
խոսքերով և արտահայտություններով,
դա անել առանձնազրույցի ընթաց
քում, քանի որ նրանք շատ խոցելի են,
ճնշված և միշտ արժանացել են նման
վերաբերմունքի: Օբյեկտիվ և սուբյեկ
տիվ պատճառներով պայմանավոր
ված թե՛ իրական և թե՛ սոցիալական
ծնողազրկության
կարգավիճակներ
կրողների շրջանում առանցքային է
հուզական զգացմունքային գործոնը
և աֆիլյատիվ պահանջմունքը, որոնց
բացակայությամբ կամ գերակայու
թյամբ խախտվում է երեխայի սոցի
ալականացման,
հաղորդակցության
ու շփման կառուցողական տարրերի
ներդաշնակությունը: Երեխայի առ
ջև ծառայած սոցիալ–հոգեբանական
ադապտացիայի
դժվարություններն
ու վարքային նորագոյացությունները
պատճառահետևանքային ուղիղ փոխ
կապվածության մեջ են գտնվում հուզա
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կան դեպրիվացիայի և պարբերաբար
դրսևորվող տարաբնույթ ֆրուստրացի
աների հետ, որոնք միանշանակորեն
առաջ են բերում վարքային դեստրուկ
տիվ, հաճախ նաև ասոցիալ դրսև
վորումներ: Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
պատճառներով պայմանավորված թե՛
իրական և թե՛ սոցիալական ծնողազր
կության կարգավիճակներ կրողների
շրջանում շփման, հաղորդակցության
և միջանձնային հարաբերությունների
դեստրուկտիվ դրսևորումները ածան

ցյալ են տագնապախռովության բարձր
մակարդակի, անձի երկփեղկվածու
թյան և երկատվածության, անորոշու
թյան, կոնֆլիկտայնության և բարձր
ագրեսիվության: Ծնողական խնամքից
զուրկ երեխաների սոցիալ–հոգեբա
նական հասունացմանը նպաստելու և
կյանքի հմտությունների ձևավորելու
գործընթացում առաջնային նշանա
կություն է ձեռք բերում շտկողական,
վերականգնողական աշխատանքների
համալիր ծրագրերի իրականացումը:

Գրականություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aнаньев Б. Г., Человек как предмет познания, Л., 1968.
Бодалев А. А., Личность и общение, Изд., М., Педагогика, 1983.
Бернс Р. В., Развитие я концепция и воспитание, М., 1986.
Мясищев Б. Н., О взаим
 освязи обшения отношения и обрашения как проблема об
шей и социальной психологии. Тезисы симпозиума, Л., 1970.
Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротство. 2–ое изд., Питер, 2005.
Bowlby J., (1951). Meternal Care and Mental Kealth.Geneva։ WHO։ London։ HMSO։ New
York։ Columbia University Press.Abridged version. Child Care and the Growth of love.
Harmondsworth։ Penguin Books, 2 nd edn, 1.
Псиxолого Педагогические особенности межличностныx взаимоотншений
истинныx и социальныx сирот оставшиеся без попечения родителей
Р. Сидельникова

В статье обсуждаются вопросы межличностных взаимоотношений детей оставшиеся
без попечения родителей и их психологические особенности, диагностика межличност
ных конфликтныx взаим
 оотношений истинных и социальных сирот, изучения причины
возникновения конфликтных взаимоотношений детей оставшиес я без попечения роди
телей и актуальность психологического иследования.
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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Մեր հեղինակները
Աղաջանյան Մարգարիտա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ կենսա
բանության և նրա դասավանդման մե
թոդիկայի ամբիոնի դասախոս, կենս.
գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Ադլոյան Լիլիթ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոնի հայցորդ
Ասատրյան Սուսաննա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ մանկա
վարժության և լեզուների դասավանդ
ման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,
մանկ. գիտ. թեկնածու
Ասրյան Լիլիյա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ կրթու
թյան կառավարման և պլանավորման
ամբիոն
 ի հայցորդ
Բաբայան Գարուն
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դո
ցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
Բարոյան Գոհար
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոնի դասախոս
Բալ յան Շողիկ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ գեղար
վեստական կրթության ֆակուլտետի
հայցորդ
Գրիգորյան Նանա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր
մատիկայի և դրա դասավանդման մե
թոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ.
գիտ. թեկնածու
Գևորգյան Իննեսա
Եվրասիա միջազգային համալսարանի
անգլերենի դասախոս

Գևորգյան Ռուզաննա
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դա
սախոս
Գևորգյան Տաթևիկ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ օտար
լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոն
 ի հայցորդ
Եգանյան Գայանե
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ մասնագի
տական կրթության և կիրառական ման
կավարժության ամբիոնի դասախոս
Եդիգարյան Վյաչեսլավ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ երաժշ
տության տեսության դասավանդման
մեթոդիկայի և նվագարանների ամբի
ոնի դոցենտ
Խաչատրյան Նունե
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազ
գային բյուրո» ՊՈԱԿ–ի բժշկակեն
սաբանական   փորձաքննությունների
բաժնի պետ
Խուդոյան Մարտիկ
Ելփին համայնքի միջնակարգ դպրոցի
պատմության ուսուցիչ, հասարակագի
տական առարկաների մեթոդմիավոր
ման նախագահ
Կարապետյան Լուսինե
ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սո
ցիալական տեխնոլոգիաների ամբիո
նի դասախոս
Կարապետյան Հրայր
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական
պետական ինստիտուտի ըմբշամարտի
ամբիոն
 ի ասիստենտ
Կիրակոսյան Արմինե
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոն
 ի դասախոս
305

