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ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

 ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱՀ ՊԱՆ 
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ 
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Այ սօր դպ րոցն իր ա ռջև նպա տակ է 
դրել կր թե լու և դաս տի ա րա կե լու ոչ մի այն 
բան   ի մաց և գոր ծուն, այլ և ա ռողջ ու ամ
րա կազմ սե րունդ։ 

Հա սա րա կու թյունն այդ ո րա կյալ կազ
մով հա մալ րե լու կար ևոր նա խա պայ մա նը 
ե րե   խա  նե րի ա ռողջ և ան վտանգ կյան քի 
ա պա հո վումն է։ Այն մե ծա պես պայ մա նա
վոր ված է նրա ֆի զի կա կան և նյար դա հո
գե կան ո լորտ նե րի զար գաց ման վրա ազ
դող կեն սա պայ ման  նե րով, ո րոնց շար քում 
իր դերն ու նի դպ րո ցը։

 Ժա մա նա կին Ջ. Դյո ւին ա սել է. «Չ նա յած 
ան հա տի ձևա վո րու մը շատ վաղ տա րի  քից է 
սկս վում, սա կայն դպ րո ցը մի ակն է, ո րն 
ստեղ ծում է լա վա գույն հա սա րա կութ յուն»։

 Քիչ ձևա փո խե լով ա կա նա վոր ման կա
վար ժի բա նաձ ևու մը` հա վե լենք, որ դպ րո ցը 
նաև այն կր թա կան մի ջա վայրն է, որ տեղ 
տե ղի է ու նե նում ե րե խայի սո ցի ալհո գե
բա  նա կան հար մա րու մը, որ տեղ ձևա վոր
վում և զար գա նում են նրա կյան քի կար
ևոր փու լե րը (618 տա րի)։ Հետ ևա բար` 
ե րե խայի ա ռող ջու թյան պահ պան ման ու 
ամ րապնդ ման խն դիր նե րը վեր ջին հաշ
վով ան մի ջա կա նո րեն պա յա նա վոր ված են 
նրա դպ րո  ցա կան կյան քի տա րի նե րով։ 

Ուս տի ան հեր քե լի է այն փաս տը, որ 
ե րե խայի ա ռող ջու թյան պահ պա նումն ու 
ամ րա   պն դու մը պայ մա նա վոր ված են ու

սում նա կան գործ ըն թա ցի ճիշտ կազ մա
կեր պու մով, ի սկ նրա ու սում նա ռու թյան 
հա ջո ղու թյան գրա վա կա նը նրա` դպ րոց 
ըն դուն վե լու պա հին առ կա ա ռող ջու թյան 
մա կար դակն է։ 

Այս և նման շատ խն դիր նե րով է զբաղ
վում ա ռող ջա պահ պան ման կա վար ժութ
յու նը, ո րն ի րա վամբ հա մար վում է սո ցիա
լա կան ման կա վար ժու թյան են թա ճյուղ 
և ու սում նա սի րում է ե րե խա նե րի ֆի զի
կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան պահ
պան ման և ան վտանգ ման կա վար ժա կան 
պայ ման ներն ու ու ղի նե րը կր թա կան մի
ջա վայ րում, ու սում նա կան և աշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։ 

Ա ռող ջա պահ պան ման կա վար ժու թյան 
գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն ա ռող
ջութ յան ա ռաջ նա հեր թու թյունն է։ Այ
սինքն` սո վո րո ղի ա ռող ջու թյան մա սին 
հոգ տա  նե լը դառ նում է ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման կար ևոր պայ
ման և ստեղ ծում դպ րո   ցում կր թա կան մի 
այն պի սի մի ջա վայր, որ տեղ բո լոր ման
կա վարժ նե րը, մաս նա գետ  նե րը, սո վո
րող նե րը և նրանց ծնող նե րը մի ա հա մուռ 
լու ծում են ա ռող ջա պահ պան ը նդ  հա նուր 
խն դիր ներ և կրում պա տաս խա նատ վու
թյուն ի րենց նպա տա կին հաս նե լու հա
մար, այն է` ա պա հո վել սո վո րո ղի հա մար 
ա ռող ջու թյան կա յուն մա կար դակ, զի նել 
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Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ  Ե Վ  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

նրան ա ռողջ կեն սա կերպ վա րե լու գի տե
լիք նե րի, կա րո ղութ  յուն  նե րի, հմ տու թյուն
նե րի ան հրա ժեշտ պա շա րով։ 

Ա ռող ջա պահ պան ման կա վար ժու թյան 
սկզ բունք ներն են` 

• չվ նա սե լու,
•  ման կա վարժ նե րի և սո վո րող նե րի 

ա ռող ջու թյան պահ պան ման ա ռաջ նա հեր
թութ յան,

• ման կա վարժ  ա շա կերտ  ծ նող 
ե ռա կողմ ճիշտ պատ կե րա ցում ներն ա ռող
ջու թյան մա սին,

• ա նընդ հա տու թյան և նպա տա
կաս լա ցու թյան,

• ման կա վարժ  սո վո րող ա ռողջ 
փոխ հա րա բե րու թյան,

• ո ւուց ման բո վան դա կու թյան և 
կազ մա կերպ ման հա մա պա տաս խա նու
թյու նը սո վո րող նե րի տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին, 

• հա մա լիր բու ժօգ նու թյան կազ մա
կերպ ման,

•  ման կա վար ժի բու ժա կանհո գե
բա նա կան խո րա գի տա կու թյան,

• կր թող, դաս տի ա րա կող և զար
գաց նող ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու
թյուն նե րի հա մադ րու թյան,

• դ րա կան (պո զի տիվ) ներ գոր ծու
թյուն նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան, 

• ակ տիվ մե թոդ նե րի կի րառ ման, 
• ա ռող ջու թյան պահ պան ման և ամ

րապնդ ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի տի
րա պետ ման,

•  սո վո րող նե րի` ի րենց ա ռող ջու
թյան պահ պան ման հա մար պա տաս խա
նատ վութ յան բարձ րաց ման, 

• ար դյունք նե րի վե րահսկ ման։
 Բարձ րա ձայ նե լով ե րե խայի` ա ռող

ջա պահ պան ու սուց ման ա պա հով ման 
խնդիր    նե րի մա սին, ցան կա նում ե նք նշել, 

որ այս հար ցե րով շա հագր գիռ մար դիկ 
ի րա վա   սու չեն շո շա փե լու բժշ կա  կան գոր
ծա ռույթ նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե
րին վե րա   բե րող հար ցե րը։ 

Սա կայն կար ծում ե նք, որ դպ րո ցա հա
սակ ե րե խա նե րի զար գաց ման և ա ռող
ջա կան խն դիր նե րի լուծ ման կարևո
րա գույն գրա վա կա նը կր թա կան և 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի աշ խա տա
կից նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյունն է։ 

Դպ րո ցի ա ռա քե լու թյունն է ստեղ ծել 
կր թա կան բա րեն պաստ մի ջա վայր, ո րը 
կօգ նի ե րե խայի հնա րա վո րու թյուն նե րի լի
ար ժեք բա ցա հայտ մանն ու ո ւս ման նկատ  
մամբ հե  տաքրք րու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը, կս տեղ ծի բա րո յա հո գե բա նա կան 
ա ռողջ մի ջա վայր, որ տեղ ե րե խան հնա
րա վո րու թյուն կու նե նա ծա վա լե լու ա զատ, 
ի նք նու րույն, ստեղ   ծա գոր ծա կան ակ տիվ 
աշ խա տան ք։ Կար ծում ե նք` այս մո տե
ցում ները, ը ստ է ութ յան, ման կա վար ժա
կան հո գա տա րու թյան ե րաշ խիք ներն են 
ե րե խայի ա ռող ջութ յան հա  մար։

 Սու խում լինս կին բա նաձ ևել է այս պես` 
« Մար դու ա ռող ջու թյան մա սին հոգ տա
նե լը` հատ կա պես ե րե խայի ա ռող ջու թյան, 
ա ռա ջին հեր թին են թադ րում է ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ու ժե րի ներ դաշ նա կու թյուն, ո րի 
պսա կը ստեղ ծա գոր ծե լու բերկ րանքն է»։ 

Ա ռող ջու թյու նը ոչ մի այն յու րա քան չյուր 
մար դու, այլև ո ղջ հա սա րա կու թյան թան
կար ժեք ձեռք բե րումն է։ Ա ռողջ կեն սա
կերպ եզ րույթն ըն կալ վում է բա ռի ա մե նա
լայն ի մաս տով։ Այն դի տարկ վում է որ պես 
« կյան քի մաք սի մալ ժա մա նա կա հատ վա
ծում կեն սա բա նա կան, հո գե բա նա կան, 
կազ մա բնա խո սա կան գոր ծա ռութ յուն  նե
րի դի նա  միկ պահ պա նում և զար գա ցում, 
ո րոնք էլ ա պա հո վում են օպ տի մալ աշ
խա տու նա կութ  յուն և սո ցի ա լա կան ակ տի
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վու թյուն»։ Հա մա պա տաս խա նա բար, ե րբ 
հար ցը վե րա բե րում է ե րե խա նե րի ա ռողջ 
կեն սա կեր պին, ա պա հիմ քում են թադ րում 
ե նք հո գե բա նա ման կա  վար ժա կան, կազ
մաբ նա խո սա կան, մե թո դա կան և հոգ ևոր 
գոր  ծոն  նե րի ո րո շա կի հա մա խումբ, ո րը 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նին հնա րա վո րու
թյուն կտա  ու սում նա  կան գոր ծըն թա ցում 
պահ պա նե լու և զար գաց նե լու աշ խա տու
նա  կութ  յունն ու ակ տի վութ յու նը։ 

Ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան պահ պան
ման հար ցե րը միշտ էլ հն չե ղու թյուն են ու
նե ցել հա սա րա կու թյան շր ջա նում։ Դրանք 
պատ մա կա նո րեն ևս ի րենց օ րի նա չափ 
զար գա ցումն են ապ րել։ Պես տա լո ցին 
դեռևս 1805 թ. խո սել է ե րե խա նե րի զար
գա ցու մը « խեղ դե լու» և նրանց ա ռող ջու
թյու նը «ս պա նե լու» մա սին։ 

Այ սօր էլ ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյա
նը վե րա բե րող հար ցե րը ու շադ րու թյան 
կենտ   րո նում են, քա նի որ վեր ջին ժա մա
նակ ներս սո վո րող  նե րի շր ջա նում ար
ձա նա գր վում են ա ռող ջա կան վի ճա կի 
վատ թա րա ցում ներ։ Ի սկ այ սօր վա սո վո
րող նե րը մեր հա սա րա կութ յան ա պա գա 
քա ղա քա ցի ներն են, մեր ե րկ րի կար ևոր 
կա պի  տա լը։ Ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յու
նը վնա սում են բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան 
և է կո լո գի ա կան գոր ծոն ներ, ո րոնց շար
քում իր գո յու թյան մա սին հի շեց նում է 
նաև դպրո ցա կան գոր ծո նը։ Այն ան մի ջա
կա նո րեն դրս ևոր վում է հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի սխալ կազ մա
կերպ մամբ, ոչ բա վա րար սա նի տա րա հի
գի ե նիկ պայ ման նե րի ա պա հով մամբ, սո
վո րող նե րին ծրա գրայ ին նյու թով և տնային 
հանձ նա րա րու թյուն նե րով գեր բեռն մամբ, 
նրանց շար ժու նա կու թյան սահ մա նա փակ
մամբ, դա սա ցու ցակ նե րի սխալ կազ մամբ, 

ու սում նա կան գործ ըն թա ցում ակ տիվ մե
թոդ նե րի և խա ղային տեխ նո լո գի ա նե րի 
բա ցառ մամբ և այլն։ Այս ա մե նը ա ռա ջաց
նում է ֆի զի կա կան, մտա վոր, հո գե  կան 
ու ժե  րի մեծ լար վա ծու թյուն` հան գեց նե լով 
սո վո րող նե րի ա ռող ջութ յան վատ թա րաց  
մա նը, սթ րես նե րի, բար դույթ նե րի ա ռա
ջաց մա նը և դպ րո ցի նկատ մամբ բա ցա
սա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը։

Ու շադ րու թյու նից դուրս է ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ա ռող ջա պահ պան 
են թա կա ռուց վածք նե րի վի ճա կի գնա հա
տու մը (հի գի ե նիկ նոր մե րին հա մա պա
տաս  խան շեն քեր, բուժ կա բի նե տի հա
գեց վա ծու թյուն, դպ րո ցա կան ճա շա րա նի 
առ կա յու թյուն, ո րա կյալ սնուն դի կազ մա
կեր պում և այլն)։ 

Թե րի են սո վո րող նե րի հետ դպ րոց նե
րում ի րա կա նաց վող տե ղե կատ վա կան
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րը` 
ո ւղղ ված նրանց ա ռող ջու թյան և ա ռողջ 
ապ րե լա  կեր պի ա րժ ևոր ման հար ցե րի հետ։

Այս և նմա նա տիպ շատ խն դիր նե րի լու
ծում ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ վում են ոչ 
մի այն գոր ծող ու սուց չի, այլ նաև հո գե բա
նի, սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի, բնա խո
սի, ման կա բույ ժի և այլ մաս նա գետ նե րի 
հա մա տեղ աշ խա տան քի հետ. մաս նա
գետ ներ, ո րոնք ան պայ մա նո րեն կու նե
նան ի րենց կար ևոր դե րը դպ րո ցի ա ռջև 
ծա ռա ցած ա ռող ջա պահ պան խն դիր նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծում։ Ի սկ խն դիր նե րը 
հետ ևյալն են` 

• ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի 
վատ թա րա ցում` կապ ված ու սուց ման գործ
ըն թա ցում դպ րո ցա կան գոր ծո նի հետ, 

• ու սում նա կան ծրագ րե րի բեռ նա
թա փում, ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի 
ար դի ա կա նա ցում, սա նի տա րա հի գի ե նիկ 
նոր մե րին հա մա պա տաս խա նե ցում, 



8

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

• ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան պահ
պան ման և ամ րապնդ ման հար ցե րում 
ի րա զե կու թյան ա պա հո վում (գոր ծող ու
սու ցիչ, ծնող)։ 

Սո վո րո ղի ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
հա մար պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նաց 
նենք եր կու կար ևոր մի ջա վայր` 

• կր թա կան, 
• ա ռող ջա պահ պան։ 
Կր թա կան մի ջա վայրն ա պա հո վում է սո

վո րող նե րի ի մա ցա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
զար գա ցու մը։ Հեն քը ու սուց ման ակ տիվ 
ձևերն ու մե թոդ ներն են, հե տա զո տա
կանո րո նո ղա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րումն է, տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու
մը, խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի ստեղ
ծու մը, դրանց լուծ ման ու ղի նե րի ո րո նու մը, 
նա խագ ծե րի մշա կու մը, խա ղը, շփու մը և 
այլն։ 

Ա ռող ջա պահ պան մի ջա վայ րը հեն
վում է հո գե բա նա կան գոր ծո նի վրա` սո վո
րող նե րի ակ տի վու թյուն, բա րո յա հո գե բա
նա կան ջերմ աշ խա տան քային մթ նո  լորտ, 
միջ անձ նա յին հա րա բե րու թյուն ներ և այլն։

Ա ռող ջա պահ պան մի ջա վայ րի ա պա
հով ման նա խա պայ մա նը ու սու ցիչա
շա կերտ գոր ծու նե ու թյան ճիշտ կազ մա
կեր պումն է` հիմն ված փո խըմբռն ման և 
ներ դաշ նակ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ 
Այ սօ րի նակ գոր ծու նե ու թյու նը ա րդ յու  նա
վետ ու սու ցման գրա վա կանն է։ 

ներ կա յաց նենք գծա կար գով`

 Ուսուցչի
գործունեություն

Աշակերտի
գործունեություն

հաղորդում
պարտադրում

մենախոսություն
համընդհանուր

մոտեցում

կրավորական
ընկալող
հիշող

կատարող

Այս տեղ դի տար կում ե նք եր կու` ի րա րից 
մե կու սա ցած գոր ծու նե ու թյուն ներ։ Որ պես
զի այս գոր ծու նե ու թյուն նե րը հա մա պա
տաս խա նեն վե րոն շյալ պա հանջ նե րին, 
հար կա վոր է դրանք մի ա վո րել այն պես, 
որ կենտ րո նում դի տարկ վի նրանց մի աս
նա կան գոր ծու նե ու թյան դաշ տը։ 

          

Ուսուցիչաշակերտ
համատեղ գործունեություն

պայմանագիր
ցուցումներ

ուսուցման ակտիվ ձևեր
մեթոդներ
ուղղորդում
գնահատում

 Սա են թադ րում է ու սուց չի և ա շա կեր
տի գոր ծու նե ու թյան ներ դաշ նա կու թյուն` 
խն դիր նե րին ա վե լի հա ջող լու ծում տա լու 
և սո վո րող նե րի ու սում նա կան աշ խա տան
քի լար վա ծութ յու նը թեթ ևաց նե լու տե սան
կյուն նե րից։ 

Ա ռող ջա պահ պան մի ջա վայ րի ստեղ
ծումն ան մի ջա կա նո րեն կապ վում է դպ րո
ցին ներ կա յաց վող սա նի տա րա հի գի ե նիկ 
պա հանջ նե րի հետ, ո րոնց ան տե սու մը 
կար գա պա հա կան նոր մե րի խախ տում է 
(դա սա սե նյակ նե րի օ դա փո խու թյուն, թարմ 
օ դի պա կա սուրդ, դա սա սե նյակ նե րի մաք
րու թյուն, ճիշտ լու սա վո րու թյուն և այլն)։     
Հու մա նիստ  ման կա վար ժը միշտ էլ զգում 
և հաս կա նում է, թե ե ՛րբ է ե րե խան հոգ
նում, կորց նում հե տաքրք րու թյու նը և դառ
նում ցր ված։ Նա ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ 
է լի նում կի րա ռե լու ակ տիվ մե թոդ ներ ու 
հնար ներ, հու զա կան դա դար ներ ու ֆիզ
կուլտ  րո պե ներ` նրան ակ տի վաց նե լու և 
ձանձ րույ թը ցրե լու հա մար։ 
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Գլ խա վոր հեն քը դա սի ար դյու նա վետ 
կազ մա կեր պումն է, ու սուց ման ակ տիվ 
ձևե րի և մե թոդ նե րի կի րա ռու մը։

 Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցում ա ռող ջա պահ պան տեխ նո լո գի ա
նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ե րեք հիմ նա
կան ո ւղ ղու թյուն նե րով`

•  տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնք ա պա հո
վում են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի սա նի
տա րա հի գի ե նիկ բա րեն պաստ պայ ման ներ,

•  սո վո րող նե րի ֆի զի կա կան ակ տի
վու թյան և ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու
նա վետ կազ մա կերպ ման տեխ նո լո գի ա ներ,

•  հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 

բազ մա զան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում 
դա սե րին և ար տա դա սա րա նա կան գոր ծու
նե ու թյան ժա մա նակ։ 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի սա նի տա
րա հի գի ե նիկ բա րեն պաստ պայ ման ներ 
ա պա հո վող տեխ նո լո գի ա նե րը են թադ րում 
են դա սի ճիշտ կազ մա կեր պում, ո րի ար
դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես կախ ված է 
սո վո րող նե րի ֆունկ ցի ո նալ վի ճա կից, նրա 
աշ խա տու նա կու թյու նը որ քան հնա րա վոր 
է եր կար ժա մա նակ բարձր մա կար դա
կի վրա պա հե լու և ձանձ րույ թը կան խե լու 
հան գա մանք նե րից։  

Ա ռող ջա պահ պան տեխ նո լո գի ա 
չա փա նիշ նե րը  բնու թագ րում ե րը

դա սա րա նի մթ նո լորտ և հի գի ե նիկ 
պայ ման ներ

ջեր մաս տի ճան, օ դի թար մու թյուն, 
դա սա րա նի և գրա տախ տա կի մաք
րու թյուն, լու սա վոր վա ծու թյուն

ու սումն ա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րի 
բազ մա զա նու թյուն 

բա նա վոր հար ցում, գրա վոր աշ խա
տանք, կար դալ, հար ցե րին պա տաս
խա նել, դի տար կել, խա ղալ, պատ մել, 
լու ծել, ը նդ հան րաց նել և այլն

վե րոն շյալ ձևե րի մի ջին տևո ղութ յու
նը և հա ճա խա կի հեր թա գա յու մը 
դա սա վանդ ման ձևե րի բազ մա զա
նութ յու նը
սո վո րող նե րին ակ տի վաց նող աշ խա
տանք նե րը 

զ րույց, ե րկ խո սու թյուն, հար ցեր, 
ստեղ ծա գործ աշ խա տանք

ՏՀՏե րի տե ղը և օգ տա գործ ման 
տևո ղու թյու նը

անվ տան գու թյան նոր մե րի պահ պա
նում

ֆիզ կուլտ դա դար նե րի առ կա յու
թյու նը, տե ղը, բո վան դա կու թյու նը և 
տևո ղութ յու նը

Ֆիզ կուլտ դա դար ներ, դի նա միկ դա
դար ներ, շն չա ռա կան վար ժու թյուն
ներ, աչ քե րի վար ժու թյուն ներ 

սո վո րող նե րի դիր քը և դրա փո փո
խու մը

սո վո րող նե րի ճիշտ նս տե լաձև, ու
սումն ա կան ձևե րի փո փոխ ման հետ 
կապ ված` դիր քե րի փո փո խում

 Ներ կա յաց նենք ա ղյու սա կի ձևով.



10

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

ՏՀՏե րի տե ղը և օգ տա գործ ման 
տևո ղու թյու նը

անվ տան գու թյան նոր մե րի պահ պա
նում

ֆիզ կուլտ դա դար նե րի առ կա յու
թյու նը, տե ղը, բո վան դա կու թյու նը և 
տևո ղութ յու նը

Ֆիզ կուլտ դա դար ներ, դի նա միկ դա
դար ներ, շն չա ռա կան վար ժու թյուն
ներ, աչ քե րի վար ժու թյուն ներ 

սո վո րող նե րի դիր քը և դրա փո փո
խու մը

սո վո րող նե րի ճիշտ նս տե լաձև, ու
սումն ա կան ձևե րի փո փոխ ման հետ 
կապ ված` դիր քե րի փո փո խում

•  Սո վո րող նե րի ֆի զի կա կան ակ
տի վու թյան և ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման տեխ նո
լո գի ա ներ 

Սա են թադ րում է դա սի կազ մա կեպ
ման չորս հիմ նա կան դրույթ`

1.  դա սի ճիշտ կազ մա կեր պում, 
2. ու սում նա կան նյու թի ըն կալ ման 

բո լոր հնա րա վոր ձևե րի կի րա ռում (տե սո
ղա կան, լսո ղա կան. կի նես թե տիկ),

3.  սո վո րող նե րի աշ խա տու նա կու
թյան զո նա նե րի հաշ վա ռում. նրանք ու
նե նում են ի րենց աշ խա տու նա կու թյան 
վե րելք ներն ու վայէջք նե րը ի նչ պես ո ղջ ու
սում նա կան տար վա, այն պես էլ շա բաթ վա 
տար բեր օ րե րին,

4. մ տա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վետ բաշ խում. դա սի ըն թաց քում գի
տե լիք նե րի յու րաց ման ա ռա վել ար դյու նա
վետ պա հե րի ճիշտ բաշ խում` 1. 525 ր` 80 
%; 2. 2535 ր` 6040 %; 3. 3545 ր` 10 %։

•  Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
բազ մա զան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա
ռում` դա սե րի և ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ

1.  հու զա կան լար վա ծու թյան թու լա
ցում. խա ղային տեխ նո լո գի ա նե րի, յուր օ
րի նակ ա ռա ջադ րանք նե րի, գործ նա կան 
աշ խա տանք նե րի կի րա ռում,

2.  բա րո յա հո գե բա նա կան բա րե

նպաստ մթ նո լոր տի ստեղ ծում, 
3. ան հա տա կողմ նո րո շիչ մի ջո ցա

ռում նե րի հա մա լիր կի րա ռում։
Դպ րոց նե րում կա տար ված ու սում նա

սի րու թյուն նե րը (հիմ քը` 2013 թ. ԿԱԻի 
աշ խա տան քային ծրա գիր) վկա յում են, որ 
ե թե ամ բողջ դա սի ըն թաց քում կի րառ վում 
է մեկ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ձև, 
կամ 3035 ր տրա մադր վում է մի այն համ
ընդ հա նուր (ֆ րոն տալ) աշ խա տան քին, 
ա պա այդ ա մե նը հան գեց նում է ու սում նա
կան նյու թի թե րըմբռն մա նը, ա շա կերտ նե
րի գեր հոգ նա ծութ յա նը, դա սի նկատ մամբ 
մո տի վա ցի ա յի նվազ մա նը և այլն։

 Դա սի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված 
է ու սում նա կան գոր ծու նե ութ  յան ձևե րի 
բազ  մա զա նու թյու նից (47), դրանց ճիշտ 
հեր թա գայ մամբ, սո վո րող նե րի դիր քի փո
փոխ  մամբ, ֆիզ կուլտ դա դար նե րի, խա
ղային տեխ նո լո գի ա նե րի, փոխ գոր ծուն 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ և այլն։ 

Ար դյուն քում ա շա կերտ նե րը չեն ձանձ
րա նում, հե տաքրքր վում են ու սում նա սիր 
վող թե մայով, ակ տիվ են մինչև դա սի վերջ 
և ա մե նա կար ևո րը ու զում են ա վել ին ի մա
նալ։

 Մեծ ու շադ րու թյուն է հար կա վոր դարձ
նել նաև գնա հատ ման հար ցե րին։ Այս 
գործ ըն թա ցում առ կա են շատ սուբյեկ տիվ 
գոր ծոն ներ։ Վեր ջին ներս բա ցա սա բար են 
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ան դրա դառ նում ի նչ պես ո ւս ման ո րա կի, 
այն պես էլ ա ռող ջա պահ պան մի ջա վայ րի 
վրա։ Ո ւս տի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
խրա խու սե լի են գնա հատ ման այն պի սի 
ձևեր, ի նչ պի սիք են ի նք նագ նա հա տու
մը, փո խա դարձ գնա հա տու մը, կո լեկ տիվ 
գնա հա  տու մը, շտ կո ղա կան գնա հա տու մը, 
ու սուց չի և ա շա կեր տի հա մա տեղ գնա հա
տու մը, ու սու ցա նող գնա հա տու մը և այլն։ 

Այս պի սով` մենք, հաշ վի առ նե լով սո
վո րող նե րի հո գե բա նա ֆի զի ո լո գի ա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բա ցա ռում 
ե նք նրանց` սթ րե սային հու զա կան ծան
րա բեռն  վա ծութ յու նը ար դյունք նե րի գնա
հատ ման ժա մա նակ։ Գիտ նա կան նե րը 
փաս տում են, որ սո վո րող ներն ի րենց 
աշ խա տան քի ար դյունք նե րը գնա հա տե
լու պա հին այն քան են լար վում, որ քան 
օ դա չու նե րը նոր փոր ձարկ վող մե քե նայով 
թռիչք ի րա կա նաց նե լիս։

Ու սուց ման մե թո դի կա  նե րն ու տեխ
նո լո գի ա նե րը շատ դեպ քե րում չեն հա
մա պա տաս խա նում կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին։ Ա ռա ջին 
դա սա րան ցի նե րին ծան րա բեռ նում են 
գրա վոր աշ  խա տան քով` հատ կաց նե լով 
դրան մի ամ բողջ դա սա ժամ, այ նինչ ցուց
ված է այդ աշ խա տան քին տրա մադ րել 57 
րո պե։ Հաշ վի չեն առ նում այն հան գա ման
քը, որ ե րե խա նե րի մկա նային հա մա կար
գը դեռևս լավ զար գա ցած չէ, դաս տա կի 
և մատ  նե րի ո սկ րե րը ձևա վոր ման փու լում 
ե ն։ Այս պի սի մո տե ցու մը գրա վոր կա րո 
ղութ յուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցը 
դարձ նում է եր կա րատև և ոչ ա րդյ ու նա
վետ. ե րե խա ներն ու նե նում են տե սո ղու
թյան խան գա րում ներ, ա վե լա նում է ող նա
շա րի բեռն վա  ծութ յու նը, ի հայտ են գա լիս 
կեց ված քի շե ղում ներ և այն։

6 տա րե կան նե րի ու սուց ման հիմ քում 
ըն կած են հո գե կան այն պի սի գործ ըն թաց
ներ (մ տա ծո ղու թյուն, հի շո ղու թյուն, ու շադ
րու թյուն), ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված են 
կար դա լու, գրե լու և հաշ վո ղա կան հմ տու
թյուն նե րի զար  գա  ցու մը։ Սա կայն դրանք 
ևս ի րենց ձևա վոր ման վերջ նա կան փու
լում չեն։ Ո ւս տի ու սու ցի չը պետք է հա րա
զատ մնա կր թա  կան այն պա հանջ նե րին և 
մե թո դա կան ցու ցում   նե րին, ո րոնք կօգ նեն 
նրան ճիշտ և գրա գետ կազ մա կեր պե լու 
ու սում նա կան գործ ըն թա  ցը` հիմ քում չան
տե սե լով ե րե խա նե րի կազ մաբ նա խո սա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն  նե րը, համ
բե րա տար սո վո րեց նի նրանց սո վո րել, 
նա խա պատ րաս տի ի նք նու րույն գոր ծու նե
ու թյան։ Այս ա մե նը կն պաս տի կար ևոր հո
գե գոր ծըն թաց նե րի աս տի ճա նա կան զար
գաց մա նը, հա կա ռակ դեպ քում` ե րե խայի 
զար գա ցու մը կհա պա ղի, և կվ նաս վի նրա 
ա ռող ջութ յու նը։

Շատ ու սու ցիչ ներ ո ւս ման հա ջո ղու թյան 
գրա  վա կան են հա մա րում գոր ծու նե ու թյան 
ոչ թե ո րա կա կան, այլ քա նա կա կան ցու
ցա նիշ նե րը (ա րա գու թյուն, տեմպ)։

 Խոս քը վե րա բե րում է հատ կա պես 
տար րա կան դա սա րան նե րում կար դա լու 
ո րա կա կան պա հանջ նե րից` ա րագ կար
դա լու տեխ նի կան ստու գե լու նպա տա կով 
կազ մա կերպ վող աշ խա տանք  նե րին։ 

Օ րի նակ` հիմք ըն դու նե լով կար դա լու 
տեխ նի կայի չա փա նիշ նե րը (I դաս. 1 րո
պե ում` 2530 բառ, II դաս.` 4550 բառ և 
այլն) որ պես ա ռա ջա դի մու թյան չա փա նիշ` 
ե րե խա յի հա մար ստեղ ծում են լար ված, 
սթ րե սային ի րա վի ճակ։ Նա, տես նե լով իր 
ա ռջև դր ված ժա մա ցույ ցը կամ ժա մա ցույ
ցին ա կն դետ հա յաց քով հետ ևող ու սուց չին, 
շփո թվում է և իր կար դա ցա ծը պար զա
պես չի ը մբռ նում։ Բա ցի դրա նից` այդ պի սի 
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ա րա գու թյու նը հան գեց նում է հն չա րտա բե
րա կան օր գան նե րի մկա նային լար վա ծու
թյան։ Ի հար կե, ա րագ կար դա լու տեխ նի
կա ձևա վո րե լու պա հան ջը ար դի է, քա նի 
որ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում շատ տե ղե կույթ 
ձեռք բե րե լու, ո ւս տի դպ րոց նե րում նմա նօ
րի նակ աշ խա տանք ներ կազ մա կերպ վում 
են, սա կայն ու սու ցի չը դրանք պետք է անց
կաց նի ան նկատ` ո ւղ ղա կի ա շա կեր տի ու
սում նա կան առ կա ձեռք բե րում ներն ար ձա
նագ րե լու և շտ կո  ղա կան աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով։ 

Ա ռող ջա պահ պան տեխ նո լո գի այի ի րա
կա նաց ման կար ևոր պայ ման նե րից մե կը 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վետ կազ մա կեր պումն է։ Այն են թադ րում է` 

1. ու սուց ման բո լոր փու լե րում սո
վո րող նե րի ու սում նա կան և ար տա դա
սա րա նա կան (տ նային ա ռա ջադ րանք) 
ծան րա բեռն վա ծու թյան ծա վա լի և կազ մա
կերպ ման հի գի ե նիկ նոր մե րի ու պա հանջ
նե րի պահ պա նում,

2.  սո վո րող նե րի տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան 
ու սուց ման մե թոդ նե րի կի րա ռում, 

3. ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում նո
րույթ նե րի կի րա ռում,

4.  տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի (հա մա
կար գիչ, տե սալ սո ղա կան սար քեր) օգ տա
գործ ման ան վտան գու թյան կա նոն նե րի 
պահ պա նում,

5.  ֆիզ կուլ տու րայի դա սե րի և ակ
տիվշար ժո ղա կան բնույ թի պա րապ մունք
նե րի կազ մա կեր պում` դրանց ներ կա յաց
վող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 

6. ու սուց ման ան հա տա կա նա ցում 
(ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի զար գաց ման հաշ վա ռում)` շեր տա վոր
ված ու սուց ման կազ մա կեր պում։

Դպ րոց նե րում նկատ վում է նաև ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի ար հես տա կան ա րա
գա ցում։ Գոր ծող ծրագ րի կա տար ման 
ան հրա ժեշ տու թյունն ու սուց չին ստի պում է 
դրս ևո րել ա վե լորդ շտա պո ղա կա նու թյուն` 
հնա րա վո րու թյուն չտա լով ա շա կեր տին գի
տե լի քը հիմ նա վոր յու րաց նելու, այն հա մա
պա տաս խան կա րո ղու թյան և հմ տու թյան 
վե րա ծե լու։ Ա վե լաց վում են դա սա ժա մեր, 
կր ճատ վում են ա ռար կային հատ կաց ված 
դա սա ժա մե րի քա նա կը` ի րա կա նում կա՛մ 
պահ պա նե լով, կա՛մ ա վե լաց նե լով ու սում
նա  կան նյու թի ծա վա լը։ Օ րի նակ` 2րդ դա
սա րա նում « Մա թե մա տի կա» ա ռար կայից 
« Բազ մա պատ կում և բա ժա նում» թե մային 
հատ կաց ված ժա մա քա նա կը կր ճատ վել է, 
սա կայն ու սում նա  կան նյու թի ծա վա լը չի 
բեռ նա թափ վել։ 

Ե րե խայի ա ռող ջու թյան վրա բա ցա սա
բար ան դրա դար ձող գոր ծոն նե րից է նաև 
նրան` տնային ա ռա ջադ րանք նե րով գեր
բեռ նե լը։ Ու սում նա կան ա ռար կային հատ
կաց ված ժա մա քա նա կի նվազ ման և ու
սում նա կան նյու թի ծա վա լի պահ պան ման 
կամ ա վե լաց ման պայ ման նե րում նյու թի 
լի ար ժեք յու րաց ման նպա տա կով ու սու
ցիչն ա վե լաց նում է տնային հանձ նա րա
րու թյուն նե րի քա նա կը։ Ար դյուն քում ծան
րա բեռ նում է  ա շա  կեր տին` խլե լով նրա նից` 
իր ա զատ ժա մա նա կը տնօ րի նե լու ի րա
վուն քը և եր կա րա ձգե լով դպ րո     ցա  կա նի  
աշ խա տան քային օ րը մինչև 89 ժամ։ 

Այս պի սով` այ սօր դպ րո ցի խն դիրն է 
պահ պա նել և ամ րապն դել դպ րոց ըն
դուն վող ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյունն այն 
պա րա գա յում, ե րբ նրա օր գա նիզ մի վրա 
կտ րուկ ա վե լա նում է հո գե բա նա կան և ֆի
զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։ Այս 
նպա տա կին ծա ռայեց նել ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րը, ու սուց չի որ դեգ րած 
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ճկուն, գրա գետ ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյու նը, նվա զեց նել նե գա տիվ այն 
գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են վնա սել 

ե րե խայի ա ռող ջու թյու նը։ 

Գ րա կա նու թյուն 
1. Сухомлинский В. А., Сердце отдаю детям, М.։ Просвещение, 1979, 170 с.
2. Курбатова Л., Мозг, творчество.//Начальнаяшколаплюс։ доипосле, 2003 г., №5,
3. Смирнов Н. К., Здоровье сберегающи етех нологии., М.։АРКТИ, 2003.
4. Ղո ւյում չյան Գ. Ե.,« Ման կա վար ժու թյուն», Եր., « Զան գակ97», 2005։

Здоровое поколение—главный капиталстраны
М. Манукян

Статья призвана помочь в решении существующих проблем здравоохранения 
всфереобразования. Помощь заключается в обеспечении благоприятных условий обу
чения для детей, исходя из возрастных, физиологических и психологических особен
ностей. 

Healthy Generation is the Main Capital of the Government
M. Manukyan

The article is aimed to assist the existing problems of healthcare in the sphere of educa
tion. The assistance consists in the provision of favorable studying conditions for children, 
taking into consideration children’s agerelated, physiological and psychological peculiarities.
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ԼԻ Ա ՊԵՏ ՐՈ ՍՅԱՆ

 ԼԱ ՏԻ ՆԱ ՄԵ ՐԻԿՅԱՆ ԱՐ ՁԱ ԿԻ
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՀՈՒՄ

Կր թու թյան բա րե փո խումն այ սօր 
ա ռաջ նային խն դիր է։ Ու սուց ման ա վան
դա կան ձևե րի կող քին աս տի ճա նա բար 
կազ մա կերպ վում են նո րե րը, մշակ վում են 
ուսա նող նե րի ու սուց ման ա ռա վել ար
դյու նա վետ ե ղա նակ ներ։ Ու սուց ման հա
մա կարգ են ներ մուծ   վում, այս պես կոչ
ված, ու սա նո ղա կենտ րոն ժա մա նա կա կից 
մե թոդ ներ, ո րոնք ա ռա վել մատ չե լի են 
դարձ նում նյու թի ու սու ցու մը։ Մեր շա րադ
րան քում կկի րա ռենք ժա մա նա կա կից մի 
քա նի մե թոդ ներ՝ ԽԻԿ հա մա կարգ (խ թա
նում  – ի մաս տի ըն կա լում – կշ ռա դա տում), 
մտա գրոհ (մտ քե րի տա րափ) և դա սա խո
սու թյուն։ 

Հայտ նի է, որ լա տի նա մե րի կյան գե ղար
վես տա կան ար ձա կի դա սա վան դու մը հան
րա պե տու թյան բու հե րի ռո մա նա գեր  մա նա
կան ֆա կուլ տետ նե րի բա կա լավ րի ա տում 
և մա գիստ րա տու  րայի հա տուկ կուր  սե րում 
այն քան էլ դյու րին խն դիր չէ և ու նի իր ու
սուց  ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Դա 
ա մե նից ա ռաջ պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ, ի տար բե րու թյուն ան գլո –ա մե րի կյան 
ար  ձա կի քն նու թյան, հայ ի րա կա նու թյան 
մեջ լա տի նա մե րի կյա նի հե տա զո տու թյունն 
ա ռայժմ ստեղծ ման ճա նա պար հին է, և 
ա նե լիք նե րը տա կա վին շատ ե ն։ 

Խնդ րո ա ռար կայի ու սու ցումն սկ սում 
ե նք հետ ևյալ կերպ՝

 ԽԻԿ հա մա կարգ։
Խ թան ման փուլ 
Դա սի այս փու լի հիմ նախն դիր ներն ե ն՝ 
• ի մի բե րել սո վո րող նե րի՝ թե մային 

վե րա բե րող նա խորդ գի տե լիք նե րը,

• խ թա նել նրանց հե տաքրք րու թյու նը,
•  նա խա պատ րաս տել նոր գի տե լիք 

ձեռք բե րե լուն։ 
Ու սա նո ղու թյանն ա մե նից ա ռաջ պետք 

է տե ղե կաց նել, որ լա տի նա մե րի կյան ար
ձակն իր աշ խար հա մա սի պես ի նք նօ րի
նակ է, բազ մաբ ղետ, ու նի իր սե փա կան 
փու լա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, և 
այն ար դեն վեր ջին տաս նա մյա կում հայ 
գրա կա նա գի տու թյան ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում է. այդ ար ձա կը, այդ թվում` 
« մո գա կան ռե ա լիզ  մի» ո ճը հա մա պար
փակ քնն վել է Ա. Տեր–Ղ ևոն դյա նի կող 
մից1, ով ու սում նա սի րել է ֆան տաս տի կի 
դրս ևո րու մը Խ. Կոր տա սա րի պատմ     վածք  
նե րում։ Վեր ջի նիս ար  ձա կի ա ռա վել ը նդ գր
կուն վեր     լու ծու    թյանն է նվիր վել Գ. Դավ 
թյա նի մե նագ րութ յու նը2, ու ր քն նու թյան է 
ա ռն վել նաև լա տի նա մե րի կյան ար  ձա կի 
պո ե  տի կան։ Դրանց պետք է ա վե լաց
նել նաև Ի. Հա կո բյա նի՝ Մ. Աս տու րի ա սի 
ստեղ ծա գոր ծա կան է վոլ յու ցի ան վեր լու
ծող ու սում նա սի րու թյու նը3, Ա. Հա  կո բյա նի 
աշ խա տու  թյու նը` նվիր ված Օ. Սիլ վա յի 
ար      ձա կին4, ի նչ պես նաև Լ. Պետ րոս յա
նի՝ Ա. Կար  պեն   տի ե րի սո ցի ալ– փի լի սո

1  î»ñ–Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., ü³Ý ï³ë ïÇ Ï³ ÛÇ 
³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ï Ïáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÁ Êáõ ÉÇá Îáñ ï³ ë³ ñÇ 
å³ïÙ í³Íù Ý» ñáõÙ, ² ï» Ý³ Ëá ëáõ ÃÛáõÝ, ºñ., 2005:
2  ¸³íÃÛ³Ý ¶., Êáõ ÉÇá Îáñ ï³ ë³ ñÇ å³ïÙ í³Íù Ý»
ñÁ, ºñ., ºäÐ Ññ³ï., 2008:
3  Ð³ÏáµÛ³Ý Æ., ØÇ·»É ²ÝË»É ²ëïáõñÇ³ëÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¿íáÉÛáõóÇ³Ý, ² ï» Ý³ Ëá ëáõ ÃÛáõÝ, 
ºñ., 2012:
4  Ð³ Ïá µÛ³Ý ²., ØÇ ·»É ú Ã» ñá êÇÉ í³ ÛÇ ³ñ Ó³ ÏÁ, ºñ., 
ºäÐ Ññ³ï., 2012:
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փա յա  կան ար ձա կը քն նող գիր քը1։ Ի նչ պես 
նկա տե լի է, ար դեն ի սկ ը նդ գր կուն է շա
ռա վի ղը՝ Ար գեն տի նա, Գվա տե մա լա, Վե
նե սո ւե լա և Կու բա։ 

Դա սա խոսն այ նու հետև կի րա ռում է 
«Մտ քե րի տա րափ» մե թո դը։ Ստու գում է, 
թե ու սա նող ներն ը նդ հան րա պես ի նչ գի տեն 
լա տի նա մե րի կյան ար ձա կի մա սին։ Նա մի 
քա նի հար ցա դրու մով ստու գում է նրանց 
ի մա ցու թյու նը, ո րին հա ջոր դում է ի մաս տի 
ըն կալ ման փու լը։ Մինչ լա տի նա մե րի կյան 
ար ձա կի ա կունք նե րի քն նու թյանն ան ցնե
լը բա ցատր վում է, որ 20–րդ դա րի ե րկ
րորդ կե սին ան նա խա դեպ վե րելք ապ րեց 
Լա  տի նա  կան Ա մե րի կայի գրա կա նու թյու
նը. գրա կան աս պա րեզ ի ջան բազ մա թիվ 
ար ձա կա գիր  ներ, ո րոնք մի քա նի տաս
նա մյակ ներ ի րենց գրա կան գոր ծու նե ու
թյամբ հա մաշ խար  հա յին հն չե ղու թյուն և 
նոր շունչ բե րե ցին մայ րե նի գրա կա նու
թյա նը։ Այդ գրող    նե րից եր ևե լի ներն է ին 
Մ. Վար գաս Լյո սան (Պե րու), Կար լոս Ֆո
ւեն տե սը (Մեք  սի կա), Խու  լի ո Կոր  տա սա րը 
(Ար գեն տի նա), Մի գել Ան խել Աս տու րի ա սը 
(Գ վա տե մա լա), Գաբ  րի ել Գար սի ա Մար
կե սը (Կո լում բի ա), Մի գել Օ թե րո Սիլ վան 
(Վե նե սո ւե լա), Խո ւան Կար  լո Օ  նե տին (Ու
րուգ վայ), Խո սե Մա րի ա Ար գե դա սը (Պե
րու), Խո ւան Ռուլ ֆոն (Մեք սի կա), Ժակ 
Ստե ֆան Ա լեք սի սը (Հաի թի), Ժոր ժի Ա մա
դուն (Բ րա զի լի ա), Ա լե խո Կար պեն տի ե րը 
(Կու բա)... Ու շագ րավն այն է, որ հի շա
տակ ված գրող նե րի աս պա րեզ իջ նե լուց 
հե տո ան մի ջա պես փոխ վում է եվ րո պա
ցի նե րի պատ կե րա ցու մը Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յի և նրա գրա  կա նու թյան հան
դեպ։ Հետ պա տե րազ մյան սերն դի գրող
նե րը, հատ   կա պես ար ձա կա գիր նե րը նոր 

1  ä»ïñáëÛ³Ý È., ²É»Ëá Î³ñå»ÝïÇ»ñÇ ëáóÇ³É–
÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³ñÓ³ÏÁ, ºñ., ºäÐ Ññ³ï., 2014:

ո րակ հա ղոր դե ցին աշ խար հա մա սի գրա
կա նու   թյա նը` ի րենց լուրջ նպաս  տը բե րե
լով մշա կու թային ար ժե քա բա նու թյա նը։ 
Ա սել է` թե՝ պատ մա կան հա մե մա տա բար 
կարճ ժա մա  նա կա շր ջա նում` սկ սած 1960 –
ա կան նե րի սկզ բնե րից մինչ օ րս (Պա ու լո 
Կոե լի ո , Բրա զի լի ա), լա տի նա մե րի կյան 
գրա  կա նու թյան մեջ այդ ժանրն ապ րում 
է ան նա խա դեպ վե րելք` հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նու թյան հա մա պատ կե րում ա պա
հո վե լով ան կրկ նե լի տեղ։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ
 Սա դա սի հիմ նա կան փուլն է, ո րի ըն

թաց քում ի րա կա նաց վում է նյու թի ու սու ցու
մը։ Այս փու լի հիմ նա կան խն դիր ներն ե ն՝ 

• ու սա նո ղին հա սա նե լի դարձ նել 
նյու թի բո վան դա կու թյու նը,

• ն րան ներգ րա վել ու սուց ման գոր
ծըն թա ցի մեջ, գտ նել այն պի սի ու ղի ներ, 
ո րոն ցով ի նք նու րույն կա րո ղա նա հե տա
զո տել նյու թը։ 

Այս փու լում նպա տա կա հար մար է կի
րա ռել « Դա սա խո սու թյուն» մե թո դը, քա
նի որ, ի նչ պես գի տենք, այն ու սուց ման 
ա վան դա կան և շատ կի րառ վող մե թոդ
նե րից է և չնա  յած ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րի բազ մա զա նու թյա նը՝ այ սօր էլ 
ձևա վո րում է նյու թի փո խանց ման ակ տիվ 
ձևե րի հիմ քը։ Դա սա խո սու թյու նը տե ղե
կատ վու թյան հա ղորդ վող նյու թի բա նա
վոր ներ կա յա ցումն է դա սա խո սի կող մից։ 
Եվ վեր ջինս նպա տա հար մար է գտ նում իր 
ա սե լիքն սկ սել այս պես։ Ու սա նո ղի ու շադ
րու թյու նը բևե ռում է լա տի նա մե րի կյան 
գրա կա նու թյան ոչ մի այն ի նք նա տի պու
թյան, այլև, որ չա փա զանց կար ևոր է, դա
սա վանդ ման մե  թո դի կայի տե սա կե տից, 
զար գաց ման շր ջա փու լե րի վրա. հան գա
մանք, ո րը պայ մա նա վոր ված է աշ խար
հա մա սի պատ մու թյամբ և այն էթ  նիկ մշա
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կու թա յին ա ռանձ նա հատ  կու թյուն նե րով, 
ո րոնք ձևա վոր վե ցին դեռևս 16–17–րդ դա
րե րում` կոն կիս տա յից հե   տո ըն կած ժա մա
նա կա շր ջա նում։ Հյու սի սա յին և Հա րա վա
յին Ա  մե րի կա նե րի մշա կույ թի, ար վես տի 
ու գրա կա նու թյան միջև առ կա է ա կան 
տար բե րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են 
նաև մինչ Ա մե րի կա յի նվա ճումն այդ մայր
ցա մաք նե րը բնա կեց րած ժո ղո վուրդ նե րի 
քա  ղա քակր թա կան մա կար դա կով։ Այն 
պա հին, ե րբ իս պա   նա ցի նե րը հայտ  նա բե
րե ցին Լա   տի նա կան Ա  մե րի կան, այն տեղ, 
ի տար բե րու թյուն Ա   մե րի կա յի հյու   սի սա յին 
հատ վա ծի, գո յու թյուն ու նե ին հնդ կա ցիա
կան զար գա ցած քա  ղա քա կր թու   թյուն ներ, 
ին չի հետ ստիպ ված է ին հաշ վի նս տել 
կոն կիս տա դոր նե րը, և ի նչն էլ է ա  կան 
դեր խա ղաց լա տի նա մե րիկ յան ե րկր նե  րի 
պատ մու թյան, մշա կույ թի և գրա կա նու 
թյան հե տա գա զար գաց ման գործ ըն  թա
ցում։ Այն ու ղեկց վում էր լա տի նա մե րի կյան 
ե րկր նե րի նվաճ մանն ու զար գաց մա նը 
զու գա հեռ, և լա տի նա մե րի կյան յու րա քան
չյուր շր ջա նի մշա կույթ ու ար վեստ իր վրա 
էր կրում թե՛ այդ շր ջա նում բնակ վող բնիկ 
հնդ կա   ցի նե րի քա ղա քակր թու թյան ազ դե
ցու թյու նը և թե՛ բնիկ նե րի հետ իս պա նա 
ցի նե րի ու պոր տու գա լա ցի նե րի փոխ հա
րա բե րութ յուն նե րի ա ղերս նե րը։ Այլ կերպ 
ա սած` ներ  կա յիս Լա տի նա կան Ա մե րի կա
յի ե րկր նե րը « հետ կո լում բո սյան» դա րա
շրջա  նում ապ    րե ցին տար բեր զար գա ցում
ներ, ին չի պատ ճա ռով էլ սո ցի ո լոգ նե րը, 
մշա  կույ թի և ար    վես տի պատ մա բան նե րը 
լա տի նա մե րի կյան գրա կա նութ յունն ու
սում նա սի րե լիս ցու            ցա բե րում են տա րա
ծաշր ջա նա յին մո տե ցում։ Ու սա նո ղին 
այս տեղ ան հրա ժեշտ է մատ նան շել ար
գեն տի նա ցի հայտ նի էս սե իստ ու սո ցի ո լոգ 
Է. Մար տի նես Է ստ րա դայի (1925–1964) 

աշ խա տու թյուն նե րից մե կը, ո ւր հե ղի նա կը 
բա ցա հայ տում է լա  տի նա մե րի կյան տար
բեր ե րկր նե րի տն տե սա կան և մշա կու թա
յին զար գա ցում նե րի ը նդ հան րու  թյուն ներն 
ու տար բե րութ յուն նե րը1։ 

Բա ցի այդ՝ ան ցյալ դա րի լա տի նա
մե րի կա ցի խո շո րա գույն բա նա սեր ու 
պատ մա բան Պետ րո Էն րի կե Ու րե նի ան 
(1881–1946), հաշ վի առ նե լով մի շարք 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե ր, իս պա նա
կան Ա մե րի կա յի 19 ե րկր նե   րը բա ժա նում 
է պատ մամ շա կու թա յին ո ւթ շր ջան նե  րի, 
ո րոն ցից մի մա սը հա մընկ նում է ե րկր նե
րի հետ, ի սկ մյուս նե րը մի ա վո րում են մի 
խումբ պե տու թյուն ներ՝ Լա տի նա մե րի կյան 
Պլա տա (Ար գեն տի նա, Ու   րուգ վայ, Պա
րագ վայ), Չի լի, Ան դյան ե րկր ներ (Պե րու, 
Բո լի վի ա, Էկ վա դոր), Կո լում բի ա, Վե նե սու
ե լա, Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա յի ե րկր ներ 
(Գ վա  տե մա լա, Գոն դու րաս, Նի  կա րա գուա, 
Կոս  տա– Րի կա, Պա նա մա, Սալ վա դոր), 
լա տի նա մե րի կյան իս պա նա լե զու ե րկր ներ 
(Կու բա, Դո մի նի կյան Հան րա պե տութ յուն, 
Պո ւեր տո– Րի կո) և Մեք սի կա2։

Հ նա րա վոր շփո թից խու սա փե լու նպա
տա կով ու սա նո ղին պետք է զգու շաց նել, 
որ Ու  րե նի ա յի նման բա ժան մա նը պետք 
է վե րա բեր վել ո րո շա կի վե րա պա  հում նե
րով. Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի ե րկր նե
րի սո ցի ալ–տն տե սա կան և մշա կու թա յին 
կյան քը շատ ա  վե լի բարդ ու բազ մա զան 
է և չի կա րող մի ան շա նակ ամ փոփ վել ու
սում նա սի րո ղի կազ մած սխե մա նե րի մեջ. 
այդ բա ժա նում նե րը շար ժուն են ու ան կա
յուն, ի սկ մե կից դե պի մյու սին ան ցու մը` 
աս տի ճա նա կան։ Այ նո ւա մե նա յ նիվ, Ու րե
նի ա յի ա ռա ջար կած մե թո  դն ամ բող ջո վին 

1  Martinez Estrada E., Diferencias y semejanzas entre los 
países de la América Latina, México, 1962.
2  Ureña Henríquez P.., Las corrientes literarias en la 
América Hispana, México, 1949.
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մեր ժե լի չէ, և ար դա րու թյու նը պա հան ջում 
է ա սել, որ այն կի րառ վում է ո րոշ գիտ նա
կան նե րի կող մից։ 

Դա սա վան դողն ան հրա ժեշ տա բար 
պար տա վոր է հի շա տա կել, որ Lա տի նա
կան Ա մե րի կա յի մշա կույ թի և գրա կա նու
թյան ձևա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է բազ
մա թիվ այլ գոր ծոն նե րով, ո րոն ցից է տվյալ 
ե րկ րի աշ խար հա գրա  կան դիր քը։ Կան 
ե րկր ներ, ո  րոնք, այս պես ա սած, « բաց 
են», կան ո րոշ ե րկր ներ էլ, ո րոնք, պայ մա
նա վոր ված ի րենց աշ խար հագ րա կան մե
կու սի դիր քով, « փակ են», ին չը մի ա ժա մա
նակ նշա նա կում է, որ նման ե րկր նե րի վրա 
ա վե լի քիչ է ե ղել իս պա նա– պոր տու գա լա
կան մշա կու թա յին ար ժե քա բա նա կան ազ
դե ցու թյու նը։ Լա տի նա մե րի կյան տար բեր 
ե րկր նե րի մշա կույ թի ու գրա կա նու թյան 
զար գա ցում նե րը պայ մա նա վոր ված են 
նաև այն հան գա ման քով, թե կոնկ րետ այս 
կամ այն եր կի րը ե րբ է իր վրա յից թո թա
փել եվ րո պա կան գա ղու թաց ման լու ծը։ 

Հի շար ժան է, որ Ա մե րի կա յի գա ղու
թա ցու մը հա մաշ խար հա յին նշա նա կու
թյան ի րա դար ձու թյունն է ր։ Մարդ կու թյան 
պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ի րար 
բախ վե ցին, ի սկ հե տա գա յում մի ա ձուլ
վե ցին եր կու` մի մյան ցից է ա պես տար
բեր աշ խարհ ներ` հնդ կա  ցի ա կանն ու եվ
րո  պա կա նը (Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի 
դեպ քում` ի բե րի ա կա նը)։ Ի նչ պես ի րենց 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում նշում են լա
տի նա մե րի կա ցի ա ռա ջա դեմ բազ մա թիվ 
ար ձա կա գիր նե րը (Մ. Գ. Մար կես, Մ. Օ թե
րո Սիլ վա և Ա. Կար պեն  տի եր), այդ բա խու
մը կոր ծա նա րար ե ղավ լա տի նա մե րի կյան 
բնիկ նե րի հա մար։ Ո րոշ ժո ղո վուրդ ներ 
բնաջնջվե ցին, ի սկ մյուս նե րը կորց րին 
ի րենց նախ կին կեն ցաղն ու մշա  կույ թը։ 
Լա տի նա մե րի կա ցի գրե թե բո լոր հայտ նի 

գրող նե րը, ան դրա դառ նա լով ան ցյա լին, 
նշում են, որ իս պա նա ցի նե րի ու պոր տու
գա լա ցի նե րի կող մից Լա տի նա կան Ա մե
րի կա յի կոն կիս տան ու ղեկց վում էր սպա
նու թյուն նե րով, ա վե րա ծու թյուն նե րով ու 
թա լա նով. « վայ րի» և հե թա նոս հնդ կա  ցի
նե րին քրիս տո նե ա կան « ճիշտ» հա վատ
քի բե րե լու պատր վա կով եվ րո պա ցի նե րը 
գե րե վա րում է ին նրանց, շա հա գոր ծում, 
Եվ րո պա է ին տե  ղա փո խում նրանց կող
մից դա րե րի ըն թաց քում կու տա կած նյու
թա կան ար ժեք նե րը։ Հենց այդ ժա մա
նակ նե րից սկ սած` լա տի նա մե րիկ յան 
ե րկր նե րի պատ մու թյան կենտ րո նա կան 
հունն ըն թա ցավ ա րա տա վոր ու ղով, ու ր 
կային մի այն բռ նա պե տու թյուն ներ ու պա
տե րազմ ներ, ներ խուժ ման վտանգ և ա տե
լու թյուն։ Գա լով Լա տի նա կան Ա մե րի կա` 
Կո լում բոսն Օ րի նո կո գե տի ա փե րից Իս
պա նի ա յի թա գու հուն հղած նա մա կում այն 
հա մոզ մունքն է հայտ նում, որ ին քը հայտ
նա բե րել է «երկ րա յին դրախ տա վայ րը»։ 
Մեծ ճա նա պար հորդն ապ շած ու հի ա ցած 
էր մայր ցա մա քի հե քի ա թա յին բնու թյան 
գե ղեց կու թյամբ, հարս տու թյամբ ու բազ
մա զա նու թյամբ։ Կարճ ժա մա նակ ան ց, 
սա  կայն, Կո լում բո սի ու ղե կից կոն կիս  տա
դոր ներն սկ սե ցին ան խնա ո չն չաց նել լա
տի նա մե րի կյան « մո գա կան» բնու թյու նը։ 

Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի տար բեր ե րկր
նե րի գրա կա նու թյուն նե րի ի նք նա տի պու
թյու նն սկս վեց ձևա վոր վել ար դեն 16–րդ 
դա րից` մայր ցա մա քի գա ղու թաց մա նը 
զու գա հեռ, ե րբ յու րա քան չյուր ե րկ րում 
ծայր ա ռավ մշա կու թա յին, կեն ցա ղա յին, 
սո ցի ալ–տն տե  սա կան ու քա ղա քա կան 
« տար րե րի» աս տի ճա նա կան կու տա կում։ 
Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում լա տի նա մե
րի կյան գրա կա նու թյան լայն տա րա ծում 
գտած ժան րե րը քրո նիկ ներն է ին (Croni
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cas) կամ ժա մա նա կագ րու թյուն նե րը, ո րոն
ցում մի ա  կող մա նի ո րեն ներ կա յաց վում է ին 
կոն կիս տա դոր նե րի «սխ րանք նե րը», այս 
կամ այն տա րա ծա շր ջա նի հայտ նա բեր
ման ու նվաճ ման մա սին պատ մու թյուն
նե րը։ Մի ա ժա մա նակ ա ռա վել հայտ նի 
ժա մա նա կա գիր նե րի` Բեր նար Դի աս դել 
Կաս տի լի ո յի (մոտ. 1492–1582), Բար  թո
լոմ դե լաս Կա սա սի (1475–1566), Գոն սա լո 
Ֆեր նան դես դե Օ վե դո յի (1478–1557), Ի նկ 
Գար սի լա սո դե լա Վե գա յի (1539–1616) 
և է պի կա կան բա նաս տեղծ Ա լոն սո Էդ սի
լի ի (1534–1594) եր կե րում նկա տե լի է նա
հան ջը ժա մա նա կի իս պա  նա կան գրա կան 
ա վան դույթ նե րից։ Ա վե լի ո ւշ` 17–րդ դա
րում, ե րբ աշ խար հա մա սում մեծ թա փով 
ըն  թա նում էր իս պա նա կան գա ղու թաց
ման գոր ծըն թա ցը, աս տի ճա նա բար սկ սեց 
ձևա վոր վել « գոն գո րիզմ» կոչ վող գրա կան 
ո ճը, ո րն ան վան վել է դրա հիմ նադ րի` իս
պա նա ցի բա նաս տեղծ Լո ւիս դե Գոն գո րա 
–ի –Ար գո թի (1561–1627) ա նու նով։ 

Դա սա խո սը, որ պես զի ստու գի, թե ու
սա նող նե րը որ քա նով են յու րաց րել իր հա
ղոր դած գի տե լիք նե րը, լսա րա նին է ո ւղ
ղում հետ ևյալ հար ցե րը. 

1. Ի՞նչ գոր ծոն նե րով է պայ մա նա վոր
ված Lա տի նա կան Ա մե րի կա յի մշա կույ թի 
և գրա կա նու թյան ձևա վո րու մը։

2.  Լա տի նա մե րի կյան գրա  կա նու
թյան մեջ ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջա նում է ար
ձա կի ժանրն ապ րում ան նա խա դեպ վե
րելք։ 

3. Ով քե՞ր են ա մե նան շա նա վոր ար
ձա կա գիր նե րը Լա տի նա կան Ա մե րի կա
յում։

4.  Լա տի նա մե րի կյան ար ձա կի շրջա
փու լե րը ո րո շե լիս ա ռաջ նորդ վել աշ խար
հա գրա կա՞ն, եվ րո պա կան մշա կու թա յին 
ար ժե քա բա նա կան ազ դե ցու թյա՞ ն, թե՞ 

պատ մամ շա կու թային շր ջան նե րի բա ժա
նում նե րով։

5.  Նախ նա կան շր ջա նում լա տի նա
մե րի կյան գրա կա նու թյան մեջ ո րո՞նք է ին 
լայն տա րա ծում գտած ժան րե րը։ 

Ու սա նո ղու թյանն այ նու հետև ներ կա
յաց վում է, որ Լա տի նա կան Ա մե րի կա
յի գրա  կա նու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու 
կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րի վրա վիթ
խա րի ազ դե ցու թյուն են թո ղել ե րեք 
տար բեր մայր ցա մաք նե րի` Եվ րո պա յի, 
Ա մե րի կա յի ու Աֆ րի կա յի ժո ղո վուրդ նե
րի բա նա հյու սու թյու նը, լե գենդ ներն ու 
ա ռաս  պել նե րը։ Ե թե հնդ կա  ցի ա կան բա
նա հյու սու թյան ազ դե ցու թյունն ա ռա վել 
մեծ է Մեք սի կա յի, Գվա տե մա լա յի, Ա նդ
յան ե րկր նե րի (Պե րու, Բո լի վի ա, Էկ վա
դոր) և Պա րագ վա յի գրա կա նու թյուն նե րի 
վրա, որ տեղ « մինչ կո լում բո սյան» դա րաշր
ջա նում բնակ վել են ա ռա  վել բարձր քա
ղա քակրթու թյուն կրող հնդ կա ցի ժո
ղո վուրդ նե րը` մա յա նե րը, կի չե ներն ու 
աց տեկ նե րը, ա պա նեգ րա կան բա նա հյու
սու թյու նը, ո րը Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում 
ըն դուն ված է ան վա նել « նեգ րիզմ», և ո րը, 
ի նչ պես հա ճախ հեգ նան քով նշում են լա
տի նա մե րի կա ցի գրող նե րը, այս աշ խար
հա մաս է ներ թա փան ցել «ա նօ րի նա կան 
ճա նա պար հով»` Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի 
գե րե վար ված ստ րուկ նե րի մի ջո ցով, ա ռա
վել լայն տա րա  ծում է գտել հատ կա պես 
Կու բա յում, Բրա զի լի ա յում և Պո ւեր տո Ռի
կո յում, որ տեղ մեծ է սևա մորթ նե րի ու մու
լաթ նե րի թվա քա նա կը։ 

Խո սե լով Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում 
բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի մա սին` այս աշ
խար հա մա սի թիվ մեկ հե րո սը հա մար
վող Սի մոն Բո լի վա րը (1783–1830), ո րը 
գլ խա վո րում էր 19–րդ դա րի ա ռա ջին կե
սին սկիզբ ա ռած լա տի նա մե րի կյան ժո
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ղո վուրդ նե րի ազ գա յին –ա զա տագ րա կան 
շար ժու մը, նշում է, որ այն իր կազ մով 
ա վե լի շուտ պատ կա նում է «Աֆ րի կա յին ու 
Ա մե րի կա յին»1։ Դա սա խո սու թյու նը տպա
վո րիչ դարձ նե լու հա մար կա րե լի է ու սա
նող նե րին մեջ բե րել Ս. Բո լի վա րի՝ կես
լուրջ–կես կա տակ մի հայ տա րա րու թյու նը, 
այն է՝ լա տի նա մե րի կա ցի նե րը ծն վել են մի 
մո րից (ն կա տի ու նե նա լով հնդ կու հի նե րին) 
և տար բեր հայ րե րից։ Նա այս ակ նարկն 
ա նե լիս հեն վում է այն փաս տի վրա, որ 
կոն կիս տա յի ժա մա նակ նե րից Լա տի
նա կան Ա մե րի կա յում ձևա վոր վեց խառն 
ա մուս   նու թյուն նե րի ա վան դույ թը, ե րբ իս
պա նա ցի ու պոր տու գա լա ցի կոն կիս տա
դոր ներն ա մուս նա նում է ին տե  ղա բնակ 
հնդ կու հի նե րի ու Աֆ րի կա յից բեր ված 
սևա մորթ ստր կու հի  նե րի հետ։ 

Լա տի նա մե րի կյան գրա կա նու թյան մեջ 
լայ նո րեն ար տա ցոլ ված են նաև հնդ կա ցի
ա կան տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի լե գենդ
ներն ու ա ռաս պել նե րը։ Գվա տե մա լա ցի 
ար ձա կա  գիր Աս տու րի ա սը, խո սե լով այս 
մա սին, նշում է, որ հենց ա  ռաս պե լա բա
նու թյան վրա է հիմն վում տի պիկ լա տի
նա մե րի կյան «ի րա կան հրաշք  նե րի» կամ, 
ի նչ պես գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է 
ան վա նել, « մո գա կան ռե ա  լիզ մի» ո ճը2, 
ո րի հիմ նա դիր նե րից մեկը Կար պեն տի ե
րն է։ Ստեղ ծա գոր ծե լով գրա կան այդ ո ւղ
ղու թյամբ` Կար պեն տի երն ու Աս տու րի ա
սը դար ձան լա տի նա մե րի կյան «ի րա  կան 
հրաշք նե րի» տա  րե գիր նե րը։ «Ա մե րի կան 
իր կու սա կան բնա պատ կեր նե րով, իր 
պատ մու թյամբ ու ի նք  նա տիպ աշ խար հով, 
իր մե ծա թիվ հնդ կա ցի նե րի ու սևա մորթ 
բնակ չու թյամբ, ազ գե րի ու մշա կույթ նե
րի իր բեղմ նա վոր խառ նուր դով չի սպա

1  Bolívar S. Sus mejores páginas, Caracas, 1970, p. 55.
2   «Писатели Латинской Америки о литературе» / под 
ред. В. Кутейщиковой, М. «Радуга», 1982, стр. 57

ռել ա ռաս պել նե րի գան ձա րա նը,—գրում 
է Կար պեն տի ե րը,—և ի վեր ջո ի նչ է Ա մե
րի կա յի պատ մու թյու նը, ե թե ոչ ի րա կան 
հրաշք նե րի տա րեգ րու թյուն»3։ 

Ինչ պես Աս տու րի ա սը, այն պես էլ 
Կար պեն տի երն ի րենց լա վա գույն ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը գրել են հենց այս` 
« մո գա կան ռե ա լիզ մի» ո ճով։ Ա վե լի ո ւշ 
նրանց մի ա ցան լա տի նա մե րի կա ցի մի 
խումբ այլ ար ձա կա գիր ներ։ Այդ ո ճով են 
գր ված մաս նա վո րա պես պե րո ւա ցի Խո սե 
Մա րի ա Ար գե դա սի « Խոր գե տեր» (1958), 
պա րագ վայ ցի Աու գուս տո Ռոա Բաս տո սի 
« Մարդ կու թյան զա վա կը» և կո լում բի ա
ցի Գաբ րի ել Գար սի ա Մար կե սի « Հար յուր 
տար վա մե նու թյուն» (1968) վե պե րը, ո րոն
ցում ի րա կա նու թյան ան   բա ժան ու կար ևոր 
բաղ կա ցու ցիչ ներն են դառ նում հնդ կա  ցի
ա կան ա ռաս պել ներն ու հե թա նո սա կան 
հա վա տամք նե րը։ Ե թե հնդ կա ցի ա կան 
ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյունն ու նեգ
րիս տա կան պոե զի ան ը նդ հա նուր առ
մամբ ի րենց ազ դե ցու թյու նը թո ղե ցին լա
տի նա  մե րի կյան ամ բողջ գրա կա նու թյան 
վրա, ին չը պար զո րոշ նկա տե լի է մաս նա
վո րա պես Կար պեն տի ե րի եր կե րում, ա պա 
կան գրա կան ա վան դույթ ներ, ո րոնք տա 
րած ված են լա տի նա մե րի կյան կոնկ րետ 
մեկ կամ մի քա նի ե րկր նե  րում։ 

Կու բա ցի գրող Խոր խե Սա լա մե ան, 
խո սե լով լա տի նա մե րի կյան ե րկր նե րի 
մշա կույ թի և այդ մշա կույ թի եվ րո պա կան 
ըն կալ ման մա սին, գրում է. «Եվ րո պա
ցու հա մար այն փաս տը, որ Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յի ե րկր նե րը գտն վում են այլ աշ
խար հա մա սում, որ նրանց պատ մա կան 
ծա գու մը մի ա տե սակ է, որ այդ ե րկր նե րում 
դա վա նում են մի ևնույն կրո նը, խո սում միև

3  Carpentier Alejo. Tientos y diferencias. Habana, 1966, 
p. 32
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նույն լեզ վով, կա րող է դառ նալ լա տի նա մե
րի կյան ը նդ հա նուր մշա կույ  թի ծան րակ շիռ 
ա պա ցույ ցը։ Սա կայն, ե թե ի րե րին ա վե լի 
ու շա դիր նա յենք, ե թե ա ռա վել հան գա մա
նա լի ու սում նա սի րենք այդ ե րկր նե րից յու
րա քան չյու րի պատ մու թյունն ու տար բե րիչ 
ա ռանձ նա հատ  կու թյուն նե րը, ա պա ան
մի ջա պես պարզ կդառ նա, որ Լա տի նա 
կան Ա մե րի կա յի մա սին պատ կե րա ցու մը` 
որ պես մի ա տարր աշ խար հա մա սի, շատ 
մա   կե րե սա յին է»1։ Խ. Սա լա մե ա յի նշած 
տար բե րիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ի րենց խոր ար տա ցո լումն են գտել 20–րդ 
դա րի լա տի նա մե րի կյան գրա կա նու թյան 
մեջ, ո ւր պար  զո րոշ տա րան ջատ վում են 
ը նդ հա նու րը, ո րը բնո րոշ է ը նդ հան րա
պես լա տի նա մե րի կյան գրա կա նու թյա նը, 
և մաս նա վո րը, ո րը կապ ված է կոնկ րետ 
այս կամ այն ե րկ րի պատ մու թյան, մշա
կույ թի ու կեն ցա ղի հետ։ Ու սա նո ղու թյա
նը, որ պես դրա վառ ա պա ցույց, կա րե լի է 
մատ նան շել մեք սի կա կան ի րա կա նու թյու
նը. իս պա նա կան Ա մե րի կա յի կազ մի մեջ 
մտ նող ժո ղո վուրդ նե րի ըն  կե րակ ցու թյան 
մեջ Մեք սի կան ա ռանձ նա նում է խոր ի նք
նա տի պու թյամբ և իր բնույ թին ան խախտ 
հա վա տար մու թյամբ։

 Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի ե րկր նե րում 
հաս տատ ված բռ նա պե տա կան ռե ժիմ նե
րով պայ  մա նա վոր ված` աշ խար հա մա սի 
գրա կա նու թյան մեջ ա ռաջ նա յին դեր է խա
ղում, այս պես կոչ ված, «բռ նա պե տա կան 
վե պի» ժան րը, ո րի տա րա տե սակ նե րից 
մե կը` « հե ղա փո խա կան վե պը», լայն տա
րա ծում է գտել Մեք սի կա յում և լա տի նա
մե րի կյան մի շարք այլ ե րկր նե րում։ Ո րոշ 
ե րկր նե րում էլ, ի նչ պես, ա սենք, Կո լում բի
ա յում և Վե նե սու ե  լա յում, բռ նա պե տու թյան 

1   Саломеа Х., Культура и люди Латинской Америки., 
«В защиту мира», 1957, № 69

թե մա յի հետ մեկ տեղ 20–րդ դա րի գրա կա
նու թյան մեջ մեծ տա րա ծում գտավ « հո ղի 
վե պի» ժան րը կամ « տե լու րիս տա կան ար
ձա կը», ո րն իր ան վա նումն ստա ցել է լա
տի նե րեն «Tellus»` « հող» բա ռից։

 Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի կյան քի ու 
գրա կա նու թյան ի նք նա տի պու թյու նը պայ
մա նա    վոր ված է նաև այդ ե րկր նե րում 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քի ու ծի սա կա
տա րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րով։ Ի տար  բե րու թյուն Եվ րո պա յի` Լա
տի նա կան Ա մե րի կա յում սևա մորթ նե րի 
ու հնդ կա ցի նե րի շր ջա նում քրիս տո նե ու
թյու նը, սկ սած 16–րդ դա րից, տա րած վում 
էր բռ նի ու ժով, ին չի պատ ճա ռով էլ շատ 
հա ճախ հան դի պում էր վեր ջին նե րիս դի
մադ րու թյանն այն ա ռու մով, որ թե՛ սևա
մորթ նե րը և թե՛ հնդ կա ցի նե րը Լա տի նա
կան Ա մեր կա յում դար ձան ի րենց նախ կին 
կրո նի` հե թա նո սու թյան և հե թա նո սա կան 
ծի սա  կա տա րու թյուն նե րի կրող ներն ու 
պահ պա նող նե րը։ Նեգ րա կան Օ լիմ պո սի 
ա ստ ված նե  րն ստա ցան ի րենց նոր` կա թո
լիկ սր բե րի ա նուն նե րը, ին չը տե ղի ու նե
ցավ նաև հե թա նոս նե րի մի շարք տո նե
րի ան վա նում նե րի հետ։ Այլ կերպ ա սած` 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի նվաճ ման ժա
մա նակ նե րից սկ սած` « ժո ղովր դա կան» 
կրո նը ո րո շա կի ո րեն տար բեր վում էր պե
տա կան– պաշ տո նա կա նից, ին չը պահ
պան վում է մինչ օ րս։ Նշե լի է, որ հա կա
սու թյունն ա ռա վել նկա տե լի էր դառ նում 
հե ղաշր ջում նե րի ու ա պս տամ բու թյուն նե
րի ժա մա նակ, ե րբ ժո ղո վուր դը հան դես էր 
գա լիս որ պես « հե րե տի կոս»` պայ քա րե լով 
ոչ մի այն իր ի րա վունք նե րի, այլև կրո նի 
հա մար։

 Լա տի նա մե րի կյան « հո ղի վե պի» 
ժանրն է ա պես կապ ված է հնդ կա ցի նե րի 
պատ մու թյան ու կեն ցա ղի հետ։ Կոն կիս
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տա յի ժա մա նակ նե րից հնդ կա ցի նե րին մշ
տա պես հե տա պն դում է ին սովն ու ա մե նա
տար բեր հի վան դու թյուն նե րը։ Հա րուստ 
բնաշ խար հում ապ րող հնդ կա     ցի նե րը 
հյուծ վել է ին, տա ռա պում է ին ֆի զի կա կան 
բազ մա թիվ ա րատ նե րով։ 1930 –ա կան 
թվա կան նե րից սկ սած` « հո ղի վե պի» ժան
րով ստեղ ծա գոր ծում էր նաև պե րու ա ցի 
գրող Խ. Մ. Ար գի դա սը։ Նա հայտ նի է այս 
թե մա յով գր ված ոչ մի այն « Ջու րը» (1935) 
վի պակ նե րի ու պատմ վածք նե րի ժո ղո վա
ծո ւով, այլ նաև վե պե րով։ Ի նչ պես նշում 
են լա տի նա մե րի կա ցի քն նա դատ նե րը, 
« Խոր գե տե րը» վե պի լույս ըն ծա յու մը խո
շոր ի րա դար ձու թյունն էր ոչ մի այն Ան դյան 
ե րկր նե րի տա րա ծա շր ջա նի, այ լև ամ բողջ 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի գրա կա նու թյան 
կյան քում։ 

Ու սա նո ղը պետք է ի մա նա, որ հնդ կա
ցու հո գին բա ցա հայ տե լու հա մար պետք է 
հաս կա նալ նրա սր բա զան վե րա բեր մուն քը 
հո ղի ու բնու թյան հան դեպ։ Այս տե սա կե
տը հաս տա տում են բո լոր այն լա տի նա մե
րի կա ցի գրող նե րը, ո րոնք ստեղ ծա գոր ծում 
են « հո ղի վե պի» ժան րով։ Մաս նա վո րա 
պես Աս տու րի ա սը, ո րի՝ «Ե գիպ  տա ցո րե նի 
մար դիկ» (1949), « Բա նա նա յին ե ռագ րու
թյու նը» և « Թաղ ված նե րի աչ քե րը» (1960) 
ստեղծագործությունները գր ված են « հո ղի 
վե պի» ժան րով։ Դեռևս 1920 –ա կան թվա
կան նե րին նա իր «Հնդ կա ցի նե րի սո ցի ա
լա կան խն դիր նե րը» (1923) և « Նոր կյան քի 
կա ռու ցում» (1928) աշ խա տու թյուն նե րում 
ան դրա դառ նում է հնդ կա ցի նե րի խն դիր
նե րին` մի ա  ժա մա նակ ցույց տա լով, որ այս 
ժո ղո վուրդ նե րը սեր տո րեն կապ ված են 
հո ղի հետ։ Այս ա ռու մով խորհր դան շա կան 
է «Ե գիպ տա ցո րե նի մար դիկ» վե պի վեր
նա գի րը, ո րը գրո ղը վերց րել է մա յա– կի չե 
ժո ղովր դի « Պո պոլ– Վուխ» ա ռաս պե լա բա

նու թյու նից, և ո րին հա ճախ ան դրա դառ
նում է նաև Կար պեն տի ե րը։ Հա մա ձայն 
հնդ կա ցի ա կան « Պո պոլ– Վու խի»` հե
թա նո սա կան ա ստ  ված նե րը մարդ կանց 
ա րա րել են ե րեք ան գամ։ Ա ռա ջին եր
կու փոր ձերն ա վարտ վել են ան հա ջո ղու
թյամբ. կա վից ու փայ տից ծն ված մար
դիկ ան կա  տար ա րա րած ներ է ին։ Մի այն 
եր րորդ փոր ձից ա ստ ված ներն ստա ցան 
ցան կա լի ա րդ յուն քը. ե գիպ տա ցո րե նից 
ծն ված մար դիկ կեն սու նակ է ին ու գի տա
կից։ Ը ստ հնդ կա ցի ա կան ա ռաս պե լա
բա նու թյան` հենց նրան ցից է ա ռա ջա ցել 
ժա մա նա կա կից մարդ կու թյու նը։ Այս մեկ
նա բա նու թյուն նե րից հաս կա նա լի է դառ
նում, որ հնդ կա ցի ա կան պա տում նե րում 
հո ղը ներ կա յաց վում է որ պես կեն դա նի 
ա րա րած, յու րօ րի նակ ա րա րիչ, ո րը ոչ մի
այն ծնում է մար դուն, այլև կեն սա կան ո ւժ 
հա ղոր դում նրան։ Ա վե լաց նենք նաև, որ 
« Պո պոլ– Վուխ» և « Կոկ չի կել նե րի տա րեր
գու թյուն նե րը» ա ռաս պե լա բա նու թյան վրա 
է հեն վում լա տի նա մե րի կյան « մո գա կան 
ռե ա լիզ մի» գրա կան ո ւղ ղու թյու նը, ո րի 
հիմ քում, ը ստ է ու   թյան, ըն կած են հնդ կա
ցի նե րի տո տե միս տա կան հա վատ քը, աշ
խար հըն կա լու մը, ո րում շր ջա պա տող աշ
խար հը ներ կա յաց նում է որ պես մի ա ձույլ 
մի աս նու թյուն։ 

Որ պես զի ու սա նող նե րը չգտն վեն պա
սիվ ո ւնկնդ րո ղի դե րում, դա սա խոսն ը նդ
հա տում է դա սը և նո րից հար ցեր է ո ւղ ղում 
լսա րա նին նա խորդ նյու թի վե րա բե րյալ։ Եվ 
դա ար վում է պար բե րա բար՝ մո տա վո րա
պես յու րա քան չյուր 20 րո պեն մեկ։ Այս պես՝ 

1. Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում 
« մո գա կան ռե ա լիզ մի» ո ւղ ղու թյու նը, և ով
քե՞ր են դրա հիմ նա դիր ներն ու նշա նա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը լա տի նա մե րի կյան 
ար ձա կում։
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2.  Ու սա նող ներն ա րդյոք կա րո՞ղ են 
նա խօ րոք հանձ նա րար ված գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նից տար բե րա կել 
20–րդ դա րի լա տի նա մե րի կյան ար ձա կում 
լայն տա րա ծում գտած ժան րե րը («բռ նա
պե տա կան վեպ», « հե ղա փո խա կան վեպ», 
« հո ղի վեպ»)։

3. Գ րա կան որ ևէ կոնկ րետ նյու թի, 
ա սենք, Աս տու րի ա սի «Ե գիպ  տա ցո րե նի 
մար դիկ» եր կի օ րի նա կով կա րո՞ղ են բնու
թագ րել « հո ղի վե պի» ժան րային յու րա
հատ կու թյուն նե րը։

4.  Ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան 
միև նույն նյու թի՝ « Պո պոլ– Վուխ» ա ռաս
պե լա  բա նու թյան օգ տա գործ ման ի ՞նչ ը նդ
հան րու թյուն ներ ու տար բե րու թյուն ներ ու
նեն Աս տու րի ասն ու Կար պեն տի ե րը։ 

Կշ ռա դատ ման փուլ 
Սա ամ բողջ դա սի ըն թաց քում կա տար

ված բո լոր քայ լե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
եզ րա հան գում նե րի ամ փո փումն է։ Դա սա
խոսն օգ նում է, որ ու սա նո ղը հան րա գու
մա րի բե րի իր գի տե լիք նե րը, ա ռանձ նաց
նի հիմ նա կան ու ե րկ րոր դա կան մտ քե րը, 
հաս կա ցու թյուն նե րը, կար ևո րի դրանք, 
դարձ նի դրանք իր սե փա կա նու թյու նը։ 

Դա սա խո սը լսա րա նին է ո ւղ ղում հետ ևյալ 
ամ փո փիչ հար ցե րը.

1.  Ժան րա յին ի ՞նչ տրանս ֆոր մա ցի
ա նե րի է են թարկ վել Լա տի նա կան Ա մե րի
կա  յի ար  ձա կը։

2.  Սո ցի ալ– պատ մա կան և սո ցի
ալ– քա ղա քա կան ի ՞նչ զար գա ցու մներ ու 
դրանց հիմ քում ըն կած ի ՞նչ ա ռաս պե լա բա
նու թյու ն, կեն  սա փի լի սո փա յու թյու ն են առ
կա այդ ար ձա կում։ 

Այդ ա մե նին պետք է հետ ևի դա սա խո սի 
ամ փո փիչ հի շե ցու մը, ո րը կընդ հան րաց նի 
մա տուց վող նյու թը, այն է՝ ա ռաս պե լա բա
նու թյունն ու ֆան տաս տի կան առ կա են 
ոչ մի այն այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, 
ո ւր ար ձա կա գիր ներն ան դրա դառ նում են 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի պատ մա կան 
ա կունք նե րին ու զար   գաց ման ու ղուն, այլև 
այդ պատ մա կան ա վան դույթ նե րի և մտա
ծո ղու թյան վրա են հիմն վում ներ կա ի րա
կա նու թյու նը կեր տող նրանց ժա ռանգ նե րի 
մեն տա լի տետն ու աշ խարհ ըն կա լու մը։ Այլ 
կերպ ա սած` խնդ րո ա ռար կա աշ խար հա
մա սի ար ձա կը ևս ո ւղ ղա կի կամ միջ նոր
դա վոր ված ա ռն չու թյուն ու նի այդ ա կունք
նե րի ու ա վան դույթ նե րի հետ։
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Преподавание латиноамериканской прозы в вузе
Л. Петросян

Статья посвящена особенностям преподавания латиноамериканской художест вен
ной прозы в бакалавриате и на спецкурсах магистратуры специальных факультетов. В 
частности, особое внимание уделено стилю «магического реализма» и жанровым транс
формациям прозы («деспотический роман», «революционный роман», «роман земли»).

Teaching of Latin American Prose in the University
L. Petrosyan

The article touches upon the peculiarities of teaching Latin American prose at the facul
ties on specialty in courses for bachelor and masters degree. It mainly focuses on transfor
mations of the style of ‘magical realism’ (՛totalitarian novel՛, ‘revolutionary novel’, ’soil novel’).
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Ա ՇՈՏ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ

 ՀԱՍ ՄԻԿ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ 

ԼԱ ՏԻ ՆԵ ՐԵ ՆԻ ԳՈՅԱ ԿԱ ՆԻ
 ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Լա տի նե րե նի ու սու ցու մը ոչ մի այն կի
րա ռա կան, գործ նա կան, այլև լայն կր թա
կան, մշա կու թային, դաս տի ա րակ չա կան, 
աշ խար հա յաց քային նշա նա կու թյուն ու
նի։ Այդ պատ ճա ռով լա տի նե րե նի դա սա
վան դու մը դա րեր ի վեր կար ևո րում են 
աշ խար հի շատ ե րկր նե րի ա ռա ջա տար 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ։ Ո րո
շա կի ժա մա քա նա կով լա տի նե րեն են ու
սում նա սի րում ա պա գա բա նա սեր նե րը, 
եվ րո պա կան լե զու ներ ու սում նա սի րող
նե րը, բժիշկ նե րը, դե ղա գործ նե րը, ի րա
վա բան նե րը, դի վա նա գետ նե րը, կեն սա
բան նե րը, քի մի կոս նե րը, ֆի զի կոս նե րը, 
պատ մա բան նե րը, ազ գագ րա գետ նե րը, 
ա ստ վա ծա բան նե րը և այլք։ Այդ պայ մա
նա վոր ված է դա րե րի ըն թաց քում հռո
մե ա կան եր բեմ նի հզոր պե տու թյան և 
լա տի նե րե նի դե րա կա տա րու մով հա մաշ
խար հային քա ղա քակր թու թյան պատ
մու թյան մեջ։

Լա տի նե րե նը (lingua Latina)1 հն դեվ
րո պա կան լեզ վա կան հա մա կար գի հնա
գույն լե զու նե րից է։ Մ.թ.ա. հա րյու րա վոր 

1  È»½íÇ ³ÝáõÝÁ Í³·»É ¿ ²å»ÝÇÝÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½áõ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ ·ïÝíáÕ È³óÇáõÙ (Latium) 
áã Ù»Í Ý³Ñ³Ý·áõÙª îÇµ»ñ (Tiberis) ·»ïÇ ÑáíïáõÙ, 
³åñáÕ ó»ÕÇª É³ïÇÝ³óÇÝ»ñÇ, É³ïÇÝÝ»ñÇ (Latini) 
³ÝáõÝÇó: È³óÇáõÙ Ý³Ñ³Ý·Ç ·ÉË³íáñ ù³Õ³ùÁ 
ÐéáÙÝ (Roma) ¿ñ, áñÇ ³ÝáõÝÇó ÙÇ³íáñí³Í µáÉáñ 
ó»Õ»ñÝ Çñ»Ýó ÏáãáõÙ էին ÑéáÙ»³óÇÝ»ñ (Romani): 
ø³Õ³ùÇ ³ÝáõÝÇó ¿É ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ßñç³Ý³éíáõÙ 
¿ ÑéáÙ»³Ï³Ý, éáÙ³Ý³Ï³Ý »½ñáõÛÃÝ»ñÁ 
(É³ïÇÝ³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë 
ØÏñïãÛ³Ý Ü., Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., È³ïÇÝ»ñ»ÝÇ 
Ó»éÝ³ñÏ, ºñ., 2014 Ã., ¿ç 3–10):

տա րի ներ ա ռաջ ժա մա նա կա կից Ի տա
լի այի տա րած քում խոս վող հիմ նա կան 
եր կու լե զու նե րի՝ օս կե րե նի և ո ւմբ րե րե
նի հետ այն կազ մում է հն դեվ րո պա կան 
լեզ վաըն տա նի քի ի տա լա կան ճյու ղը։ 
Հե տա գա յում լա տի նե րե նը տա րած վեց 
Ա պե նի նյան ամ բողջ թե րակղ զում, ի սկ 
Հռո մե ա կան կայս րու թյան ձևա վո րու մից 
հե տո և ան նա խա դեպ նվա ճո ղա կան քա
ղա քա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
նաև դար ձավ Ա րևմ տյան Եվ րո պայի, 
Ա սի այի շատ տա րածք նե րի, Աֆ րի կայի 
հյու սի սային մա սե րի հա ղոր դակ ցա կան 
գե րիշ խող լե զուն։ Հռո մե ա կան լե գե ոն նե
րը և ա ռևտ րա կան նե րը նվաճ ված ե րկր
ներ է ին բե րում ոչ մի այն հռո մե ա կան 
քա ղա քա կան կար գը, մշա կույ թը և այլն, 
այլև ժո ղովր դա կան կամ խո սակ ցա կան 
լա տի նե րե նը (sermo vulgaris), ո րը մե ծա
պես ազ դում էր նվաճ ված ե րկր նե րի ժո
ղո վուրդ նե րի լեզ վա կան հա մա կար գե րի 
վրա։ Ճիշտ է, Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
ան կու մից հե տո (ըն դուն ված է մ.թ. 476 թ.) 
տե ղա կան լե զու նե րը ու խոս վածք նե րը 
սկ սում են ա վե լի ի նք նու րույն զար գա նալ, 
սա կայն նրանք ար դեն ան դառ նա լի ո րեն 
կրել է ին լա տի նե րե նի հս կա յա կան ազ
դե ցու թյու նը։ Եվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե
րի ձևա վոր մա նը զու գըն թաց ստեղծ վում 
են նաև նրանց ազ գային լե զու նե րը, և 
լա տի նե րե նի հիմ քի վրա (VIII–XIII դա րե
րում) կազ մա վոր վում են ժա մա նա կա կից 
ռո մա նա կան լե զու նե րը՝ ի տա լե րե նը, իս
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պա նե րե նը, պոր տու գա լե րե նը, կա տա
լա նե րե նը, ֆրան սե րե նը, ռու մի նե րե նը, 
պրո վան սա լե րե նը, ռե տո ռո մա նե րե նը, 
մոլ դա վե րե նը։ Ան մաս չմ նա ցին լա տի
նե րե նի տա րա տե սակ լեզ վա կան ազ դե
ցու թյուն նե րից նաև ան գլե րե նը, գեր մա
նե րե նը (գեր մա նա կան ճյու ղի լե զու ներ), 
ռու սե րե նը (ս լա վո նա կան ճյու ղի լե զու), 
ո րոշ չա փով նաև հայե րե նը (հայ կա
կան ճյու ղի լե զու) և այլն։ Լա տի նե րե նի 
ներ կա յու թյու նը եր ևում է եվ րո պա կան 
(և ոչ մի այն) շատ լե զու նե րի բա ռա պա
շա րում, նաև քե րա կա նա կան կա ռուց
ված քում։ Այդ պատ ճա ռով լա տի նե րե նի 
բա ռա պա շա րի և քե րա կա նա կան կա
ռուց ված քի ի մա ցու թյու նը կհեշ տաց նի 
եվ րո պա կան շատ լե զու նե րի ու սու ցու մը 
և յու րա ցու մը։ Բա ցի այդ` լա տի նե րե նը, 
լի նե լով հն դեվ րո պա կան հնա գույն լե զու
նե րից, իր բա ռա պա շա րում ու քե րա կա
նա կան կա ռուց ված քում ո րո շա կի ո րեն 
ամ բա րել է հն դեվ րո պա կան նա խա լեզ վի 
տար րեր, ո ւս տի բո լոր ժա մա նակ նե րում 
լեզ վա բան նե րի, եվ րո պա կան լե զու ներ 
ու սում նա սի րող նե րի և, ը նդ հան րա պես, 
բա նա սի րա կան զա նա զան մաս նա գի
տու թյուն նե րի ու սու ցու մը կար ևոր վում է 
լա տի նե րե նի ո րո շա կի ի մա ցու թյամբ։ 
Եր կար դա րեր (մինչև XVIII դա րը) լա
տի նե րե նը ե ղել է նաև եվ րո պա կան գի
տու թյան հիմ նա կան լե զուն, նրա նով են 
գր վել գի տա կան տար բեր բնա գա վառ
նե րին վե րա բե րող աշ խա տու թյուն ներ, 
լա տի նա կան (նաև հու նա կան) ար մատ
նե րով կազմ վել ու այ սօր էլ կազմ վում են 
շատ գի տու թյուն նե րի տեր մին ներ. ո ւս տի 
լա տի նե րե նը գի տու թյան ու մի ջազ գային 
տեր մի նա բա նու թյան ու տեր մի նա շի նու
թյան լե զուն է։ Վեր ջա պես, Հին Հռո մը 
մարդ կային քա ղա քակր թու թյա նը թո ղել 