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄԻՏՔ

Հարությունյան Նազիկ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վա
րիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայրապետյան Լուսինե
ԵՊՀ մանկավարժության
դասախոս

ամբիոնի

Հայրապետյան Մարիա
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ մանկա
վարժության և լեզուների դասավանդ
ման ամբիոնի հայցորդ
Հարությունյան Լիանա
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
Հովհաննիսյան Հասմիկ
ԵՊՀ անգլիական բանասիրության
ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ.
թեկնածու
Հով յան Գոհար
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ.
թեկնածու
Ղազարյան Արևիկ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դո
ցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
Մակարյան Ալբերտ
ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի
պրոֆեսոր, բան. գիտ. դոկտոր

Մանուկյան Վարդան
ԳՊՄԻ–ի ընդհանուր և տեսական ֆի
զիկայի ամբիոն
 ի դոցենտ, ֆիզմաթ.
գիտ. թեկնածու
Մկրտչյան Սվետլանա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ կենսա
բանության և դրա դասավանդման մե
թոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբ.
գիտ. թեկնածու
Մկրտչյան Արփենիկ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոն
 ի դասախոս, մանկ.
գիտ. թեկնածու
Մուկոյան Հայկուհի
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ կերպար
վեստի ամբիոն
 ի դասախոս, մանկ.
գիտ. թեկնածու
Նազարյան Մերի
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դա
սախոս
Նիկողոսյան Գագիկ
Տնտեսագիտական
համալսարանի
Գյումրիի
մասնաճյուղի դասախոս,
ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Շարուրյան Հայկանուշ
ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասի
րության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2
ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

հոգեբանության

Շաբոյան Մերի
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոն
 ի դասախոս

Սևան քաղաքի Խ. Աբով յանի անվան
ավագ դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհի

Ոսկանյան Անահիտ
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դա
սախոս

Մանուկյան Ալինա
ԵՊՀ սոցիալական
ամբիոն
 ի հայցորդ
Մարգարյան Կարինե

Մանուկյան Անի
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզու
ների դասավանդման մեթոդիկայի ամ
բիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու
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Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ լոգոպե
դիայի և վերականգնողական թերա
պիայի ամբիոն
 ի դասախոս
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Չիլինգարյան Լիլիթ
Ռուս– հայկական (Սլավոնական) հա
մալսարանի հոգեբանության ամբիոնի
հայցորդ
Պետրոսյան Գոհարիկ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր
մատիկայի և դրա դասավանդման մե
թոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ.
գիտ. թեկնածու
Պողոսյան Ստեփան
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ ինֆոր
մատիկայի և դրա դասավանդման մե
թոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ.
գիտ. թեկնածու
Պողոսյան Ռուզաննա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ էկոլո
գիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի
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Պլաչինդա Տատյանա
доцент кафедры физической и психофи
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кая летная академия Национального ав
иационного университета, Украина
Ջրբաշյան Աշխեն
ԵՊՀ գրականության տեսության և
քննադատության ամբիոնի դոցենտ,
բան. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Ժաննա
ԵՊՀ դեղագործական քիմիայի ամբիո
նի ասիստենտ
Ստեփանյան Արտակ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական
պետական ինստիտուտի կարիերայի
կենտրոնի տնօրեն, մանկ. գիտ. թեկ
նածու, դոցենտ
Սիդելնիկովա Ռիտա
Գավառի պետական համալսարանի
հասարակական գիտությունների ամ
բիոնի դասախոս
Վարդումյան Լիլիթ
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ հայ նոր
գրականության և մեթոդիկայի ամբիո
նի հայցորդ
Վարդերեսյան Զինաիդ
ա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ ընդհա
նուր մանկավարժության ամբիոնի հայ
ցորդ
Վերդյան Լիլիա
Խ. Աբով յանի անվան ՀՊՄՀ մանկա
վարժության տեսության և պատմու
թյան ամբիոնի հայցորդ
Փիլոսյան Ռուզաննա
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի օտար լեզուների ամ
բիոն
 ի ավագ դասախոս, մանկ. գիտ.
թեկնածու
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Սրբագրիչ՝
Համակարգչային ձևավորումը՝

Լուսինե Դավթյան
Տաթևիկ Ալեքսանյանի

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70×100 1/16:
Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 19, 5 տպ. մամուլ:

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2, hեռ.՝ (+37410) 23 25 28
Հեռապատճեն՝ (+37410) 23 25 95, էլ. փոստ՝ info@zangak.am
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am
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