է հս կա յա ծա վալ մշա կու թային ժա ռան
գու թյուն՝ գի տա կան, գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյուն, ի մաս տա լից ա սույթ
ներ, դարձ վածք ներ, ա սաց վածք ներ, 
դի պուկ ար տա հայ տու թյուն ներ, ո րոնք 
տա րա տե սակ ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ան սպառ շտե մա րան են տար բեր մաս
նա գի տու թյուն նե րի և, ը նդ հան րա պես, 
կրթ ված մարդ կանց հա մար։ 

 Ա ռանձ նաց վում է լա տի նե րեն գրա
կան լեզ վի զար գաց ման տար բեր ժա
մա նա կաշր ջան ներ1։ Լեզ վի դա սա կան 
շր ջա նը (մ.թ.ա. I – մ.թ. I, II դա րեր) հա
մընկ նում է Հան րա պե տու թյան շր ջա նի 
հետ, և լա տի նե րե նը ձեռք է բե րում նոր 
դրս ևո րում ներ՝ ար տա հայտ չա կա նու
թյուն, բա ռա պա շա րի մշակ վա ծու թյուն ու 
ան նա խա դեպ կա տա րե լա գոր ծում, քե
րա կա նա կան կուռ ու տրա մա բա նա կան 
կա ռուց վածք։ Մար կոս Տուլ լի ոս Ցի ցե րո
նի (106–43 մ.թ.ա.), Գայոս Հու լի ոս Կե
սա րի (100–44 մ.թ.ա.) հռե տո րա կան և 
պատ մա կան ար ձակ գոր ծե րում և Պուբ
լի ուս Վիր գի լի ոս Մա րո նի (70–29 մ.թ.ա.), 
Քվին տոս Հո րա ցի ոս Ֆլա կո սի (65–8 
մ.թ.ա.), Պուբ լի ոս Օ վի դի ոս Նա սո նի (43 
մ.թ.ա. – 18 մ.թ.) և ու րիշ նե րի չա փա ծո
յում լա տի նե րե նի ներ դաշ նա կու թյու նը 
հաս նում է կա տա րե լու թյան բարձր աս
տի ճա նի, և այս ժա մա նա կաշր ջանն է, 
ո րը պատ մու թյան մեջ հայտ նի է հռո մե ա
կան գրա կա նու թյան ոս կե դար ա նու նով, 
ի սկ լե զուն՝  դա սա կան։ Այս դա րաշր ջա նի 
լա տի նե րենն է, որ դա սա վանդ վում է աշ
խար հի բո լոր բարձ րա գույն ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում։

Մինչև լա տի նե րե նի գո յա կան նե րի ու
սուց ման ո րոշ հար ցե րի պար զա բա նու մը 

1  ßðõî Â. Í. è Ëîáîäà Â. È., Ëàòèíñêèé ÿçûê, Ìîñêâà, 
1969, ñòð. 9–15.
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պետք է նշել, որ լա տի նե րե նը թե քա կան 
լե զու է, և նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի 
հա րա բե րու թյուն ներն ու կա պե րը ո րոշ
վում ու ա պա հով վում են բա ռաձ ևե րով, 
ո րոնք ձևա վոր վում են հիմք + մաս նիկ 
կա ղա պա րով։ Մաս նիկ նե րը հա ճախ մեկ 
կամ մի քա նի քե րա կա նա կան կար գե րի 
ցու ցիչ ներ ե ն։ Այս հատ կա նի շից ել նե լով՝ 
լա տի նե րե նը դաս վում է հա մադ րա կան 
լե զու նե րի շար քին, ո րի բա ռե րը նույն 
ձևում հա մադ րում են մի ա ժա մա նակ բա
ռային և քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը, 
ի սկ նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի դա
սա վո րու թյու նը հա մե մա տա բար ա զատ 
է։ Լա տի նե րե նը իր քե րա կա նա կան 
կա ռույ ցով շատ նման է ի տա լե րե նին, 
իս պա նե րե նին, ռու սե րե նին, գեր մա
նե րե նին, գրա բա րին, ո րոշ չա փով հայե
րե նին, տար բեր է ան գլե րե նից։ 

Որ պես խոս քի մաս՝ լա տի նե րե նում 
գո յա կան նե րը (նաև այլ լե զու նե րում) 
բնո րոշ վում են յու րա հա տուկ ի մաս տային 
հատ կա նի շով՝ ցույց տա լով ա ռար կա կամ 
ա ռար կայի գա ղա փար. սրա նով էլ տար
բեր վում են ու րիշ ու հա րա բե րա կից մյուս 
խոս քի մա սե րից։ Սույն աշ խա տան քում 
մենք չենք ան դրա դառ նա գո յա կա նի բա
ռաի մաս տային խմ բե րի ա ռանձ նաց մա
նը (հա տուկ և հա սա րակ, թանձ րա ցա
կան և վե րա ցա կան, ան ձ և իր), քա նի որ 
խոս քի մա սե րը լեզ վի կա ռուց ված քի մեջ 
և ու սուց ման գոր ծըն թա ցում շատ ա վե լի 
կար ևոր են ի րենց քե րա կա նա կան կող
մով, ո րով և տար բե րակ վում են լեզ վի 
բա ռա պա շա րի բազ մա հա զա րա նոց այլ 
բա ռե րից։ 

Լա տի նե րե նի գո յա կա նը (nomen sub
stantivum) ու նի հետ ևյալ քե րա կա նա կան 
կար գե րը։ Նախ, լա տի նե րե նի գո յա
կան նե րը, ի տար բե րու թյուն հայե րե նի, 

ան գլե րե նի, ու նեն սե ռի (genus) քե րա
կա նա կան կարգ (ռու սե րե նի նման), և 
յու րա քան չյուր գո յա կան պատ կա նում է 
քե րա կա նա կան ե րեք սե ռե րից որ ևէ մե
կին. ա րա կան (genus masculīnum), ի գա
կան (genus fēminīnum), չե զոք (genus 
neutrum). գո յա կա նի՝ այս ե րեք սե ռե րից 
մե կին պատ կա նե լը ո րոշ վում է կա՛մ բա
ռի մաս տով, կա՛մ բա ռի ձևա վոր վա ծու
թյամբ (ո րո շա կի վեր ջա վո րու թյան, բա
ռա կազ մա կան ա ծան ցի առ կա յու թյուն)։ 
Ը ստ բա ռե րի ի մաս տի՝ ա) միշտ ա րա կան 
սե ռի են քա մի նե րի, ա միս նե րի, գե տե րի 
ա նուն նե րը՝ Lips –  հա րա վարևմ տյան քա
մի, Aprilis  – ապ րիլ, Tiberis –  Տի բեր գետ, 
բ) ի գա կան սե ռի են ծա ռե րի, ե րկր նե րի, 
քա ղաք նե րի, կղ զի նե րի ա նուն նե րը` pirus 
–  տան ձե նի, Aegyptus  – Ե գիպ տոս, Roma 
– Հ ռոմ, Rhodus –  Ռո դոս (կղ զի Փոքր 
Ա սի ա յում՝ հա մա նուն քա ղա քի մոտ), գ) 
չե զոք սե ռի են չհո լով վող (indeclinabilia) 
գո յա կան նե րը և ոչ գծային բա ռա կազ
մու թյամբ գո յա կա նա ցած բա ռե րը pon
do –  ֆունտ, gummi –  բու սա խեժ, mane 
 – ա ռա վոտ, դ) գոր ծող ան ձ ցույց տվող 
ո րոշ գո յա կան ներ կա րող են գոր ծած
վել եր կու սե ռով՝ ա րա կան և ի գա կան. 
այս պես կոչ ված, ը նդ հա նուր սեռ (genus 
commūne) ու նե ցող գո յա կան ներ են ci
vis –  քա ղա քա ցի, քա ղա քա ցու հի, incola 
– բ նա կիչ, բնակ չու հի, infans  – ե րե խա՝ 
թե՛ տղա, թե՛ աղ ջիկ, parens – ծ նող՝ թե՛ 
հայր, թե՛ մայր, բա ռե րը։ Ը նդ ո րում՝ լա
տի նե րե նի սե ռե րը սո վո րեց նե լիս պետք 
է նկա տի ու նե նալ, որ տար բեր լե զու նե րի 
նույ նի մաստ բա ռե րի սե ռե րը կա րող են 
չհա մընկ նել. այս պես закон (օ րենք) բա ռը 
ռու սե րե նում ա րա կան սե ռի է, ի սկ լա տի
նե րե նում՝ lex (օ րենք) ի գա կան։ Ա նհ րա
ժեշտ է հի շել այս սե ռե րի ան վա նում նե րի 
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ա ռա ջին տա ռե րը, ո րոն ցից հե տո (m, f, 
n) հա մա ռո տագ րու թյան ժա մա նակ ըն
դուն ված չէ կետ դնել։

 Գո յա կա նի թվի (numerus) կար գով 
ար տա հայտ վում է ա ռար կա նե րի քա
նա կը քե րա կա նա կան վե րա ցար կու մով՝ 
մեկ ա ռար կա և մե կից ա վե լի։ Լա տի
նե րե նում տար բե րակ վում է եր կու թիվ՝ 
ե զա կի (numũrus singulāris) և հոգ նա կի 
(numũrus plurālis)։ Այս թվե րի ի մաս տը 
հա մընկ նում է հայե րե նի, ի նչ պես նաև 
եվ րո պա կան լե զու նե րի ար տա հայ տած 
ի մաս տի հետ։ Ե թե գո յա կա նի ե զա կի 
թի վը շատ լե զու նե րում քե րա կա նա կան 
ձևային վեր ջա վո րու թյուն չու նի, ա պա 
դրան հա կադր վող հոգ նա կին, սո վո րա
բար, կազմ վում է բա ռա հա րա բե րա կան 
ձևույթ նե րով՝ մաս նիկ նե րով։ Լա տի նե րե
նի գո յա կա նը այս ո լոր տում դրս ևո րում է 
ը նդ գծ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն. գո
յա կան– բա ռույ թի վերջ նա մաս նի կը և՛ 
ո ւղ ղա կան հո լո վի, և՛ ե զա կի թվի, և՛ սե
ռի ցու ցիչ է, ի սկ հոգ նա կի ո ւղ ղա կա նի 
վեր ջա վո րու թյու նը՝ հո լո վի, հոգ նա կի 
թվի և սե ռի ցու ցիչ. այ սինքն՝ հոգ նա կի 
թի վը չու նի զուտ հոգ նա կի ա կերտ մաս
նիկ ներ, չնա յած թվի կար գը առ կա է գո
յա կա նի ա մեն մի ար տա հայ տու թյան մեջ 
և նրա գոր ծա ծու թյուն նե րում։ Սո վո րա
բար ա մեն գո յա կան լա տի նե րե նում կա
րող է կի րառ վել եր կու թվով, բայց ո րոշ 
բա ռեր գոր ծած վում են մի այն (tantum) 
ե զա կի (singularia tantum) թվով՝ ան հոգ
նա կան ներ, օ րի նակ՝ iustitia –ար դա րու
թյուն, argentum – ար ծաթ, amor –  սեր, 
sapientia –ի մաս տու թյուն (ռուս. любовь –  
սեր, дружба – ըն կե րու թյուն, ան գլ. love, 
friendship), կան մի շարք բա ռեր, ո րոնք 

գոր ծած վում են մի այն հոգ նա կի (pluralia 
tantum) թվով՝ ա նե զա կան ներ, օ րի նակ՝ 
alarii  – օգ նա կան ու ժեր, armamenta –  
հան դեր ձանք, liberi  – ե րե խա ներ, arma 
–  զենք1 (ռուս. ножницы – մկ րատ, брюкы 
–  տա բատ, ան գլ. the scissors, the trou
sers, գերմ. die Trummer, die Ferien), ի սկ 
ո րոշ բա ռե րի ի մաս տը հոգ նա կի թվում 
եր բեմն տար բեր վում է ե զա կի թվի ար
տա հայ տած ի մաս տից, օ րի նակ՝ copia 
(sing.) ա ռա տու թյուն, պա շար, copiae(pl.) 
զոր քեր, հրո սակ ներ, littera (sing.) տառ, 
litterae (pl.) գիր, գրա կա նու թյուն, գի տու
թյուն ներ (ռուս. час –  ժամ, часы –  ժա
մա ցույց, грязь –  կեղտ, грязы –  բու ժիչ 
մի ջոց՝ ցեխ, ան գլ. colour –  գույն, co
lours – դ րոշ, գերմ. die Kost – ս նունդ, die 
kosten – ծախ սեր)։ 

Լա տի նե րե նի գո յա կան նե րը ու նեն 
վեց հո լով (casus), ո րոնց գոր ծա ռույթ նե
րը հիմ նա կա նում հա մընկ նում են հայե
րե նի ու ռու սե րե նի հո լով նե րին. casus 
nominativus  – ուղ ղա կան հո լով. դր վում 
է են թա կան և բա ղադ րյալ ստո րո գյա լի 
ան վա նա կան մա սը՝ ստո րո գե լի ա կան 
վե րա դի րը, casus genetivus կամ geni
tivus –  սե ռա կան հո լով. հիմ նա կա նում 
հատ կա ցուց չի պաշ տոնն է, casus dati
vus–տ րա կան հո լով. ա նուղ ղա կի խնդ
րի հո լովն է. սո վո րա բար ցույց է տա
լիս ա ռար կա և ան ձ, ո րին ո ւղղ ված, 
հաս ցե ագր ված է գոր ծո ղու թյու նը, ca
sus accusativus– հայ ցա կան հո լով. ու ղիղ 

1  È»½í³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ï³ñµ»ñ 
É»½áõÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É: 
ºñ»Ë³ ̈  ½»Ýù µ³é»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ̈  ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõÙ 
áõÝ»Ý ¨° »½³ÏÇ, ¨° Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí, ÇëÏ ÙÏñ³ï ¨ 
ï³µ³ï µ³é»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ »½³ÏÇ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý 
ÙÏñ³ïÝ»ñ, ï³µ³ïÝ»ñ Ñá·Ý³ÏÇ Ó¨»ñÁ: 
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խնդ րի հո լովն է, casus ablativus –  բա
ցա ռա կան հո լով. լա տի նե րե նի ablativus 
հո լո վում մի ա խառն վել են եր բեմն գո յու
թյուն ու նե ցած ե րեք հո լով նե րի գոր ծա
ռույթ նե րը։ Բուն ablatīvus հո լո վը ցույց է 
տա լիս այն տե ղը, ո րից ծա գում է գոր ծո
ղու թյու նը, instrumentālis և locatīvus նշա
նա կել են հա մա պա տաս խա նա բար գոր
ծո ղու թյան մի ջոց և տեղ։ Հա մա տեքս տից 
կախ ված` ablatīvus –ը կա րող է ցույց տալ 
գոր ծող ան ձ, գոր ծո ղու թյան մի ջոց, գոր
ծո ղու թյան տեղ, ժա մա նակ, պատ ճառ, 
ձև, casus vocativus –  կո չա կան հո լով1. կո
չա կա նի հո լովն է։ Միշտ vocativus և nom
inativus հո լով նե րի վեր ջա վո րու թյուն նե րը 
հա մընկ նում են, բա ցի ե րկ րորդ հո լով
ման –us վեր ջա մաս նի կով գո յա կան նե րի 
(նաև ա ծա կան նե րի, թվա կան նե րի, ո րոշ 
դե րա նուն նե րի) հա րա ցույ ցում, ո րոնք 
vocativus –ում ու նեն –e մաս նի կը։ 

Ի հար կե, հո լո վա կան ամ բող ջա կան 
հա րա ցույ ցը լեզ վա կան կա ռուց ված քում 
շատ կար ևոր է, սա կայն ա ռանձ նա պես 
կար ևոր վում է գո յա կա նի սե ռա կա նի 
կազ մու թյան ու սու ցու մը, քա նի որ այն 
մշ տա պես ա ռնչ վում է գո յա կան նե րի 
հիմ քե րի ձևա վոր մա նը, հինգ հո լով ման 
տի պե րի ու հիմ քային ձայ նա վոր նե րի 
ա ռանձ նաց մա նը և լա տի նե րե նի տա րա
տե սակ բա ռա րան նե րից օ գտ վե լու գործ
նա կան հմ տու թյուն նե րին ու պա հանջ նե
րին։

 Գո յա կա նի կար գայ նաց ման կար ևո
րա գույն քե րա կա նա կան կար գե րից է 

1  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ³Ûë ÑáÉáíÁ 
ãÏ³. Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ïáã³Ï³ÝÁ ¹ñíáõÙ ¿ áõÕÕ³Ï³Ý 
ÑáÉáíáí: èáõë»ñ»ÝáõÙ ³Ûë ÑáÉáíÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 
í»ñ³åñáõÏ³ÛÇÝ Ó¨áí ¨ ·áñÍ³ÍíáõÙ Ñ³Ù³ï»ùëïÇ 
á×³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ûñÇÝ³Ïª Господи!, Боже!: 
àõÏñ³ÇÝ»ñ»ÝáõÙ ¨ µ»Éáéáõë»ñ»ÝáõÙ ³Ûë ÑáÉáíÁ 
ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ûñÇÝ³Ïª друже (друг–
Çó), сынку (сынок–Çó), Галю (Галя–Çó) ï»°ë ßðõî Â. Í. 
è Ëîáîäà Â. È., Ëàòèíñêèé ÿçûê, Ìîñêâà, 1969, ñòð. 29:

հո լո վու մը (declinatio), որ ը ան վան փո
փո խումն է հո լո վով և թվով։ Լա տի նե
րե նում, վեր ջա վո րու թյուն նե րով պայ մա
նա վոր ված, գո յա կան նե րը պատ կա նում 
են հինգ հո լո վում նե րից որ ևէ մե կին, և 
գո յա կան նե րի ու սու ցու մը սո վո րա բար 
ի րա կա նաց վում է հինգ հո լո վում նե րի 
ա ռանձ նաց մամբ, և այդ գոր ծըն թա ցում 
ներ կա յաց վում են գո յա կան նե րի քե րա
կա նա կան մյուս կար գե րը։ Գո յա կան նե
րի ա ռա ջին հո լով ման պատ կա նում են 
ե զա կի ո ւղ ղա կան հո լո վում –a վեր ջա
վո րու թյուն ու նե ցող ի գա կան սե ռի գո
յա կան նե րը, ո րոնք Gen. sing. ու նեն –ae 
հո լո վի չը։ Սրանք սո վո րա բար ի գա կան 
սե ռի են, որ պես բա ցա ռու թյուն` կան 
ա րա կան սե ռի, օ րի նակ՝ poēta, ae m– բա
նաս տեղծ, collega, ae m –ըն կեր, nauta, 
ae m– նա վաս տի, scriba, ae m–գ րա գիր, 
գրիչ, pirata, ae m– ծո վա հեն և ը նդ հա նուր 
սե ռի, օ րի նակ՝ incola, ae m, f–բ նա կիչ, 
բնակ չու հի, parricida, ae m, f– հա րա զա
տա սպան մի շարք գո յա կան ներ։ Ա ռա ջին 
հո լով ման հիմ քա կազ միչ հն չյու նը a–ն է, 
ո րը ա ռանձ նաց վում է Nom. pl.–ի –a–rum 
վեր ջա վո րու թյու նից2։ Լա տի նե րե նում հո
լո վում նե րի հա րա ցույց նե րը ա վե լի ար
դյու նա վետ է ու սու ցա նել հա րա ցու ցային 
ա ղյու սակ նե րի տես քով, որ տեղ կա րե լի է 
ար տա ցո լել և՛ հո լով նե րը, և՛ դրս ևոր վող 
ու վե րա կանգն վող հիմ քե րը, և՛ սե ռային 
տար բե րա կում նե րը, և՛ թվե րը, և՛ հո լո վա
կան վեր ջա վո րու թյուն նե րը։ 

Հո լով ման նմուշ amica, ae f ըն կե րու հի 
(հիմք` amicā–)։

 

2 ´áÉáñ ÑÇÝ· ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙù³Ï³½ÙÇã 
Ó³ÛÝ³íáñÝ»ñÝ ³Ýç³ïíáõÙ »Ý Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇ 
ÑáÉáíÇãÇóª –a–rum, –o–rum, –i–um, –u–um, –e–rum:
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Ի նչ պես տես նում ե նք, ո րոշ հո լով նե
րի վեր ջա վո րու թյուն նե ր հա մընկ նում ե ն՝ 
Nom. sing. և Voc. sing., Gen. sing և Dat. 
sing., Abl. sing.–ի ā–ն եր կար է` հա մե մա
տած Nom. և Voc. sing.–ի։ Հա մընկ նում են 
նաև Nom. և Voc., Dat. և Abl. pl.–ը1։ Հա
մընկ նող ձևե րը տար բե րակ վում են շա րա
հյու սա կան մա կար դա կում։ 

Երկ րորդ հո լով ման պատ կա նում են 
ե զա կի ո ւղ ղա կա նում ա րա կան սե ռի –ŭs, 
–er և չե զոք սե ռի –ŭm վեր ջա վո րու թյամբ 

1  ²ÛÅÙ É³ïÇÝ»ñ»ÝÇ ³é³çÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý terraª »ñÏÇñ, 
rosaª í³ñ¹, gloriaª ÷³éù, familiaª ÁÝï³ÝÇù, scientiaª 
·Çï»ÉÇù, natūraª µÝáõÃÛáõÝ, cultūraª ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ, 
mensūraª ã³÷, µ³é»ñÁ Ç±Ýã ï»ëù áõÝ»Ý éáõë»ñ»ÝáõÙ, 
³Ý·É»ñ»ÝáõÙ, ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ, ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝáõÙ, 
Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ: èáõë»ñ» ÝáõÙ, ëáíáñ³µ³ñ, É³ïÇÝ»ñ»Ý 
µ³é»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ó¨»ñÁª ðîçà, ôàìèëèÿ, 
íàòóðà, êóëüòóðà: üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ –a í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ 
ëá íáñ³µ³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ ã³ñï³ë³ÝíáÕ –e, ÇëÏ 
É³ïÇÝ»ñ»Ý –entia > –ence, ÇÝãå»ëª rose, terre, gloire, 
famille, science, nature, culture, mesure, ³Ý·É»ñ»ÝáõÙ 
ëáíáñ³µ³ñ –a >–e, –ia >–y,– ntia >–nce, –ura >–
ure, ÇÝãå»ëª rose, glory, family, science, nature, cul
ture, mea sure, ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝáõÙª –ia >–ie, ÇëÏ ÙÛáõë 
¹»åù»ñáõÙ ëáíáñ³µ³ñ –a ÁÝÏ ÝáõÙ ¿, ÇÝãå»ë` Fam
ilie, Natur, Kultur, µ³Ûó Rose: Ð³Û»ñ»ÝáõÙ ëñ³Ýù 
ëáíáñ³µ³ñ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ 
»Ý ¨ Ý»ñÏ³ Û³ó ÝáõÙ »Ý ÙÇçÝáñ¹ É»½íÇ (ëáíáñ³µ³ñ 
éáõë»ñ»ÝÇ) ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý Ó¨Á, ÇëÏ áñáß µ³é»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñ»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ó¨»ñ áõÝÇ, ÇÝãå»ëª 
í³ñ¹, ÁÝï³ÝÇù, »ñÏÇñ ¨Ý, µ³Ûó ÏáõÉïáõñ³ 
(Ùß³ÏáõÛÃ), Ý³ïáõñ³ (µÝáõ ÃÛáõÝ) ï»°ë ØÏñïãÛ³Ý Ü., 
Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., È³ïÇÝ»ñ»ÝÇ Ó»éÝ³ñÏ, ºñ., 2014 
Ã., ¿ç 23):

գո յա կան նե րը։ Այս հո լով ման հիմ քա կազ
միչ հն չյու նը –o–ն է։ Սա կայն հն չյու նային 
փո փո խու թյամբ պայ մա նա վոր ված` –o– 
հիմ քա կազ միչ ձայ նա վո րը ե րկ րորդ հո
լով ման հա րա ցու ցային ձևե րում ա վե լի քիչ 
է հան դես գա լիս, քան ա ռա ջին հո լով ման 
–a– հնչյու նը։ Ե րկ րորդ հո լով ման է պատ
կա նում նաև –ĭr վեր ջա վո րու թյամբ ա րա
կան սե ռի vir այր, տղա մարդ գո յա կա նը2։ 

Երկ րորդ հո լով ման ո րոշ հո լով նե րի 
վեր ջա վո րու թյուն նե ր նույն պես հա մընկ
նում են. ա) Dat. և Abl. sing.–ը ու նեն –o, 
ի սկ Dat. և Abl. pl.–ը` –is վեր ջա վո րու
թյուն, բ) չե զոք սե ռի բա ռե րի Acc.–ը և 
Voc.–ը միշտ նման են Nom.–ին և՛ ե զա կի, 
և՛ հոգ նա կի թվե րում, գ) չե զոք սե ռի հոգ
նա կի թվի Nom.–ը, Acc.–ը, Voc.–ը ու նեն 
նույն –a վեր ջա վո րու թյու նը։ Չե զոք սե ռի 
գո յա կան նե րի այս յու րա հատ կու թյու նը 
պահ պան վում է նաև եր րորդ և չոր րորդ 
հո լով նե րում, դ) Voc.–ը սո վո րա բար ի նք
նու րույն հո լո վային վեր ջա վո րու թյուն չու նի. 
այն հա մընկ նում է Nom.–ին, բա ցա ռու թյուն 
են կազ մում ե րկ րորդ հո լով ման –us–ով 
վեր ջա ցող բա ռե րը, ո րոնք ե զա կի Voc.–ում 

2  ºñÏñáñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³ñóáõó³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
ï»°ë ØÏñïãÛ³Ý Ü., Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., È³ïÇÝ»ñ»ÝÇ 
Ó»éÝ³ñÏ, ºñ., 2014 Ã., ¿ç 25–26:

հո լով singulāris pluralis sing. pl.

Nom.

Gen.

Dat.

Acc.

 Abl.

Voc.

amică

amicae

amicae

amicam

amicā

amică

amicae

amicārum

amicis

amicas

amicis

amicae

–ă

–ae

–ae

–am

–ā

–ă

–ae

–arum

–is

–as

–is

–ae
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ու նեն–ĕ վեր ջա վո րու թյու նը, ե) հիմ քա կազ
միչ –o–ն մնում է Dat. և Abl. sing.–ում, ի սկ 
հոգ նա կի թվում՝ Gen. և Acc. հո լով նե րում, 
զ) Nom. pl.–ը նման է Gen. sing.–ին։

 Լա տի նե րե նի եր րորդ հո լով ման գո
յա կան նե րն ու նեն ո րո շա կի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ, և նրանց ու սու ցու մը դա
սա վան դո ղից ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ է 
պա հան ջում. նախ պետք է ներ կա յաց նել, 
որ ա) մի այն այս հո լով ման են պատ կա
նում բո լոր ե րեք սե ռե րի գո յա կան նե րը, 
ո րոնք genetivus sing.–ում ու նեն –is վեր ջա
վո րու թյուն, բ) պատ մա կա նո րեն եր րորդ 
հո լով ման մեջ մի ա վոր վել են եր կու տի պի 
հիմ քեր՝ բա ղա ձայ նա կան և –i– ձայ նա վո
րի, գ) գո յա կա նի հիմ քը ե զա կի ո ւղ ղա կա
նում հա ճախ չի դրս ևոր վում1. այն ո րոշ
վում է` Gen. sing.–ի –is վեր ջա վո րու թյու նը 
հա նե լով, դ) եր րորդ հո լով ման են թարկ վող 
բա ռե րի մի մա սը ե զա կի ո ւղ ղա կան և սե
ռա կան հո լով նե րում վան կե րի նույն քա
նակն ու նեն և կոչ վում են հա վա սա րա վանկ 
(parisyll։bae) բա ռեր, ի նչ պես՝ navis, navis f 
նավ, vulpes, vulpis f աղ վես, unguis, unguis 
f ե ղունգ, ի սկ ե թե ոչ հա վա սար թվով վան
կեր՝ ան հա վա սա րա վանկ (imparisyll։bae), 
ի նչ պես՝ homo, hominis m մարդ, leo, leo
nis m ա ռյուծ։ Հա վա սա րա վանկ և ան հա
վա սա րա վանկ բա ռե րի ա ռանձ նա ցու մը 
լա տի նե րե նում կար ևոր վում է, քա նի որ 
դրան ցով է պայ մա նա վոր ված այս կամ այն 
գո յա կա նի՝ եր րորդ հո լով ման ե րեք տա
րա տե սակ նե րից՝ բա ղա ձայ նա հիմք, ձայ

1  Ð³Û»ñ»ÝÁ Ù³ñï ³Ùë³ÝáõÝÁ ÷áË ¿ ³é»É 
É³ïÇÝ»ñ»ÝÇó. ³ÛÝ Í³·»É ¿ ÑéáÙ»³Ï³Ý Mars (Ø³ñë) 
³ëïÍáõ ³ÝáõÝÇó, ³Û¹ µ³éÇ ÑÇÙùÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ 
¿ Gen. sing.–áõÙª Mart–is, áñÇó ¿É Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ù³ñï 
³Ùë³ÝáõÝÁ, Ëáë³Ïó³Ï³Ý á×áõÙ ·áñÍ³ÍíáÕ 
ë³åáÝ µ³éÁ ÝáõÛÝå»ë É³ïÇÝ»ñ»ÝÇ ÝáõÛÝÇÙ³ëï 
µ³éÇ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇ sapon–is (–n–Ý »ñÏáõ 
Ó³ÛÝ³íáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ÛïÝíáÕ Ý»ñáõÛÃ–Ù³ëÝÇÏ ¿ ) 
Ó¨Çó ¿, ÇëÏ áõÕÕ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ áõÝÇ sapo Ó¨Á: ºñÏáõ 
µ³é»ñÝ ¿É »ññáñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý:

նա վո րա հիմք, խառն, որ ևէ տի պին պատ
կա նե լը2, ե) եր րորդ հո լով ման պատ կա նող 
գո յա կան նե րը ե զա կի ո ւղ ղա կա նում ու նեն 
բազ մա տե սակ ու բազ մա զան վեր ջա վո րու
թյուն ներ, և դրանց ան գիր հի շե լը ի մաստ 
չու նի, զ) այդ վեր ջա վո րու թյուն նե րը կա րող 
են կրկն վել նաև այլ հո լո վում նե րին պատ
կա նող գո յա կան նե րի ձևե րում, է) եր րորդ 
հո լով ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նից ել նե
լով՝ ան հրա ժեշտ է սո վո րել ոչ մի այն Nom. 
sing.–ը, այլև Gen. sing.–ի ձևը, ո րը հատ վա
ծա կան կամ ամ բող ջա կան տր վում է լա տի
նե րե նի բա ռա րան նե րում։ 

Եր րորդ բա ղա ձայ նա հիմք հո լով ման 
տի պին պատ կա նում են ե րեք սե ռե րի գո
յա կան ներ, ո րոնց հիմ քը ա վարտ վում է 
մեկ բա ղա ձայ նով3. այս բա ռե րը ան հա վա
սա րա վանկ են, քա նի որ Gen. sing.–ում ու
նեն մեկ վանկ ա վե լի, քան Nom. sing.–ում։ 
Ա րա կան (m) և ի գա կան (f) սե ռե րի գո յա
կան նե րի հո լով ման հա րա ցույ ցը չի տար
բեր վում. այն նույ նա կան է, ի սկ չե զոք (n) 
սե ռի հո լով ման հա րա ցույ ցը դրս ևո րում է 

2 Ð³Û»ñ»ÝÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ Ï³°Ù 
Ó¨³ÛÇÝ ¿ª ³Û·Ç–³Û·áõ, ß³ñÅáõÙ–ß³ñÅÙ³Ý, Ï³°Ù 
ÇÙ³ëï³ÛÇÝª ûñ–ûñí³, ó»ñ»Ï–ó»ñ»Ïí³ ¨ ³ÛÉÝ, 
³ÛëÇÝùÝª Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ µ³éÇª ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÑáÉáíÙ³Ý 
å³ïÏ³Ý»ÉÁ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³ÝÇ Ï³°Ù Ó¨Á, Ï³°Ù 
ÇÙ³ëïÁ, Ï³°Ù »ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ:
3  ²ñ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Õ³Ó³ÛÝ³ÑÇÙù ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ 
Nom.–áõÙ áõÝ»Ý –er, –es, –ex, –o, –or, –os, ÇëÏ Gen. 
sing.–áõÙ –is í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` homo, inisª Ù³ñ¹, 
flos, florisª Í³ÕÇÏ, mos, morisª µ³ñù, ëáíáñáõÛÃ, ora
tor, –orisª ×³ñï³ë³Ý, amor, amorisª ë»ñ, labor, –orisª 
³ßË³ï³Ýù, miles, –itisª ½ÇÝíáñ, rex, regisª ³ñù³: 
Æ·³Ï³Ý ë»éÇ µ³Õ³Ó³ÛÝ³ÑÇÙù ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ 
Nom. –áõÙ áõÝ»Ý –as, –do, –go, –io, –us, –x, ÇëÏ 
Gen. sing.–áõÙª –is í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` simplici
tas, –atisª å³ñ½áõÃÛáõÝ, utilitas, –tatisª µ³ñÇù; û·áõï, 
salus, –utisª ³éáÕçáõÃÛáõÝ, µ³ñûñáõÃÛáõÝ, pax, pacisª 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, repetitio, –onisª ÏñÏÝáõÃÛáõÝ, fortitudo, 
–inisª ù³çáõÃÛáõÝ, origo, –inisª Í³·áõÙ, ëÏÇ½µ: â»½áù 
ë»éÇ µ³Õ³Ó³ÛÝ³ÑÇÙù ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ Nom.–áõÙ 
áõÝ»Ý –en, –l, –ma, –t, –us, ÇëÏ Gen. sing.–áõÙª –is 
í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` nomen, –inisª ³ÝáõÝ, flumen, 
inisª ·»ï, tempus, –orisª Å³Ù³Ý³Ï, corpus, –orisª 
Ù³ñÙÇÝ, genus, –erisª ë»é, ï»ë³Ï, drama, –atisª 
¹ñ³Ù³, mel, mellisª Ù»Õñ, caput, –itisª ·ÉáõË:
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ո րո շա կի տար բե րու թյուն ներ1։ Հոգ նա կի 
թվում Nom. և Acc., ի նչ պես նաև Dat. և 
Abl. ու նեն նույն վեր ջա վո րու թյուն նե րը. 
եր րորդ, չոր րորդ, հին գե րորդ հո լով նե րի 
Nom.–ի և Voc.–ի ձևե րը հա մընկ նում են, և 
Voc. այլևս հո լո վա կան հա րա ցույց նե րում 
չենք նշե լու։ Չե զոք սե ռի բա ռե րը ու նեն 
եր կու ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. ե զա կի 
Nom. և Acc. ձևե րը հա մընկ նում են, նաև 
ու նեն –a վեր ջա վո րու թյուն Nom. և Acc. 
pl.–ում։ 

Եր րորդ ձայ նա վո րա հիմք հո լով ման 
տի պին են պատ կա նում մի այն չե զոք սե
ռի գո յա կան նե րը, ո րոնք Nom. sing. ու նեն 
–e, –al, –ar վեր ջա վո րու թյուն նե րը։ Սրանք 
հա վա սա րա վանկ և ան հա վա սա րա վանկ 
գո յա կան ներ ե ն։ Այս հո լով ման գլ խա վոր 
տար բե րա կիչ հատ կա նիշ ներն են. ա) Abl. 
sing. ու նի –i (մյուս նե րը՝ –ĕ), բ) Nom., Voc. 
Acc. pl.՝ –iă (մյուս նե րը՝ –ă), գ) Gen. pl.՝ –
ium (մյուս նե րը՝ –um)։

Nom. Voc., Acc. sing. և Dat., Abl. sing. 
ու Nom., Voc., Acc. pl. և Dat. Abl. pl. կրկ
նում են նույն ձևե րը։ 

Եր րորդ խա ռը հո լով ման այս տի պին 
են պատ կա նում՝ ա) հա վա սա րա վանկ 
բա ռեր, ո րոնք Nom. և Gen. sing.–ում ու
նեն հա վա սար թվով վան կեր, ի նչ պես՝ 
avis, avis f թռ չուն, civis, civis m, f քա ղա
քա ցի (–ու հի)։ Բա ցա ռու թյուն են կազ մում 
iuvĕnis, is m, f՝ ե րի տա սարդ, canis, is m, 
f՝ շուն, ո րոնք հո լով վում են եր րորդ հո
լով ման բա ղա ձայ նա հիմք տա րա տե սա
կով։ Եր րորդ հո լով ման այս տի պին են 
պատ կա նում ա րա կան (m) և ի գա կան 
(f) սե ռի գո յա կան նե րը։ Չե զոք սե ռի մի
այն մեկ գո յա կան է պատ կա նում այս տե
սա կին՝ os, ossis n՝ ոս կոր (Nom. pl. ossa, 

1  ºññáñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³ñ³óáõó³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
ï»°ë ØÏñïãÛ³Ý Ü., Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, 
¿ç 50–52:

Gen. pl. ossium)։ Վեր ջա պես, եր րորդ 
հո լով ման տա րա տե սա կը տար բեր վում 
է բա ղա ձայ նա հիմ քից Gen. pl. –ium վեր
ջա վո րու թյամբ։ Ո րոշ գո յա կան ներ ու նեն 
–um՝ pater, patris m, mater, matris f, frater, 
frateris m, parens, parentis m, f, iuvĕnis, 
is m, f, senex, senis m, canis, is m, բ) բա
ռեր, ո րոնց հիմքն ա վարտ վում է մե կից 
ա վե լի բա ղա ձայ նով, ի նչ պես՝ pars, partĭs 
f՝ մաս, nox, noctis f՝ գի շեր (part–, noct– 
այդ բա ռե րի հիմ քերն են, և –rt, –ct բա
ղա ձայ նե րը ցույց են տա լիս, որ այս բա
ռե րը պատ կա նում են եր րորդ հո լով ման 
խա ռը տի պին)։ Բա ցա ռու թյուն են կազ
մում հետև յալ գո յա կան նե րը՝ pater, mater, 
frater, parens։ Այս բա ռե րը պատ կա նում 
են եր րորդ հո լով ման բա ղա ձայ նա հիմք 
տա րա տե սա կին։

Խա ռը հո լով ման բա ռե րի ե զա կին 
նման է բա ղա ձայ նա հիմ քին, ի սկ հոգ նա
կին` ձայ նա վո րա հիմ քին. այդ պատ ճա
ռով էլ կոչ վում է հո լով ման խա ռը տիպ։

 Չոր րորդ հո լով ման պատ կա նում են 
եր կու սե ռե րի գո յա կան ներ, ո րոնք Gen. 
sing. ու նեն –ūs վեր ջա վո րու թյուն։ Nom. 
sing. ա րա կան (բա ցա ռու թյամբ ի գա կան 
սե ռի ո րոշ գո յա կան ներ) ու նեն –ŭs վեր
ջա վո րու թյուն` casŭs, ūs m– ՝ դեպք, հո լով, 
manŭs, ūs f–՝  ձեռք, ի սկ չե զոք սե ռի գո
յա կան նե րը՝ –ū՝ genū, ūs– ՝ ծունկ, cornū, 
ūs –եղ ջյուր։ Ա րա կան և ի գա կան սե ռի բա
ռե րի հո լո վու մը նույ նա կան է (ի գա կան նե
րը և չե զոք նե րը ա վե լի քիչ են). տար բե
րու թյու նը սրանց և չե զոք սե ռի հո լով ման 
հա րա ցույց նե րի միջև է։ Չոր րորդ հո լով
ման հիմ քա կազ միչ ձայ նա վո րը –ū–ն է 2։

Ե զա կի թվի Nom., Gen., Voc. ու նեն 
նույն վեր ջա վո րու թյուն նե րը, ի սկ Acc.` 

2  âáññáñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³ñ³óáõó³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
ï»°ë ØÏñïãÛ³Ý Ü., Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, 
¿ç 54–55:
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–m։ Հոգ նա կի թվի Nom., Voc., Acc. հա
մընկ նում են, նույնն են նաև Dat. և Abl. 
հո լով նե րը։ Չե զոք սե ռի ե զա կի Nom., 
Voc., Dat., Abl. հո լով նե րը ի րար նման ե ն։ 
Հոգ նա կի թվում Nom., Voc., Acc. և Dat., 
Abl. հո լո վա կան վեր ջա վո րու թյուն նե րը 
հա մընկ նում ե ն։ 

Այս հո լով ման պատ կա նող domŭs, ūs 
f բա ռը դրս ևո րում է ո րո շա կի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ, բա ցի չոր րորդ հո
լով ման վեր ջա վո րու թյուն նե րից` ո րոշ հո
լով նե րում զու գա հեռ ձևեր է դրս ևո րում 
(ե րկ րորդ հո լով ման ձևեր)՝ ե զա կի Gen. 
Dat., Abl. և հոգ նա կի Gen., Acc. հո լով
նե րում։ Domi ձևն ի րե նից ներ կա յաց նում 
է Locativus հո լո վի հնա գույն ձևը (որ տե՞ղ 
հար ցին պա տաս խա նում է՝ domi –  տա նը 
Locativus ձևը, որ տե ղի՞ց հար ցին՝ domo–
տ նից, ո ՞ւր հար ցին՝ domum –  դե պի տուն)1։ 

Հին գե րորդ հո լով ման պատ կա նում 
են ի գա կան սե ռի –ēs վեր ջա վո րու թյուն 
ու նե ցող գո յա կան նե րը, ո րոնք Gen. sing. 
ու նեն –ēi վեր ջա վո րու թյու նը։ Կան նաև 
ա րա կան սե ռի ո րոշ բա ռեր։ Մի այն ե րեք 
բառ ու նեն ե զա կի և հոգ նա կի թվե րի 
բո լոր հո լո վա կան վեր ջա վո րու թյուն նե
րը. դրանք են res, rĕi f–  բան, իր, հան
գա մանք (հիմք՝ rē–), diēs, diēī m, f – օր, 
ժա մա նակ ներ (հիմք՝ diē–), meridiēs, ēi 
m–  կե սօր (հիմք՝ meridie–)։ Dies, meridies 
բա ռե րը ա րա կան սե ռի են, ը նդ ո րում` 
dies բա ռը ի գա կան սե ռի է ժա մա նակ ներ 
ի մաս տով, այ նինչ` որ պես օր և ժա մա
նա կի չափ ման մի ա վոր` մի այն ա րա կան 
սե ռի ե ն։ Հին գե րորդ հո լով ման մյուս բա
ռե րը կա՛մ ը նդ հան րա պես չու նեն հո լո վա
կան ձև հոգ նա կի թվում և հո լով վում են 
մի այն ե զա կի ում, կա՛մ ու նեն մի այն Nom. 

1  ²Ûë µ³éÇ ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³ñ³óáõÛó ï»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, 
¿ç 55:

և Acc. ձևե րը, ը նդ ո րում` այս եր կու ձևե րը 
հա մընկ նում ե ն2։ Այս բա ռե րի –ē հն չյու
նը –i– ձայ նա վո րից հե տո որ պես բա ցա
ռու թյուն պահ պա նում է իր եր կա րու թյու
նը։ Այս փաս տի ար ձա նագ րու մը շատ 
կարևոր է լա տի նե րե նի շեշ տադ րու թյան 
կա նոն նե րը դա սա վան դե լիս։

Հին գե րորդ հո լով ման գո յա կան նե րից 
ա մե նա գոր ծա ծա կան rēs բա ռը լա տի նե
րե նում, հատ կա պես թեք հո լով նե րում, 
հա ճախ դր վում է ա ծա կան նե րի և դե
րա նուն նե րի հետ. obeam rem – դ րա հե
տևան քով, դրա պատ ճա ռով, inopia om
nium rerum –  թե րու թյուն ա մեն բա նում և 
res բա ռի հետ զու գորդ վող բա ռե րը ձեռք 
են բե րում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու
թյուն. res publica –  հան րային գործ, հան
րա պե տու թյուն, պե տու թյուն, res secundae 
–  բա րե պա տեհ, բա րեն պաստ, բա րե հա
ջող դրու թյուն, եր ջան կու թյուն, հա ջո ղու
թյուն, res adversae  – ան բա րե հա ջող, ան
բա րեն պաստ դրու թյուն, դժ բախ տու թյուն, 
res gestae – սխ րա գոր ծու թյուն, res novae 
–  նո րա մու ծու թյուն, նո րու թյուն, գո յու թյուն 
ու նե ցող կար գի փո փո խու թյուն, res fam
iliaris  – ու նեց վածք, տն տե սու թյուն, rerum 
scriprtor –  պատ մա բան, res militāris – 
 զին վո րա կան (ռազ մա կան) գործ, res in
certae – դժ բախ տու թյուն, դժ վար կա ցու
թյուն։

 Լա տի նե րե նի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում շատ է կար ևոր վում բա ռա րան նե րից 
օ գտ վե լու հմ տու թյուն ը։ Մաս նա վո րա պես, 
գո յա կան նե րի հո լով ման տի պը կա րե լի է 
ո րո շել մի մի այն բա ռա րա նով։ Գո յա կան
նե րի բա ռա րա նային ձևը տա լիս է նրա 
մա սին ամ բողջ ան հրա ժեշտ տե ղե կու
թյուն նե րը, և այն ներ կա յաց վում է հետ

2  ÐÇÝ·»ñáñ¹ ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³ñ³óáõó³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
ï»°ë ØÏñïãÛ³Ý Ü., Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ²., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, 
¿ç 57:
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ևյալ կար գով. ա) ամ բող ջու թյամբ տր վում 
են ե զա կի ո ւղ ղա կա նի (Nominativus sing.) 
ձևը և հոգ նա կի ո ւղ ղա կա նը (Nominativus 
pl.)` ա նե զա կան գո յա կան նե րի դեպ քում, 
բ) ստո րա կե տից հե տո միշտ բեր վում է 
տվյալ բա ռի ե զա կի սե ռա կա նի (genetivus 
sing.) վեր ջա վո րու թյու նը, ո րով բնու թագր
վում է հո լով ման հե տա գա ըն թաց քը, այ
սինքն` թե ո ր (1, 2, 3, 4, 5) հո լով մամբ 
պի տի հո լով վի տվյալ գո յա կա նը։ Եր րորդ 
հո լով ման շատ գո յա կան նե րի սե ռա կա նի 
վեր ջա վո րու թյու նից ա ռաջ գրանց վում է 
վե րա կանգն ված հիմ քը հատ վա ծա բար 
կամ ամ բող ջա կան։ Բա ցի դրա նից` նույ
նա տիպ վեր ջա վո րու թյուն ներ կա րող են 
ու նե նալ տար բեր հո լո վում նե րին պատ
կա նող գո յա կան ներ, ո րոնց հո լով ման 
հա րա ցույ ցը ո րոշ վում է մի մի այն բա ռա
րա նի մի ջո ցով։ Յու րա քան չյուր հո լով ման 
genetīvus –ի վեր ջա վո րու թյու նը ան հա տա
կան է, ո րը չի կա րե լի ա սել nominativus –ի 
մա սին, ե րբ նույն վեր ջա վո րու թյու նը գոր

ծա ռում է եր կու, նույ նիսկ ա վե լի հո լով նե
րում, և հա ճախ մի այն վեր ջա վո րու թյամբ 
հնա րա վոր չէ ճշ տել հո լով ման տե սա կը։ 
Սրա նով է պայ մա նա վոր ված genetivus –ի 
հո լո վիչ նե րի առ կա յու թյու նը լա տի նե րե
նի բա ռա րան նե րում, գ) վեր ջում տր վում է 
տվյալ գո յա կա նի սե ռը (m, f, n), օ րի նակ՝ 
I հո լո վում silva, ae f – ան տառ, II հո լո վում 
medicus, i m–բ ժիշկ, III հո լո վում civis, is m, 
f– քա ղա քա ցի, քա ղա քա ցու հի, IV հո լո վում 
fructus, us m–պ տուղ, V հո լո վում dies, ei 
f – օ ր։

 Գո յա կան նե րը յու րա քան չյուր լեզ վի 
բա ռա պա շա րի մի հոծ բա ռա քա նակ են և 
ի րենց ա ռատ քե րա կա նա կան կար գե րով 
յու րա հա տուկ տեղ են գրա վում տվյալ լեզ
վի խոս քի մա սե րի հա մա կար գում։ Տար
բեր լե զու նե րում դրանք դրս ևո րում են 
ձևա բա նա կան ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն ներ, այդ պատ ճա ռով էլ շատ է 
կար ևոր վում նաև դրանց բազ մա կող մա
նի ու սու ցու մը։

Գրա կա նու թյուն
1. Մկրտ չյան Ն., Հայ րա պե տյան Ա., Լա տի նե րե նի ձեռ նարկ, հե ղին. հրատ., Եր., 2014։
2.  Հայ րա պե տյան Ա., Լա տի նե րեն– հայե րեն բա ռա րան, Ե ՊՀ հրատ., Եր., 2005։ 
3. Ярхо В. Н. и Лобода В. И., Латинский язык, Москва, 1969.
4. Humez Al., Humez N., Latin for people–Latina pro popula, USA, 1976.

Некоторые проблемы преподавания латинских существительных

 А. П. Айрапетян, А. А. Айрапетян

Методика преподавания существительных одна из важнейших проблем обучения 
языка, поскольку существительные в системе частей речи различаются от других 
слоев огромного словарного состава своими особенными смысловыми свойствами 
и грамматическими категориями. Существительные латинского языка имеют 
грамматические категории числа, падежа, рода и склонения и проявляют некоторые 
морфологические особенности (в частности в системе пяти склонений), по этому 
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становится значимим разработка и усовершенствование умения многостороннего 
обучения. 

 

 Some Problems of Teaching Latin Nouns
 A. Hayrapetyan  H. Hayrapetyan 

 
Teaching noun categories is a most important issue in language methodology as nouns, 

due to their semantic and grammatical peculiarities, differ from thousands of other words of 
the language vocabulary. The Latin nouns possess the categories of number, case, gender, 
declension and demonstrate certain morphological features (in the system of declension in 
particular). Thus, it is of utmost importance to develop and improve a comprehensive set of 
skills to be able to teach the aforementioned categories.
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Երգ չախմ բային եր գե ցո ղու թյու նը մա
նուկ նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան լա վա գույն միջոց նե րից է: Այն 
ձևա վո րում է ե րաժշ տա կան ճա շակ, 
զար գաց նում ե րաժշ տա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րը: 

Ման կա կան ե րգ չախմ բի ղե կա վա
րի ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից են ձայ նի 
ճիշտ դր ված քը և պահ պա նու մը: 

Խմ բա վա րը պետք է ի մա նա ման կա
կան ձայ նի տա րի քային ֆի զի ո լո գի ա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: (Հ նա րա վո
րու թյան դեպ քում պետք է ե րգ չա խում բը 
կազ մել միև նույն տա րի քային խմ բի ե րե
խա նե րից, ի սկ լա վա գույն ար դյուն քի կա
րե լի է հաս նել` կրտ սեր տա րի քից հաս նե
լով մինչև ա վագ խումբ):

 Ման կա կան ձայ նին հա տուկ են թեթև 
թա փան ցիկ հն չո ղու թյու նը, փոքր ձայ նա
ծա վա լը, ո ւժգ նու թյան սահ մա նա փա կու
թյու նը: Դա հետ ևանք է բա րակ և կարճ 
ձայ նա լա րե րի, թո քե րի ոչ մեծ ծա վա լի:

 Կա րե լի է սահ մա նել ման կա կան ձայ նի 
զար գաց ման հետ ևյալ փու լե րը. 

ա) Մա քուր ման կա կան փուլ (ա մե նա
փոքր տա րի քից մինչև 10–11 տա րե կան): 
Այս տա րի քում ձայ ներն ու նեն բա ցա ռա
պես գլ խային (ֆալ ցե տային) հն չո ղու
թյուն, տա տան վում են ձայ նա լա րե րի մի
այն ծայ րե րը:

 Ձայ նա ծա վա լը մեկ օկ տա վայի սահ
ման նե րում է (c1–c2):

Տ ղա նե րի և աղ ջիկ նե րի ձայ նե րը չեն 
տար բեր վում, բա ժա նու մը ա ռա ջին և ե րկ

րորդ ձայ նե րի (դիս կանտ նե րի և ալ տե րի) 
պայ մա նա կան է: Ձայ նե րի ե րան գը դեռ 
ձևա վոր ված չէ, ման կա կան է: Դիս կանտ
նե րին հա տուկ է թեթև և զն գուն ձայ նը, 
ձայ նա ծա վա լը` d1–f2, ալ տե րին` ա վե լի 
թավ և մե տա ղյա հն չո ղու թյու նը, ձայ նա
ծա վա լը` h–c2:

բ) Ձ ևա վոր ման փուլ (12–14 տ.). Ձայ
նա ծա վա լը ո րոշ չա փով ը նդ լայն վում է: 
Տղա նե րի մոտ ի հայտ են գա լիս կրծ
քային հն չո ղու թյան տար րեր: Թո քե րի 
զար գաց ման հետ ևան քով ձայնն ա վե լի է 
հն չեղ դառ նում: 

գ) Ան ցու մային (ձայ նա փո խու թյան 
շր ջան): Սե ռա կան հա սու նաց ման հետ 
կապ ված` դե ռա հաս նե րի ձայ նե րը են
թարկ վում են փո փո խու թյան, ո մանց մոտ` 
աս տի ճա նա բար և սա հուն, ո մանց մոտ` 
կտ րուկ:

Ձայ նա փո խու թյան շր ջա նը կա րող է 
ու նե նալ տար բեր տևո ղու թյուն` մի տա
րուց մինչև մի քա նի տա րի:

Խմ բա վա րը պետք է ու շա դիր լի նի, և 
ե րե խայի ձայ նի ա ռա ջին ի սկ փո փո խու
թյուն նե րի դեպ քում տղա նե րին պետք է 
տե ղա փո խել ա վե լի ցածր ձայ նա խումբ, 
ի սկ աղ ջիկ նե րին` ա վե լի բարձր:

դ)  Պա տա նե կան տա րիք (աղ ջիկ–
տ ղա) 16–19 տ.: Այս տա րի քի ե րգ չախմ
բե րը հիմ նա կա նում ի գա կան են, ե րկ
սեռ ե րգ չախմ բե րը բաղ կա ցած են ե րեք 
ձայնախմ բե րից, աղ ջիկ նե րի` սոպ րա նո –
ալտ և մեկ տղա նե րի ձայ նա խումբ:

ՖԼՈ ՐԱ ԳԻ ՆՈ ՍՅԱՆ

ՎՈ ԿԱԼ–ԽՄ ԲԵՐ ԳԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 

Ե ՐԳ ՉԱԽՄ ԲՈՒՄ
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Սոպ րա նոյի ձայ նա ծա վա լը` c1–g2, ալ
տի նը` a–d2, ա րա կան խմ բի նը` H–c1:

Պա տա նե կան շր ջա նում հար կա վոր է 
շատ զգու շո րեն վե րա բեր վել ձայ նե րին, 
թույլ չտալ ձայ նա լա րե րի լար վա ծու թյուն: 
Ձայ նա լա րե րը չծան րա բեռ նել ան հաղ թա
հա րե լի ե րանգ նե րով: 

Այս շր ջա նից հե տո ձևա վոր վում են ռե
գիստր նե րը` գլ խային, կրծ քային և խա ռը 
(միքս): 

Աղ ջիկ նե րի մոտ գե րակշ ռում է գլխա
յին հն չո ղու թյու նը, տղա նե րի մոտ` կրծ
քայի նը:

 Բարձր տե սի տու րա յում գր ված ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը կա րե լի է փո խադ
րել ա վե լի ցածր տո նայ նու թյուն, որ պա
տա նի ներն ու աղ ջիկ նե րը չչա րա շա հեն 
կրծքա յին, թավ հն չո ղու թյու նը, այլ եր գեն 
ի րենց բնա կան ձայ նով: 

Առ հա սա րակ, խմ բա վա րը պետք է հոգ 
տա նի ման կա կան ձայ նի պահ պան մա նը, 
մա նուկ տա րի քում ան փույթ վե րա բեր
մուն քի պատ ճա ռով կոր չում են բա վա
կա նին լավ ձայ ներ, ո րոնք պահ պա նե լու 
դեպ քում կու նե նայինք ան վա նի եր գիչ
ներ:

« Ձայ նի ճիշտ հն չե ղու թյա նը նպաս
տում է եր գե ցո ղա կան կա նոն նե րի ու սու
ցու մը:

Զն գուն և թռ չող ձայն ստա նա լու 
կարևոր նա խա պայ ման նե րից է ա ռանց 
լար վե լու և ձայ նի վրա ճն շում գոր ծադ րե
լու եր գե ցո ղու թյու նը» (1):

Խմ բա վա րը պետք է շա րու նակ հետ
ևի, որ եր գե ցո ղու թյու նը լի նի ճիշտ, ան
կաշ կանդ, մա քուր: « Ման կա կան ձայ նի 
պահ պան մանն ու ամ րապնդ մա նը նպաս
տում է ձայ նի ճիշտ գրո հը, այ սինքն` օ դի 
և ձայ նա լա րե րի հպ ման ե ղա նա կը, ին չը 
ձայ նային ա պա րա տը բե րում է եր գե ցո

ղա կան պատ րաստ վի ճա կի: Ման կա կան 
ձայ նի բնույ թին հա մա պա տաս խա նում է 
փա փուկ գրո հը» (2):

Եր գե ցո ղու թյան կար ևոր պայ ման նե
րից է նաև ճիշտ կեց ված քը` թե՛ կանգ
նած, թե՛ նս տած դիր քում: Եր գիչ նե րը 
պետք է գլու խը պա հեն բնա կան դիր քում, 
որ չլար վեն պա րա նո ցի մկան նե րը, ի րա
նը պետք է լի նի ու ղիղ, որ պես զի ակ տիվ 
աշ խա տեն ո րո վայ նի և ստո ծա նում մկան
նե րը, ու սե րը պետք է լի նեն ա զատ, ի ջեց
ված դիր քով որ պես զի շն չա ռու թյու նը չլի
նի մա կե րե սային, ան րա կային, այլ խոր: 

Պա րապ մունք նե րի հենց սկզ բից խմբա
վա րը պետք է ար մա տա վո րի ճիշտ կրծ քա–
ս տո ծա նային շն չա ռու թյու նը: Շնչա ռու թյան 
վրա աշ խա տե լիս հար կա վոր է հետ ևել 
մի քա նի կա նոն նե րի, օ րի նակ, որ պես 
վար ժու թյուն այն ըն կա լե լու հա մար հար
կա վոր է ձեռ քի ա փե րով պա հել ստո րին 
կո ղոսկ րե րը և ո րո վայ նը: Եր գե ցո ղու թյան 
ժա մա նակ ա փե րը պետք է զգան կրծ քա
վան դա կի և ո րո վայ նի լայ նա ցու մը, ի սկ 
ար տաշնչ ման ժա մա նակ ու սե րը և կրծ
քա վան դա կի վե րին հատ վա ծը պետք 
է մնան ան շարժ: Կա րե լի է կա տա րել 
հետ ևյալ շն չա ռա կան վար ժու թյուն նե րը` 
պետք է շունչ վերց նել, մինչև 6 –ը հաշ վել, 
այ նու հետև մի ա կն թարթ պա հե լուց հե տո 
«ս» կամ «շ» հն չյու նով ար տաշն չել` մինչև 
10–12 հա շի վը: Շն չե լիս ու սե րը չբարձ րաց
նել, չծան րա բեռ նե լով թո քե րը օ դի ա վե
լորդ ծա վա լով, չի կա րե լի ար տաշն չե լիս 
ծախ սել օ դի ո ղջ պա շա րը (նախ քան նո
րից շունչ առ նե լը): 

Շն չա ռու թյան տևո ղու թյու նը և բնույ թը 
կախ ված են կա տար վող ստեղ ծա գոր ծու
թյան տեմ պից և բնույ թից: Ա րագ տեմ պի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում շուն չը վերց
նում են ա րագ և թեթև, դան դաղ տեմ պով 
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ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում` հան դարտ և 
սա հուն: 

Վո կալ խմ բեր գային աշ խա տան քում 
մեծ դեր ու նեն ձայ նա վար ժու թյուն նե րը: 
Փոր ձի սկզ բում ձայ նային ա պա րա տը 
պետք է բե րել «աշ խա տան քային» վի ճա
կի: 

Ձայ նա վար ժու թյուն նե րը նպաս տում 
են տար բեր վո կալ–խմ բեր գային ու նա կու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի յու րաց մա
նը և ամ րապնդ մա նը: Ա մեն վար ժու թյուն 
պետք է ո րո շա կի վո կալ տեխ նի կա կան 
նպա տակ հե տապն դի:

 Նախ նա կան շր ջա նում պետք է ամ
րապն դել տար րա կան եր գե ցո ղա կան ու
նա կու թյուն նե րը, շն չա ռու թյու նը և ձայ նի 
ճիշտ ձևա վո րու մը: Ան փորձ եր գիչ նե րի 
մոտ ձայ նա վոր նե րը հա ճախ հն չում են 
բաց, կո կոր դային կամ ռն գային ե րան
գով: Հար կա վոր է հաս նել ձայ նա վոր նե
րի մի ա տե սակ, կլո րաց ված հն չո ղու թյան, 
պետք է բա ցատ րել, որ եր գե ցո ղու թյան 
ժա մա նակ ձայ նա վոր նե րը խո սակ ցա կա
նից տար բեր վում են: Օ րի նակ` ա –ն հն
չում է օ –ին մոտ, ի –ն` գեր մա նե րեն «Ֆ» 
–ի,  «օ»–ն` «ու» –ի:

 Ձայ նա վոր նե րն ի նք նըս տին քյան փակ 
են հն չում, դրանց վրա էլ պետք է հիմն վել 
վար ժու թյուն նե րում: Ձայ նա վար ժու թյուն
նե րը պետք է սկ սել ձայ նի բնա կան հն չող 
հատ վա ծում, այ նու հետև ը նդ լայ նել ձայ
նա ծա վա լը դե պի վեր և վար: Ձայ նա վոր
նե րի հա վա սա րեց ման հա մար նպաս տա
վոր է կա տա րել միև նույն հն չյու նի վրա` 
« մա– մե– մի– մո– մու», « նա– նե– նի– նո– նու» 
վար ժու թյուն նե րը: Վո կալ վար ժու թյուն
նե րում օգ տա կար է « լու» և « լո» վան կե րի 
կի րա ռու մը, ո րի ժա մա նակ ակ տի վա
նում է ձայ նար տա բեր ման ո ղջ ա պա րա
տը, ստաց վում է ձայ նի փա փուկ գրո հը և 

կլո րաց ված հն չո ղու թյուն:
« Լո» և « լու» վան կե րով կա րե լի է նաև 

եր գել նոր ու սու ցան վող եր գե րը` մի ա ձույլ 
հն չո ղու թյուն ստա նա լու հա մար: Ստո
րին ծնո տը լար վա ծու թյու նից ա զա տե լու 
հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել « դա, դո, 
դե» վան կե րով վար ժու թյուն նե րը: Եր գե
ցո ղու թյան ժա մա նակ պետք է հետ ևել, 
որ բա ղա ձայն ներն ար տա սան վեն կարճ 
և հս տակ` չխախ տե լով վո կալ ա պա րա տի 
դիր քը: Գամ մա նե րով վար ժու թյուն նե րը 
նպաս տում են ռե գիստր նե րի հար թեց մա
նը և ընդ լայն մա նը, ը նդ ո րում՝ վե րըն թաց 
շարժ ման ժա մա նակ հար կա վոր է պահ
պա նել ձայ նի բարձր դիր քը, ի սկ վա րըն
թաց շարժ ման ժա մա նակ` պահ պա նել 
չկորց նել ձայ նի հե նա րա նը:

 Ձայ նա վար ճու թյուն նե րը պետք չէ հա
ճա խա կի փո փո խել, այլ պետք է շա րու
նա կել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չի 
հաղ թա հար վել այս կամ այն վո կալ տեխ
նի կա կան խն դի րը: 

Ինչ պես տես նում ե նք, եր գե ցո ղու թյու
նը բարդ գոր ծըն թաց է, և ո րին պետք է 
լուրջ վե րա բեր վել: Սխալ եր գե ցո ղու թյու
նը վնա սում է ա ռող ջու թյա նը: «Ոչ ճիշտ 
եր գե ցո ղու թյան դեպ քում ե րե խան կա
րող է ոչ մի այն զրկ վել ե րգ չա կան ձայ
նից, այլև խո սակ ցա կան ա պա րա տի լուրջ 
վնաս վածք ներ ստա նալ» (3):

Յու րաց նե լով և ամ րապն դե լով վո կալ 
ու նա կու թյուն նե րը, փոք րիկ եր գիչ նե
րը կկա րո ղա նան նվա զա գույն ֆի զի կա
կան ջան քե րով ստա նալ ա ռա վե լա գույն 
հնչո ղու թյուն, ձայ նի մի ջին ո ւժգ նու թյան 
պայ ման նե րում լսե լի լի նել դահ լի ճում, 
այս պի սով՝ հա ճույք ստա նալ սե փա կան 
եր գե ցո ղու թյու նից և հա ճույք պատ ճա ռել 
ո ւնկնդ րին:
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1. Л. Шамина, Работа с самодеятельным хоровым коллективом: Москва, музыка 1981г., стр. 80.
2. Хороведение: Пособие для самостоятельного и заочного обучения руководителей хоров 

художественной самодеятельности (под общей редакцией В. Г. Соколова) издательство 
«Советская Россия» Москва 1971г. стр. 40 

3. Յու. Յուզ բա շյան, Ա. Ա. Փահլ ևա նյան, Ե րաժշ տու թյու նը ա ռա ջի նից չոր րորդ դա սա րան նե
րում, Մակ մի լան Ար մե նի ա, Եր., 2001 թ., Էջ 6:

 Особенности вокально–хоровых навыков в работе с детским хором
 Ф. Гиносян 

Начиная работу с детским хором надо хорошо знать особенности детских голосов. 
До переходного восраста у мальчиков и девочек голоса одинаковые, а после 10 лет 
начинается половое созревание у школьников. В период мутации меняется строение 
голосового аппарата. К пению школьников надо относится бережно, осторожно чтобы 
не повредит голоса. Нужно содействовать правильному формированию голосового 
аппарата и привить школьникам правильние певческие навыки–дихание чисто 
интонирование, ансамбль и хорошию дикцию. 

 

 Features of vocal and choral skills in work with the children’s choir
 F. Ginosyan 

 It’s important to know the features of children’s voices when you start working with the 
children’s choir. Before awkward age boys and girls have the same voices, but at the age of 
10 years the process of pubescence begins. During this period the structure of the vocal 
apparatus changes. The school children’s singing should be treated carefully, so that not to 
damage their voices. It’s important to promote the correct formation of the vocal apparatus 
and to teach the correct singing skills, such as breathing, intonation, ensemble and diction. 
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Я зы ком жес тов ди ри жер ре а ли зу ет 
свои за мыс лы. С его по мощ ью ру ко води
тель уп рав ля ет все ми ис пол ни тельс ки ми 
дейст ви я ми му зы каль но го кол лек ти ва. 

Ди ри жерс кие жес ты сло жи лись ис то
ри чес ки в про цес се раз ви тия тру до вой де
я тель нос ти че ло ве ка. С раз де ле ни ем тру да 
воз ник ли но вые фор мы дви же ни я, не су
щие функ ции об ще ния и воз дейст ви я. 

Ве ду щим эле мен том му зы каль но го 
дейст ва пер во быт ных лю дей был ритм. 
Му зы ка соп ро вож да лась пляс кой. Так на
зы ва е мый « ди ри жер» иг рал на при ми тив
ных инст ру мен тах (пал ках, кам нях, ра ко
ви нах), од нов ре мен но уп рав ляя груп пой 
тан цу ю щих. 

С раз ви ти ем ме ло дии в му зы ке древ
них на ро дов (Ин ди и, Егип та, Гре ци и, Ри
ма) ди ри жер пе вец сто ял во гла ве ан самб
ля, уп рав лял им, гром ко ис пол няя на пев, 
и отс чи ты вал такт уда ра ми в ла до ши. По 
ме ре то го, как му зы ка древ них на ро дов 
ин то на ци он но обо га ща лась, по я ви лась 
не об хо ди мость в соз да нии дви же ний, 
обоз на ча ю щих вы со ту зву ков, их дли тель
ность, си лу и т.п. Та кая сис те ма по лу чи ла 
наз ва ние хей ро но ми и. Хей ро но мия (от гре
чес ко го сло ва cheir – ру ка, nomos за кон) 
 это ста рин ный спо соб уп рав ле ния хо ром 
при по мо щи сис те мы ус лов ных дви же ний 
рук и паль цев. Ис поль зуя ми ми ку и дви
же ние го ло вой, ди ри жер ука зы вал темп, 
метр, ритм, нап рав ле ние ме ло дии (в верх, 
вниз), от тен ки. 

Об раз цом хей ро но ми чес ких дви же ний 
яв ля ет ся «г ви до но ва ру ка». Этот ме тод по

ка за нот при пи сы ва ет ся Гви до д’А рец цо. 
Все зву ки зву ко ря да ус лов но разме ща
лись в оп ре де лен ном по ряд ке։ от дель ные 
сту пе ни ла да обоз на ча лись фалан га ми 
паль цев, сус та вы пра вой ру ки и про меж
нос ти меж ду паль ца ми обоз на ча ли оп ре
де лен ную вы со ту зву ка, ин тер вал и т.п. 
Хей ро но мия воз ник ла до н.э. на Вос то
ке, раз ви лась в древ ней Гре ци и, в сред
ние ве ка бы ла ши ро ко расп рост ра не на в 
цер ков ной во каль ной му зы ке за пад но ев
ро пейс ких ст ран и Ви зан ти и. Хей ро но мия 
древ них на ро дов про дер жа лась до 16го 
ве ка. Сле ду ю щий этап раз ви тия ди ри
жерс ко го жес та свя зан с при ме не ни ем 
бат ту ты (жез ла), ко то рая упот реб ля лась 
для «от би ва ния так та». Не об хо ди мость ис
поль зо ва ния бат ту ты бы ла выз ва на раз ви
ти ем инст ру мен таль ной му зы ки (в пер вые 
бы ла вве де на Па лест ри ной в 1564 г.). Бат
ту та в ос нов ном под дер жи ва ла рит ми чес
кий ан самбль. 

По яв ле ние мет ри чес кой за пи си пот ре
бо ва ло оп ре де лен нос ти и в ди ри жи ро ва
ни и, глав ным об ра зом в тех ни ке обоз на че
ния до лей так та. Для это го бы ла соз да на 
сис те ма так ти ро ва ни я, ко то рая во мно гом 
ба зи ро ва лась на хей ро но ми и, т.е. по я ви
лись дви же ния рук в раз ных нап рав ле ни
ях։ вверх, вниз, в сто ро ны. 

Ус лож не ние му зы каль ной фак ту ры 
выз ва ло не об хо ди мость сос ре до то чить 
уп рав ле ние му зы кан та ми в ру ках од но го 
че ло ве ка – ди ри же ра, ко то рый дол жен от
ка зать ся от учас тия в иг ре на ка комли бо 
инст ру мен те. Ди ри жерс кие ру ки сво бод но 

 НА И РА МАР КА РЯН

ДИ РИ ЖЕРС КИЙ ЖЕСТ И ЕГО СТА НОВ ЛЕ НИ Е
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отс чи ты ва ли каж дую до лю так та, ис поль
зуя схе мы так ти ро ва ни я, ко то рые поз же 
до пол нят ся ауф такт ной тех ни кой и дру ги
ми средст ва ми вы ра зи тель нос ти. 

Эво лю ция му зы ки XVIII в., инст ру мен
тов, уве ли че ние кон церт ных за лов, сос та ва 
участ ни ков хо ров и ор кест ров, а глав ное – 
раз ви тие сим фо ни чес кой му зы ки (Гайд на, 
Мо цар та, Бет хо ве на) тре бо ва ли не толь ко 
пра виль но го нот но го восп ро из ве де ни я, но 
и ху до жест вен ной ин терп ре та ци и. На пер
вых по рах бу ду щий ди ри жер был ск ри па
чом в ор кест ре, да лее – ка пель мейс то ром, 
т.е. ск ри па чом Iго пуль та. Вре мя от вре
ме ни это да ва ло ему воз мож ность ди ри жи
ро вать. В XVIII в. име ло мес то и двой но е, 
и трой ное ди ри жи ро ва ни е, что при ве ло к 
но вым слож нос тям. При двой ном ди ри жи
ро ва нии ру ко во дил ор кест ром ск ри пач – 
кон церт мейстр, а ди ри жер за кла ве си ном 
уп рав лял со лис та ми, хо ром и ор кест ром. В 
трой ном ди ри жи ро ва нии участ во ва ли три 
му зы кан та։ кон церт мейс тер, кла ве си нист 
и об ’е ди ня ю щий их ди ри жер. 

Пос те пен но ди ри жер стал ос во бож дать 
се бя от иг ры на кла ве си не, приг ла шая 
спе ци аль но му зы кан та. 

В ев ро пейс кой му зы ке до XIX ве ка ди
ри жер был ком по зи то ром, пе да го гом, ис
пол ни те лем сво их со чи не ний. В свя зи с 
ус лож не ни ем му зы ки и по вы ше ни ем тре
бо ва ний к ка чест ву кол лек тив но го ис пол
не ния в пер вой по ло ви не XIX ве ка вы де
ли лась спе ци аль ная про фес сия ди ри же ра 
как ис пол ни те ля.Та ким об ра зом, за вре мя 
сво е го ис то ри чес ко го раз ви тия ди ри жи
ро ва ния прош ло нес коль ко ста дий, по ка, 
на ко нец, не сло жи лись сов ре мен ные фор
мы. В про цес се раз ви тия ди ри жи ро вания 
обоз на чи лись 3 спо со ба։ 

1ый спо соб – уп рав ле ние рит ми чес кой 
сто ро ной, ис пол не ния при по мо щи сту ка 
(ру кой, но гой, пал кой) 

2ой спо соб – это хей ро но мия или как 
его на зы ва ют мне мо ни чес кий спо соб – 
обоз на че ние от но си тель ной вы со ты зву ка 
и его про тя жен нос ти при по мо щи дви же
ний рук, паль цев, го ло вы, те ла и т.п. 

3ий спо соб – уп рав ле ние ис пол не ни ем 
при по мо щи иг ры на инст ру мен те. 

Ди ри жер бер линс кой опе ры Рей хардт 
пер вым на чал ди ри жи ро вать па лоч кой, 
хо тя и выз вал про тест со сто ро ны му зы
кан тов. Но вый стиль ди ри жи ро ва ния был 
вве ден в пос то ян ную прак ти ку ор кест ро
во го ис пол не ния Мо зе лем, Шпо ром, Ве бе
ром, Мен дель со ном. 

Р. Ваг нер на чал ди ри жи ро вать, об ра
тив шись ли цом к ор кест ру, (а не к пуб ли ке, 
как бы ло рань ше), что зна чи тель но уси
ли ло воз дейст вие ди ри же ра на ис пол ни
те лей, обес пе чи ло их пол но цен ный твор
чес кий кон такт. Со вто рой по ло ви ны XIX 
в. в Ев ро пе до ми ни ро ва ла не мец коавст
рийс кая шко ла ди ри жи ро ва ни я, так на зы
ва е мая « пос ле ваг не ровс кая пя тер ка». Ганс 
Рих тер, Мотль, Гус тав Ма лер, Ар тур Ни
киш, Фе ликс Вейн гарт нер, позд нее Бру
но Валь тер, От то Клем пе рер, Виль гельм 
Фурт венг лер, Эрих Кляй бер. Эта шко ла, 
сло жив ша я ся в эпо ху ро ман тиз ма, до се ре
ди ны XX ве ка сох ра ня ла чер ты, при су щие 
ро ман ти чес ко му нап рав ле нию в музы
каль ном ис пол ни тельст ве, т.е. ди ри же ры 
чувст во ва ли се бя сот вор ца ми ис полня е
мо го про из ве де ния и поз во ля ли се бе вно
сить не ко то рые из ме не ния в пар ти ту ру. 

Со вре ме нем ди ри жерс кие втор же ния в 
пар ти ту ру ста ли ухо дить в прош ло е. Зна
чи тель ным яв ле ни ем в му зы каль ном ис
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пол ни тельст ве вто рой по ло ви ны XX ве ка 
ста ло дви же ние «а у тен тис тов». Ау тен тизм 
– это борь ба за уме ние ин терп ре ти ро вать 
нот ный текст в ори ги на ле, где при да ет ся 
важ ность в ос ве дом лен нос ти ис пол ни те ля 
 во всех ас пек тах му зы каль ной прак ти ки 
и те о рии то го пе ри о да и той ст ра ны, где 
и как на пи са на му зы ка, в вы бо ре инст ру
мен тов, уме нии имп ро ви зи ро вать. 

Ди ри жи ро ва ние приш ло к сов ре мен но
му уров ню лишь тог да, ког да все упо мяну
тые спо со бы об ъе ди ни лись. Ди ри жерс кий 
жест при об рел глу бо кий вы ра зи тель ный 
смысл. Ди ри жи ро ва ние прев ра ти лось в 
вы со кое ху до жест вен ное ис кусст во. 

Му зы ка – эмо ци о наль ный вид ис кусст
ва. Ди ри жер вмес те с ис пол ни те ля ми соз
да ет му зы каль ный об раз։ му жест вен ный 
или ли ри чес кий, пе чаль ный или ве се лый, 
лас ко вый или жест кий и т.п. Ком по зи то
ры, де лая по мет ки, ука зы ва ют в но тах на 
ха рак тер му зы каль но го про из ве де ни я. За
да ча ди ри же ра сос то ит в раск рытии со
дер жа ния про из ве де ни я. 

В ре ше нии этой за да чи боль шую роль 
иг ра ют вы ра зи тель ные жес ты ди ри же ра, 
его ми ми ка и пан то ми ма. 

Ми ми ка – это вы ра зи тель ные дви же
ния мышц ли ца, ко то рые яв ля ют ся спо со
бом вы ра же ния тех или иных чувств. По 
ми ми ке оп ре де ля ют ся эмо ции че ло ве ка 
(г нев, ра дость, удив ле ни е, ст ра да ни е, ве
сел ье и т.п.). 

Ми ми ка яв ля ет ся ос нов ным средст вом 
вы ра зи тель нос ти в тех жан рах, где не ис
поль зу ет ся речь։ в те ат ре – пан то ми ма, 
ба лет; в му зы каль ных жан рах – роль бес
с ло вес но го воз дейст вия и вы ра же ния эмо
ций от во дит ся ди ри жи ро ва ни ю. Ми ми ка 
со путст ву ет жес ту, до пол ня ет его. Вы ра

зи тель ность взг ля да и ми ми ки ди ри же ра 
спо собст ву ет пра виль но му по ни ма нию его 
на ме ре ний, ко то ры ми он ру ко водст ву ет ся. 

В пов сед нев ной жиз ни мы час то,в мес
то слов, ис поль зу ем жес ти ку ля цию – она 
и яв ля ет ся про то ти пом ди ри жерс ко го жес
та. Жест – глав ное средст во вы ра же ния 
му зы ки ди ри же ром. Это дви же ние рук, 
оп ре де ля ю щее темп, до ли так та, ди на ми
ку, ха рак тер му зы ки. Лю бой жест при ис
пол не нии име ет смысл, бесс мыс лен ных и 
бес поря доч ных, ни че го не вы ра жа ю щих, 
жес тов быть не долж но. 

Жест под лин но го ди ри же ра всег да ин
ди ви ду а лен, не пов то рим, он един и це лос
тен; с дру гой сто ро ны – мно го функ ци о на
лен и рас тя нут во вре ме ни. 

Жес ты ди ри же ра вы пол ня ют сле ду ю
щие ос нов ные функ ци и։ 

 ди ри жерс кие схе мы – по каз раз ме ра, 
в ко то ром на пи са но про из ве де ние 

 вс туп ле ние – по каз на ча ла пе ни я, иг
ры 

 сня тие – по каз окон ча ния пе ни я, фра
зы 

 по каз вс туп ле ния пар ти ям хо ра 
 уп рав ле ние тем пом ис пол не ния 
 по каз ню ан сов и ха рак те ра зву ча ния 
 ука за ни я, спо собст ву ю щие улуч ше

нию ст роя 
 по каз средств вы ра зи тель нос ти (фер

ма ты, rubato, accelerando и т.д.) 
Ди ри жер дол жен хо ро шо вла деть ма

ну аль ной тех ни кой, по лу чив шей свое наз
ва ние от ла тинс ко го сло ва «manos», что 
оз на ча ет « ру ка». Это оп ре де лен ный на
бор жес тов и при е мов, при по мо щи ко то
рых ди ри жер пе ре да ет свои на ме ре ни я։ 
ин фор ма цию о тем пе, рит ме, мет ре, ха
рак тер ной ди на ми ке, по ка зе вс туп ле ний, 
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свою трак тов ку про из ве де ни я. Нот ные 
зна ки в пар ти ту ре да ют ука за ния для оп
ре де ленных жес тов. Ди ри жи руя не нуж но 
ду мать о сво их жес тах։ они долж ны воз
ни кать са ми со бой, долж ны быть ес тест
вен ны ми. 

Жес ты долж ны быть эко ном ны, не 
долж ны утом лять ис пол ни те лей. Но, ес ли 
тре бу ет ся прив лечь вни ма ние му зы кан тов 
или есть спе ци аль ные ука за ния в пар ти
ту ре, тог да тре бу ет ся бо лее энер гич ный и 
круп ный, ши ро кий жест. Лег кость, плас
тич ность – не об хо ди мое ка чест во вы ра
зи тель но го жес та. 

Же ла ни е, чувст ва ди ри же ра не мо гут 
быть вы пол не ны хо ром, ес ли в жес те, ко
то рым ди ри жер вы ра жа ет свое тре бо ва
ни е, нет эле мен та пре дуп реж де ни я. Та ким 
же об ра зом мысль пре дуп реж да ет сло во. 
Толь ко со че та ние пре дуп реж да ю ще го и 
ос нов но го жес та де ла ет ди ри жи ро ва ние 
по нят ным и дейст вен ным. 

Ди ри жер дол жен мо би ли зо вать вни ма
ние ис пол ни те лей. Под го то ви тель ный за
мах, или ауф такт (в пе ре во де с не мец ко го 
auf  над, с ла тинс ко го tactus – при косно
ве ни е), мож но срав нить с взя ти ем ды ха
ния пе ред на ча лом пе ни я. Ауф такт дол жен 
под го то вить ис пол ни те ля со от вест вен но 
ис пол ня е мо му про из ве де ни ю, наст ро ить 
его на то или иное дейст ви е. 

Ауф такт предс тав ля ет со бой на чаль ную 
фа зу каж до го уп рав ля ю ще го дейст вия ди
ри же ра, ко то рый ор га ни зу ет и спо собст ву
ет мо би ли за ции вни ма ния ис пол ни те лей. 

С по мощ ью ауф так та ди ри жер вов
ле ка ет ис пол ни те лей в сов мест ный твор 
чес кий про цесс. Так же ауф такт яв ля ет ся 
жес том веж ли вос ти, приг ла ше ния к дейст
ви ю. Ди ри жер не прос то де ла ет ауф

такт ное дви же ни е, а соз да ет наст ро е ни е, 
со от ветст ву ю щее му зы каль но му про из ве
де ни ю. Ауф такт так же тож дест ве нен «в до
ху», кон цент ра ции вни ма ни я, ата ке зву ка. 

В функ ции ауф так та вхо дят։ 
 оп ре де ле ние на ча ла ис пол не ния про

из ве де ния или фра зы 
 оп ре де ле ние тем па 
 оп ре де ле ние ди на ми ки 
 оп ре де ле ние ха рак те ра ата ки зву ка, 

т.е. об раз но го со дер жа ния му зы ки, ха рак
те ра про из ве де ни я. 

Ауф такт сос то ит из 3х эле мен тов։ за
ма ха, па де ния и от да чи. Пе ре чис лим не ко
то рые ви ды ауф так та։ 

а) на чаль ный пол ный ауф такт 
б) на чаль ный не пол ный ауф такт 
в) за дер жан ный ауф такт 
г) опе ре жа ю щий ауф такт и т.д. 
Ди ри жерс кое ис кусст во тре бу ет на ли

чия раз но об раз ных спо соб нос тей, ди ри
жерс ко го да ро ва ния – спо соб нос ти вы
ра жать в жес тах со дер жа ние му зы ки. Сам 
ди ри жер дол жен об ла дать об шир ны ми 
зна ни я ми те о ре ти чес ко го, ис то ричес ко
го, эс те ти чес ко го по ряд ка, что бы глу бо ко 
вник нуть в му зы ку, ее со дер жа ни е, иде и, 
что бы смочь об ’яс нить и ин терп ре ти ро
вать пос во е му, поо со бо му. Сов ре мен ное 
ди ри жи ро ва ние тре бу ет от ди ри же ра ши
ро ких зна ний в об лас ти му зы каль ной ли те
ра ту ры, му зы каль ноте о ре ти чес кой под го
тов ки, вы со кой му зы каль ной ода рен нос ти 
– хо ро ше го слу ха, му зы каль ной па мя ти, 
чувст ва фор мы, рит ма, а так же кон цет ри
ро ван но го вни ма ни я. Ди ри жерс кий жест 
на пу ти сво е го раз ви тия про шел дол гий 
эво лю ци он ный путь. В сов ре мен ном ди
ри жи ро ва нии у каж до го ди ри же ра своя 
па лит ра ди ри жерс ких жес тов. Ос но вы ва
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ясь на ус то яв шей ся сис те ме ди ри жерс ких 
жес тов, он вно сит в ис кусст во ди ри жи ро
ва ни я, уп рав ле ния хо ром или ор кест ром 
свою ин ди ви ду аль ность и от но ше ние к ис
пол ня е мо му про из ве де ни ю. По доб но ка

пи та ну на ко раб ле, ди ри жер вы ра зи тель
ност ью ми ми ки, дви же ни ем рук и кор пу са 
ув ле ка ет и ис пол ни те лей, и слу ша те лей в 
ши ро кие прос то ры му зы ки.
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Խմ բա վա րա կան ժես տի ստեղ ծումը և զար գա ցու մը 
Ն. Մար գա րյան 

 Ժես տը դի րի ժո րի երաժշ տու թյան գլ խա վոր ար տա հայտ չա կան մի ջոցն է։ Ժես տի օգ
նու թյամբ խմ բա վա րն ար տա հայ տում է էմո ցի ա ներ, ղե կա վա րում է կա տա րող նե րին և 
ստեղ ծում երաժշ տա կան կեր պար ներ։ Մինչև ժա մա նա կա կից ձևե րի ստեղ ծու մը խմ բա
վա րու թյու նը իր զար գաց ման պատ մու թյան ըն թաց քում ան ցել է մի քա նի փուլ։ Այս աշ
խա տան քի նպա տակն է ցույց տալ՝ ինչ պես ձևա վոր վեց և զար գա ցավ խմ բա վա րա կան 
ժես տը։ 

Conducting gesture and it’s development
N. Margaryan 

Gesture is conductor’s main way to express the music. With the help of gesture, conduc
tor expresses emotions, manages singers and creates musical images. Conduction during its 
historical development passed a several stages, until contemporary forms have been formed. 
The subject of this work is to show how was formed and developed conducting gesture. 
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 ՆԵԼ ԼԻ ԱԴԱ ՄՅԱՆ 

ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ ՆԱ ՎՈ ՅԱՆ

ԹԵՍՏ ԵՎ ԹԵՍ ՏԱՅԻՆ ԱՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵՐ ԿԱԶ ՄԵ
ԼՈՒ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵՐ

 Ու սուց ման և ու սում նա ռու թյան գոր
ծըն թա ցի որա կա կան ու քա նա կա կան ցու
ցա նի շը սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի գնա
հատ ման ար դյունք ներն են։

 Բա րե փո խում նե րի շր ջա նա կում, ի թիվս 
այ լոց, անընդ հատ կա տա րե լա գործ վում է 
նաև գի տե լիք նե րի գնա հատ ման, դրանց 
օբյեկ տի վու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված 
մե թո դա բա նու թյու նը։ Գրա վոր ստուգ ման 
կազ մա կերպ ման այն գոր ծըն թա ցը, որն 
ապա հո վում է բո լոր սո վո րող նե րի հա մար 
մի ան ման պայ ման ներ, պա հանջ ներ և մի
ա տե սակ գնա հատ ման սկզ բունք ներ, կոչ
վում է թես տա վո րում, իսկ գրա վոր ստու
գում նե րի չափ ման գոր ծիք հա մար վող մի 
շարք առա ջադ րանք նե րից կազմ ված հա
մա կար գը, տար բե րա կը՝ թեստ։ Մեկ թես
տի մեջ մի ա վոր ված ամե նա բազ մա զան 
առա ջադ րանք նե րը հնա րա վո րու թյուն կա
պա հո վեն մի ա ժա մա նակ ստու գե լու սո վո
րո ղի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի տար բեր չա փո րոշ չային 
պա հանջ նե րը, գնա հա տե լու իմա ցու թյան 
մա կար դա կը, իսկ ար դյունք ներն օգ տա
գոր ծե լու տար բեր նպա տակ նե րի հա մար։ 

Որ պես զի թես տը ծա ռայի որ պես սո
վո րո ղի ձեռք բե րում նե րի քա նա կա կան 
ար տա հայ տու թյան մի ջոց, պետք է բա վա
րա րի լավ գնա հա տում կա տա րե լու պա
հանջ նե րը [3]։ Դրանք են` լի նի հու սա լի, 
հա վաս տի, ար դյու նա վետ և օգ տա կար։ 

Ա ռա վե լա գույն հու սա լի ու թյուն ապա
հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ` 

ա) յու րա քան չյուր ստուգ վո ղի տր վի 
մի ան գա մայն նույն առա ջադ րանք նե րի 
ընտ րա նին՝ մի ան գա մայն նույն պայ ման
նե րում,

բ) թես տը պետք է պա րու նա կի մեծ քա
նա կու թյամբ առա ջադ րանք ներ, որոն ցից 
յու րա քան չյու րը չա փում է որո շա կի կա րո
ղու թյուն,

գ) չա փու մը թվան շա նով ար տա հայ տե
լիս պետք է հնա րա վոր լի նի հետ ևել կա նո
նա կա նու թյա նը, այ սինքն` առա ջադ րան քի 
վերջ նա կան գնա հա տա կա նը ձ ևա վոր վի 
առ կա բո լոր քայ լե րի գու մա րային ար
դյուն քում, լի նի ան կողմ նա կալ։

 Հա վաս տի ու թյու նը առա վե լա գույ նին 
հասց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ` 

ա) յու րա քան չյուր հար ցով ստուգ վի 
ու սում նա կան ծրագ րով նա խա տես ված 
որևէ թե մայի յու րա ցու մը կամ հմ տու թյան 
առ կա յու թյու նը,

բ) կի րառ վի նպա տա կին հա րիր առա
ջադ րանք։ 

Ար դյու նա վե տու թյու նը նվա զա գույն 
ժա մա նա կա մի ջո ցում մե կան գա մյա ստուգ
ման մի ջո ցով սո վո րո ղի մա սին ամե նա
բազ մա զան տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյունն է։ 

Օգ տա կա րու թյու նը վե րա բե րում է 
վերջ նա կան ար դյունք ներն օգ տա գոր ծո ղի 
հա մար դրանց ու նե ցած ար ժե քին։

 Թես տային առա ջադ րանք ներ կազ մե լը 
ման կա վար ժա կան հնար է, բարդ և հա
տուկ պատ րաստ վա ծու թյուն պա հան ջող 
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լուրջ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք, 
որի մե թո դա բա նու թյան մեջ կար ևոր են 
հա մար վում մի շարք կա նոն նե րի ու պա
հանջ նե րի պահ պա նու մը [4]։ Առա ջին 
հեր թին, մինչև առա ջադ րանք կազ մե լը 
պետք է հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նալ 
թես տի օգ նու թյամբ ստուգ վող թե մայի բո
վան դա կու թյան և հմ տու թյուն նե րի մա սին։ 
Այ նու հետ հարկ է հաշ վի առ նել նաև թեստ 
և թես տային առա ջադ րանք ներ կազ մե
լու հա մար ան հրա ժեշտ մե թո դա կան մի 
շարք պար տա դիր չա փա նիշ ներ։ Օրի նակ, 
որ թես տային առա ջադ րանք նե րից յու րա
քան չյու րը պետք է.

1. Հե տապն դի որո շա կի նպա տակ։ 
2. Լի նի հա մա ռոտ և տրա մա բա նո

րեն ձևա կերպ ված։ Ցան կա լի է, որ առա
ջադրան քը կազմ ված լի նի ոչ ավե լի, քան 
մեկ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյու
նից։ Հա մա ռոտ լի նե լու կար ևոր պայ ման 
է նաև մի այն մեկ բա նի մա սին հարց նե
լը։ Եր կու հարց տա լու դեպ քում, օրի նակ, 
երբ պա հանջ վում է ինչ –որ բան գտ նել և 
հե տո այն բա ցատ րել, վտանգ վում է ինչ
պես առա ջադ րան քի կա տա րու մը, պա
հանջ նե րի ներ կա յաց ման հս տակ տա
րան ջա տու մը, այն պես էլ գնա հատ ման 
օբյեկ տի վու թյու նը։ Իսկ առա ջադ րան քի 
տրա մա բա նա կան լի նե լը մար դու միտ քը 
հս տակ ար տա հայ տե լու ու նի վեր սալ մի ջոց 
է։ Այն նպաս տում է թես տի բո վան դա կու
թյան կազ մա վոր մա նը և ար դյու նա վե տու
թյան բարձ րաց մա նը։

3. Ան պայ ման հրա հան գը տր վի հար
ցի տես քով կամ հրա մա յա կան եղա
նա կով։ Ի տար բե րու թյուն անո րոշ ձևով 
տրված հրա հան գի` գրել, լրաց նել, ընդ գծել 
և այլն, հար ցադր ման այս ձևը մե ծաց նում 
է առա ջադ րան քը կա տա րե լու հա մար սո
վո րո ղի պա տաս խա նատ վու թյու նը և ու

շադ րու թյան կենտ րո նա ցու մը։ 
4. Ու նե նա տեխ նո լո գի ա կան բնույթ 

(ս տու գե լի լի նեն հա մա կար գի չով)։ Առա
ջադ րանք նե րը պետք է այն պես կազմ վեն, 
որ գնա հատ վեն թե կուզ առանց ու սուց չի` 
նա խօ րոք մշակ ված կա նոն նե րով՝ տեխ
նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ։ Դա 
արագ է, ճշգ րիտ, տն տես վար և օբյեկ
տիվ։ Մի ա ժա մա նակ, եթե առա ջադ րան
քը տեխ նո լո գի ա կան է դառ նում, ապա 
դրա բո վան դա կու թյու նն արագ ու հս տակ 
ըմբռ նե լի է ստուգ վո ղի հա մար։ 

5. Ու նե նա պա տաս խա նի հա մար 
հատ կաց ված որո շա կի տեղ։

6. Օժտ ված լի նի ստուգ վող նե րի ողջ 
խմ բի հա մար գնա հատ ման նույն կա
նոն նե րով։ Այս պայ մա նի ապա հո վու մը 
հնա րա վոր է դարձ նում թես տի տեխ նո լո
գի ա կա նու թյու նը։

7. Ու ղեկց վի բո լոր ստուգ վող նե րին 
տր վող նույն հրա հան գով, որը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի առա ջադ րան քի 
ձևին և բո վան դա կու թյա նը։ Այս պայ
մա նի բա ցա կա յու թյան դեպ քում առա
ջադրան քի իմաս տը սխալ է հաս կաց վում, 
և ճիշտ պա տաս խա նե լու հա վա նա կա նու
թյու նը փոք րա նում է։

9. Առա ջադ րան քի բար դու թյան աս
տի ճա նը պետք է գտն վի 0 –ից մեծ և 1 –
ից փոքր մե ծու թյուն նե րի տի րույ թում։ 
Եթե առա ջադ րան քին պա տաս խա նում են 
բո լոր ստուգ վող նե րը, ու րեմն այն չա փա
զանց հեշտ է, հետ ևա բար նպա տա կային 
չէ այն օգ տա գոր ծել որ պես թես տային 
առա ջադ րանք։ Ոչ մե կի կող մից չպա
տաս խա նած առա ջադ րան քը նույն պես չի 
կա րող մնալ թես տի կազ մում։ Առա ջադ
րան քի դժ վա րու թյան աս տի ճա նը չափ
վում է ստուգ վող նե րի խմ բի ստա ցած մի
ջին գնա հա տա կա նի և առա ջադ րան քին 
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տրվող առա վե լա գույն մի ա վո րի հա րա բե
րու թյամբ։ Որ քան դժ վար է հար ցը, այն
քան կո տո րա կի մե ծու թյու նը փոքր է։

 Բա ցի առա ջադ րանք նե րից` որո շա կի 
պա հանջ նե րի պետք է բա վա րա րի նաև 
ամ բող ջա կան թես տի ձևա կեր պու մը։ 
Թես տի տիտ ղո սա թեր թի վրա ցան կա լի է, 
որ նշ ված լի նեն`

1. ու սում նա կան տա րին, ստուգ ման 
նպա տա կը և ում կող մից է կազմ ված։ 
Օրի նակ` 2014–2015, մի ջան կյալ քն նու
թյուն, ըն թա ցիկ ստու գում, ավար տա կան 
մի աս նա կան քն նու թյուն, կի սա մյա կային 
ամ փո փիչ աշ խա տանք և այլն։ 

2. Առար կայի ան վա նու մը։
3. Ֆա կուլ տե տը և կուր սը (կամ դպ րո

ցը, դա սա րա նը)։
4. Աշ խա տան քի հա մար հատ կաց ված 

ժա մա նա կը։
5. Աշ խա տան քի ընդ հա նուր մի ա վո

րային ար ժե քը։
6. Ու սա նո ղի (կամ աշա կեր տի) 

անուն–ազ գա նու նի և ամ սաթ վի հա մար 
հատ կաց ված տեղ։

 Թես տը կա րող է ու նե նալ նաև առա
ջադ րանք նե րի հատ կո րո շիչ։ 

Ա ռա ջադ րանք նե րի հատ կո րո շի չը 
ամ փո փում է տվյալ թես տի բո լոր առա
ջադրանք նե րի վե րա բե րյալ մշակ ված 
գնա հատ ման և բո լո րի հա մար մի ար ժե
քո րեն կի րառ ման են թա կա կա նոն նե րը։ 
Դրան ցում հս տակ պետք է սահ ման ված 
լի նեն հետ ևյալ պա հանջ նե րը՝

• տ վյալ առա ջադ րան քը քա նի՞ քայ
լե րից է կազմ ված, և ի՞նչ պա տաս խա նի 
դեպ քում քա նի՞ մի ա վո րով կա րե լի է այն 
գնա հա տել, եթե դրանք նշ ված չեն յու րա
քան չյուր առա ջադ րան քի մոտ, 

• ո՞ր առա ջադ րան քը ի՞նչ բար դու
թյան է հա մա պա տաս խա նում, 

• սո վո րո ղի ո՞ր ձեռք բե րում նե րը (գի
տե լիք, կա րո ղու թյուն, հմ տու թյուն) ստու
գե լու հա մար է նա խա տես ված, 

• ցու ցում ներ այն մա սին, թե ինչ պես 
կա րե լի է վե րաարժ ևո րել սո վո րո ղի ստա
ցած մի ա վոր նե րը 10– մի ա վո րա նոց (կամ 
տվյալ հաս տա տու թյան մեջ ըն դուն ված 
մի ա վո րային հա մա կար գի) սանդ ղա կով 
գնա հա տե լիս, եթե թես տի առա ջադ րանք
նե րն այլ մի ա վոր նե րով են նա խա տես ված։ 

Կախ ված առար կայի չա փո րոշ չային 
պա հանջ նե րից՝ թես տա վոր ման են թա կա 
հմ տու թյուն ներ կա րող են հա մար վել՝ 

• գի տե լի քի ըն կա լումն ու ըմբռ նու մը 
(սահ մա նում ներ, կա նոն ներ, հաս կա ցու
թյուն ներ և այլ ակա դե մի ա կան գի տե լիք
ներ), 

• բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյան 
հմ տու թյուն նե րը՝ վեր լու ծու թյուն, հա
մադրում, խնդ րա հա րույց հար ցի վե րա
բե րյալ սե փա կան տար բե րա կի առա ջար
կում, արժ ևո րում,

•  կի րա ռա կան գի տե լիք նե րի իմա
ցու թյու նը։

 Հարկ է հի շեց նել նաև, որ հան րակրթու
թյան մեջ լայն կի րա ռու թյուն ստա ցող 
հայ տո րո շիչ թես տի օգ նու թյամբ գի տե
լիք նե րի ստուգ ման դեպ քում սո վո րո ղին 
գնա հա տա կան չի դր վում, սա կայն մի ա
վոր նե րը նշա նակ վում են, որ պես զի ու սու
ցի չը պատ կե րա ցում ստա նա աշա կեր տի 
կող մից նյու թի յու րաց ման աս տի ճա նի 
մա սին, իսկ աշա կեր տը՝ իր ու սում նա կան 
առա ջըն թա ցի մա սին։ 

Իսկ այժմ ներ կա յաց նենք թես տային 
ստուգ ման պրակ տի կա յում առա վել հա
ճախ կի րառ վող տար բեր տի պե րի առա
ջադ րանք ներ կազ մե լու մե թո դա բա նու
թյունն ու կի րառ ման նպա տակ նե րը [2], 
[3], [5]։ 
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1) Մեկ ճիշտ պա տաս խա նի ընտ րու
թյամբ առա ջադ րանք ներ։ Այս տի պի 
առա ջադ րանք նե րում դր վում է հար ցը, 
որին ան վա նում են « հիմք», այ նու հետև 
առա ջարկ վում է մեկ ճիշտ պա տաս խան, 
որը կոչ վում է « բա նա լի», և մի քա նի 
սխալ պա տաս խան ներ՝« դիստ րակ տոր
ներ»։ Այս դեպ քում ստուգ վող նե րին ան
հրա ժեշտ է հրա հան գել, օրի նակ` « ճիշտ 
պա տաս խա նի հա մա րը վերց րո ՛ւ շր
ջա նա կի մեջ»։ Այս պի սի առա ջադ րան քի 
մեկ այլ տար բե րա կում տր վում են ոչ թե 
մեկ, այլ մի քա նի ճիշտ պա տաս խան ներ։ 
Սրանք հեշտ են կազմ վում և տեխ նո լո գի
ա կան են, սա կայն պի տի բա վա րա րեն 
առա ջին հա յաց քից ոչ էա կան թվա ցող, 
բայց շատ կար ևոր կա նո նի՝ «յու րա քան
չյուր առա ջադ րանք ան պայ ման պի տի 
ու նե նա ճիշտ պա տաս խան»։ Կա նո նը 
բխում է Արիս տո տե լի ձևա կեր պած բա
ցառ ված եր րոր դի օրեն քից, որի հա մա
ձայն` ճիշտ պա տաս խա նի ընտ րու թյու նը 
հան գեց նում է ճիշտ դա տո ղու թյան, իսկ 
սխալ պա տաս խա նի ընտ րու թյու նը՝ սխալ 
դա տո ղու թյան, եր րոր դը՝ բա ցառ վում է և 
պա տաաս խա նը դարձ նում է մի ան շա նակ` 
տեղ չթող նե լով ստուգ վո ղի կամ ստու գո ղի 
հա կա սա կան մտ քե րի առա ջաց ման հա
մար։ Կա նո նի կի րա ռու մը բա ցա ռա պես 
ան թույ լատ րե լի է դարձ նում « ճիշտ պա
տաս խա նը բա ցա կա յում է» տար բե րա
կով առա ջադ րանք նե րի կի րա ռու մը, եթե 
հատ կա պես պա հանջ վում է ընտ րել հենց 
այդ պա տաս խա նը, քա նի որ ու սում նա
կան գոր ծըն թացն ուղղ ված է գե րա զան
ցա պես ճիշտ գի տե լիք նե րի որոն մա նը, 
ուս տի չի կա րե լի սո վո րե լու ըն թաց քում 
հար ցը թող նել ան պա տաս խան, առա վել 
ևս, որ ան գի տու թյան և սխալ պա տաս
խան նե րի ոլոր տը շատ լայն է և ու սում նա

ռու թյան առար կա չէ։ Մյուս կող մից` քա նի 
որ այդ առա ջադ րանք նե րի հրա հանգն է 
գտ նե լու ճիշտ պա տաս խա նը, որն այդ պես 
էլ չգտ նե լու դեպ քում առա ջա նում է տրա
մա բա նա կան հա կա սու թյուն, ար ժեզրկ
վում են առա ջադ րան քի բո վան դա կու
թյունն ու իմաս տը։ Չի խրա խուս վում նաև 
ակն հայտ սխալ դիստ րակ տոր նե րի օգ
տա գոր ծու մը, քա նի որ սո վո րո ղին մղում է 
գու շա կե լու` սխալ նե րը բա ցա ռե լու ճա նա
պար հով։ Այլ կերպ ասած, ավե լի հե տաքր
քիր է, երբ դիստ րակ տոր նե րը «ըն կեր ներ» 
են։ Ան ցան կա լի է նաև « ճիշտ են բո լոր 
պա տաս խան նե րը» տար բե րա կով առա
ջադ րան քը, եթե դար ձյալ դա է ճիշտ պա
տաս խա նը։ Այս տար բե րա կի ամե նա մեծ 
թե րու թյունն այն է, որ եր կու ճիշտ պն դում
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ստի պում է 
ու շադ րու թյուն չդարձ նել եր րորդ պնդ ման 
վրա և ընտ րել « ճիշտ են բո լո րը» պա տաս
խա նը։ Բայց առա ջադ րան քը ու սու ցա նող 
է և շատ օգ տա կար՝ հատ կա պես բարդ 
նյու թի յու րաց ման փու լում ամ բող ջա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը կրկ նե լու, հի շե լու հա
մար։ Մեկ այլ թե րու թյուն է այն, որ ճիշտ 
պա տաս խա նը կա րե լի է գու շա կել, իսկ 
դա կախ ված է առա ջադ րան քում բեր ված 
պա տաս խան նե րի թվից և սխալ պա տաս
խան նե րից յու րա քան չյու րի գրավ չու թյան 
աս տի ճա նից։ Լավ կազմ ված առա ջադ
րան քում սխալ պա տաս խան նե րը հա ճախ 
ավե լի ճշ մար տա ցի են թվում, դրա հա մար 
էլ կոչ վում են դիստ րակ տոր ներ (ա նգլ. To 
distract– շե ղել)։ Լավ ընտր ված սխալ պա
տաս խան նե րը զգա լի ո րեն պա կա սեց նում 
են ճիշտ պա տաս խա նը գու շա կե լու հա վա
նա կա նու թյու նը։ 

Ա ռա ջադ րանք նե րի այս տի պում շատ 
կար ևոր է նաև « հիմք» հան դի սա ցող 
հար ցի ճշգ րիտ ձևա կեր պու մը, որ պես
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զի բա ցառ վի մտա ծո ղու թյան շե ղու մը 
կամ ճիշտ պա տաս խա նի ոչ մի ան շա նա
կու թյու նը կամ մեկ այլ թյու րի մա ցու թյուն։ 
Օրի նակ` 

ա) չի կա րե լի հիմ քային հար ցը ձևա
կեր պել հոգ նա կի թվով, եթե ճիշտ պա
տաս խա նը տր ված է եզա կի թվով, 

բ) հարց նել ո՞րն է ճիշ տը, եթե բո լոր 
դիստ րակ տոր ներն էլ ճիշտ են, բայց պետք 
է ընտ րել « բո լոր պա տաս խան նե րը ճիշտ 
են տար բե րա կը»։ Այս պի սի առա ջադ րան
քը կա րե լի է «փր կել»` առան ձին ճիշտ պա
տաս խան նե րը ներ կա յաց նե լով «մի այն» 
պա հան ջով։ Օրի նակ՝ 

Կեն սա բա նու թյան մաս նա գի տու
թյամբ բա կա լավ րի ուսպ լա նում «Հա
տուկ մաս նա գի տա կան» առար կա ներ 
են հա մար վում.

1) մի այն «Կեն դա նա բա նու թյու նը», 2) 
մի այն «Կեն դա նա բա նու թյու նը»  և «Բու
սա բա նու թյու նը», 3) «Կեն դա նա բա նու թյու
նը»,  «Բու սա բա նու թյու նը» և «Բջ ջա բա նու
թյու նը»։ Պատ.՝ 3։

գ) Առա ջադ րան քի թե րու թյուն նե րից է 
նաև այն, որ եր բեմն հար ցադ րու մը ձևա
կերպ վում է այն պես, որ դիստ րակ տոր նե
րը մեր ժե լը կամ ըն դու նե լը մի ան շա նակ չի 
դարձ նում։ Օրի նակ, եթե հար ցադ րու մը չի 
հս տա կեց նում, թե դիստ րակ տոր նե րի մեջ 
եղած ընդ հա նուր և մաս նա վոր ճիշտ պա
տաս խան նե րից հատ կա պես որը պետք է 
ընտր վի։ 

Ընտ րո վի պա տաս խա նով առա
ջադրան քը կհա մար վի բաց տի պի, եթե ու
նի մի քա նի ճիշտ պա տաս խան ներ։ Նման 
առա ջադ րանք նե րում հատ կա պես ու սուց
ման և ըն թա ցիկ ստուգ ման ժա մա նակ 
ցան կա լի է պա տաս խա նի հա մար հատ
կաց ված տե ղում թող նել ճիշտ թվով պա
տաս խա նի տե ղեր՝ ստո րա կե տով իրա րից 

բա ժան ված, կամ հար ցադր ման մեջ հու շել 
ան հրա ժեշտ ճիշտ պա տաս խան նե րի թի
վը։ 

Մեկ այլ տա րա տե սակ է «Ընտ րի՛ր բո
լոր ճիշտ (կամ սխալ) տար բե րակ նե րը» 
առա ջադ րան քը, որ տեղ ճիշտ կամ սխալ 
մի քա նի պն դում նե րից հե տո առա ջարկ
վում է ընտ րել բո լոր ճիշտ կամ սխալ պա
տաս խան նե րը` մի ա վո րած մեկ ճիշտ պա
տաս խա նը։ Կամ կա րե լի է պա հան ջել, որ 
սո վո րողն ին քը ընտ րի և առանձ նաց նի 
բո լոր պն դում նե րից պա հանջ վող նե րը։ Այդ 
դեպ քում ևս ան հրա ժեշտ է հու շել ճիշտ 
պա տաս խան նե րի թի վը։ Առա ջադրան քի 
օգ նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռն
վում ստու գե լու սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի 
ավե լի լայն շր ջա նակ, քա նի որ հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս կազ մո ղին՝ կախ ված 
նպա տա կից, պն դում ներ ընտ րել նաև 
տար բեր թե մա նե րի վե րա բե րյալ։

2) Շա րու նա կել միտ քը բաց առա
ջադրանք նե րը ձևա կերպ վում են այն
պես, որ պատ րաս տի պա տաս խան չի 
առա ջարկ վում, և ստուգ վո ղը պետք է այն 
գրի` դրա հա մար հատ կաց ված տե ղում։ 
Առա ջադ րան քը պետք է ու նե նա օրի նակ, 
«լ րաց րո՛ւ պա կա սող բառ(եր)ը» հրա
հան գը։ Բայց, որ պես զի ստուգ վո ղի ամե
նաան կան խա տե սե լի պա տաս խա նը չըն
դու նե լը հիմ նա վոր ված լի նի, այս տե սա կի 
առա ջադ րան քը կազ մո ղից պա հանջ վում 
է ձևա կեր պել խիստ տրա մա բա նա կան 
հաս տա տուն դրույթ ներ, խիստ որո շա կի 
պա տաս խան պա հան ջող։ Առա ջադ րան քի 
թույլ կողմ կա րող է հա մար վել նաև այն, 
որ ճիշտ պա տաս խան նե րը կա րող են լի
նել մի քա նի սը, այն էլ ոչ հա մար ժեք, և 
կդժվա րա նա գնա հատ ման օբյեկ տի վու
թյան ապա հո վու մը։ Գնա հատ ման օբյեկ
տի վու թյու նը դժ վա րաց նում է նաև «և այլն» 
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ար տա հայ տու թյու նը։ Դրա նից խու սա փե
լու հա մար կա րե լի է պա հանջ վող բա ռե րի 
թվով տե ղեր բաց թող նել՝ իրա րից ան ջա
տե լով ստո րա կե տե րով։ Օրի նակ` 

ա) « Կեն դա նա բա նու թյու նը» գի տու
թյուն է, որն ու սում նա սի րում է …, …, … ։ 
(ա կն կալ վող առն վազն երեք ճիշտ պա
տաս խան նե րը կա րող են լի նել կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րի տա րած վա ծու թյու նը, ար
տա քին կա ռուց ված քը, ներ քին կա ռուց
ված քը և այլն)։ 

Ա ռա ջադ րան քի մեկ այլ ձևա փո խու
թյուն կա րե լի է հա մա րել այն ընտ րո վի 
պա տաս խա նով առա ջադ րանք դարձ նե լը։ 
Այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի առա ջար
կել հա մա րա կալ ված բա ռե րի ցանկ, որոնք 
կամ մի այն հա մար նե րը կպա հանջ վի դնել 
հա մա պա տաս խան բաց տե ղում։ Վեր ջինս 
առա վել նպա տա կա հար մար կլի նի ցածր 
առա ջա դի մու թյուն ու նե ցող նե րի հա մար։ 

3) Հա մա պա տաս խա նու թյու նը հաս
տա տող առա ջադ րանք ներ։ Առա
ջադրան քի այս ձևը պա հան ջում է մի խմ
բի տար րե րի հա մա պա տաս խա նե ցում 
մյուս խմ բի տար րե րի հետ։ Այս պի սի առա
ջադ րան քի ձևա կերպ ման մեջ խիստ կար
ևոր են սյու նակ նե րի կամ խմ բե րի ճիշտ 
բո վան դա կու թյան ձևա կեր պու մը, այդ 
խմ բե րում «օ տար» բա ռե րի հայտն վե լը 
բա ցա ռե լը։ Իսկ եթե հե տաքրք րու թյու նը, 
ու շադ րու թյու նը կամ լար վա ծու թյու նը մե
ծաց նե լու նպա տա կով մտց վում են ավե
լորդ բա ռեր, ապա հրա հան գի մեջ այդ 
մա սին ան պայ ման պետք է նշել։ Առա ջադ
րանք նե րը ակ տի վաց նում են ու սում նա ռու
թյան գոր ծըն թա ցը և ստու գում սո վո րո ղի 
զու գոր դե լու գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն
նե րը։ Օրի նակ՝

Թ վարկ ված օր գան նե րը խմ բա վո րի՛ր 
ըստ ծագ ման։ Օն տո գե նե զի ըն թաց քում 

ո՞ր սաղմ նային թեր թե րից են առա ջա ցել 
1) մաշ կը, 2) աղի նե րը, 3) գլ խու ղե ղը, 
4) երի կամ նե րը, 5) աչ քե րը, 6) արյու
նը, 7) թո քե րը, 8) կմախ քը։ Պա տաս
խան նե րը նշ ված են փա կագ ծե րում։ 

ա) էկ տո դեր մային– …, …, …(1, 3, 5) 
բ) էն դո դեր մային –…, …, (2, 7) 
գ) մե զո դեր մային–…, …, … (4, 6, 8) ։
4) Ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյան հաս

տա տում պա հան ջող առա ջադ րանք ներ։ 
Առա ջադ րանք նե րի այս տե սա կում պա
հանջ վում է հաս տա տել որ ևէ գոր ծըն թա
ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի, քայ լե րի, եզ րույթ
նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի և այլ նի ճիշտ 
հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Կա րող է ծա ռայել 
մտա ծո ղու թյան տրա մա բա նա կան հա ջոր
դա կա նու թյան, ալ գո րիթ մա կան գի տե
լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր մա նը։ Քա նի որ նույ նիսկ 
մեկ սխա լի դեպ քում հա ջոր դա կա նու
թյան ամ բող ջու թյու նը խախտ վում է, ուս
տի, ան կախ հա ջոր դա կան քայ լե րի թվից, 
առա ջադ րան քը պետք է գնա հատ վի կամ 
առա վե լա գույն մի ա վո րով կամ զրո։ Օրի
նակ`

Թ վարկ ված անոթ նե րի և սր տի բա
ժին նե րի հա մար նե րը դա սա վո րի՛ր 
արյան փոքր շր ջա նա ռու թյան սկզ բից 
մինչև ավար տը ցույց տվող հեր թա կա
նու թյամբ։

1) ձախ նա խա սիրտ, 2) աջ փո րոք, 3) 
թո քային երակ, 4) թո քային զար կե րակ։

 Պատ.՝ 2, 4, 3, 1։ 
5) Կա նո նա կարգ ված հար ցե րի ձևով 

առա ջադ րանք ներ։ Այս դեպ քում կա րե լի 
է մեկ առա ջադ րան քով ստու գել տար բեր 
գի տե լիք ներ և կա րո ղու թյուն ներ, հմ տու
թյուն ներ` եթե որո շա կի սկզ բուն քով խմ
բա վոր վում են իրար լրաց նող, իրա րից 
ինչ –որ չա փով կախ ված կամ իրար հետ 
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կա պակց ված մի քա նի են թա հար ցեր։ Այ
սինքն` հնա րա վոր է, որ մի են թա հար ցի 
պա տաս խա նը կախ ված լի նի մյուս նե րի 
պա տաս խա նից։ Նման առա ջադ րան քը 
կա րող է ու նե նալ նա խա բան հան դի սա ցող 
հարց, որից բխեն մյուս նե րը։ Են թա հար
ցե րը կա րող են լի նել ազատ շա րադ րանք 
պա հան ջող կամ մեկ կամ մի քա նի ճիշտ 
պա տաս խան նե րի ընտ րու թյամբ, բաց թո
ղած բա ռե րի լրա ցում պա հան ջող և այլն։ 
Առա ջադ րան քի ընդ հա նուր գնա հա տա
կա նը պետք է ձևա վոր վի բո լոր են թա հար
ցե րի հա մար տր վող առան ձին մի ա վոր նե
րից։ 

Օ րի նակ`
1) Գե նե րի քա նի շղ թա յակց ման խումբ 

կա տղա մար դու գե նո տի պում։
 ա) 22, բ) 23, գ) 24 դ) 46։ (գ)
2) Հա վա սար են արդյո՞ք իգա կան ու 

արա կան գա մետ նե րում շղ թա յակց ման 
խմ բե րի թի վը և ին չո՞ւ։ (այո՛, եր կուսն էլ 23 
են)

3) Քա նի՞ տե սա կի գա մետ կա րող է 
առա ջաց նել մար դու իգա կան ու արա
կան  սե ռը։ (ի գա կա նը՝ 1, արա կա նը՝ 2 )

6) Նկար նե րով, գծա պատ կեր նե
րով առա ջադ րանք ներ։ Այս պի սի առա
ջադրանք նե րը զար գաց նում են սո վո րող
նե րի պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, 
սո վո րեց նում են ճա նա չել կեն սա բա նա կան 
օբյեկտ նե րը, տես նել կա պը դրանց, ինչ
պես նաև կա ռուց ված քի և ֆունկ ցի ա նե րի 
միջև, ստու գում են սո վո րող նե րի դի տո ղա
կա նու թյան զար գաց ման աս տի ճա նը, ան
վա նե լու, մեկ նա բա նե լու, հա մա կար գե լու 
և հա մե մա տու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո
ղու թյուն նե րը։ Այս առա ջադ րանք նե րի մեջ 
ձևա կերպ ված հար ցը կա րող է են թադ րել 
կա՛մ բաց պա տաս խա նով շա րադ րանք, 
կա՛մ առա ջարկ ված պա տաս խան նե րից 

մեկ կամ մի քա նի սի ընտ րու թյուն և այլն։ 
Այս տե սա կի առա ջադ րանք նե րում նկար
նե րը, գծա պատ կեր նե րը պետք է լի նեն 
հս տակ և ու նե նան ան պայ ման հար ցին 
նա խոր դող տե ղե կու թյուն այն մա սին, թե 
ինչ է պատ կեր ված նկա րում կամ գծա
պատ կե րում։ Այս առա ջադ րան քը կա րող է 
հա մադր վել 5–րդ կե տում նկա րագր ված 
հար ցե րի հետ։ 

Օ րի նակ՝
Ն կա րում պատ կեր ված ո՞ր հա մա րի 

կորն է ար տա ցո լում մար դու արյան շր
ջա նա ռու թյան մեծ շր ջա նում արյան ճնշ
ման փո փո խու թյուն նե րը՝ սկ սած սր տից 
դուրս գա լու պա հից՝ աոր տա յում, մա զա
նո թում, ստո րին սի նե րա կում։

 
Պատ.՝ ..1։
 Հա մակց ված առա ջադ րանք դարձ նե լու 

դեպ քում կա րե լի է հա ջորդ հար ցով պա
հան ջել նաև պա տաս խա նի հիմ նա վո րում, 
պար զա բա նում։

7) Բաց թողած բա ռե րով տեքստ։ Ընդ
հա նուր սկզ բուն քով նման է 2–րդ առա
ջադ րան քին, սա կայն ներ կա յաց նում է 
ավե լի ըն դար ձակ շա րադր ված նյութ, որի 
մեջ մտ քե րը տրա մա բա նո րեն կապ ված են 
իրար հետ, լրաց նում են իրար կամ բխում 
են մե կը մյու սից։ Գի տե լիք նե րի ստու գու մը 
այս տե սա կի առա ջադ րան քով հար մար է 
հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ սո վո
րող նե րը դժ վա րա նում են նյու թը հս տակ 
շա րադ րել` թե մայի բար դու թյան, յու րաց
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ման դժ վա րու թյուն նե րի հետ ևան քով։ Այս 
դեպ քում առանձ նա պես կար ևոր է, որ 
նյու թը շա րադր ված լի նի տրա մա բա նա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ և գրա գետ, շո
շա փի թե մայի ամե նա հիմ նա կան և էա կան 
հար ցե րը։ Առա ջադ րան քի մեկ այլ տար բե
րա կ կա րող է առա ջար կել հատ վա ծի բաց 
թողած տե ղում լրաց նել տր ված ցան կից 
ընտր ված հա մա պա տաս խան բա ռե րը, 
ինչ պես 2–րդ առա ջադ րան քում։

8) Գտի՛ր ավե լոր դը։ Այս պի սի պա հան
ջով առա ջադ րան քը կա րե լի է հա մա րել 
բարդ առա ջադ րանք։ Այն կա րող է ստու գել 
ա) մի ա ժա մա նակ եր կու խումբ հաս կա ցու
թյուն նե րի իմա ցու թյուն, քա նի որ ավե լոր դը 
գտ նե լու հա մար սո վո րո ղը հս տակ պետք է 
իմա նա առա ջարկ վող հաս կա ցու թյուն նե
րի կա՛մ եր ևույ թի, կա՛մ պա հանջ վող որ ևէ 
այլ բա նի էա կան առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, բ) վեր լու ծա կան մտա ծո ղու թյուն, 
գ) դրանք հա մե մա տե լու, դ) եզ րա կա ցու
թյուն անե լու կա րո ղու թյուն ներ։ Սա կայն, 
այս պի սի առա ջադ րան քի հրա հան գը ան
պայ մա նո րեն պետք է պա րու նա կի պար
զա բա նում այն նպա տա կի մա սին, ին չը 
պա հանջ վում է ու շադ րու թյան ար ժա նաց
նել։ Հա կա ռակ պա րա գա յում, սո վո րո ղը 
կա րող է տես նել այն պի սի օրի նա չա փու
թյուն ներ, ին չը նա խա տես ված չի եղել 
հար ցադր ման ժա մա նակ։ Օրի նակ, եթե 
թվարկ վող բույ սե րի մեջ՝ ա) եղև նի, բ) եղ
ևին, գ) եղր ևա նի, դ) սո ճի, պա հանջ վում 
է գտ նել ավե լոր դն առանց նշե լու ընտ րու
թյան սկզ բուն քը, ապա սո վո րո ղը կա րող 
է ավե լորդ հա մա րել ե–ով չսկս վող բա
ռը կամ գ) տար բե րա կը` այն հա մա րե լով 
թուփ, եթե մյուս երե քին մի ա վո րի որ պես 
ծառ։ Սո վո րո ղի ընտ րած տար բե րա կը` իր 
կող մից մտած ված սկզ բուն քով, պա տա
հա կա նո րեն կա րող է հա մընկ նել կազ մո

ղի պա հան ջած տար բե րա կի հետ, սա կայն 
ճիշտ պա տաս խա նը գտ նե լու սկզ բունքն 
ու նպա տակ նե րը չհա մընկ նեն։ Թյու րի մա
ցու թյու նից խու սա փե լու հա մար պետք է 
հրա հան գը ձևա կեր պե լիս ան պայ ման նշել 
ընտ րու թյան սկզ բուն քը։ Օրի նակ՝ Գտի՛ր 
ավե լոր դը։ Թվարկ ված նե րից ո՞ րը մեր
կա սերմ չէ։ Այս դեպ քում ճիշտ պա տաս
խա նը դար ձյալ գ) տար բե րակն է, բայց 
ոչ թե սո վո րո ղի որո շած վե րը նշ ված սկզ
բուն քով, այլ ընտր ված է առա ջադ րան քը 
կազ մո ղի պա հան ջին հա մա պա տաս խան։

9) Լրաց րո՛ւ միջ նոր դա վոր ված կամ 
քո ղարկ ված մտա հան գու մով միտ քը 
առա ջադ րանք ներ։ Առա ջադ րանք նե րի 
այս տի պի օգ տա գոր ծու մը կեն սա բա նու
թյան մեջ առա ջին ան գամ առա ջարկ վել է 
մեր կող մից [1], այն ստեղ ծել է Լ. Քե րո
լի « Հին ճշ մար տու թյուն նե րը նոր երան
գով» տրա մա բա նա կան խա ղի հի ման 
վրա [6]։ Ուղղ ված է զար գաց նե լու սո վո
րո ղի բարձ րա գույն մտա ծո ղու թյան ձևե րը՝ 
զու գոր դում, եզ րա հան գում, ինք նու րույն 
առա ջար կու թյան հիմ նա վո րում։ Հա մա
պա տաս խա նում է հան րակր թու թյան մեջ 
ըն դուն ված 10– մի ա վո րա նոց հա մա կար
գի 9–10 մի ա վոր նե րի պա հանջ նե րին։ Այն 
կա րե լի է դա սել բարդ առա ջադ րանք նե րի 
շար քին և դեռևս իր նպա տա կին հա մա
պա տաս խան՝ ամ բող ջու թյամբ ըն կա լե լի 
ու գոր ծա ծե լի չէ։ Դրա հա մար ան հրա
ժեշտ ենք հա մա րում մի փոքր ման րա մաս
նել նաև այդ առա ջադ րան քի կա տար ման 
մե թո դի կան։ Առա ջադ րան քն ուղ ղոր դում 
է ման կա վարժ նե րին` կեն սա բա նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի և եր ևույթ նե րի ու
սում նա սի րու թյան ըն թաց քում զար գաց
նե լու սո վո րող նե րի տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյու նը, եր ևույթ նե րի ու հաս
կա ցու թյուն նե րի միջև կա պեր գտ նե լու, 
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մի քա նի դա տո ղու թյուն նե րի հի ման վրա 
ինք նու րույն եզ րա կա ցու թյուն ներ անե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը և այլն։ Նշ ված հատ
կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար հիմ
նա կան նպա տա կը ու սուց ման ըն թաց քում 
սո վո րող նե րի մեջ բո լոր ու սում նա սիր վող 
հաս կա ցու թյուն նե րի և եր ևույթ նե րի էա
կան հատ կա նիշ նե րը ոչ էա կա նից տար
բե րե լու հմ տու թյուն նե րը կար ևո րելն ու 
զար գաց նելն է։ Սա կայն պետք է ընդ գծել, 
որ հատ կա նիշ նե րի էա կան և ոչ էա կան լի
նե լը հա րա բե րա կան է և կախ ված է ոչ թե 
հատ կա նի շի կար ևոր կամ ան կարևոր լի
նե լուց, այլ ու սում նա սիր վող խնդ րի նպա
տա կից։ Օրի նակ` ծաղ կի հո տը բույ սի 
« դա սը» բնու թագ րե լիս ոչ էա կան հատ
կա նիշ է, մինչ դեռ « տե սա կը» բնու թագ րե
լու հա մար դառ նում է էա կան։

 Երբ վե րոն շյալ հան գա մանք նե րն ու
շադ րու թյան են ար ժա նա նում, դրանց 
յու րաց ման հա մար կազ մա կերպ վում է 
ճիշտ ուղ ղոր դում, ար դյուն քում սո վո րո
ղի մտա ծո ղու թյու նը կա րող է զար գա նալ 
բարձ րա գույն՝ ինք նու րույն դա տո ղու թյուն
ներ, եզ րա կա ցու թյուն ներ, եր ևույթ նե րի 
միջև կա պեր տես նե լու կամ այդ կա պե րը 
ժխտե լու աս տի ճա նի։ Եթե սո վո րո ղի ար
ված եզ րա կա ցու թյու նը բխել է 2 և ավե լի 
ճիշտ նա խադ րյալ նե րից, և մտա հանգ ման 
կա նոն նե րը ճիշտ են կի րառ ված, ապա եզ
րա կա ցու թյու նը ևս կլի նի ճիշտ [2]։

 Այն մտա հան գում նե րը, որոն ցում 
եզ րա կա ցու թյու նը բխեց վում է եր կու 
և ավե լի ճիշտ նա խադ րյալ նե րից, նա
խադրյալ նե րի ճշ մար տու թյու նը կփո
խանց վի եզ րա կա ցու թյա նը, և վեր ջինս 
նույն պես կլի նի ճիշտ ու կկոչ վի միջ նոր
դա վոր ված։ 

Օ րի նակ` 
1. Բույ սե րի բջիջ ներն ու նեն քլո րո ֆիլ և 

կա տա րում են ֆո տո սին թեզ։
2. Շամ պի նի ոն սն կի բջիջ նե րը չու նեն 

քլո րո ֆիլ և ֆո տո սին թեզ չեն կա տա րում;
 Բեր ված 2 ճիշտ նա խադ րյալ նե րից 

« բույս» և « սունկ» հաս կա ցու թյուն նե րի էա
կան բնու թագ րիչ նե րը ճիշտ պատ կե րաց
րած սո վո րողն ան պայ ման կա րող է եզ րա
կաց նել, միջ նոր դա վոր ված մտա հան գում 
անել։ Այն է՝ 

3. Շամ պի նի ոն սուն կը բույս չէ։ 
Իսկ եթե ճշ մա րիտ նա խադ րյալ նե րը 

հս տակ տա րան ջատ ված չեն, այդ պի
սի դեպ քե րում եզ րա կա ցու թյու նը են
թադրվում է, բայց չի հա կա սում առա
ջարկ ված նա խադ րյալ նե րին և կոչ վում է 
քո ղարկ ված։ 

Ել նե լով հաս կա ցու թյուն նե րի ար
դեն նկա րագր ված ու սում նա սիր ման 
տրա մա բա նու թյու նից և ավե լաց նե լով 
« թա գա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան (դա
սա կարգ ման մի ա վոր) էա կան հատ կա նիշ
նե րի պատ կե րա ցում նե րը` ար դյուն քում 
վե րը նշ ված 1 և 2 նա խադ րյալ նե րի հի ման 
վրա սո վո րո ղը կա րող է հան գել քո ղարկ
ված մտա հան գու մով մեկ կամ մի քա նի 
մտ քե րի։ Օրի նակ` 

4. Բույ սերն ու սն կե րը տար բեր թա գա
վո րու թյուն ներ են կազ մում։ 

 5. Բույ սերն ու սն կե րը տար բեր թա գա
վո րու թյուն նե րի պատ կա նող օր գա նիզմ
ներ են։

 6. …....
 Ներ կա յաց ված թես տային առա

ջադրանք նե րից յու րա քան չյու րի կի րա
ռա կան ար ժե քը տար բեր առար կա նե րի 
հա մար տար բեր է, առա վել կամ պա կաս 
հար մար։ Դրանց մի մա սը կի րա ռե լի է 
ու սու ցա նող ստուգ ման, մյուս նե րը՝ մի ա
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վո րային գնա հատ ման հա մար կամ այլ 
նպա տակ նե րով։ Բա ցի այդ` յու րա քան
չյուր մաս նա գետ, ել նե լով դա սա վանդ վող 
առար կայի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, 
մաս նա գի տա կան ու մե թո դա կան պատ
րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նից, կա րող է 

ստեղ ծել ամե նա տար բեր տի պի առա ջադ
րանք ներ, քան զի իր գոր ծին նվիր ված, կա
տա րե լա գործ վե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու 
կար ևո րու թյու նը գի տակ ցող յու րա քան
չյուր ման կա վարժ ստեղ ծա գոր ծե լու ան
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ու նի։
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 Не ко то рые тре бо ва ния к соз да нию тес тов и тес то вых за да ний
Н. Ада мян, А. На во ян

В ра бо те предс тав ле ны не ко то рые ос нов ные кре те рии и тре бо ва ни я, к сос тав ле нию 
тес тов и тес то вых за да ний, оце ни ва ю щих зна ния уча щих ся. А так же при ве де ны не ко
то рые при ме ры.

К лю че вые сло ва։ обу че ние ос но ва но на об щеп ри ня тых стан дар тах, оце ни ва ни е, 
тест, тес ти ро ва ни е, тес то вые за да ни я, зна ни е, уме ни е, на вы ки. 

Some methodological requirements for construction of tests and test questions
N. Adamyan, A. Navoyan

Some important criteria and requirements for tests and test questions composition for 
assesment of students’ knowledge are considered. Some examples are also provided.

Key words։ standart–based education, assessment, test, testing, test questions, knowle
dge, skills and abilities
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Ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րա կու թյան խն դիր նե րի լուծ ման գոր
ծում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր է դա սա
րա նի ղե կա վա րի գոր ծու նե ու թյու նը: Նա 
պլա նա վո րում և ո ւղ ղոր դում է աշ խա տան
քը դաս տի ա րա կու թյան բո լոր տե սակ նե
րի, այդ թվում՝ գե ղա գի տա կա նի ա ռու մով: 
Ու սու ցի չը հա մա կարգ ված կեր պով հետ
ևում է ե րե խա նե րի զար գաց մա նը, գի տի 
նրանց ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը, նա ու նի դպ րո ցա կան նե
րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյունն 
ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ՝ 
օգ տա գոր ծե լով զանգ վա ծային հա ղոր
դակ ցու թյան մի ջոց նե րը, ըն տա նի քի ազ
դե ցու թյու նը, ի նչ պես նաև դաս տի ա րա կու
թյան մյուս տե սակ նե րի գե ղա գի տա կան 
բաղ կա ցու ցիչ նե րը: 

Ու սուց չի գոր ծու նե ու թյու նը միտ ված է 
դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյա նը, օգ նում է նրանց ներգ րավ
վե լու փոր ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի 
մեջ (կեն ցաղ, ար վեստ, բնու թյուն, հա
սա րա կա կան կյանք և այլն): Ու սուց չի 
ա ռաջ նա հերթ խն դի րը դպ րո ցա կան նե րի 
գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թա ցում ար վես տի և գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր դրս ևո րում նե րի գե ղա գի տա կան 
ըն կալ ման ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գա
ցումն է: Հենց գե ղա գի տա կան ըն կա լու
մից է սկս վում ե րե խայի գե ղա գի տա կան 
վե րա բեր մուն քի ձևա վո րումն ի րեն շր ջա
պա տող աշ խար հի նկատ մամբ:

Դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
ըն կալ ման հո գե բա նա կան հա մա կար գը 
դեռևս ան բա վա րար է ու սում նա սիր ված, 
ո րը մեծ դժ վա րու թյուն ներ է ա ռա ջաց նում 
գե ղա գի տա կան ըն կալ ման ման կա վար
ժա կան պայ ման նե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար: Ու սուց չի խն դիրն է զար գաց նել 
ա ռար կա նե րի գե ղա գի տա կան կող մե րը 
տես նե լու, լսե լու, ըն կա լե լու, բա ցա հայ տե
լու դպ րո ցա կան նե րի ըն դու նա կու թյու նը, 
տար բեր եր ևույթ նե րի գե ղա գի տա կան 
հատ կու թյուն նե րի հան դեպ տար բե րակ
ված վե րա բեր մունք ձևա վո րե լը: Գե ղա
գի տա կան զար գա ցու մը (ան ձի գե ղա գի
տա կան ապ րում նե րը գե ղա գի տա կան 
ըն կալ ման գոր ծըն թա ցում) նույն պես պայ
մա նա վոր ված է ար վես տում գե ղե ցի կի, 
մարդ կային կյան քի, բնու թյան նկատ մամբ 
ան ձի վե րա բեր մուն քով: Գե ղա գի տա կան 
զար գա ցումն ի սկզ բա նե ը նդ գր կում է ան
ձի տար բե րա կա յինգ նա հա տո ղա կան վե
րա բեր մուն քը եր ևույթ նե րի նկատ մամբ, 
նրանք նա խա պատ րաս տում են այս կամ 
այն ա ռար կայի գե ղա գի տա կան գնա հա
տա կա նը: Ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա
կան գնա հատ ման ձևա վո րումն ու սուց
չի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կութ յան 
գոր ծու նե ու թյան ե րկ րորդ կար ևո րա գույն 
խն դիրն է: Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան նպա տա կը ոչ մի այն ա շա կերտ
նե րի գե ղար վես տա կան ու նա կութ յուն
նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցումն է, այլ 
նաև ը նդ հա նուր ըն դու նա կու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը, ին չը նե րա ռում է նաև գե

ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ Ա ԼԵՔ ՍԱՆՅԱՆ 

ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ
ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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ղա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
ըն դու նա կու թյուն նե րը: Ի սկ այդ ըն դու նա
կու թյուն նե րի զար գա ցու մը դպ րո ցա կան
նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է: Գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա
ցում զար գա նում են հան պատ րաս տից 
ստեղ ծա գոր ծե լու, աշ խա տան քի, կեն ցա
ղի, շփ ման մեջ գե ղա գի տա կան տար րեր 
նե րա ռե լու, գե ղար վես տը զգա լու ըն դու
նա կու թյուն, չա փի զգա ցո ղու թյուն, ներ
դաշ նա կու թյուն, կա տա րե  լու թյուն, ձևա
վոր վում են բազ մա զան կա րո ղու թյուն ներ 
և հմ տու թյուն ներ, այդ թվում` նաև յու րա
քան չյուր դպ րո ցա կա նի մտա վոր և բա րո
յա կա մային ար ժեք նե րը:

Դպ րո ցա կան նե րին գե ղա գի տա կան և 
գե ղար վես տա կան գի տե լիք նե րով հարս
տաց նե լու խն դի րը ո րոշ վում է նրանց մեջ 
շր ջա պա տող աշ խար հի ի րե րի ու երևույթ
նե րի գե ղա գի տա կան գնա հատ ման ձևա
վոր ման, նրանց գե ղա գի տա կան ըն կալ
ման զար գաց ման աշ խա տանք նե րի և 
գե ղա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման գոր ծըն թա ցում: Փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ ման կա վար ժի կող մից մաս
նա գետ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ծնող նե րի, 
խմ բակ նե րի ղե կա վար նե րի, մշա կույ թի և 
ար վես տի գոր ծիչ նե րի ներգ րա վումն ու
սում նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ շատ ա վե լի 
ար դյու նա վետ է դարձ նում դպ րո ցա կան
նե րի գե ղա գի տա կան աշ խար հա յաց քի 
ձևա վո րու մը:

 Ներ կա յումս կա րե լի է խո սել ոչ մի
այն գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու
թյան խնդրի լուծ ման գոր ծում դա սա
րա նի ղե կա վա րի կեն սու նակ դե րի, այլև 
նրա գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գի կա
ռուց ված քի մա սին՝ դաս տի ա րակ չա կան 
աշ խա տանք նե րի տվյալ տե սա կում այն 

հա մա պա տաս խա նեց նե լով ա շա կեր տի 
ան հա տա կա նու թյան ձևա վոր ման աս
տի ճա նին: Դպ րո ցա կան (մաս նա վո րա
պես հիմ նա կան դպ րո ցի) տա րի քը շատ 
բա րեն պաստ է ար վես տի և ցան կա ցած 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ գե ղա գի տա
կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման հա մար: 
Դրան նպաս տում են այդ տա րի քին բնո
րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ բարձր 
զգա յա կա նու թյու նը, աշ խա տան քին հու
զա կան մո տե ցու մը, ե րազ նե րին տր վե լու 
մի տում նե րը, ըն թեր ցա նու թյան նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյան զար գա ցու մը, 
մեծ դյու րըն կա լու թյու նը գե ղա գի տա կան 
զգաց մունք նե րի դաս տի ա րակ ման հան
դեպ և այլն: Հատ կա պես այդ տա րի քում 
է տե ղի ու նե նում բնո րոշ ո րա կա կան փո
փո խու թյուն նե րով ան ցու մը հա սա րա կու
թյան հետ հա րա բե րութ յուն նե րի ա վե լի 
բարդ հա մա կար գին, նրանց հա սա րա կա
կան նոր դիր քո րոշ ման հաս տատ մա նը: 
Դրա հետ ևան քով սո վո րո ղը սկ սում է գե
ղա գի տա կան տե սան կյու նից գնա հա տել 
հա սա րա կա կան և ան հա տա կան կյան քի 
եր ևույթ նե րը: 

Դպ րո ցա կա նի գե ղա գի տա կան հե
տաքրք րու թյուն նե րը բա վա րա րե լու, նրա 
գնա հատ ման, դա տո ղու թյուն նե րի հա
մա կար գը զար գաց նե լու հա մար ման կա
վարժն օգ տա գոր ծում է գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց նե րի հա րուստ 
պա շար նե րը: Դրանք ար վես տի մի ջոց
ներն են, աշ խա տան քի, սպոր տի, կեն ցա
ղի՝ գե ղա գի տո րեն ը նդ գծ ված կող մե րը, 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի բո
վան դա կու թյու նը: Սա կայն փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ չնա յած դաս տի ա րա կու թյան 
մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան տա րա բնույթ 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և գոր ծո ղու թյան 
ո րո շա կի ծրագ րի առ կա յու թյա նը, ման
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կա վար ժը ոչ միշտ է կա րո ղա նում հա
մա կարգ ված հետ ևո ղա կան աշ խա տանք 
կա տա րել գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան ա ռու մով, բա վա րա րել այն պի սի 
պա հանջ ներ, ի նչ պի սիք են ձևով և բո վան
դա կու թյամբ տա րաբ նույթ և նոր աշ խա
տանք նե րի ստեղ ծու մը, գե ղա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան այս կամ այն տե սա կին 
յու րա քանչ յուր դպ րո ցա կա նի մաս նակ ցու
թյան ա պա հո վու մը:

 Հիմ նա կան դպ րոց նե րի աշ խա տանք
նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դպ րո
ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան հա մա կար գի ո րո նում նե րը 
ման կա վար ժի գոր ծու նե ու թյու նը մի տում 
են տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ հիմն վե լով 
տար բեր սկզ բունք նե րի վրա, և յու րա քան
չյուր դեպ քում նշ վում է ո րո շա կի օ րի նա
չա փու թյուն: Այս պես, օ րի նակ՝ դպ րո ցի ու
սու ցի չը, որ պես նպա տակ ա ռա ջադ րե լով 
ա շա կերտ նե րի բա րո յա կան և գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան խն դիր նե րի 
սերտ մի ա ցու մը, ա մս վա մեջ եր կու դա
սա րա նային ժամ ան ցկաց նում է բա րո յա
կան դաս տի ա րա կութ յան մի ջո ցա ռում ներ, 
գե ղա գի տու թյան թե մա նե րով զրույց ներ` 
մշտա պես ներգ րա վե լով գե ղար վես տա
կան բնույ թի նյու թեր՝ բա նաս տեղ ծու թյուն
ներ, հե քի աթ ներ, ար վես տի պատ մու թյուն, 
գե ղար վես տա կան աշ խա տան քի վե րա բե
րյալ ա ռա ջադ րանք նե րի մշա կում, դի տած 
կի նո ֆիլ մե րի, մշա կու թային կյան քում տե
ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի քն նար
կում, նշա նա վոր տա րեթ վե րին նվիր ված 
մի ջո ցա ռում ներ և այլն: Այս ա մե նը շատ 
կար ևոր է դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան տե սանկ յու նից 
և խթա նում է գե ղա գի տա կան աշ խար
հա յաց քի, մո տե ցում նե րի ձևա վո րումն ու 
զար գա ցու մը: 

Ու սու ցի չը կա րող է ժո ղովր դա կան ար
հեստ նե րի վե րա բե րյալ զրույց նե րին և 
քն նար կում նե րին ներգ րա վել նաև ծնող
նե րին: Զրույց նե րի և քն նար կում նե րի 
հիմ նա կան նպա տակն է ե րե խա նե րին 
հա ղոր դա կից դարձ նե լու ժո ղովր դա կան 
ար վես տի տար բեր տե սակ նե րին: Ծնող նե
րի ներգ րա վու մը կն պաս տի դա սի թե մայի 
քն նարկ մա նը նաև դա սե րից հե տո, տա նը՝ 
շա րու նա կա կան դարձ նե լով գե ղա գի տա
կան աշ խար հա յաց քի ձևա վո րու մը և ո ւղ
ղոր դու մը: Ծնող նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյան մի ջո ցով ու սու ցի չը կա ռա վա րե լի է 
դարձ նում գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա
կու թյան գործ ըն թա ցը նաև ար տադպ րո
ցա կան մի ջա վայ րում: Այս աշ խա տան քը 
հա մալր վում է է քս կուր սի ա նե րով, դպ րո
ցա կան նե րի կող մից ժո ղովր դա կան կի
րա ռա կան ար վես տի նմուշ նե րի ու սում
նա սիր մամբ, նրանց գե ղար վես տա կան 
հատ կա նիշ նե րի լու սա բան մամբ: Ա նց կաց
վում են նաև զրույց ներ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան և գե ղա գի տա կան 
ճա շա կի վե րա բե րյալ: Վե րոն շյալ գոր ծըն
թացն ա ռա վել ամ բող ջա կան և ար դյու նա
վետ է դառ նում հա մա պա տաս խան տե սա
կան նյու թե րի, մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի 
(« Կեր պար վես տի ու սուց ման ձևա տե սու
թյուն ներ», Լ. Ներ սի սյան, «Ար վես տի վե
րա բե րյալ զրույց ներ», Ե. Գյուլ մի սա րյան և 
այլն) կի րա ռու թյամբ:

Դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք նե րի ար դի փոր ձի ու սում նա
սի րու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, 
որ գործ նա կա նում առ կա են այս հիմ
նախնդ րի կար գա վոր ման ո րո շա կի դրա
կան մի տում ներ:

 Գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի հա մա կար գի 
ո րո նում նե րը միտ ված են բա ցա հայ տե լու 
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այս գոր ծըն թա ցի հաս տա տուն օ րի նա չա
փու թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ դաս տի
ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ
ման տրա մա բա նու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ 
զանգ վա ծային գոր ծու նե ու թյան վեր լու ծու
թյունն օգ նեց ո րո շե լու ման կա վար ժի կող
մից գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
աշ խա տանք նե րի հա մա կար գի կա ռուց
ման դժ վա րու թյուն նե րի բնույ թը: 

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
տե սան կյու նից ա ռանձ նա հա տուկ կա
րևո րե լով « Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի ու
սու ցիչ նե րի դե րը՝ հարկ է նշել, որ տվյալ 
դեպ քում նրանք ոչ միշտ են կա րո ղա նում 
ճիշտ ըն կա լել այս գոր ծըն թա ցում փոխ
կա պակց ված և փոխ պայ մա նա վոր ված 
եր ևույթ նե րը: Սա կայն հարկ է նաև ը նդ
գծել, որ դա սա րան նե րում դաս տի ա րակ
չա կան աշ խա տանք նե րի ծրագ րե րի վեր
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ փոր ձի և 
ման կա վար ժա կան կան խազ գաց ման 
շնոր հիվ ու սու ցիչ նե րը հա րա բե րակ ցում 
են գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
խն դիր նե րի ա ռա ջադ րու մը դպ րո ցա կան
նե րի տա րի քային զար գաց ման փու լե րի 
հետ: Այդ պատ ճա ռով էլ դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի ծրագ րե րի մե ծա
մաս նու թյան մեջ ա ռա ջա տար խն դիր չի 
դի տարկ վում օ րի նակ IV դա սա րա նի ա շա
կերտ նե րի հե տաքրք րու թյան ձևա վո րու մը 
ար վես տի նկատ մամբ I և II քա ռորդ նե
րում: Դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կերպ ման 
ա ռա ջին փու լում հա ճախ ա ռա ջադր վում 
են գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ը նդ հա նուր նպա տակ ներ, ո րոնք կապ ված 
են դա սա րա նի, կեն ցա ղի նկատ մամբ ե րե
խա նե րի գե ղա գի տա կան վե րա բեր մուն քի 
ձևա վոր ման և բա րե կիրթ պահ ված քի ու
նա կու թյուն նե րի դաս տի ա րակ ման հետ: 

Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա
կան գի տու թյու նը ա ռանձ նաց նում է 
« Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի ու սուց չի գոր
ծու նե ու թյան մի քա նի հիմ նա կան ո ւղ ղու
թյուն ներ, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ
վում են դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կութ յան կազ մա կերպ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին.

–  դա սա րա նային խմ բե րի կազ մա կեր
պում և դաս տի ա րա կում, 

– ա շա կերտ նե րի ներ դաշ նակ զար գաց
ման օ ժան դա կում ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով, 

– պայ քար ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե
րի բարձր ո րա կի հա մար (ա նձ նա կողմ
նո րո շիչ մո տեց ման ե ղա նա կի ամ րապն
դում), 

– մշ տա կան կապ ըն տա նի քի, հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ: 

Այս ո ւղ ղու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն 
ու նի փո խա դարձ կապ. դրանք հան դես են 
գա լիս որ պես ու սուց չի դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի մի աս նա կան հա
մա կար գի ա ռան ձին օ ղակ ներ: 

« Տեխ նո լո գի ա» ա ռար կայի ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա կար գում գե ղա գի տա կան դաս տի
ա րա կու թյան տեղն ու դե րը ո րոշ վում են 
եր կու փոխ կա պակց ված գոր ծոն նե րով. մի 
կող մից` այն դաս տի ա րակ չա կան աշ խա
տան քի ի նք նու րույն և ա ռանձ նա հա տուկ 
տե սակ է, ո րն իր վերջ նա կան նպա տակ
նե րով շատ մոտ է բա րո յա կան դաս տի
ա րա կու թյա նը, մյուս կող մից` այն կար
ևոր վում է որ պես դաս տի ա րա կու թյան 
մյուս տե սակ նե րի ան բա ժա նե լի տարր: 
Հետ ևա բար, ու սուց չի գոր ծու նե ու թյան 
մեջ գե ղա գի տա կան տե սակ նե րի ա ռանձ
նա ցու մը հա մա պա տաս խան հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րով կա րող է ու նե նալ ո րո
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շա կի նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն կամ 
ձևա կերպ վել որ պես տվյալ ա ռար կայի ու
սուց չի ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան աշ
խա տան քի բա ժին նե րի հա մա կարգ:

Դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մա կար գը նե րա ռում է դաս տի ա րակ
չա կան խմ բի զար գաց ման փու լե րի մա սին 
դրույ թը` որ պես դա սա վանդ ման մե թո
դա բա նա կան հի մունք նե րից մե կը: Սահ
ման ված տրա մա բա նու թյունն օգ նում է 
գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծըն թա ցը դարձ նե լու ա վե լի հա մա կարգ

ված, ամ րաց նե լու կա պը դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տանք նե րի մյուս տե սակ նե րի 
հետ:

 Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ա ռա ջա տար խն դիր նե րի ա ռա ջադ րու մը 
դե ռա հա սային խմ բի յու րա քան չյուր փու
լում ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րա կու թյան, ու սուց չի գոր ծու նե ու թյան 
կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րից մեկն է 
մի այն, բայց այդ ու ղին կար ևոր է և ար դի
ա կան, ո րով հետև այն կապ ված է ման կա
վար ժի գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր մե թո
դա բա նա կան հի մունք նե րի հետ:

Գ րա կա նու թյուն
1.  Բա լյան Ա. Ա., Գե ղա գի տա կան զար գաց ման տե սու թյուն, Մաս 1, Եր., 1980, 39 էջ:
2.  Ներ սի սյան Լ. Ս., Կր թու թյուն և գե ղա գի տու թյուն, « Զան գակ97» հր., Եր., 2002, 157 էջ:
3. Г ро мо ва Л. А., « Ху до жест вен ноэс те ти чес кое вос пи та ние школь ни ков средст ва ми изоб ра зи

тель но го ис кусст ваե. Ка зань: «Об ра зо ва тель ные тех но ло ги иե, 2005 г.
4. К ра евс кий В. В., Ме то до ло гия пе да го ги ки: По со бие для пе да го говисс ле до ва те лей.Че бок са

ры: Издво Чу ваш, унта, 2001. 244 с.

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 

ПРИ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧЕНИКОВ
Ш.  Алексанян

В статье разбирается организация видов интегрирования эстетического воспитания 
учеников, употребляя информацию из параллельных предметов.

PUPIL'S ESTHETIC EDUCATION BASED ON PECULARITIES

OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT
Sh. Aleksanyan 

Int this article it's analysed pupil's esthetic education which is based on integrative ways 
using information from other subjects.
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Լե զուն պատ կա նում է հա սա րա կա
կան այն եր ևույթ նե րի թվին, որոնք գոր
ծում են հա սա րա կու թյան գո յու թյան ու 
զար գաց ման ըն թաց քում և սպա սար կում 
հա սա րա կու թյա նը որ պես հա ղոր դակց
ման մի ջոց՝ եր կար ժա մա նակ պահ պա
նե լով քե րա կա նա կան կա ռուց վածքն ու 
բա ռային հիմ նա կան ֆոն դը՝ միև նույն ժա
մա նակ անընդ հատ կա տա րե լա գործ վե լով 
և հա մալր վե լով նո րա նոր մի ջոց նե րով։ 

Հին գե րորդ դա րի մա տե նա գիր նե րի 
կող մից մեզ է ավանդ վել քե րա կա նա կան 
կա նո նա վոր հա մա կար գով, մշակ ված ու 
հղկ ված լեզ վով հա րուստ գրա կա նու թյուն, 
որը, ինչ պես նկա տել է Ա. Այ տը նյա նը, 
ոճա կան տե սա կե տից կազ մել է այլ ևայլ 
դա սեր1, որոնք ան վան վել են առան ձին 
հե ղի նակ նե րի անուն նե րով։ Հ. Աճա ռյա
նը դրանք կո չել է Եզ նի կյան, Եփ րե մյան, 
Կյու րե ղյան և Ագա թան գե ղյան դա սեր, 
որոնց մեջ Եզ նի կյան դա սը հա մա րում է 
« բո լո րից կա նո նա վո րը, ճիշ տը, հս տա կը, 
ար վես տա վորն ու գե ղե ցի կը, Եփ րե մյան 
ոճը՝ ամե նից պարզն ու հա սա րա կը, Կյու
րե ղյան ոճը՝ բա րե խառն, Ագա թան գե ղյան 
ոճը՝ պերճ, բազ մա բարդ, մթին ու հա ճախ 
ան կա նոն լեզ վով»2։ Իհար կե, առանձ նաց
ված դա սե րով չեն կա րող որոշ վել 5–րդ դա
րի հայ գրող նե րի ոճա կան բո լոր առանձ

1  ². ²ÛïÁÝ»³Ý, øÝÝ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ 
³ßË³ñÑ³µ³ñ Ï³Ù ³ñ¹Ç   Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ,  ìÇ»ÝÝ³, 
1866, ¿ç 53:
2  Ð. ²×³éÛ³Ý, Ð³Ûáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 2, ºñ., 
1951, ¿ç 77:

նա հատ կու թյուն նե րը. փաստ է, որ « դա րի 
յու րա քան չյուր մա տե նա գիր ու նի իր գրե լու 
ձևը՝ իր մո տե ցու մը ընդ հա նուր հայե րե նի 
իրո ղու թյուն նե րի օգ տա գործ ման նկատ
մամբ, այ սինքն` իր ոճը… Ոճա կան տե
սա կե տից տար բեր վել են նաև տար բեր 
ժան րե րի գոր ծե րը. պատ մա կան, կրո նա
բա րո յա կան, փի լի սո փա յա կան, քե րա կա
նա գի տա կան եր կե րից յու րա քան չյուրն ու
նե ցել է իր առան ձին և հա մա սեռ եր կե րի 
հետ շատ ընդ հա նուր, իսկ տա րա սեռ գոր
ծե րից տար բեր վող ոճա կան առանձ նա
հատ կու թյուն ներ, որոնք ար տա հայտ վել 
են նաև այդ եր կե րի լեզ վա կան եր ևույթ նե
րի դրս ևոր մամբ»3։ 

Հե տա գա յում հայ ժո ղովր դի կյան քում 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան
քով փոխ վում են նաև լեզ վի զար գաց ման 
պայ ման նե րը, ընդ հան րա նում են լեզ
վա կան նոր իրո ղու թյուն ներ, որոնք չէ ին 
նույ նա նում գրա բա րի կեն սու նակ իրո ղու
թյուն նե րին և թա փան ցե լով հայոց հին 
գրա կան լեզ վի քե րա կա նու թյան և բա
ռա պա շա րի մեջ՝ խախ տում էին նրա հա
մա կար գը։ Ուս տի գրա բա րյան բնագ րե րը 
թարգ մա նե լիս կար ևոր է հաշ վի առ նել մի 
քա նի կար ևոր հան գա մանք.

 1. Լեզ վի բա ռային կազ մը անընդ հատ 
փո փոխ ման, հա մալր ման գոր ծըն թա ցի 
մեջ է՝ դա րե րի ըն թաց քում կու տա կե լով 
զար գաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն ներ։ 

3  ê. Ô³½³ñÛ³Ý, Ð³Ûáó ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, 
ºñ., 1961, ¿ç 166:

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ

«Գ ՐԱ ԲԱ ՐՅԱՆ ԲՆԱԳ ՐԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ԲԱՐ 
ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐ ԿԱՅԻ

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ ՄԱ ԳԻՍՏ ՐԱ ՏՈՒ ՐԱ ՅՈՒՄ
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Գրա բա րի բա ռա պա շա րը հա րուստ էր և 
ճկուն, բա վա րա րում էր ժա մա նա կի գի
տու թյան պա հանջ նե րը։ Մի ա ժա մա նակ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ինչ պես 
նշում է Հ. Աճա ռյա նը, փոխ էր առ նում 
հար ևան ժո ղո վուրդ նե րից բա ռեր ու տեր
մին ներ, սե փա կա նում դրանք և հարս տա
նում դրանց հաշ վին1։ Գրա բա րի բա ռա պա
շա րի հարս տու թյու նը բա ցատր վում է նաև 
բա ռե րի բազ մա թիվ առում նե րով. այս պես՝ 
առ նուլ բայը ու նե ցել է հետ ևյալ իմաստ
նե րը՝ բռ նել, տի րել, գրա վել, գոր ծա ծել, 
ձեռք բե րել, հաս կա նալ, հափշ տա կել, հա
ջոր դել, վերց նել, սկ սել, տե ղե կա նալ, հա
նել բայը՝ առ նել, գու շա կել, դուրս հա նել, 
խլել, հռ չա կել, մա տու ցել, նվի րել, վե րա
ծել, վերց նել, տա րա ծել, ազգ բա ռը՝ դաս, 
ըն տա նիք, կարգ, կերպ, ձև, տե սակ, սե
րունդ, տուն, ցեղ և այլն։ Սա կայն « մի այն 
բա ռե րի առում նե րով չէ, որ հա րուստ է 
գրա բա րը. թարգ մա նու թյան տե սա կե տից 
մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 
շատ հին ըմբռ նում նե րի հետ կապ ված 
բազ մա թիվ ոճեր ու դարձ վածք ներ, որոնք 
ու նե ցել են հա տուկ իմաստ ներ, և ո րոնց 
մի որոշ մաս և՛ ձևով, և՛ իմաս տով գոր
ծած վում է ժա մա նա կա կից հայե րե նում և 
բար բառ նե րում»2, օրի նակ՝ ար կա նել բա
ռով կազմ վել են՝ յինքն ար կա նել, ձեռն ար
կա նել, ընդ մի մե անս ար կա նել, ձայն ար
կա նել, միտ բա ռով՝ միտ առ նել, միտ դնել, 
ընդ միտ տա նել, ի միտ առ նուլ, զմ տաւ 
ածել, ընդ միտ ածել, ի միտս գալ, ի մտաց 
ար կա նել, ընդ միտս հար կա նել, ընդ միտ 
մտա նել, հա նել բայով՝ ի վեր հա նել, հա նել 
ընդ գլուխ, հա նել ընդ սուր, յինքն հա նել, 
ակն բա ռով՝ յա կա նէ յա նո ւա նէ, յա կան թո

1  î»°ë  Ð. ²×³éÛ³Ý, Ð³Ûáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ,  ºñ., 
1940, Ñ. 1, ¿ç 218: 
2  ê. Ô³½³ñÛ³Ý, Ð³Ûáó É»½íÇ Ñ³Ù³éáï 
å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ., 2006, ¿ç 143:

թա փել, ակն լու սոյ, ակն շի նո ւա ծոյ, ակն 
ի ճա նա պարհ, ակն դնել, առ նուլ բա ռով՝ 
ահ առ նուլ, խումբ առ նուլ, առ նուլ զդ րունս 
և այլ բազ մա զան ոճեր ու դարձ վածք ներ՝ 
տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ ար տա հայ
տե լու հա մար՝ արև կրել – ապ րել, ակն 
ածել  – ա մա չել, ակ նա բեր լի նել – շր ջա
հա յաց լի նել, ընդ ակամբ հայել –  խեթ 
նայել, ձեռն տալ  – օգ նել, ձեռն ի ձեռն – 
շ տապ, ո՛ղջ լեր  – ո՛ղջ եղիր և այլն։ 

Գրա բա րյան բնագ րային հատ ված նե րի 
ճիշտ թարգ մա նու թյան հա մար պետք է ու
շադ րու թյուն դարձ նել հե թա նո սա կան շր
ջա նի գրա կա նու թյան մնա ցորդ նե րին՝ հայ 
ժո ղովր դի սո վո րու թյուն նե րը պատ կե րող 
եր գե րի պա տա ռիկ նե րին, որոնց «ո րոշ բա
ռեր իրենց ձևով և գոր ծած ված իմաս տով 
ավե լի տա րած ված են մեր բար բառ նե րում, 
քան մեր գրա կան հին լե զու նե րում։ Այդ 
հատ ված նե րի քե րա կա նու թյու նը իր բո լոր 
դրս ևո րում նե րով, իհար կե, չի հա մա պա
տաս խա նում գրա բա րի քե րա կա նու թյա
նը … ո րով հետև ավե լի հին շրջա նից գա
լով՝ չի կրել այն ազ դե ցու թյուն նե րը, որոնց 
են թարկ վել է գրա բա րը»3։ Հատ կա պես 
գե ղե ցիկ են Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու
թյան մեջ հի շա տակ ված հե թա նո սա կան 
շր ջա նի հետ կապ ված եր գե րի ու վե պե
րի 12 հատ ված նե րում գոր ծած ված, հայոց 
լեզ վին հա րա զատ և հայ ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյա նը հա տուկ փա ղաք
շա կան բա ռե րը՝ եղեգ նիկ, պա տա նե կիկ, 
կարմ րիկ, կրկ նու թյուն նե րը, պարզ և ար
տա հայ տիչ մակ դիր նե րը, ինչ պես՝ հուր 
հեր, փա փուկ օրի որդ, աչա գե ղոյ դս տեր, 
զօս կե օղ շի կա փոկ պա րան, որից եր
ևում է նաև, որ հնա գույն ժա մա նակ նե
րից սկ սած` հայե րե նը սի րել է որո շիչ նե րի 
նա խա դաս գոր ծա ծու թյու նը։ Այս եր գե րի 

3  ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 59:
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մեջ եղած մի շարք ոճեր ու դարձ վածք ներ 
իրենց իմաս տով կապ ված են հայ ժո ղովր
դի նա խաք րիս տո նե ա կան շր ջա նի ըմբռ
նում նե րի հետ և վա ղուց են ստա ցել իրենց 
լեզ վա կան ձևա վո րու մը, օրի նակ՝ ծովն 
ծի րա նի բա ռա կա պակ ցու թյու նը, աւաղ 
փա ռացս ան ցա ւո րի…, թէ քո Շա րայի 
որ կորն է, մեր Շի րա կայ ամ բարք չեն ար
տա հայ տու թյուն նե րը։ Կռել կո փել զդուռն 
դարձ ված քը, օրի նակ` նշա նա կում է աղ
ջիկ ու զել, խնա մի ա նալ. այս դարձ ված քը 
կապ ված է հայ կա կան հին սո վո րու թյան 
հետ, երբ աղ ջիկ ու զե լիս աղջ կա հոր դու
ռը ծե ծում էին և նս տում խնա մա քա րի 
վրա, « տեղ ոս կի տե ղայր ի փե սա յու թե
անն Ար տա շի սի, տե ղայր մար գա րիտ ի 
հարս նու թե անն Սա թին կանն» ար տա
հայ տու թյու նը, որ կապ ված է հար սա նի քի 
ժա մա նակ ոս կի ու մար գա րիտ շաղ տա լու 
սո վո րույ թի հետ։ 

2. Գ րա բա րից աշ խար հա բար թարգ
մա նու թյան տե սա կե տից մեծ կար ևո րու
թյուն ու նի այն պի սի ու շագ րավ եր ևույ թի 
հաշ վա ռու մը, ինչ պի սին գրա բա րում որո
շիչ –ո րո շյա լի շա րա դա սու թյունն ու հա
մա ձայ նե ցումն է. «5–րդ դա րի գրա բա
րում ածա կան որոշ չի շա րա դա սու թյան 
առա ջին ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ նա 
ազատ կեր պով շա րա դաս վում է իր որո շ
յա լից թե՛ առաջ, թե՛ հե տո…, մինչ դեռ այլ է 
պատ կե րը ար դի հայե րե նում, որ տեղ որո
շիչ նե րի շա րա դա սու թյու նը փոխ վել է այն
պես, որ նրանց հե տա դաս գոր ծա ծու թյուն
ներն ընդ հան րա պես դիտ վում են իբրև 
շր ջուն շա րա դա սու թյան դրս ևո րում ներ»1, 
իսկ նույն շր ջա նում ածա կա նով և այլ խոս
քի մա սե րով ար տա հայտ ված որոշ չի, մաս
նա վո րա պես նա խա դաս որոշ չի, եր բեմ նի 

1  Ð. ²í»ïÇëÛ³Ý, àñáßÇãáñáßÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ 
·ñ³µ³ñáõÙ, ºñ., 1972, ¿ç 1112:

հա մա ձայ նու թյան կա նո նը գրե թե վե րած
վել էր իր հա կադ րու թյան՝ ան հա մա ձայ
նու թյան»2։ Հատ կա ցու ցի չը գրա բա րում 
կա րող էր դր վել թե՛ նա խա դաս, թե՛ հե տա
դաս, բայց ավե լի տա րած ված է հե տա դաս 
հատկ ացուց չի գոր ծա ծու թյու նը։ 

Այս պի սով` գրա բա րի և աշ խար հա բա րի 
նա խա դա սու թյուն նե րի տար բե րու թյունն 
ար տա հայտ վում է հիմ նա կա նում նա խա
դա սու թյան ան դամ նե րի կա պակ ցու թյան 
և հա մա ձայ նու թյան մեջ։ Ի տար բե րու թյուն 
ժա մա նա կա կից հայե րե նի՝ բա ցի են թա
կայից և ստո րո գյա լից, հա մա ձայ նում են 
նաև որո շիչն ու որո շյա լը, եր բեմն նույ նիսկ 
հատ կա ցու ցիչն ու հատ կա ցյա լը, սա կայն 
գրա բա րի շա րա դա սու թյունն ու գրա բա
րին հա տուկ հա մա ձայ նե ցու մը փո փոխ
վել ու նոր ար տա հայ տու թյուն են ստա ցել 
հայոց լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քում։ 

3. Բա ռե րի շա րա դա սու թյու նը հայե
րե նում եղել է ազատ, սա կայն դա չի 
նշա նա կում, թե հայե րե նը չու ներ բա ռե
րի կար գի՝ նա խա դա սու թյան մեջ պահ
պան վող որոշ կա նոն ներ, որոնք եղել են 
նաև հն դեվ րո պա կան մյուս լե զու նե րում։ 
Նա խա դա սու թյուն նե րի կա պակ ցու թյու
նը յու րա քան չյուր լեզ վում ու նի իր հա տուկ 
ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոնք, լեզ վի 
զար գաց ման օրենք նե րով պայ մա նա վոր
ված, նրա զար գաց ման տար բեր շր ջան
նե րում են թարկ վում են փո փո խու թյան։ 
«Գ րա բա րի և ժա մա նա կա կից հայե րե նի 
նա խա դա սու թյուն նե րը, կա պակ ցու թյան 
շատ ընդ հա նուր գծեր ու նե նա լով հան
դերձ, հիմ նա կա նում տար բեր վում են մի
մյան ցից. մեր ժա մա նա կի հայը, եթե չու նի 
հա մա պա տաս խան պատ րաս տու թյուն, չի 
հաս կա նա 5–րդ դա րի հային շատ հաս կա

2  ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 33:
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նա լի սո վո րա կան նա խա դա սու թյուն ներ»1։ 
4. Գ րա բա րը ժա մա նա կա կից հայե

րե նի նման ու նի հա մա դա սա կան և ստո
րա դա սա կան նա խա դա սու թյուն նե րի 
կուռ հա մա կարգ։ Հա մա դա սա կան նա
խա դա սու թյուն նե րը կա րող են իրար հա
ջոր դել առանց կա պակ ցող բա ռի կամ 
կապ վել հա մա դա սա կան շաղ կապ նե րով, 
իսկ ստո րա դաս նա խա դա սու թյուն նե րը 
գլ խա վո րին մի ա նում են հա րա բե րա կան 
դե րա նուն նե րով և ստո րա դա սա կան շաղ
կապ նե րով։ Սա կայն գրա բա րի նա խա դա
սու թյու նը պահ պա նել է նաև հն դեվ րո պա
կան լե զու նե րին բնո րոշ նա խա դա սու թյան 
տի պե րը, որոնք չու նե ցան իրենց զար
գա ցու մը։ Դրան ցից են ան ցյալ դեր բայով 
կազմ ված նե րը, որ տեղ դեր բայը որո շում 
է են թա կան, օրի նակ՝ տե սե ալ նո րա (նա) 
– տե սե ալ ստո րո գյա լի պա հան ջով են թա
կան դր ված է սե ռա կան հո լո վով։ 

Աշ խար հա բա րը պահ պա նել է գրա
բա րի բո լոր շաղ կապ նե րն իրենց հիմ նա
կան իմաստ նե րով, որոնք առա ջա ցել են 
նա խա պես նյու թա կան իմաստ ու նե ցող 
բա ռե րից։ Հայե րե նի զար գաց ման ըն թաց
քում ավե լա ցել են նոր շաղ կապ ներ, բա ցի 
այդ` փոխ վել է դրանց որոշ մա սի քե րա կա
նա կան իմաս տը, հետ ևա բար նաև՝ գոր
ծա ծու թյան ձևե րը. այս պես՝ «գ րա բա րում 
հա րա բե րա կան շաղ կապ նե րով սկս վող 
նա խա դա սու թյուն նե րի են թա կա դե րա նու
նը կա րող է ար տա հայտ վել դե րան վա նա
կան ար մա տով, որը կց վում է բային կամ 
նա խա դա սու թյան որ ևէ այլ ան դա մի. ինչ
պես՝ զոր խոր հե ցայս (ես) առ նել, …զինչ 
խօ սիսդ (դու), զի խօ սիմս (ես) ընդ ձեզ և 
այլն»2։ 

Գ րա բա րյան բնագ րե րի թարգ մա նու

1    Ս.  Ղազարյան,  Հայոց  լեզվի  համառոտ 
պատմություն, Եր., 2006, էջ 136:
2   Նույն տեղում, էջ 139:

թյու նը ինք նան պա տակ լի նել չի կա րող. 
այն ու նի ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյուն, 
նպաս տում է սո վո րո ղի ազ գային ինք նու
թյան ձևա վոր մա նը, պահ պան մանն ու 
զար գաց մա նը, քա նի որ գե ղար վես տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծու նե ու թյան 
հա մար պետք է լի նի լսա րան, որի դե րը ոչ 
թե լոկ ըն դու նումն է, այլև հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը։ «Գ րա բա րյան բնագ րե րի աշ
խար հա բար թարգ մա նու թյուն» առար կայի 
ու սու ցու մը յու րօ րի նակ ան դրա դարձ է մեր 
պատ մամ շա կու թային ար ժեք նե րին. մեզ 
հա սած գրա վոր հու շար ձան նե րի արժևոր
ման մի ջո ցով դա սա խո սը ոչ մի այն ու
սա նո ղին փո խան ցում է այդ ար ժեք նե րի 
իմաստն ու կար ևո րու թյու նը, այլև նրա մեջ 
սեր մա նում ու զար գաց նում է ազ գային–
քա ղա քա կան մտա ծե լա կերպ՝ որ պես սե
փա կան ազ գի մշա կույ թի կրո ղի, ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում՝ գե ղա գի տա կա նի, 
վե հի ներշն չում ու դաս տի ա րա կու թյուն։ 
Դա սա խո սի հմուտ գոր ծու նե ու թյամբ է 
պայ մա նա վոր ված գրա բա րյան բնագ րե
րի գե ղա գի տա ցումն ու դրա հի ման վրա 
սե փա կան ան ցյա լի ու մշա կույ թի գնա հա
տու մը, ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան 
զար գա ցու մը, սո վո րո ղի մեջ հայոց տա
ռի ու բա ռի ար ժե քի ու նշա նա կու թյան, 
ազ գային ար ժեք նե րի վսե մու թյան կա յուն 
գի տակց ման, սե փա կան ժո ղովր դի ստեղ
ծա գոր ծա կան մա քա ռու մով հպար տա
նա լու, ոգեշնչ վե լու կա րո ղու թյան դաս
տի ա րա կու մը։ Մեր լեզ վի յու րա քան չյուր 
շր ջան արժ ևոր վում է տվյալ դա րաշր ջա
նի սո ցի ալ– հա սա րա կա կան, գի տա կան, 
բա րո յա հո գե բա նա կան և հատ կա պես 
մշա կու թա բա նա կան մա կար դա կով, հա
ճախ իմաս տա վոր վում գե ղա գի տա կա նի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քով։ Եվ ազ
գային դպ րո ցի գերխն դիրն է պատ րաս
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տել, կր թել այն պի սի սե րունդ, որն ի վի
ճա կի կլի նի լու ծե լու ազ գա պահ պան ման, 
ազ գի ինք նադրս ևոր ման, զար գաց ման 
հիմ նախնդիր նե րը։ Գրա բա րյան բնագ րի 
թարգ ման ված յու րա քան չյուր տող՝ ամե
նա փոք րիկ բա նաս տեղ ծու թյու նից մինչև 
ամե նա ծա վա լուն ու բազ մա շերտ գրա կան 
երկ, ու սա նո ղի մեջ պետք է առա ջաց նի 
հույզ և զգաց մունք, տեքս տում եղած առա
ջին հա յաց քից պարզ պատ կե րա վոր ման 
հա մա կար գի հնա րա վո րու թյուն նե րի մի
ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ յու րա քան չյուր 
տող դրա կա նո րեն պետք է վե րաի մաս
տա վոր վի ու վե րարժ ևոր վի։ «Գ րա բա րյան 
բնագ րե րի աշ խար հա բար թարգ մա նու
թյուն» առար կայի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում գրա բա րի քե րա կա նու թյան ու սում նա
սի րու թյու նը կա տար վում է իր ամող ջու թյան 
մեջ, քա նի որ մինչև այժմ, ինչ պես նշում է 
Ս. Ղա զա րյա նը, « պատ մա կան առու մով 
ավե լի լավ է ու սում նա սիր ված հին հայե րե
նի բա ռա պա շա րը, իսկ քե րա կա նու թյունն 
ու լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քի հետ կապ
ված հար ցե րը հա մա րյա թե դուրս են մնա
ցել հայե րե նի մաս նա գետ նե րի ու շադ րու
թյու նից»1։ 

«Գ րա բա րյան բնագ րե րի աշ խար հա
բար թարգ մա նու թյուն» առար կան դա սա
վանդ վում է մա գիստ րա տու րայի առա ջին 
կուր սում։ Այս դա սըն թա ցի նպա տակն է 
հիմ նա կա նում 5–րդ դա րի մա տե նագ
րու թյան ամե նա տար բեր բնագ րե րի 
թարգ մա նու թյու նը՝ բա ռա պա շա րային, 
ձևա բա նա կան, ոճա կան ման րա մասն 
վեր լու ծու թյուն նե րով։ Դա սըն թա ցի հա ջո
ղու թյան կար ևո րա գույն պայ ման նե րից է 
դա սի ան ցկաց ման հետ ևյալ ձևը. ու սա
նո ղին հանձ նա րար վում է թարգ մա նել 
գրա բա րյան բնա գի րը, ապա կա տա րել 

1   Ս. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 3:

վեր լու ծա կան աշ խա տանք, հիմ նա վո րել 
թարգ ման ված բառն ու բա ռա կա պակ ցու
թյու նը։ Ամ փո փիչ, ֆրոն տալ ստու գում նե
րի ըն թաց քում թարգ մա նու թյան են թա կա 
բնագ րային հատ վա ծը դա սա խո սի կող
մից ան պայ մա նո րեն ընտր վում և ու սա նո
ղին հանձ նա րար վում է լսա րա նում՝ պատ
րաս տի թարգ մա նու թյուն նե րից չօգտ վե լու 
նկա տա ռու մով։ Բնագ րային հատ վա ծը 
թարգ մա նե լիս հաշ վի են առն վում թարգ
մա նու թյան և՛ բա ռա ցի, և՛ գե ղար վես տա
կան տար բե րակ նե րը, որից հե տո կա
տար վում է հա մե մա տու թյուն և տվյալ 
հատ վա ծի քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյուն։ 
Բնագ րային հատ ված նե րը թարգ մա նե
լիս հա ճախ ու սա նո ղի բա ռա պա շա րում 
ակ տի վա նում են վա ղուց չգոր ծա ծած բա
ռե րը, և նրա խոս քը զտ վում, մաքր վում 
է, դառ նում գրա գետ ու հաս կա նա լի, իսկ 
որոշ գրա բա րյան բա ռե րի կեն դա նա ցումն 
ու խոս քի մեջ ներ մու ծու մը իրեն է վե րա
դարձ նում սե փա կան այն մտա ծե լա կեր
պը, որ հա զա րա մյակ նե րով հայերս կրում 
ենք մեր գե նե րում։ 

Դա սա խո սը պետք է հետ ևո ղա կան լի
նի, որ պես զի գրա բա րյան բա ռե րը թարգ
ման վեն ժա մա նա կա կից հայե րե նի ճիշտ 
հա մար ժեք նե րով, քա նի որ ճիշտ թարգ
մա նու թյունն է ձևա վո րում տեքս տի ճիշտ 
ըն կա լում ամ բող ջու թյան մեջ։ Բա ցի այդ՝ 
խա թար ված, ոչ ճիշտ թարգ մա նու թյու նը 
խա թա րում է նաև շա րա հյու սա կան –ո ճա
կան կա ռույց նե րը, որոնք առանց այն էլ 
բա վա կան տա րած ված են մեր լեզ վում և, 
ցա վոք, եր բեմն լսե լիքն այն քան է հար
մար վում սխալ կամ ոչ հայե ցի բա ռին, որ 
դրանց այդ պի սին լի նելն այլևս չի գի տակց
վում կամ թվում է գրա գետ ու ճիշտ կա
ռույց։ Դա սա խո սը պետք է օգ նի ու սա նո
ղին՝ ազատ վե լու այդ մեր ժե լի եր ևույ թից, 
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որ պես զի սխալ ձևը կամ կա ռույ ցը ընդ
հան րա պես դուրս մղ վի ու սա նո ղի բա ռա
պա շա րից։ Մա գիստ րո սին որ պես տնային 
աշ խա տանք հանձ նա րար վում են տար բեր 
բնույ թի զա նա զան չթարգ ման ված հատ
ված ներ, որոնց վրա իր կա տա րած աշ խա
տան քը նա ներ կա յաց նում է հա ջորդ դա
սին։ Բնա կա նա բար, բո լոր ու սա նող նե րը 
թարգ մա նում են նույն հատ ված նե րը, որ
պես զի հա ջորդ դա սին դրանք ներ կա յաց
նե լիս հնա րա վոր լի նի հա մե մա տու թյուն 
կա տա րել, ինչ պես նաև ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում առար կե լու կամ լրա ցում 
անե լու։ Այս պի սով` ու սա նող նե րի հա մա
գոր ծակ ցու թյան վրա հիմն ված առա ջադ
րանք նե րի մի ջո ցով ոչ մի այն ամ րապնդ
վում է հին նյու թը, այլև խթան վում է նոր 
նյու թի յու րա ցու մը։ 

Այս առար կայի դա սա վանդ ման ըն
թաց քում նա խա տես ված է նաև եր կու 
գրա վոր աշ խա տանք, որ են թադ րում է 
որ ևէ ան ծա նոթ բնագ րային հատ վա ծի 
թարգ մա նու թյուն և ձևա բա նա կան ու շա
րա հյու սա կան վեր լու ծու թյուն։ Մի ջան կյալ 

քն նու թյուն նե րի այս ձևը նպաս տում է 
առար կայի հա մա կող մա նի և հա մա կար
գային յու րաց մա նը, ու սա նո ղի ինք նու
րույ նու թյանն ու նա խա ձեռ նու թյա նը, նրա 
մտա ծո ղու թյունն ուղ ղոր դում դե պի հա մա
պա տաս խան նյու թի դա սա կար գու մը, վեր
լու ծու թյու նը, հիմ նա վո րու մը, ամ փո փու մը։ 
Գրա բա րյան զա նա զան բնագ րային հատ
ված նե րի թարգ մա նու թյան գոր ծըն թա ցում 
ու սա նողն ամ րաց նում է իր լեզ վա կան և 
լեզ վա բա նա կան գի տե լիք նե րը, կա րո
ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը ու սում
նա սի րե լով մա տե նա գիր նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րը, ծա նո թա նա լով նրանց 
գրե լաո ճին՝ սո վո րում է ընդ հան րա ցում ներ 
ու եզ րա հան գում ներ կա տա րել։ Ամ փո փիչ 
բա նա վոր քն նու թյու նը ստու գում է դա սա
նյու թի թե մայի ամ բող ջա կան յու րաց ման 
մա կար դա կը մա գիստ րո սի կող մից, իսկ 
ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի ու կա րո ղու
թյուն նե րի գնա հատ ման օբյեկ տի վու թյան 
պահ պա նու մը ու սու ցու մը դարձ նում է նաև 
որո շա կի ար ժեք նե րի ձևա վոր ման մի ջոց։ 

Գ րա կա նու թյուն 
1. Այ տը նե ան Ա., Քն նա կան քե րա կա նու թիւն աշ խար հա բար կամ ար դի հայե րէն լե զո ւի, Վի են

նա, 1866։ 
2. Աճա ռյան Հ., Հայոց լեզ վի պատ մու թյուն, հ.1, հ. 2, Եր., 1940, 1951։
3. Ասատ րյան Մ., Ժա մա նա կա կից հայոց լե զու, Եր., 1983։
4. Ավե տի սյան Հ., Որո շիչ –ո րո շյա լի կա պակ ցու թյու նը գրա բա րում, Եր., 1972։ 
5. Ղա զա րյան Ս., Հայոց գրա կան լեզ վի պատ մու թյուն, հ. Ա, Եր., 1961։
6. Ղա զա րյան Ս., Հայոց լեզ վի հա մա ռոտ պատ մու թյուն, Եր., 2006։

П ре по да ва ние пред ме та « Пе ре вод древ не ар мянс ких под лин ни ков

на но во ар мянс кий язык» на ма гист ра ту ре
 С. Гри го рян

О бу че ние пред ме та « Пе ре вод древ не ар мянс ких под лин ни ков на но во ар мянс кий 
язык» не мо жет быть са мо цел ью. Оно име ет поз на ва тель ное зна че ни е, яв ля ет ся сво
е об раз ным пе рес мот ром на ших ис то ри ко– куль тур ных цен нос тей. В про цес се пе ре во да 
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раз лич ных фраг мен тов древ не ар мянс ких под лин ни ков сту дент ук реп ля ет свои язы ко
вые и язы ко вед чес кие зна ни я, уме ния де лать под роб ные лек си ко ло ги чес ки е, мор фо ло
ги чес ки е, сти лис ти чес кие ана ли зы. 

Teaching the subject “The Translation of Grabar (Old Armenian)

Original Texts into Ashkharhabar (New Armenian)” in Graduate Courses
 S. Grigoryan

 Teaching the subject “The translation of Grabar (Old Armenian) Original Texts into Ash
kharhabar (New Armenian)” in graduate courses cannot be an end in itself. It has cognitive 
significance and is a unique reverberation to our historical–cultural values. In the translation 
process of various original grabar (Old Armenian) passages, a student reinforces his/her 
linguistic knowledge and ability of doing stylistic, morphological and lexical analysis.
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Կր թա կան հա մա կար գը հա րա փոխ է 
ի նչ պես հա սա րա կա կան կյան քը։ Հա սա
րա կա կան փո փո խու թյուն նե րով էլ կան
խո րոշ վում են կր թա կան չա փո րո շիչ նե րը, 
ու սում նա կան ծրագ րե րը, դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րը, մի ջոց նե րը և ու սում նա ռու
թյան ո ղջ ռազ մա վա րու թյու նը։

ՀՀ «Կր թա կար գում» և դրա հի ման 
վրա ստեղծ ված ա ռար կա յա կան չա փո
րո շիչ նե րում, ի նչ պես նաև մայ րե նի ի 
տար րա կան դա սա րան նե րի ծրագ րում 
ներ կա յաց վում են այն հիմ նա կան ո ւղ ղու
թյուն նե րը, ո րոնց շուրջ ի րա կա նաց վում 
են հան րակր թու թյան ա ռա ջին օ ղա կի կր
թա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե
րը։ Այս փաս տաթղթե րում կար ևոր վում 
են ա շա կերտ նե րի կող մից ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան (Ո ՒԳ) ծա վալ ման այն պի
սի գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք նպաս տում են 
ու սում  նա կան չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 
նրանց ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կա րո
ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի վե րած
մա նը, այ սինքն` ձեռք բե րած ու սում նա
կան նյու թը գի տակ ցա բար յու րաց նե լուն ու 
պրակ տի կա յում կի րա ռե լուն։ 

ՈՒԳ այս պի սի մա կար դա կի հաս նե
լու գոր ծըն թա ցում է ա կա նը գի տե լիք նե րի 
մեծ պա շա րի ձեռք բե րու մը չէ։ Կար ևորն 
այն գոր ծու նե ու թյունն է (այդ ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված այն ու նա կու թյուն նե րը), ո րն 
ի րա կա նաց նում են սո վո րող նե րը գի տե
լիք նե րի ձեռք բեր ման, դրանց` կա րո ղու

թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի վե րած ման 
ըն թաց քում։ 

Ե թե Ո ՒԳ ի րա կա նաց նե լու այս ճա նա
պար հը ճիշտ է կազ մա կերպ վում, ա պա 
լեզ վա կան տար րա կան գի տե լիք նե րը ոչ 
մի այն սո վո րող ներն ըն կա լում են գի տակ
ցո րեն, և դրանք դառ նում են կա րո ղու
թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ, այլև զար գա
նում են ե րե խա նե րի հո գե կան և մտա վոր 
այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք կար ևոր են 
հե տա գա ի նք նու րույն ար դյու նա վետ ու
սում նա կան (և ոչ մի այն ու սում նա կան) 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու ըն թաց քում։

 Հայտ նի է, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան 
տա րի քում հո գե կան բո լոր գոր ծըն թաց նե
րը բուռն կեր պով են զար գա նում։ Դրանց 
մեջ ու սում նա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե
ու թյան ծա վալ ման հա մար ա ռա ջա տար են 
մտա ծո ղու թյու նը, ու շադ րու թյու նը, հի շո
ղու թյունն ու եր ևա կա յու թյու նը, ո րոնք ըն
կած են ը նդ հան րա պես մար դու` տա րաբ
նույթ գոր ծու նե ու թյան հիմ քում։ Հո գե կան 
այս գոր ծըն թաց նե րը նպաս տում են նաև 
ա շա կերտ նե րի սո ցի ա լա կան և ան ձնային 
զար գաց մա նը` ա պա հո վե լով նրանց ին
տե գրու մը հա սա րա կա կան կյանք։ 

Այս պի սով` հան րակր թու թյան ա ռա ջին 
օ ղակն ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան այն 
աս տի ճանն է, որ տե ղից պի տի սկ սել Ո ՒԳ 
ծա վալ ման հա մար կար ևոր ո րակ նե րի և 
ձևե րի ձեռք բե րու մը։ Այս ի մաս տով, կար
ևոր է և այ սօր թե՛ ու սու ցիչ նե րի, թե՛ ա շա

ՇՈ ՂԻԿ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ո ՒՂ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ԵՎ ԴՐԱՆՑ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ ՉԱ ՓՈ ՐՈՇ ՉԱ ՀԵՆ 
ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ԴԱ ՍԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
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կերտ նե րի մեջ հիմ նա վոր տեղ է գրա վում 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ար դի ա կա նա
ցու մը` կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
նկատ մամբ նոր հա յացք նե րի, մո տե ցում
նե րի, ա ռա վել ակ տիվ մե թոդ նե րի ներ
մու ծումն ու սում նա կան գոր ծըն թաց։ Ա նա
ռար կե լի է, որ որ քան էլ դա սա գր քերն ու 
ծրագ րե րը նո րաց վեն, ար դի ա կա նաց վեն, 
մինչև բուն ու սում նա կան գործ ըն թա ցը 
չար դի ա կա նաց վի, մինչև ման կա վար ժա
կան և տե ղե կատ վա կան նոր տեխ նո լո
գի ա նե րով այն չա պա հով վի, դա սը կմ նա 
նույ նը, և կձ ևա վոր վի ու կզար գա նա ոչ նո
րո վի մտա ծող, նոր հա սա րա կու թյան մեջ 
ապ րե լու և գոր ծե լու ան պատ րաստ ան ձ։

 Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան մի շարք 
տե սու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման ար
դյուն  քում, ի նչ պես նաև մեր աշ խա տան
քային պրակ տի կան այդ տե սու թյուն նե րի 
լույ սի ներ քո դի տար կե լիս մենք հան գե
ցինք այն եզ րա կա ցու թյան, որ տար րա
կան դպ րո ցում ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի ար դի ա կա նա ցումն ա ռա ջին հեր թին 
սեր տո րեն ա ռնչ վում է կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի` որ պես սուբյեկտ հան դես գա լու 
նոր կար գա վի ճա կին։ 

Կրտ սեր դպ րո ցում ի րա կա նաց վող բո
լոր փո փո խու թյուն նե րում (չա փո րո շիչ, 
ծրա գիր, դա սա գիրք, ու սուց ման մե թոդ
ներ, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման ձևեր, ու սու ցիչ –ա շա կերտ, 
ա շա կերտ –ա շա կերտ փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ, դա սի և ար տա դա սա րա նային 
աշ խա տանք նե րի կա ռուց ման ճկու նու
թյուն և այլն) պի տի հաշ վի ա ռն վեն այս 
կար ևոր գոր ծոն նե րը։

Կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում ա շա կեր տին որ պես սուբյեկտ ըն
դու նե լու մա սին դա տո ղու թյուն նե րը նո
րու թյուն չեն ման կա վար ժու թյան մեջ։ Այդ 

մո տեց ման շուրջ դեռևս խորհր դային շր
ջա նում բա նա վե ճեր է ին ըն թա նում, և բազ
մա թիվ ման կա վարժ ներ ու մե թո դիստ ներ 
այդ կա պակ ցու թյամբ ե րաշ խա վո րու թյուն
ներ է ին մշա կում։ Սա կայն այ սօր` ժո ղովր
դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ի րա վա
կան, ան կախ պե տու թյան կա ռուց ման այս 
փու լում, սուբյեկտ –ա շա կերտ հաս կա ցու
թյու նը դուրս է գա լիս այն շր ջա նակ նե րից, 
ո րոն ցում դի տարկ վում էր այս մո տե ցու մը։ 

Այժմ ար դեն ա նա ռար կե լի ո րեն ըն դու
նե լի է և ա ռար կա յա կան չա փո րո շիչ նե րով 
ամ րագր ված, որ ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյան մեջ սուբյեկտ հա մար վող ա շա կեր
տի հիմ նա կան ո րակ նե րի մեջ գե րա կայող 
են գոր ծո ղու թյուն նե րի գի տակ ցա կա նու
թյունն ու ակ տի վու թյու նը, ի նք նու րույ նու
թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը և նա
խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը։ Բնա կա նա բար, 
այս ո րակ նե րից և ոչ մե կը ա շա կերտն իր 
հետ աշ խարհ չի բե րում, դրանք (ի նչ պես 
նաև այլ ո րակ ներ) սո վո րող նե րը ձեռք են 
բե րում հիմ նա կա նում ար դյու նա վետ ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
ժա մա նակ։ Այ սինքն` ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան ժա մա նակ են ի րա կա նա
նում սուբյեկ տի ձևա վո րումն ու զար
գա ցու մը։ Որ պես զի ա շա կեր տը դառ նա 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան սուբ յեկտ, 
ան հրա ժեշտ է, որ նա ա ռա ջին հեր թին ու
նե նա սո վո րե լու և այդ ո ւղ ղու թյամբ ո րո
շա կի գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա
տակ ներ։ Այդ նպա տակ նե րը հաս կա նա լի 
և ըն դու նե լի պի տի լի նեն սուբյեկտ –ա շա
կեր տի հա մար։ Սա նշա նա կում է, որ հենց 
ին քը պետք է ո րո շած լի նի իր գոր ծու նե
ու թյան բո վան դա կու թյունը և ըն թաց քը, 
ին քը պետք է հա մոզ ված լի նի դրանց 
ի րա կա նա նա լի լի նե  լու մեջ։ Ու րեմն, որ
պես զի ա շա կեր տը դառ նա ու սում նա կան 
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գոր ծըն թա ցի սուբյեկտ, ա ռա ջին հեր թին 
ան հրա ժեշտ է նրան ո ւղ ղոր դել դե պի գոր
ծու նե ու թյան նպա տա կը ո րո շե լու գոր ծո
ղու թյուն` նրա մեջ մշա կե լով յու րա քան չյուր 
քայլ կա տա րե լուց ա ռաջ իր ա ռջև ո րո շա կի 
նպա տակ դնե լու կա րո ղու թյուն։ Ե րե խայի 
այս կա րո ղու թյան պար զա գույն սաղ մե րը 
դրս ևոր վում են դեռևս նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում, ե րբ նա սկ սում է խա ղալ ման
կա կան խա ղա լիք նե րով (խո րա նար դիկ նե
րով տուն, կա մուրջ կա ռու ցել, լե գո նե րով 
ճա նա պարհ, ամ րոց ստա նալ և այլն), այ
նու հետև` դե րային և ի րադ րու թյու նային 
խա ղե րի ժա մա նակ։ Այ սինքն` նպա տակ 
դնե լու և դրան հաս նե լու հա մար նա խա
գիծ` «ծ րա գիր» կազ մե լու, քայ լեր ի րա կա
նաց նե լու ձգ տու մը նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րի մեջ տա րե րային 
ձևով գո յու թյուն ու նի դեռևս սաղմ նային 
մա կար դա կում։ Ե թե նրանց հետ աշ խա
տող ա վագ նե րը գի տակ ցում են այդ և 
նշված նա խադ րյա լը սկ սում են զար գաց
նել, ա պա ե րե խայի գոր ծու նե ու թյունն ըն
դու նում է ո ւղ ղորդ ված բնույթ. ե րե խան սո
վո րում է « նախ` մտա ծել, հե տո` գոր ծել»։ 
Ան սա կարկ է, թե որ քան կար ևոր ու նա կու
թյուն է դա մար դու վա րած ա մե նա բազ մա
զան գոր ծու նե ու թյան աս պա րե զում։ 

Հե տա գա յում սե փա կան գոր ծու նե ու
թյունն ը ստ նպա տա կի կազ մա կեր պե լու 
ձգ տումն է ՛լ ա վե լի է կա տա րե լա գործ վում 
ե րե խայի` տա րաբ նույթ գոր ծո ղու թյուն
ներ կա տա  րե լու ըն թաց քում նպա տակ նե
րը ո րո շե լիս և դրանց հաս նե լուն միտ ված 
քայ լե րը ծրագ րե լիս։ Այ սինքն` դեռևս դպ
րոց ըն դուն վող ե րե խան ու նե նում է նաև 
նպա տա կա դր ման տար րա կան ու նա կու
թյուն։ Աս տի ճա նա բար Ո ՒԳ ըն թաց քում 
այդ ու նա կու թյուն նե րը զար գա նում են` 
դառ նա լով ու սում նա կան բազ մաբ նույթ 

նպա տակ ներ, ի սկ ա վե լի ո ւշ` տա րի քի ա ճի, 
կեն սա փոր ձի ձեռք բեր մա նը, հարս տաց մա
նը զու գա հեռ դրանք կա րող են դառ նալ 
կյան քի նպա տակ ներ։ Նշ ված կա րո ղու
թյուն նե րի ձևա վոր ման այս մա կար դա
կում ար դեն սո վո րող նե րը ոչ մի այն կա
րո ղա նում են յու րա քան չյուր ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ նպա տակ դնել (կամ 
տես նել), այլև քայլ առ քայլ պատ կե րաց նել 
դրանց ի րա կա նաց ման հե ռան կար ներն ու 
ու ղի նե րը։ 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ժա
մա նակ կա տա րած յու րա քան չյուր քայ
լի նպա տա կը հե տաքրք րում է կրտ սեր 
դպրո ցա կա նին հատ կա պես լեզ վա կան 
գի տե լիք նե րի յու րաց ման ըն թաց քում։ Այդ 
եր ևույթն ակ նա ռու է և մաս նա վո րա պես 
մտա հո գում է սո վո րող նե րին, ե րբ նրանց 
չի բա ցատր վում, թե լեզ վա կան այս կամ 
այն նյու թի ո ւղ ղու թյամբ որ ևէ կա րո ղու
թյան ձեռք բե րու մը նրանց ին չին է պետք։ 
Օ րի նակ` մեր աշ խա տան քի ըն թաց քում՝ II, 
III դա սա րան նե րում, հա ճախ են հն չել այս
պի սի հար ցեր.

– Ի սկ մեր ին չի՞ն է պետք ի մա նալ գո յա
կա նի բո լոր հո լով նե րի հար ցե րը։

– Ին չու՞ պի տի ան պայ ման սո վո րենք 
օ ժան դակ բայի գրու թյու նը։

– Մենք պի տի ան պայ մա՞ն սո վո րենք 
նա խա դա սու թյան գլ խա վոր ան դամ նե րը։ 

Եվ ե րբ մենք հան գա մա նո րեն բա ցատ
րում ե նք այս կամ այն ու սում նա կան նյու թի 
ու սում նա սիր ման նպա տակ նե րը և նշում 
այն բնա գա վա ռը կամ ա ռի թը, ե րբ պի տի 
ի րենց պետք գան սո վո րած քե րա կա նա
կան գի տե լիք նե րը, ե րե խա ներն ա ռա վել 
հե տաքրք րու թյամբ և շա հագրգռվա ծու
թյամբ են ի րա կա նաց նում ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Ու րեմն, ա շա կերտ նե րի մեջ առ կա 
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նպա տա կադ րումն ու դրա հս տա կու թյու
նը նպաս  տում են ու սում նա կան նյու թի 
նկատ մամբ նրանց հե տաքրք րու թյան և 
շա հագրգռ վա ծու թյան ակ տի վաց մա նը։ 

Այս պի սով` ա շա կեր տի մտա վոր զար
գաց ման (այդ թվում՝ խոս քի զար գաց
մա նը) և ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
հա մար, մաս նա վո րա պես կար ևոր վում է 
նրա՝ նպա տա կա հա րույց գոր ծու նե ու
թյուն ծա վա լե լու (իր ա ռջև դր ված նպա
տակ նե րին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
քայ լեր նա խագ ծե լու) կա րո ղու թյան ձևա
վո րու մը։ 

Վ. Վ. Դա վի դո վը պն դում է, որ ու
սում նա կան նպա տա կադ րու մով են պայ
մա նա վոր ված ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն
թա ցում ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան 
հե տաքրքրու թյուն նե րի ձևա վո րումն ու 
զար գա ցու մը։ Նպա տա կա դրու մը նա հա
մա րում է ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա ռա ջին ան հրա ժեշտ բա ղադ րի չը։ Այս 
բա ղադ րի չի առ կա յու թյու նը յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տում նպաս տում է նրա հա յացք նե
րի (ոչ մի այն գի տա կան), հա մոզ մունք նե
րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը։ 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ա շա
կեր տի՝ սուբյեկ տի վե րած ման ե րկ րորդ 
կար ևոր պայ մա նը Վ. Վ. Դա վի դո վը հա
մա րում է նրա` հե տա զո տա կան –ո րո նո
ղա կան պարզ գոր  ծու նե ու թյուն ծա վա
լե լու կա րո ղու թյու նը։ Այս կա րո ղու թյան 
ձևա վոր ման ըն թացքն է ա ռաջ նայի նը. 
այն ու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք նա ձեռք 
է բե րում հե տա զո տա կան –ո րո նո ղա կան 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս։ Այս 
գոր ծըն թա ցում, ե րբ ա շա կերտն իր ա ռջև 
դնում է ո րո շա կի ո րո նո ղա կան նպա

տակ ներ, նա փնտ րում է ու սում նա կան 
խն դիր նե րը լու ծե լու սե փա կան հնար ներ, 
մշա կում է այդ հնար նե րը գոր ծա ծե լու 
ձևեր, յու րաց նում է ի նք նու րույն կամ հա
մա դա սա րան ցի նե րի, ու սու ցիչ նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ճա նա պար հով 
նոր գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու ու նա կու
թյուն ներ։ Հետ ևե լով Վ. Վ. Դա վի դո վի 
այս տե սու թյա նը` մենք մայ րե նի ի դա սե
րի ժա մա նակ քե րա կա նա կան յու րա քան
չյուր նոր թե մա ու սում նա սի րե լիս ձգ տում 
ե նք սո վո րող նե րին դնել այն պի սի ու սում
նա կան ի րա վի ճակ նե րի ա ռջև, որ նրանք 
լեզ վա կան ի րո ղու թյու նը յու րաց նե լու հա
մար ստիպ ված լի նեն ի րա կա նաց նել 
ի նք նու րույն ո րո նո ղա կան աշ խա տանք, 
փոք րիկ հե տա զո տա կան գոր ծո ղու թյուն։ 
Այս պի սի ի րա վի ճակ նե րում ի րա կա նաց
նե լով մտա վոր գոր ծո ղու թյուն ներ` սո վո
րող ներն ի րենց զգում են ի նչ պես փոք րիկ 
« գյու տա րար ներ», « լեզ վա բան ներ»։ 

Փաս տո րեն նոր նյու թի ու սում նա սի րու
թյան ժա մա նակ պրոբ լե մային –ո րո նո ղա
կան մե թո դի կի րառ ման ճա նա պար հով 
մենք նպաս տում ե նք սո վո րող նե րի ի նք
նու րույն մտա ծո ղու թյան, հե տա զո տե լու, 
պրպ տե լու, եր ևա կայե լու կա րո ղու թյուն նե
րի զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև ցան կա
ցած գոր ծի նկատ մամբ լրջ միտ, ստեղ ծա
գոր ծա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը։ 
Այս պի սի մո տեց ման դեպ քում նոր նյու
թի յու րաց ման քայ լեր կա տա րե լիս սո վո
րող ներն ի րա կա նաց նում են մեկ կամ մի 
քա նի մտա ծո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
(վեր լու ծում, հա մադ րում, հա մե մա տում, 
հա մար ժե քու թյան ո րո նում, ը նդ հան րա
ցում և այլն), ո րոնք չա փա զանց կար ևոր 
են քե րա կա նա կան գի տե լիք նե րի յու րաց
ման, դրանց` խոս քում ճիշտ կի րառ ման 
գոր ծում. հենց սա էլ քե րա կա նու թյան ու
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սում նա սիր ման հիմ նա կան նպա տակն է 
տար րա կան դպ րո ցում։ 

Ըստ Վ. Վ. Դա վի դո վի` ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում ա շա կեր տին սուբյեկտ 
դարձ  նե լու եր րորդ գոր ծո նը հա մա գոր
ծակ ցային ու սու ցումն է` հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը հա մա դա սա րան ցի նե րի և ու
սուց չի հետ։ Մեր աշ խա տան քային փոր ձը 
և հա տուկ ու սում նա սի րու թյուն նե րը մեզ 
բե րել են այն հա մոզ ման, որ հա մա գոր
ծակ ցային գոր ծու նե ու թյու նը նպաս տում է 
ու սում նա սիր վող նյու թի շուրջ տար բեր 
տե սա կետ ներ ու նե նա լու, ճշ մար տու թյու
նը (կա նո նը, սահ մա նու մը, օ րի նա չա փու
թյու նը) բա ցա հայ տե լու ու ղի ներ ո րո նե լու, 
դրանց մա սին կար ծիք ներ ար տա հայ տե
լու, դա տո ղու թյուն ներ և մտահ ղա ցում ներ 
կա տա րե լու, դրանք հիմ նա վո րե լու, գնա
հա տե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա
նը։ Հո գե բա նու թյու նից ևս մեզ հայտ նի է, 
որ կար ծիք նե րի բա խու մը հա մա գոր ծակ ցու
թյան մեջ գտն վող մարդ կանց ո ւղ ղոր դում է 
քն նարկ վող հաս կա ցու թյան հիմ քում ըն կած 
հիմ նա հար ցի բա ցա հայտ մա նը։

 Մեր ման կա վար ժա կան պրակ տի
կա յում տա րի ներ շա րու նակ մենք ոչ թե 
փոր ձար  կում, այլ կի րա ռում ե նք հա մա
գոր ծակ ցային ու սուց ման գոր ծու նե ու թյան 
մի քա նի ձև։ Հիմք ըն դու նե լով մեր աշ խա
տան քային փոր ձը` դրան ցից հատ կա պես 
մենք ար դյու նա վետ ե նք հա մա րում. 

Փո խա դարձ պա տաս խա նատ վու
թյան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը. մեկ աշ
խա տան քային խմ բում (4–5– հո գանոց) 
ու սում նա կան նյութն ու սում նա սի րող ա շա
կերտ նե րը գի տակ ցում են և ըն դու նում, որ 
խմ բի բո լոր ան դամ նե րը « կապ ված» են 
ի րար հետ, և մինչև խմ բի յու րա քան չյուր 
ան դամ ը ստ ա մե նայ նի չյու րաց նի նյու
թը, խում բը չի գնա հատ վի. որ ևէ մե կը չի 

հաս նի բարձր ար դյուն քի, ե թե մյուս նե րը 
ևս չհաս նեն նույն մա կար դա կին։ Այս պի սի 
հա մա գոր ծակ ցու թյան դեպ քում խմ բի մեջ 
մտ նող ա շա կերտ նե րը, մա նա վանդ նյու թը 
լավ յու րաց րած կամ մայ րե նի ից ը նդ հան
րա պես ու ժեղ նե րը (նաև լի դեր նե րը) մեծ 
ոգ ևո րու թյամբ, պա տաս խա նատ վու թյամբ 
և շա հա գրգ ռու թյամբ են ու սում նա կան 
նյու թը բա ցատ րում ի րենց խմ բի ան դամ
նե րին, մի ա սին քն նար կում են, մի մյանց 
շտ կում, վի ճում, հա մո զում, ա պա ցու ցում և 
մի այն այդ ա մե նից հե տո հան գում եզ րա
կա ցու թյան։ 

Ան հա տա կան պա տաս խա նատ վու
թյան հա մա գոր ծակ ցու թյուն. խումբն 
ստա նում է հանձ նա րա րու թյուն, խմ բի 
ներ սում ա շա կերտ նե րը կա տա րում են աշ
խա տան քի բաշ խում, յու րա քան չյու րը պա
տաս խա նա տու է իր աշ խա տան քի հա մար, 
սա կայն հաշ վե տու է խմ բի ա ռջև։ Այս պի սի 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը սո վո րող նե րի մեջ 
ձևա վո րում է աշ խա տան քը պլա նա վո րե
լու, ի նք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց նե լու, 
դա տո ղու թյուն ներ ա նե լու, իր ո րո շում նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու 
կա րո ղու թյուն ներ։

 Փո փոխ վող խմ բի հա մա գոր ծակ ցու
թյուն. յու րա քան չյուր խումբ լեզ վա կան 
որևէ նյու թի ու սում նա սիր ման ո ւղ ղու
թյամբ ստա նում է ա ռան ձին հանձ նա րա
րու թյուն։ Խմ բերն ա ռան ձին –ա ռան ձին 
քն նար կում են նյու թը, մի մյանց պատ մում, 
բա ցատ րում, լրաց նում, ամ բող ջաց նում 
են, յու րաց նում և ի մաս տա վո րում հանձ
նա րար ված նյու թը։ Այ նու հետև խմ բե րը 
խառն վում են, և յու րա քան չյուր խմ բում 
« հայտն վում է» նոր թե մա։ Այդ նոր թե ման 
յու րաց րած ա շա կեր տը ներ կա յաց նում է 
այն, բա ցատ րում և դար ձյալ խմ բի ան
դամ նե րի հետ մտ նում նույն գոր ծու նե ու
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թյան մեջ։ Այս պի սով` ամ բողջ դա սա րա նը 
մի ան գա մից յու րաց նում է 2–3 նոր թե մա։ 
Ը նդ ո րում` բո լոր թե մա ներն էլ ա շա կերտ
ներն ը մբռ նում են ի նք նու րույն` սա կայն 
հա մա գոր ծակ ցե լով մի մյանց հետ։ Մի այն 
վեր ջում կամ հա ջորդ դա սին ու սու ցիչն 
ամ փո փում է ա շա կերտ նե րի յու րաց րա ծը 
և կի րա ռա կան վար ժու թյուն նե րի ճա նա
պար հով ստու գում յու րաց ման մա կար
դա կը։ Այս պի սով` խմ բային աշ խա տան քի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վող հա մա գոր ծակ
ցային գոր ծու նե ու թյու նը յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի հա մար դառ նում է սուբյեկ տի 
վե րած ման հնար։ 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ա շա կեր
տի վե րա ծու մը սուբյեկ տի հնա րա վոր է 
ի րա կա նաց նել նաև մի չոր րորդ ու ղի ով ևս, 
ո րն ա ռա ջար կում է Դ. Բ. Էլ կո նի նը [115]։ 
Դա այն ու ղին է, ո րն ան ցնում է ա շա կեր
տը սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րա
հս կե լիս և գնա հա տե լիս։ Ը ստ Էլ կո նի նի` 
ա շա կեր տը ու սու մ նա կան գոր ծու նե ու թյան 
բարձր մա կար   դա կի կա րող է հաս նել` ոչ 
մի այն ա մեն օր դպ րոց հա ճա խե լով և բա
րե խղ ճո րեն ու սու ցչի տված բո լոր հանձ
նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լով, այլև 
ի նքն իր գոր ծու նե ու թյու նը վե րահս կե լով, 
իր բաց թո ղում ներն ու դժ վա րու թյուն նե րը 
բա ցա հայ տե լով, դրանց հաղ թա հար ման 
ու ղի ներ ո րո նե լով և այդ ճա նա պար հով 

ի նքն ի րեն կա տա րե լա գոր ծե լով։ 
Սե փա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը կա

տա րե լա գոր ծե լու ձգ տումն ու այն ի րա կա
նաց նե լու մե խա նիզմ նե րին տի րա պե տե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը նպաս տում են մի կող
մից` սե փա կան բաց թո ղում նե րը, չի մա ցա
ծը բա ցա հայ տե լուն, դրանց սահ ման նե րը 
(ծա վա լը) ո րո շե լու, մյուս կող մից` դրանք 
լրաց նե լու հա մար ու ղի ներ ո րո նե լու և այդ 
ու ղի նե րի մի ջո ցով նո րը յու րաց նե լու կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ 

Այս պի սով` մեր ման կա վար ժա կան 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ 
ա ռաջ նորդ վե լով ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում ա շա կե րտա կենտ րոն մո տեց ման 
ճա նա պար հով սո վո րո ղին ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի սուբյեկ տը դարձ նե լու նպա
տա կա դրու մով` մենք մայ րե նիի, մաս
նա վո րա պես մեր ու սում նա սի րու թյան 
օբյեկ տը հան դի սա ցող շա րա հյու սա կան 
տար րա կան գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր
ման գոր ծըն թա ցը դարձ նում ե նք նպա
տա կադր ված, հե տա զո տա կան, հա
մա գոր ծակ ցային և վե րա հս կո ղա կան 
բնույ թի։ Մենք այս չորս դիր քո րո շում նե
րով ե նք ա ռաջ նորդ վում թե՛ շա րա հյու սա
կան նոր գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, թե՛ 
դրանց ամ րա կայ ման, թե՛ յու րաց րած կա
րո ղու թյուն նե րը հմ տու թյուն նե րի վե րած
ման փու լե րում։
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Основные направления для актуализации начального

образования и их осуществление на уроках

родного языка основанный на стандартах
 Ш. Саргсян

Я выделяю вопросы, поднятые в статье, потому что реформы образования, 
модернизация основных вопросов в общем говоря, кажется, что она не определяет, 
или не учитываются в начальном образовании в области конкретных работ или она 
рассматривается на фоне общей реформы образования.

В этой статье автор упоминает конкретные пути в модернизации начального 
образования, особенно основные моменты моего младшего ученика как субъекта 
пришли к мнению, как это будет способствовать завтрашнему (современного молодого 
ученика) ярких навыков развития личности, знаний и умений, чтобы иметь возможность 
хранить.

Primary directions to actualize elementary education

and their implementation during mother tongue based on standards 
 Sh. Sargsyan

I highlight the issues raised in the article, because education reforms, modernization 
of the main issues in general speaking, it seems that it does not specify, or overlooked in 
elementary education in the areas of specific works, or it is viewed against the background 
of general education reform.

In this article the author mentions specific ways in elementary education modernization 
, especially the highlights of my junior pupil as subekt come to the view, as it will contribute 
to tomorrow’s / today’s younger pupil / bright personality development skills, knowledge and 
abilities to be able to store.
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Ազ գային տո ներն ու տո նա կա տա րու
թյուն նե րը հայ ժո ղովր դի կյան քի և մշա
կույ թի մի մասն են կազ մել։ Հայտ նի է, 
որ ազ գի պահ պան ման և գո յատև ման 
մի ակ գրա վա կա նը նրա մշա կու թային 
ար ժեք նե րի ա վան դումն է ա պա գա սե
րունդ նե րին։ Տո նա կա տա րու թյուն նե րի և 
նրա հետ կապ ված ի րո ղու թյուն նե րը վե
րաի մաս տա վոր ման և ո րոշ եր ևույթ նե րի 
բա ցա հայտ ման կա րիք ու նեն։ Ցա վոք, 
տո նե րի շատ ման րա մաս ներ մո ռաց
վել ե ն։ Շա տերն են զբաղ վել հայ ազ գի 
հոգ ևոր ար ժեք նե րի բա ցա հայտ մամբ։ 
Յու րա քան չյուրն իր ա վանդն է ու նե ցել 
« հայ ժո ղովր դա գի տու թյան» զար գաց
ման մեջ։ Ժա մա նակ նե րը փոխ վել են և 
ո րոշ հար ցե րի ան հրա ժեշտ է նայել նոր 
տե սան կյու նից։ Այժմ տո նա կա տա րու
թյուն նե րը կա րիք ու նեն բա ցա հայտ ման 
և վե րաի մաս տա վոր ման։ 

Ազ գային տո նե րին, կեն ցա ղին ու մշա
կույ թին վե րա բե րող շատ հար ցե րի շուրջ 
ու սում նա սի րու թյուն ներ է կա տա րել 
Ա րամ Ղա նա լա նյա նը։ Ազ գային տո նե րի 
մա սին նա գրել է. « Կեն ցա ղային բնույ թի 
հայ կա կան ա վան դու թյուն նե րի ա ռան
ձին մի բա ժին են կազ մում ժո ղովր դա
կան զա նա զան տո նե րի և վեր ջին նե րիս 
ժա մա նակ կա տար վող ծե սե րի ու ա րա
րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ա վան դու
թյուն նե րը։ Ի րենց ծա գում նա բա նա կան 
ար մատ նե րով դրանք կապ ված են Հայ

կա կան լեռ նաշ խար հի բնա կու թյան հնօ
րյա հա վա տա լիք նե րի ու պաշ տա մուն
քի ա ռար կա նե րի հետ։ Հի շյալ կար գի 
ա վան դու թյուն նե րի բնո րոշ օ րի նակ նե
րից են Վար դա վա ռին, Բա րի կեն դան– 
Մե ռե լո ցին և Պա ռա վի պա սին նվիր ված 
ժո ղովր դա կան ման րա պա տում նե րը»1։

Խ. Ա բո վյա նը բազ միցս ան դրա դար
ձել է հայ ժո ղովր դի կեն ցա ղում տեղ 
գտած մի շարք տո նա կա տա րում նե րի 
ման րա մաս նե րի նկա րագ րու թյա նը։ Թե 
ի նչ պես են տո նել Բա րե կեն դա նը Քա նա
քե ռում, մենք կա րող ե նք պար զել « Վերք 
Հա յաս տա նի» պատ մա վե պը կար դա լիս։ 
Նկա րագ րու թյու նը ներ հյուս վել է սյու ժե ի 
մեջ և դար ձել նրա ան բա ժա նե լի մա սը։ 
Տո նե րի ման րա մաս նե րի վեր հա նու մը 
կօգ նի ազ գային մտա ծո ղու թյան զար
գաց մա նը և կտե ղե կաց նի ազ գի հոգ ևոր 
ար ժեք նե րի մա սին։ Ա ռա ջին հա յաց քից 
պատ մա վե պում տեղ գտած փաս տե րը 
կա րող են ոչ է ա կան թվալ։ Սեր գեյ Սա
րի նյա նը սիմ վո լիկ այ լա բա նա կան այս 
մտա ծո ղու թյան մեջ տես նում է մի ֆո լո
գի այի սկիզբ և վե պում տեղ գտած էթ
նի կա կան տո նախմ բու թյուն նե րը հա մա
րում է «ազ գային, հոգ ևոր ի նք նու թյան 
օ կուլ տա տիվ բնազդ»2։ Գրա կա նա գե տը 

1   Ա. Ղալանյան, Ավանդապատում, Եր., 1969, էջ ՁԸ:
2    Հայ  վեպի  պատմություն,  19-րդ  դար,  ընդհանուր 
խմբագրության ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Ն. Սարինյան, 
Եր., 2005, էջ 69:

 ԼԻ ԼԻԹ ՎԱՐ ԴՈՒ ՄՅԱՆ

ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՏՈ ՆԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
« ՎԵՐՔ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ» ՊԱՏ ՄԱ ՎԵ ՊՈՒՄ

(լ րա ցու ցիչ օ ժան դակ նյութ` հան րակր թա կան ա վագ դպ րո ցի 
հու մա նի տար հոս քի սո վո րող նե րի հա մար) 



74

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

պատ մա վե պի ազ գային մտա ծո ղու թյան 
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ ու նի իր տե սա
կե տը. նա գտ նում է, որ « Ժո ղովր դա կան 
մտա ծե լա կեր պը իր հետ բե րում է հա կա
սու թյուն նե րի ար խե տի պային խորհր դա
նիշ ներ, ո րոնք բա ռե րի հաս կա ցու թյուն
նե րի մեջ խտաց նում են նախ նա կան 
պատ կե րա ցում նե րի, սո վո րու թյուն նե
րի, ծի սա կա տա րու թյուն նե րի հոգ ևոր 
ա վանդ նե րը»1։ 

Թե ման ար ժա նի է բազ մա կող մա նի 
ու սում նա սի րու թյան, այն ու նի ճա նա չո
ղա կան նշա նա կու թյուն և կա րող է թե մա
տիկ մի ա վոր նե րի նյութ հան դի սա նալ։ 
« Կա ռուց վածք նե րի նոր շղ թա է ան հրա
ժեշտ, ո րն ար տա ցո լե լու է նոր ի րա կա
նու թյու նը։ Պա հանջ վում են այն պի սի 
են թա կա ռուց վածք ներ, ո րոնք ու սուց չին 
կներ կա յաց նեն որ պես մտա ծող, ստեղ
ծա գոր ծող և կա ռու ցող»2։ Կազ մենք թե
մա տիկ մի ա վոր նե րի նախ նա կան պլան 
և բա ժա նենք այն մի քա նի դա սե րի։ 

Ին տեգր ված թե մա տիկ մի ա վո րի 
նախ նա կան ծրա գիր

Թե մա տիկ մի ա վոր. ազ գային տո
նի նկա րագ րու թյու նը Խ. Ա բո վյա նի 
« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում

 Դաս 1. Բա րե կեն դա նի ծագ ման 
ա կունք նե րը։

 Դաս 2. Ի նչ պե՞ս են տո նում այժմ Բա
րե կեն դանն ամ բողջ աշ խար հում։

 Դաս 3. Ի նչ պե՞ս են տո նել Բա րե կեն
դա նը Հա յաս տա նում։

 Դաս 4. Բա րե կեն դա նի թա տե րա
խա ղի բա ցա հայ տու մը Խ. Ա բո վյա նի 

1   Նույն տեղում, Էջ 69:
2  Կառուցողական  կրթության  մեթոդներ  և 
հիմունքներ,  Ձեռնարկ  ուսուցիչների  համար,  Եր., 
Այրեքս, 2005, էջ 64:

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պի 
մի ջո ցով։

Ն պա տա կա հար մար ե նք գտ նում ներ
կա յաց նել մեկ դաս– դա սա խո սու թյուն։

 Դաս 4. Բա րե կեն դա նի թա տե րա
խա ղի բա ցա հայ տու մը Խ. Ա բո վյա նի 
« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում

 Հիմ նա կան ա ռար կան ՝ « Հայ գրա
կա նու թյուն»

Օ ժան դակ ա ռար կա ներ՝ «Դի ցա բա
նու թյան պատ մու թյուն», «Գ րա կա նա գի
տու թյուն», «Ազ գագ րու թյուն»

Ն պա տակ ներ, խն դիր ներ 
Սո վո րո ղը պետք է ը նդ հա նուր պատ

կե րա ցում ու նե նա` 
Ժո ղովր դա կան տո նե րի և կրո նա կան 

ծի սա կա տա րու թյուն նե րի, նրանց տար
բե րու թյուն նե րի և նմա նու թյուն նե րի մա
սին։ 

Ի մա նա՝ 
Այժմ Բա րե կեն դա նը տո նում են գրե

թե բո լոր ազ գե րը։ Դրանք կապ ված են 
գար նա նային և ձմե ռային գի շե րա հա
վա սար նե րի հետ, որ պես նոր տար վա, 
կյան քի սկիզբ ու բնու թյան զար թոնք։ 
Տո նե րի ժա մա նակ բո լոր ազ գերն էլ ու նե
ցել են ի րենց բնո րոշ թա տե րա խա ղե րը։ 
Ի րա կա նաց վող տո նախմ բու թյուն նե րի 
նմա նու թյուն նե րը մեզ հու շում են միև
նույն ծագ ման մա սին։ Ու սու ցի չը գրա
տախ տա կին գծում է Վե ննի դի ագ րամ` 
նշե լով տար բեր ե րկր նե րում ի րա կա նաց
վող տո նա կա տա րու թյուն նե րի նմա նու
թյուն նե րը.
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Ռի ո դե Ժա նեյ րո                     Կիպ րոս                     Բրա զի լի ա 

  Մալ թա                                                               Պոր տու գա լի ա

Կա րի բյան կղ զի ներ                                                                  Ռու սաս տան

 Հնդ կաս տան                                                                         Ա մե րի կա

 

ԿԱՐՆԱՎԱԼ

թատերականացված
շքերթ,

տոնը լինում է գարնանային,
գիշերահավասարին,
երգուրախություն,

պար,
կերուխում,

թատերախաղ,
«ավագ հինգշաբքի»

տևում է 714օր

Ս լո վե նի ա               Գեր մա նի ա                Ա զո րյան կղ զի ներ

Հան րակր թա կան պե տա կան չա փո րո
շի չը, հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ա ռար
կա յա կան չա փո րո շիչ նե րը սո վո րող նե րից 
պա հան ջում են «գ րա կան– գե ղար վես տա
կան նյու թի դաս տի ա րակ չա կան և ճա նա
չո ղա կան նշա նա կու թյան գի տակց մա նը, 
ա վան դույթ նե րի շա րու նա կա կա նու թյա նը, 
գրո ղի և նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան հա սա
րա կա կան նշա նա կու թյան գի տակց մա նը»1: 

 Ո ւղ ղոր դող հար ցեր 
Ի՞նչ է Բա րե կեն դա նը։ 
Ի՞նչ ա կունք ներ ու նեն Բա րե կեն դա նի 

տո նա կա տա րու թյուն նե րը։ 
Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն նե րի են են

թարկ վել տո նի հետ կապ ված հին ա կունք
նե րը։ 

Մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում բազ մա

1    Հայոց  լեզու  և  գրականություն,  հանրակրթական 
ավագ  դպրոցի  առարկայական  չափորոշիչներ  և 
ծրագրեր, էջ 7:

ռար կա յա կան և նե րա ռար կա յա կան մո
տե ցում նե րը կօգ նեն հաղ թա հա րե լու եր կի 
ըն կալ ման խո չըն դոտ նե րը, ո րոշ բա ցա
հայ տում ներ կա նեն և կօգ նեն դա սա վանդ
վող թե ման ա վե լի հե տաքր քիր դարձ նե
լու։ « Դի ցա բա նու թյան պատ մու թյան», 
« Հայ ազ գագ րու թյան պատ մու թյան» և 
« Բա նա հյու սու թյան» հետ ա ռն չու թյուն նե
րը կօգ նեն նյու թի ու սում նա սիր մա նը, կն
պաս տեն սո վո րող նե րի բազ մա կող մա նի 
դաս տի ա րա կու թյա նը։ Փաս տե րի պա կա
սը սո վո րող նե րը կա րող են լրաց նել նաև 
այլ աղ բյուր նե րից. « տե ղե կատ վու թյան 
ո րո նում հա մա կարգ չով, հան րա գի տա
րան նե րի, լրա ցու ցիչ գրա կա նու թյան, բա
ռա րան նե րի, օ ժան դակ այլ նյու թե րի օգ
նու թյամբ, տե ղե կու թյուն նե րի և փաս տե րի 
կու տա կում» –ով։ 2

2  Կառուցողական  կրթության  մեթոդներ  և 
հիմունքներ, էջ 53: 
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 Դա սի ըն թաց քը
 Նե րա ծու թյուն
Պատ մու թյան զար գաց ման ըն թաց քում 

տո ներն այն քան են փոխ վել, որ դժ վար է 
տալ դրանց ծագ ման ստու գա բա նու թյու
նը։ Դի ցա բա նա կա նը դար ձել է դյու ցազ
նա կան և յու րո վի մեկ նու թյուն ներ տվել 
պատ մա կան դեպ քե րին ու հե րոս նե րին։ 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մի ջա
ռար կա յա կան կա պի լա վա գույն օ րի նա
կը կա րող է ծա ռայել դրա մայի ծագ ման 
բա ցա հայ տու մը։ Նախ նա կան գի տե
լիք նե րը «Գ րա կա նու թյան տե սու թյուն», 
« Դի ցա բա նու թյան պատ մու թյու նից» մեզ 
կա պա հո վեն նյու թի պար զա բա նու մը։

Ի նչ պես ժա մա նա կին ա վան դազ րույց
ներն, այն պես էլ ժո ղովր դա կան թա տե
րա խա ղե րը բա նա հա վաք նե րի ու շադ րու
թյա նը չեն ար ժա նա ցել։ Դրանք ե ղել են 
ժո ղովր դա կան տո նե րի բաղ կա ցու ցիչ մա
սը և կար ևո րու թյուն չեն տվել մեկ նու թյա
նը։ « Մեր բա նա հա վաք նե րից և ոչ մե կը 
զար մա նա լի ո րեն ու շադ րու թյուն չի դարձ
րել բա նա հյու սու թյան այդ կար ևոր ժան րի 
վրա։ Մեզ հա սած նե րը ե րկ խո սու թյամբ 
կա ռուց ված եր գերն են մի այն, ո րոնք շատ 
հե ռու են իս կա կան թա տե րա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն հա մար վե լուց»։1 Ար վես
տա գետ Ա. Ար շա րու նին ա ռա ջին նե րից 
էր, որ բա նա հյու սա կան նյու թե րի ու սում
նա սի րու թյան ըն թաց քում ժո ղովր դա կան 
տո նե րի մեջ գտել է ժո ղովր դա կան թա տե
րա խա ղի հիմ քեր։ « Ծես, սո վո րու թյուն, 
տոն ը նդ հա նուր ան վան տակ մեր բա նա
հա վաք նե րը եր բեմն տվել են նյու թեր, որ 
ձևա կա նո րեն գու ցե և ծես կամ սո վո րու
թյուն կա րե լի էր հա մա րել, բայց է ու թյամբ 

1   Գր. Գրիգորյան, Հայ բանահյուսության քրեստո 
մատիա, Եր., 1974, էջ 465:

մի ան գա մայն այլ եր ևույթ ներ է ին` ի րենց 
ո րա կով, դե մոկ րա տա կան բնույ թով, մա
սսա յա կան խա ղեր ու ներ կա յա ցում ներ, որ 
մենք ը նդ հա նուր ան վան տակ կա սե ինք` 
հայ ժո ղովր դա կան թա տե րա խա ղեր»2։ 

Տե ղե կա նա լով այս տե սա կե տին` նկա
տե ցինք, որ Խ. Ա բո վյա նի « Վերք Հա յաս
տա նի» պատ մա վե պի Բա րե կեն դա նի տո
նա կա տա րու թյան մեջ կա թա տե րա խա ղի 
նկա րագ րու թյուն։ Թե ման ներ հյուս վել էր 
սյու ժե ի մեջ, դար ձել ան նկատ, բայց տե
սա րան նե րը վե պի մնա ցած մա սե րից 
ա ռանձ նա նում են ի րենց ար տա հայ տած 
ու րախ տրա մադ րու թյամբ, հու զա կան 
գնա հա տա կա նով և գրո ղի ա ռանձ նա հա
տուկ կո միզ մով։

Խն դիր ու նենք պատ մա վե պից ա ռանձ
նաց նել թա տե րա խա ղի սյու ժեն, այս
պի սով` տե ղե կա նա լու Հա յաս տա նում 
կա տար վող Բա րե կեն դա նի «Քյոխ վա» 
թա տե րա խա ղի քա նա քե ռյան տար բե րա
կին։ 

Նա խադ րա մայի ող բեր գա կան տար րե
րը կապ վում են Հին հու նա կան Դի ո նի սոս 
ա ստ ծո հետ, ո րի տո նա կա տա րու թյան 
ժա մա նակ ե ղել են ծի սա կան ա րա րո ղու
թյուն ներ` այ ծի զո հա բե րու թյուն ներ, եր
թեր։ Դի ցա բա նա կան պատ մու թյան մեկ
նու թյուն նե րում` տրա գե դի այի և դրա մայի 
մա սին տա լիս են հետ ևյալ բա ցատ րու
թյու նը. « Ծի սա կան ա րա րո ղու թյուն նե րում 
առ կա են խն ջույք ներ, ե րգ, պար, կրո նա
կան եր թեր, այծ, խա ղող, գի նի, թա տե րա
կա նաց ված ծես։ «Տ րա գե դի ա» հու նա րեն 
նշա նա կում է «այ ծի ե րգ», «տ րա գոս» (այծ) 
և «օ դե» (ե րգ) բա ռե րից։ Ի սկ գյու ղա կան 
տո նախմ բու թյուն նե րում (գյու ղա կան դի
ո նի սո սա կան) Դի ո նի սո սի պատ վին կա

2    Ա.  Արշարունի,    Հայ  ժողովրդական  թատերա
խաղեր, Եր., 196, էջ 10:
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տար վում է ին կա տա կի բնույթ կրող եր
գեր, ո րոնք նույն պես մե նա կա տարն էր 
սկ սում։ Դրանք նույն պես ու ղեկց վում է ին 
պա րե րով։ Սրա նից ե կել է կո մե դի ան` կա
տա կեր գու թյու նը։ Կո մե դի ա բա ռը նշա նա
կում է « գյու ղա կան ե րգ»` « կո մե» (գյուղ) և 
«օ դե» (ե րգ) բա ռե րից»1:

«Գ րա կա նա գի տու թյան նե րա ծու թյուն» 
դա սագր քում էդ. Ջր բա շյա նը տա լիս է 
տրա գե դի այի ծագ ման միև նույն մեկ նու
թյու նը. «Հ նա գույն ժան րե րից մեկն է տրա
գե դի ան։ Ան տիկ աշ խար հում այն ծա գեց 
ծի սային եր գե րից ու ներ կա յա ցում նե րից, 
ո րոնք կապ ված է ին ո րո շա կի տո նե րի, 
հա վա տա լիք նե րի, հատ կա պես Դի ո նի սի 
պաշ տան մուն քի հետ։ ...Դի ո նի սի մահն ու 
վե րա կեն դա նա նա լը հին հույ նե րի պատ
կե րաց մամբ ա մեն տա րի սիմ վո լիկ կեր
պով կրկն վում է աշ նա նը` բնու թյան թա ռա
մե լով և գար նա նը նո րից կա նա չե լով։ Այդ 
ա ռաս պե լի շուրջ հա տուկ տո նե րի ժա մա
նակ կա տար վում է ին եր գեր (դի ֆի րամբ
ներ), տր վում է ին ներ կա յա ցում ներ, ո րոնք 
պատ մում է ին Դի ո նի սի տան ջանք նե րի, 
մահ վան և հա րու թյուն առ նե լու մա սին»։ 2

Էդ. Ջր բա շյա նը խո սում է նաև դրա
մայի ծագ ման մա սին. «Ն րա ա կունք նե րը 
նույն պես գտն վում են Դի ո նի սի տո նե րի 
ժա մա նակ կա տար վող դի ֆի րամ բային 
եր գե րում, գյու ղա կան ու րախ, զվար ճա
լի խա ղե րում և ներ կա յա ցում նե րում։ Աս
տի ճա նա բար այդ ժան րը ևս բա ժան վում 
է դի ո նի սյան թե մա տի կայից, ձեռք է բե
րում լայն, ի նք նու րույն բո վան դա կու թյուն, 
դառ նում է ա ռան ձին գրա կան տե սակ»3: 
Ծա գե լով Հին Հու նաս տա նում` ծե սե րի 

1    Ն.  Ա.  Կուն,  Հին  Հունաստանի  լեգենդներն  ու 
առասպելները, Եր., 1989, էջ 99, 641:
2    Էդ.  Ջրբաշյան,  Գրականության  տեսություն,  Եր., 
1980, էջ 378:
3   Նույն տեղում, էջ 379:

խա ղային տար բե րակ նե րը դար ձան թատ
րո նի սաղ մը և տա րած վե ցին հն դեվ րո պա
կան ե րկր նե րում։ Կա տա կեր գու թյան այդ 
ժան րին հատ կան շա կան դար ձան տե ղի, 
ժա մա նա կի, տա րա ծու թյան մի աս նու թյու
նը, հե րոս նե րի մեկ կամ մի քա նի հո գի լի
նե լը։ Թա տե րա խա ղի բո վան դա կու թյու նը 
կա ռուց վում էր թյու րի մա ցու թյան, ա նեկ
դո տային ի րադ րու թյան վրա, ո րին ու ղեկ
ցող պայ ման նե րից էր ե րգ –ե րաժշ տու թյու
նը։ Նկա տենք, որ պատ մա վե պում գրողն 
ա պա հո վում է բո լո րը։

 Հիմ նա վո րում 
Բա րե կեն դա նի տո նա կա տա րու թյուն

ներն ի րար հա ջոր դող ա րա րո ղու թյուն ներ 
է ին։ Վեր ջին կի րա կի օ րն ա մե նու րեք կե
րու խում ներ է ին լի նում։ Նա խօ րոք պատ
րաս տած գույնզ գույն տա րօ րի նակ կամ ծի
ծա ղե լի շո րեր հա գած՝ ժո ղո վուր դը դուրս 
էր գա լիս փո ղոց նե րը և կազ մա կեր պում 
ներ կա յա ցում ներ։ Բա րե կեն դա նի ներ
կա յաց ման հիմ քում ըն կած էր ծի ծաղն ու 
սա տի րան, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը ղե
կա վար նե րին ծաղ րելն է ր։ Նա խա հիմ քե
րը դեռևս ա սո րա– բա բե լո նա կան տո նա
կա տա րու թյուն նե րից է ին` « մաս խը րային 
թա գա վոր դարձ նե լու պատ մու թյու նից»։ 
Հե տա գա յում « մաս խը րա» բա ռի ի մաս տը 
ը նդ լայն վում է. եր գի ծա կան դե րա սան
նե րին « մաս խը րա» է ին ան վա նում, ի սկ 
նրանց խա ղը` « մաս խը րու թյուն ա նել»։ 
Ար վես տա գետ Ար շա րու նին նկա տել է, 
որ « Բա րե կեն դան –Ա բե ղա թող հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցում նե րի մի ջո
ցով աշ խա տա վոր մաս սա նե րը շո շա փել 
են քա ղա քա կան, կրո նա կան, դա սա կար
գային հար ցեր, այն էլ՝ մի այն պի սի սրու
թյամբ, որ եր բեք այդ պի սի մեր կու թյամբ 
մենք չենք տե սել մեզ ծա նոթ ժո ղովր դա
կան բա նա հյու սու թյան որ ևէ այլ տե սա կի 
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մեջ»1։
Հա յաս տա նում Բա րե կեն դա նի ժա մա

նակ կա տար վող ներ կա յա ցում ներն ու նե
ին տար բեր ան վա նում ներ։ Ել նե լով բնա
կա վայ րե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից` 
նրանք ներ կա յաց վում է ին տար բե րակ նե
րով` « Շահ– շահ», «Քյոխ վա», « Փա շայի 
ներ կա յա ցում», « Ղա դի», «Հ րե շը»։ Հա յաս
տա նի ա մեն վայ րի բնա կիչ իր ե րանգն ու 
շունչն էր մտց րել բո վան դա կու թյան մեջ։ 
Գլ խա վոր դե րա կա տա րն ը նտր վում էր ժո
ղովր դից, նա տար բեր վում էր մյուս նե րից 
դե րա սա նա կան տա ղան դով։ 

Հայ գրա կա նու թյան մեջ մենք հան
դի պում ե նք Բա րե կեն դա նի թա տե րա
խա ղե րի եր կու տար բե րակ նե րի։ Խն
դիր ու նենք վեր հա նե լու և հա մե մա տե լու 
դրանք։ Վեր լու ծենք Խ. Ա բո վյա նի « Վերք 
Հա յաս տա նի» և Պ. Պռո շյա նի « Հա ցի 
խն դիր» վե պե րում տեղ գտած թա տե
րա խա ղե րի գո յու թյան փաս տե րը, տանք 
նրանց տար բե րակ նե րը, գտ նենք նրանց 
նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը։ 
Ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից կա տար ված 
մեջ բե րում նե րը հաս տա տում են, որ Հա
յաս տա նում Բա րե կեն դա նի տո նախմ բու
թյուն նե րի ժա մա նակ ե ղել են թա տե րա
կան ներ կա յա ցում ներ։ 

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
հան դի պում ե նք հետ ևյալ խոս քե րի. «Ախր 
ո ՞վ տես նի էս պես թա մա շա ու աչ քը կալ նի 
ու չծի ծա ղի»2։ 

Պ. Պռո շյա նի « Հա ցի խն դիր» վե պում 
մենք նույն պես հան դի պում ե նք նմա
նա տիպ փաս տե րի. « Բա րե կեն դան կամ 
Բա շի քյարթ մա» գլ խում կան ե րկ խո սու
թյուն ներ, ո րոնք մեզ հա մո զում են, որ 
Փար բի ում ե ղել է « Փա շայի ներ կա յա ցում». 

1   Ա. Արշարունի, էջ 23:
2  Խ. Աբովյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 3, 
Եր., 1948, էջ 30:

«Այ՛ տղեք, ե րեք օր ա մեր Ղու կոն խան 
դա ռած` գնա ցել ա գե ղե րը, ըս կի խա բար 
ու նիք, թե չէ, ո ւր մնաց, հետն էլ գե ղի ջա
հել ներ կան», « Թա մա շեն Էջ մի ած նու մը 
Ղու կոյի գնա լուց ա ռաջ էր», «Ա՛յ տղա Ղա
զար, ա սենք փար բե ցի Եդ գյարն էլ լավ 
խա նու թյուն ա ա նում, հա մա մեր Ղու կոյի 
պես չի ը լիլ։ Գի՞ժ ես, ի ՞նչ ես, Փար բին մեզ 
կհաս նի՞, որ նրանց խա նը մե րին հաս նի. 
մեր Ղու կոն որ կա իս տակ խան ա. որ գա
լիս չի` մեջ տե ղը ձգ վում ի շի վրա նս տած 
ու հրա ման ներ տա լիս, ես աչ քե րին մտիկ 
տա լով` մո ռա նում եմ, որ մաս խա րու թյուն 
ա ա նում, էն սհա թը միտս են գա լիս Եր ևա
նու հին խա նե րը։ Բա իլ լա քի որ ֆա լա խա 
յա դնել տա լիս»3:

Ու սու ցի չը տա լիս է թա մա շա բա ռի բա
ցատ րու թյու նը. թա մա շա՝ « հան դես, տե
սա րան» Պրս՝ tamasa «զ բո սանք, տե սա
րան»4:

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
մենք հան դի պում ե նք «Քյոխ վա» ներ
կա յաց ման քա նա քե ռյան տար բե րա կին։ 
Ա ռա ջին գլ խի ե րկ րորդ մա սը սկս վում է 
թա տե րա խա ղի նկա րագ րու թյամբ։ Ա բով
յա նը խն դիր չէր դրել բա ցա հայ տե լու գրա
ծի է ու թյու նը։ Ներ կա յաց ման նկա րագ րու
թյու նը ներ հյուս վել է սյու ժե ի մեջ, դար ձել 
նրա ան բա ժա նե լի մա սը։ Պատ մա վե պում 
չկա թա տե րա խա ղի գո յու թյան ոչ մի ակ
նարկ։ Գրո ղը մի այն ար ձա նագ րել է ։

Պատ մա վե պում տեղ գտած նկա
րագրու թյան շնոր հիվ մենք տե ղե կա նում 
ե նք Քա նա քե ռում ի րա կա նաց վող ժո ղովր
դա կան խա ղի մի տար բե րա կի` «Քյոխ
վա» ներ կա յաց ման մա սին, ո ւր Ա բո վյա նը 
ստեղ ծում է կեն ցա ղային ծի ծա ղա շարժ, 

3   Պ. Պռոշյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 7, 
Եր., 1964, էջ 367:
4   Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 
բ, Եր., 1973, էջ 148:
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գրո տես կային, խճճ ված տե սա րան ներ, և 
ո րով ա պա հո վվում է տո նա կա տա րու թյան 
թա տե րա խա ղի հա մար նա խանշ ված բո
լոր պայ ման նե րը։ «Քյոխ վա» թա տե րա
խա ղը պի տի լի ներ զա վեշ տի ու ծի ծա ղի 
մի ա ցում։ Հիմ նա կան հե րո սը քյոխ վայի 
դե րա կա տարն է ր՝ գյու ղի իշ խա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցի չը։ Ներ կա յաց ման մեջ նա 
պի տի ու նե նար իր շքա խում բը։ Ա. Ար
շա րու նին բա ցա հայ տում է նմա նա տիպ 
ներ կա յաց ման է ու թյու նը. «Այդ ներ կա յաց
ման մեջ ծաղ րել են իս կա կան քյոխ վայի 
ա րարք նե րը, նրա բնա վո րու թյու նը, թե րու
թյուն նե րը, բա ցե րը։ Մի դեպ քում` այդ պի
սի կեր պար ստեղ ծում է ին այ լա բա նո րեն, 
մյուս դեպ քում` կոնկ րետ մար դուն աչ քի 
ա ռաջ ու նե նա լով»1:

Պ. Պռո շյա նի « Հա ցի խն դիր» վե պում 
ներ կա յաց ման ան վա նու մը « Փա շա» էր, 
թա տե րա խա ղի հիմ նա կան նպա տա կը՝ 
փա շային քն նա դա տե լը։ Վե պում ար ձա
նագր վում է, որ Փար բի ի Ղու կոն շր ջա նի 
ա մե նա լավ փա շան է ր։ 

Ներ կա յա ցում նե րը սկս վում են լուր բե
րո ղի կեր պա րը ներ կա յաց նե լու տե սա րա
նով։ Նա պետք է տե ղե կաց ներ հյու րե րի 
գա լը։ « Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե
պում լուր բե րո ղը գզիր Կոս տանն է ր։ Կեր
պա րը զա վեշ տա լի էր. «մեկ աչ քը քոռ, 
դուն չը ծուռ, էն պես որ միր քի կես փայը 
մնա ցել էր ցից է լած, խճճ ված, կես փայն 
էլ բո ղա զին, չա նին կպել, չո րա ցել, էն քան 
խո սա ցել էր ու հա րայ տվել»2:

Աշ տա րա կում լուր բե րո ղը` պատ գա մա
բերն էր կամ փար բի ի աղ վե սը։ Պռո շյա նը 
ներ կա յաց նում է տա րօ րի նակ գզգզ ված 
շո րեր հա գած ծի ծա ղա շարժ կեր պա րի. 
« Մին էլ էն տե սար՝ գլու խը եր կար պո զա

1   Ա. Արշարունի, էջ 31:
2   Խ. Աբովյան, հ. 3, էջ 17:

վոր թա ղի քի գտա կը ան ցկաց րած, ո չխ րի 
գզգզ ված մոր թին բուրդ դե պի դուրս միջ
քին կա պած, ե րեսն ա լու րոտ մի տղա մի 
ա հա գին ա թա րոց ձեռ քին»3:

2. Աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում, ի նչ պես 
նաև Հա յաս տա նում Բա րե կեն դա նի տո
նախմ բու թյուն նե րի ժա մա նակ ա ռանձ նա
կի ու շադ րու թյուն էր դարձ վում հա գուստ
նե րին։ Դրանք պետք է լի նե ին հին, մեծ, 
կեղ տոտ, ճղճղ ված. այն պի սին, որ ծի ծաղ 
պատ ճա ռե ին։

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
տա նու տե րե րի` քյոխ վայի հա գած շո րերն 
է ին՝ « մեկ տաս տար վա կտր տած, քրքր
ված հին յափն ջում կո լոլ ված, ո րը մեկ 
հա զար տեղ կար կա տած, մա շած բր դի 
ա բա էն պես էր ու սին քա շել, որ, ղորդ ա, 
բե րանն ու մի րու քը ծած կած ու ներ... Շա
տի ու սերն ու քա մա կը էն պես էր ծակ վել, 
բուրդն ու մա զը դուրս թա փել, որ տես նո ղը 
հենց կի մա նար, թե գա րունք վա բր դա հան 
է լած ո ւղ տի կա շի ը լեր»4: Ա բո վյա նը մի ամ
բողջ էջ նկա րագ րում է տա նու տե րե րի շո
րե րը։ Գրո ղի հու մո րը ծի ծա ղեց նում է ըն
թեր ցո ղին։

« Հա ցի խն դիր» վե պում Պռո շյա
նը նույն պես փա շային ներ կա յաց նում է 
հնա րա վո րինս զա վեշ տա լի և ծի ծա ղե լի. 
«Ու ռած –ու ռած բազ մած է մեր փար բե ցի 
Եդ գյա րը ի շի վրա, պո չը ձեռ քին բռ նած, 
ե րե սը դե պի ետ, մի եր կար գե րե մաս տի 
ճի պոտ էլ մյուս ձեռ քին, ի բրև չի բուխ դն չին 
դեմ ա րած, նրա գլ խին դրած է մի գզգ զած 
պար սից խա նի գդակ՝ վրան հին փա լաս
ներ փա թա թած. նրա ե րե սը քսած է ա թա
րով վառ վող տան օ ճոռ քի մուր, նրա վի զը 
ձգած է զա նա զան ոս կոր նե րի կտոր նե րից 
շարք, հա գած ու նի նա մի պա տա ռո տուն, 

3   Պ. Պռոշյան, էջ 367: 
4   Խ. Աբովյան, էջ 17:
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ծլանք նե րը հա զար տե ղից քարշ ըն կած 
պարս կի ար խալ ղային, նրա կուրծ քը բաց 
է, նույն պես մրով սևա ցած՝ կող քիցն էլ մի 
եր կար փայ տե սուր կա խած»1։

3. Ներ կա յաց ման ժա մա նակ մար դիկ 
ի րար ներ կել ե ն։ Ա. Ար շա րու նին « Հայ 
ժո ղովր դա կան թա տե րա խա ղեր» գր քում 
ներ կա յաց նում է հա ջորդ պար տա դիր տե
սա րա նը. « Բո լոր դե րա կա տար նե րի ե րես
նե րին «գ րիմ» է ին քսում։ Գրիմ ա սե լով` 
հար կա վոր է հաս կա նալ հան րա մատ չե լի 
ներ կեր` մուր, ա լյուր կամ կա վիճ, բա ցա
ռիկ դեպ քե րում ներկ»2: 

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
կար դում ե նք «Ըն չանք ջուր կբե րե ին, ա մե
նին ի րանց ի րանց էր հա սել. շա տը նվա ղել, 
քա մա կի վրա էր ըն կել։ Ի ՞նչ կա սե ին ի րար 
ե րե սի ա լիր փչիլ յա մա ծուն քսիլ, որ շատ 
ան գամ, ու րա՛խ վախտ ներն, ա նում է ին։ Էս 
բա վա կան ա լիր էլ էր, մա ծուն էլ»3: «Քյոխ
վա» ներ կա յաց ման նկա րագ րու թյան ժա
մա նակ Ա բո վյա նը ստեղ ծում է զա վեշ տա
լի մի տե սա րան, ո րը գլ խա վոր հե րո սին 
հասց նում է գրո տես կային ի րա վի ճա կի։ 
Գո մում վա ռած ա թա րի պատ ճա ռով շն չե լու 
օդ չկար, և ծխի մրից բո լո րը ներկ վել է ին։

Պռո շյա նի « Հա ցի խն դիր» վե պում կար
դում ե նք. «Յալ լա,— գո ռում է բազ մու թյու
նը,— ի սկ վեր ևից ա լյու րը շաղ են տա լիս 
խա նի ի շի գլ խին։ Փո շին ո ղջ բա կը բռ նում 
է, բո լո րը ա լյու րոտ վում, ո ւմ ե րե սին կամ 
գլ խին էլ որ քիչ է թափ վում, ի նքն յուր ըն
կե րի մեջ քից վերց նում, քսում է յուր ե րե սը, 
ի սկ խա նի հա մար՝ էլ մի հարց նիլ, եր ևա
կայիր մի ու ա լյու րի մեջ կո լոլ ված գունդ 
միս»4:

4. Պատ մա վե պում թա տե րա խա ղի 

1   Պ. Պռոշյան, էջ 368:
2   Ա. Արշարունի, էջ 30:
3   Խ. Աբովյան, էջ 31:
4   Պ. Պռոշյան, էջ 369: 

նկա րագ րու թյու նը սկս վում է հետ ևյալ 
կերպ. Քյոխ վան իր զա վեշ տա լի շքա
խմբով մտ նում է գոմ, ո ւր սկս վում է խառ
նաշ փո թը։ Ներ կա յաց ման գլ խա վոր դե
րա կա տար նե րից էր « տանդ րոջ կնի կը»։ 
Նա դու ռը բա ցում է, որ գո մի ա թա րի ծխի 
հո տը ան ցնի, հյու րերն իս կույն ու զում են 
դուրս թռ չել` ծխից չխեղդ վե լու հա մար, և 
խեղճ տան տի րոջ կնո ջը ոտ նա տակ են 
տա լիս։ Նա խր վում է գո մի «կպ րե կա
րա սում». «ո՛չ քիթ, ո՛չ ե րես, ո՛չ լա չակ, ո ՛չ 
մին թա նա (դե րի ա). դա տարկ տեղ չէր 
մնա ցել, բո լո րը ռուս վա էր է լել վար դա հո
տու մը»5։ Ա մու սի նը ու զում է օգ նի կնո ջը, և 
ի րար ձեռք տա լուց տա նու տերն էլ է ը նկ
նում, ե րե սը մտ նում «կ վի մեղ րի կճու ճի» 
մեջ։ Գոր ծո ղու թյուն ներն ըն թա նում են 
այն պի սի հու նով, որ ստեղծ վում է զա վեշ
տա լի տե սա րան։ «Եր գի ծա կան տպա վո
րու թյան հաս նե լու հա մար հե ղի նա կը նախ 
և ա ռաջ պետք է ստեղ ծի որ ևէ կո մի կա
կան վի ճակ, այ սինքն` հե րոս նե րի միջև մի 
այն պի սի դրու թյուն, ո րն ի նք նին ծի ծա ղե
լի է և ըն դու նակ է հայտ նա բե րե լու նրանց 
բնա վո րու թյան է ա կան կող մե րը»6: Գո մում 
գտն վող մար դիկ ծի ծա ղում են, ծի ծա ղում 
է նաև ըն թեր ցո ղը։ «Այդ ա մե նը եր գի ծե
լիս Ա բո վյա նը վար պետ ձևով հա մադ րել է 
խոս քի, դրու թյան և գոր ծո ղու թյան կո միզ
մի տար րե րը և հմուտ կեր պով օգ տա գոր
ծել է մեր ֆոլկ լո րի մեջ ե ղած սրա միտ ու 
դի պուկ ո ճե րը, ո րով ար դարև շատ հա
րուստ է մեր ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու
թյան զի նա նո ցը»7:

 Ներ կա յաց ման հա ջորդ տե սա րա նում 
հե րոս ներն սկ սում են ի րար ան պատ վել. 
բո լո րը ծի ծա ղում ե ն։ Գոր ծող ան ձե րից 

5   Խ. Աբովյան, էջ 28:
6   Էդ. Ջրբաշյան, Գրականության տեսություն, էջ 380:
7    Հ. Ղանալանյան, Խաչատուր Աբովյան, Եր.,  1948, 
էջ 44:
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գզիր Կոս տա նը, գո մից կճուճ ձեռքն ա ռած, 
ի նքն ի րեն խո սե լով, գա լիս է, որ տի րոջն 
օգ նի և կճու ճի պա րու նա կու թյու նը լց նում 
է տան տի րոջ գլ խին։ Պարզ վում է, այն
տեղ հինգ տար վա պճպ ճած բազ կա թան 
է ր։ Եր գի ծա բա նի վար պե տու թյամբ գրո ղը 
ծաղ րում է տան տի րոջ վի ճա կը. « Մի րուք, 
բե րան, քա մակ, ծոց, քուրք– մուրք հո տած 
բազ կա թա նի մեջ չխչխ պում, ծլծ լում է ին։ 
Ջեբ, լա չին՝ բո լոր լց վել է ին, տու տը պճեղն 
էր հա սել։ Քա մա կը քոր էր ըն կել, աչ քե րը 
մրմն ջում է ին. թե ու զում էլ էր, որ ժաժ գա 
չէ, փո խանն էն պես էր լց վել բազ կա թա նով, 
որ փա չե քը ի րար դիպ չե լիս դա փի, զուռ նի 
ձեն է ին հա նում, չփչ փում»1: Գրո ղը ծի ծա ղը 
հասց նում է գրո տես կի` «էդ շան հա լին էլ 
գո ռում, զռում էր, որ գզի րին կս պա նի»2։ 

5. Ներ կա յա ցում նե րի պար տա դիր դե
րա կա տար նե րից էր տեր տե րը։

« Վերք Հա յաս տա նի» պատ մա վե պում 
տեր տե րը ցան կա նում է բա րի շաց նել տան
տի րո ջը Կոս տա նի հետ, քա նի որ տոն օր 
է ր։ Այս տեղ կան նաև տեր տե րի խոս քե րը։ 
Սկս վում է ներ կա յաց ման հա ջորդ փու լը` 
կե րու խու մը։ Ժա ռան գած դի ո նի սյան տո
նա կա տա րու թյան ա վան դույթ ներն, այս
տեղ նույն պես գի նու բազ մա թիվ թա սեր 
է ին դա տարկ վում, կե նաց ներ աս վում, 
դրա նից հե տո սկս վում էր ե րգն ու պա րը, 
խմ բեր գե րը, ո րոնք նույն պես թա տե րա խա
ղե րի բաղ կա ցու ցիչ մասն էին հա մար վում։ 
Էդ. Ջր բա շյա նը նշում է մի հե տաքր քիր 
հան գա մանք. «Դ րա մա տի կա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը պատ կա նում է մի կող
մից` գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյա նը, 
մյուս կող մից` թա տե րա կան ար վես տին։ 
Ի սկ թատ րո նը հա մադ րա կան ար վեստ է, 
որ տեղ գրա կան մի ջոց նե րը մի ա նում են 
դե րա սա նա կան խա ղին, ե րաժշտու թյա նը, 

1   Խ. Աբովյան, էջ 35:
2   Նույն տեղում, էջ 30:

նկար չա կան ձևա վոր մա նը»3: Ա բո վյա նը 
ա պա հո վել է թա տե րա խա ղի ե րաժշ տա
կան կող մը։ Գյու ղե րում միշտ լի նում էր 
մե կը, որ սա զը ձեռ քին եր գում է ր։ Պատ
մա վե պում նա Կռ չոնց Վի րապն է ր։ Կե
րու խու մի զա վեշ տա լի նկա րագ րու թյունն 
ըն թեր ցո ղին նույն պես ծի ծաղ ու քր քիջ է 
պատ ճա ռում. « Քեդ խու դե քը հո մա ջալ չէ
ին տա լիս. ի նչ բե րան նե րը գա լիս էր, հենց 
էն է ին քյոն դա լա նա ա սում, զռում, էն պես, 
որ խեղճ սա զան դա րի բե րա նու մը հա րամ 
էր ը լում»4:

5. Բա րե կեն դա նի տո նա կա տա րու թյան 
ա րա րո ղա կար գի վեր ջի մա սին մենք տե ղե
կա նում ե նք Պռո շյա նի վե պից։ Տո նի վեր ջը` 
Ու տիս տա տու` տո նի խորհր դա նի շին ճա նա
պարհ դնելն է, քա նի որ մյուս օ րը պաս էր. 
«Ու տիս տա տին լավ ճամ փու դրեք, տա րեք 
ըն չանք Ու լա տի տի կու կոն դի գլու խը, ըն
տեղ մի լավ վեր ջին քեֆ շանց տվեք, բաց 
թո ղենք` գնա իր ար ևի ձենն ա ծի սպա սա
կեր թուր քե րի մի ջին, մին էլ ով սաղ` ով մե
ռած –ըն չանք զա տիկ։ Մենծ պաս պա պին 
էլ հա մե ցեք ա րեք, թող գա` է գուց ա ռա վոտ 
ոտ ներն եր թըկ նե րի ցը քաշ ա նի»5:

 Պատ մա վե պում մենք չենք հան դի պում 
տո նի խորհր դա նի շին, քա նի որ գրո ղը 
գոր ծո ղու թյուն ներն այլ կերպ է զար գաց
նում։ Օր վա կե սին ժո ղո վուր դը դուրս էր 
ե կել քեֆ ա նե լու։ Զուռ նի հա րայ հրո ցը աշ
խար հով մեկ է ր։ Մար դիկ, ձեռ քե րը բռ նած, 
պա րում, խաղ է ին ա սում, դամ քա շում, 
դափխ փի (դ հոլ), ճժա լախ տի և ջի րիդ խա
ղում։ Փահլ ևան նե րը կոխ է ին կպ նում, ղա
րա չի ներն էլ` ֆալ բա ցում, փոքր տղա նե րը` 
ձնա թո փի և աչ քա կա պում խա ղում։ 

3    Էդ.  Ջրբաշյան,  Հ.  Մախչանյան,  Գրականա
գիտական  բառարան,  Ընդհանուր  խմբագրությամբ 
պրոֆ. Էդ. Ջրբաշյանի, Եր., 1980, էջ 104-105:
4   Նույն տեղում:
5   Պ. Պռոշյան, էջ 370:
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Եզ րա կա ցու թյուն
Թե մայի բա ցա հայ տու մը սո վո րող նե

րին տվեց գի տե լիք ներ.
«...գ րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 

և ար վես տի այլ տե սակ նե րի միջև (թատ
րոն, կի նո, կեր պար վեստ, ե րաժշ տու թյուն 
և այլն) զու գա հեռ ներ կա տա րե լու կա րո
ղու թյուն նե րի ամ րապն դում»1:

 Թե մայի յու րա ցու մից հե տո կի րա ռենք 
«Թ վար կել–խմ բա վո րել –ո րա կել» մե թո դը։ 
Ու սու ցի չը գրա տախ տա կին գրում է.

 Քայլ 1. Ու սու ցի չը հեր թով գրում է, թե 
ի նչ հի շե ցին դա սից.

քյոխվա, թա տե րա խաղ, ծի ծա ղե լի, 
քյոխ վա, թա մա շա, գզիր, տան տի րոջ ը նկ

նե լը, գ զի րի բազ կա թա նի թա փե լը, գոմ, 
տեր տեր, կե նաց ներ, ծի ծա ղա շարժ, ա լյուր, 
մա ծուն, ե րաժշ տու թյուն, գզի րի լուր բե րե լը, 
քեդ խու դե քի գա լը, բազ կա թան, զա վեշ տա
լի, տոն, հա գուստ, գոր ծո ղու թյուն, կե նաց:

 Քայլ 2. 
1 –ին շար քին հանձ նա րա րում է ա ռանձ

նաց նել թա տե րա խա ղին վե րա բե րող բա ռե րը։ 
2–րդ շարքն ա ռանձ նաց նում է դե րա

սան նե րին։ 
3–րդ շար քը ա ռանձ նաց նում է թա տե

րա խա ղի նկա րագ րին բնո րոշ բա ռե րը։
Լ րաց նում է հա մա պա տաս խան m –աձև 

ա ղյու սա կը։
 

Դերասաններ Կառուցվածքը Նկարագիր
քյոխվա գզի րի լուր բե րե լը գոր ծո ղու թյուն
տեր տեր քեդ խու դե քի գա լը զա վեշ տա լի

գզիր տան տի րոջ ը նկ նե լը ծի ծա ղա շարժ
տան տի րոջ կին գ զի րի բազ կա թա նի թա փե լը հա գուստ

հյուրեր կենացներ ասելը մածուն, ալյուր

 Քայլ 3. Ու սու ցի չն ամ փո փում է, թե ի րե նից ի նչ է ներ կա յաց նում թա տե րա խա ղը, և 
հանձ նա րա րում գծել ա ղյու սակ. 

ԹԱՏ ՐՈՆ
Տա րա ծա կան և ժա մա նա կի ար վեստ նե րի մի ա

ցու մով ստեղծ վում է հա մադ րա կան ար վեստ, ո րոնց 
հիմ քում պի եսն է։

Ներ կա յա ցու մը կախ ված է դե րա սա նի խա ղից, 
դե կո րա ցի ա նե րից, ե րգ –ե րաժշ տու թյու նից:

 

ԴՐԱՄԱ
Գոր ծո ղու թյան բազ մա զա նու

թյուն, խաղ`  տե ղի, ժա մա նա կի 
բազ մա զա նու թյուն ող բե գա կա նի, 
կո մի կա կա նի մի ասն. երգ –ե րա
ժշտու թյուն, պար, ա նեկ դո տային 
ի րադ րու թյուն

                 

ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԽԱՂ
Մեկ գոր ծո ղու թյամբ տե ղի, ժա

մա նա կի, գոր ծո ղու թյան մի աս նու
թյուն մեկ կամ մի քա նի դե րա սան, 
ե րգ –ե րաժշ տու թյուն, պար։

1   Հայոց լեզու և գրականություն, Հանրակրթական ավագ դպրոցի առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր, 
էջ 13:
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О ПИ СА НИЕ НА РОД НИХ ПРАЗД НИ КОВ В ИС ТО РИ ЧЕС КОЙ ПО ВЕС ТИ

( РА НЫ АР МЕ НИ И) Х. АБО ВЯ НА 
 Л. Вар ду мян 

 Празд ни ки явл вя лись част ью куль тур ной жиз ни ар мянс ко го на ро да. К со жа ле нию мно
гие празд ни ки за бы ты. В нас то я щее вре мя есть не об хо ди мость в воз рож де нии и в ос мыс
ле нии по те рян ных цен нос тей куль ту ры на ро да. В стат ье об суж да ют ся ис точ ни ки про ис хож
де ния на род ных празд ни ков; кро ме ко го по ка за но, как про хо ди ли чест во ва ния празд ни ка 
“Ба ре кен дан “ (Мас ле ни ца) и свя зан ные с празд ни ком те ат раль ние сце ны, иг ры.

THE DISCRIPTION OF NATIONAL HOLIDAY IN "VERK HAYASTANI"
/WOUND OF ARMENIA/ NOVEL OF KHACHATUR ABOVYAN

  L. Vardumyan
 Celebrations have been an integral part of Armenian people’s lives. Unfortunately, many 

holidays have been forgotten. Today, they need to be discovered and reconsidered. Sources 
of the origins of the National Holidays are examined in this article, and also how Barekendan 
was held in Armenia, as well as the performances connected with this holiday.
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Ա վագ դպ րո ցում և բարձ րա գույն ու
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում կա
տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ա շա կերտ նե րը (ու սա նող նե րը) 
շատ հա ճախ խն դիր ներ են ու նե նում այս 
կամ այն բնա գի տա կան ա ռար կա նե րում, 
մաս նա վո րա պես ֆի զի կայի դա սըն թա ցում 
առ կա ո րոշ թե մա նե րի ըն կալ ման հետ: 
Պատ ճառն այն է, որ ման կա վար ժը դա սի 
շր ջա նակ նե րում հիմ նա կա նում սահ մա նա
փակ վում է դա սագր քե րում առ կա տեքս
տի և «ան կեն դան» նկար նե րի, եր բեմն էլ 
հնա մաշ փոր ձան մուշ նե րի ներ կա յաց մամբ: 
Սա կայն պարզ է, որ ժա մա նա կա կից տե ղե
կատ վա կան հա մա կար գե րի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում ու սուց ման նշ ված մո տե
ցում ներն ան բա վա րար են: Այ սօր վա ու սու
ցի չը պետք է տի րա պե տի հա մա պա տաս
խան գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե րի, 
տվյալ դա սըն թա ցի նյու թին վե րա բեր վող 
հա մա կարգ չային վիր տո ւալ մուլ տի մե դի ա
կան, շար ժա կան մո դել ներ պատ րաս տե լու 
հա մար: Օ րի նակ` օգ տա գոր ծե լով Adobe 
(Macromedia) Flash փա թե թի հնա րա վո րու
թյուն նե րը, կա րող ե նք կա ռու ցել « Ֆի զի կա» 
ա ռար կայի «Մե խա նի կա» բաժ նում առ կա, 
ա ռա վե լա պես հայտ նի լծա կային մե խա
նիզմ նե րի ա նի մա ցի ոն մո դել նե րը [1, 17]: 

Այս մե խա նիզմ նե րի կա ռուց վածք նե րը, 
աշ խա տան քի սկզ բունք ներն ու ա ռանձ նա

հատ կու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես նրան
ցում առ կա ո րոշ հե տաքրք րա կան կե տե րի 
և օ ղակ նե րի շարժ ման հե տագ ծե րի տես քե
րը ա ռանձ նա պես բարդ են ա ռանձ նաց վում 
սո վո րող նե րի կող մից, ին չը գլ խա վո րա պես 
հան գեց նում է թե մային վե րա բե րող խն
դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում դժ վա րու
թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը: Նշ ված բար դու
թյուն նե րը մի ան գա մայն հաս կա նա լի են, 
քա նի որ իս կա պես դժ վար է պատ կե րաց նել 
մե խա նիզմ նե րի հնա րա վոր աշ խա տան քի 
բնույ թը` դի տե լով գրա տախ տա կին գծ ված 
կամ սլայ դի տես քով ներ կա յաց վող ան շարժ 
գծա պատ կեր նե րը: Պատ րաստ ված ա նի
մա ցի ոն մո դել նե րը լի ար ժե քո րեն լու ծում են 
այս խն դի րը, քա նի որ ցու ցադ րում են ի նչ
պես մե խա նիզմ նե րի ճշգ րիտ աշ խա տան
քը, այն պես էլ նրանց ա ռան ձին մա սե րի 
հե տագ ծե րը` տա լով պատ կե րա ցում մե խա
նիզ մի բո լոր օ ղակ նե րի շարժ ման ո ւղ ղու
թյուն նե րի մա սին: Միև նույն ժա մա նակ այս 
մո դել նե րի առ կա յու թյու նը լու ծում է ևս մի 
կար ևոր խն դիր. ցույց է տա լիս, որ Flash 
–ը կա րող է օգ տա գործ վել ոչ մի այն մեծ 
ճշգրտու թյուն չպա հան ջող մուլ տիպ լի կա ցի
ոն հո լո վակ նե րի, տե սա խա ղե րի և web պա
րու նա կու թյան պատ րաստ ման հա մար, այլ 
նաև ճշգ րիտ ե րկ րա չա փա կան պա րա մետ
րեր ու նե ցող մե խա նի կա կան հա մա կար գե
րի ա նի մա ցի ոն մո դել ներ կա ռու ցե լիս: 

 ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
Ս ՏԵ ՓԱՆ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ 
Ա ՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐ ԶՈՒ ՄԱՆՅԱՆ

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ Ա ՆԻ ՄԱ ՑԻ Ա ՆԵ ՐԻ ՊԱՏ
ՐԱՍՏ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ADOBE FLASH ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՅՈՎ
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Այժմ նկա րագ րենք Adobe Flash փա թե թով 
ու սում նա կան նյու թե րի հա մա կարգ չային 
ա նի մա ցի ա նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո
գի այի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Adobe (նախ կի նում Macromedia) Flash –ը 
Adobe ըն կե րու թյան մուլ տի մե դի ոն պլատ
ֆորմն է` նա խա տես ված ա նի մա ցի ոն ցու
ցադ րու թյուն նե րի և Web հա վել ված նե րի 
պատ րաստ ման հա մար: Լայ նո րեն կի րառ
վում է գո վազ դային շար ժա կան պաս տառ
նե րի, մուլ տիպ լի կա ցի ոն ֆիլ մե րի, խա ղե րի 
ստեղծ ման, ի նչ պես նաև Web է ջե րում վե
րար տադր վող աու դի ո– վի դե ո հո լո վակ նե
րի և ա նի մա ցի ա նե րի պատ րաստ ման հա
մար:

Flash պլատ ֆոր մը իր մեջ նե րա ռում է 
նա խագծ ման մի շարք մի ջոց ներ, մաս նա
վո րա պես Adobe Flash Professional և Adobe 
Flash Builder (նախ կի նում Flex Builder), 
ի նչ պես նաև Flash պա րու նա կու թյան վե
րար տադր ման հա մար նա խա տես ված 
Adobe Flash Player հա վել վա ծը: Կո մու նի
կա տոր նե րի, սմարթ ֆոն նե րի և այլ բջ ջային 
սար քա վո րում նե րի հա մար թո ղարկ ված է 
պլատ ֆոր մի հա տուկ` թեթ ևաց ված տար
բե րա կը` Flash Lite ա նու նով, ո րի ֆունկ ցի
ո նա լու թյու նը սահ մա նա փակ ված է բջ ջային 
սար քա վո րում նե րի և դրանց օ պե րա ցիոն 
հա մա կար գե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հաշ վար կով:

Flash –ը օգ տա գոր ծում է ActionScript 
ծրագ րա վոր ման լե զուն, ո րը հիմն ված է EC
MAScript լեզ վի վրա [2, 68]:

 Կոմ պի լաց ված Flash ֆայ լե րի (ա նի մա
ցի ա, խա ղեր, ին տե րակ տիվ հա վել ված ներ) 
ստան դարտ ը նդ լայ նում է հան դի սա նում 
SWF  (Shokwave Flash կամ Small Web For
mat) ձևա չա փը: 

Adobe Flash –ը թույլ է տա լիս աշ խա
տել վեկ տո րային, ռաստ րային և ե ռա չափ 

գրա ֆի կայի հետ, ի նչ պես նաև ա ջակ ցում 
է տե սա ձայ նային տվյալ նե րի եր կուղ ղորդ
ված հոս քային թո ղար կու մը: Flash ա նի մա
ցի այի հիմ քում ըն կած է վեկ տո րային մոր
ֆին գը, այ սինքն` մի հիմ նա կան կադ րից 
մյու սին սա հուն « հո սե լու» է ֆեկ տը [3, 176]: 
Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստա նա լու 
բարդ մուլ տիպ լի կա ցի ոն դր վագ ներ` օգ
տա գոր ծե լով մի այն մի քա նի հիմ նա կան 
(հան գու ցային) կադ րեր: HTML–5 ստան
դար տը ա ջակ ցող զն նար կիչ նե րում Flash 
Player –ի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը ա նի
մա ցի այի վե րար տադր ման ժա մա նակ մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է Java վիր տու
ալ մե քե նայի ար տադ րո ղա կա նու թյա նը, 
չնա յած և մի քա նի ան գամ էլ հետ է մնում 
ա ռանց վիր տո ւալ մե քե նա նե րի աշ խա տող 
հա վել ված նե րից: Macromedia Flash –ի ա մեն 
մի նոր թո ղար կում են թադ րում էր Web մի
ջա վայ րում գրա ֆի կա կան բո վան դա կու
թյան ան նա խա դեպ բա րե լա վում, ար տա
կարգ դի նա միզմ, նմա նը չու նե ցող վի զո ւալ 
է ֆեկտ ներ, շքեղ ա նի մա ցի ա: Ա նընդ հատ 
բաց վում է ին նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, մե
ծա նում էր տա րա տե սակ աշ խա տան քային 
գոր ծիք նե րի քա նա կը, ա վե լա նում է ին նո րա
նոր շա հա գոր ծող ներ, մի խոս քով՝ ա նընդ
հատ մե ծաց վում են Flash –ի հնա րա վո րու
թյուն նե րը և կի րառ ման աս պա րեզ նե րը: 

Աշ խա տան քային սե ղա նի ներք ևում Ac
tions վա հա նակն է, որ տեղ ներ է մուծ վում 
ա նի մա ցի այի ActionScript ծրագ րային կո
դը, Properties վա հա նա կը, որ տեղ ներ
կա յաց վում են ըն թա ցիկ ակ տիվ օբյեկ տի 
կար գա վո րում նե րը, Filters վա հա նա կը, 
որ տե ղից ը նտր վում և կար գա վոր վում են 
ֆիլտ րեր (է ֆեկտ ներ) տեքս տային կամ 
գրա ֆի կա կան բո վան դա կու թյան հա մար: 

Պա տու հա նի աջ մա սում են library վա
հա նա կը (սիմ վոլ նե րի և ո րոշ օբյեկտ նե րի 
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գրա պա հո ցը), գույ նե րի հետ աշ խա տող 
Color վա հա նա կը, Align&Info&Transform 
օբյեկտ նե րի դիր քե րի, դա սա վո րու թյուն
նե րի, ձևա փո խու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 
դրանց վե րա բե րող ին ֆոր մա ցի այի ստաց
ման և կար գա վոր ման վա հա նա կը` գու մա
րած մի շարք այլ ակ տի վաց վող –ա պաակ
տի վաց վող վա հա նակ ներ: 

Այժմ ա ռան ձին –ա ռան ձին ներ կայաց
նենք Flash 8 –ի նո րա մու ծու թյուն դար ձած 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք այ սօր ար
դի ա կան են և կի րա ռե լով կր թու թյան մեջ` 
դա սըն թաց նե րը դարձ նում են ա վե լի հե
տաքր քիր և մատ չե լի` բարձ րաց նե լով ու
սուց ման է ֆեկ տի վու թյու նը:

• Flash Type. Flash Player 8 հա վել
ման մեջ ներդր վեց տեքս տի ար տա ցոլ
ման նոր մե խա նիզմ` FlshType ա նու նով: 
Օգ տա գոր ծող ներն ար դեն կա րո ղա նում 
է ին նա խագծ ման մի ջա վայ րում զգա լի ո րեն 
փոք րաց նել տեքս տի ֆոր մա տը, ա ռանց 
վա խե նա լու, որ ար դյուն քը Flash Player –ում, 
ա պա նաև այլ վե րար տադ րող մի ջո ցում 
կա րող է ճշգ րիտ չլի նել: Այս մե խա նիզ մը 
նաև հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ա ռանց 
բար դու թյուն նե րի օգ տա գոր ծե լու ցան կա
ցած տի պի տա ռա տե սակ: 

• Ս ցե նար նե րի գր ման օգ նա կան 
(Script Assistent). սցե նար նե րի գր ման 
այս ձևը շատ օգ տա կար է նաև սկս նակ 
ծրագրա վո րող նե րի հա մար: Այն հու շում է 
կոնկ րետ ի րա վի ճա կում կի րառ վե լիք հրա
ման նե րի և պա րա մետ րե րի հաս ցե նե րը:

• Կա տա րե լա գործ ված փնտ րում 
Help վա հա նա կում. Flash 8 –ում օգ նու թյու
նը մե ծա պես բա րե լավ ված է. մի շարք կի
րա ռա կան օ րի նակ նե րի և ա ռան ձին բա ժին
նե րի ա վե լա ցու մից բա ցի՝ փո փոխ վել է նաև 
փնտր ման գոր ծըն թա ցը: Ար դեն փնտր վող 
տեր մի նը գտն ված է ջե րում գու նա վոր վում է` 

թույլ տա լով մի ան գա մից տես նել, թե օգ նու
թյան մեջ ար խի վի որ հատ վածն է պա րու
նա կում հար ցադ րու մը: 

• Մե ծաց վող աշ խա տան քային սե
ղան. Flash 8 –ում աշ խա տան քային սե ղա
նը բաղ կա ցած է հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ 
(ե րկ րոր դա կան) գո տի նե րից: Վեր ջինս 
փաս տո րեն ստեղծ ված է օգ տա գործ վող 
օբյեկտ նե րի հետ նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար: Ը ստ 
օ գտ վո ղի հար մա րու թյան` լրա ցու ցիչ գո
տին կա րող է մե ծա նալ` կախ ված այն տեղ 
գտն վող է լե մենտ նե րի թվից, չա փե րից և 
նրանց հետ կա տար վե լիք գոր ծո ղու թյուն
նե րի բնույ թից: 

• 9 ֆրագ մեն տային մասշ տա բա
ցում. պատ կեր նե րի հետ աշ խա տող ծրագ
րե րում օգ տա գոր ծո ղը հա ճախ հան դի պում 
էր դժ վա րու թյուն նե րի` կապ ված մասշ տա
բա վոր ման հետ: Խն դիր ներ է ին ա ռա ջա
նում ո ւղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան մե ծա
ցում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հետ: 
Flash 8 –ի 9 ֆրագ մեն տային մասշ տա բա
ցու մը թույլ է տա լիս խու սա փել նման խն
դիր նե րից: 

• Գ րա դի են տային լցո նում. գրա դի
են տային լցո նում նե րը Flash 8 –ում կա րող 
են պա րու նա կել մինչև 16 գույն, ի սկ Gradi
ent Transform գոր ծի քը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ճիշտ ո րո շե լու գրա դի են տի ֆո կու
սային կե տի տե ղա բա շխու մը: 

• Օբյեկտ նե րի պատ րաստ ման մո
դել. ե թե ա նի մա տո րը գե րա դա սում է նկա
րել մի քա նի պատ կեր մեկ շեր տում, ա պա 
այս մո դե լը հենց իր հա մար է, քա նի որ այն 
թույլ չի տա լիս պատ կեր նե րի մի մյանց վրա 
փո խազ դու մը: Այս ար տա հայ տու թյու նը 
վերց վել է վեկ տո րային գրա ֆի կայի ստեղծ
ման հա մար նա խա տես ված Adobe IIIustra
tor ծրագ րից:
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•  Տե սա նյու թե րի ներկր ման խորհր
դա տու. մեծ հատ կա նիշ նե րով օ ժտ ված այս 
խորհր դա տուն թույլ է տա լիս ներկ րել տե
սա ֆայլ, ա պա մաք սի մալ խտաց նել այն: 
Ը նդ հան րա պես Flash –ի ա մե նադ րա կան 
կող մե րից մե կը ար դյուն քի` SWF ֆայ լի շատ 
փոքր ծա վալն է: 

• Օ պե րա ցի ոն հա մա կար գում Flash 
Player –ի հայտ նա բեր ման կա տա րե լա
գործ ված հա մա կարգ. Flash 8 –ում հզո
րաց ված է Flash Player –ի ավ տո մատ հայտ
նա բեր ման հատ կու թյու նը, ո րին կա րե լի է 
դի մել Publish Settings պա տու հա նի HTML 
բաժ նից: Flash 8 տար բե րա կից սկ սած` փա
թե թի բո լոր հա ջորդ թո ղար կում նե րում ար
դեն հնա րա վոր է ստեղ ծել մեկ HTML էջ, 
ո րը կս տու գի Flash Player –ի կոնկ րետ տար
բե րա կի առ կա յու թյու նը և կցու ցադ րի հա
մա պա տաս խան բո վան դա կու թյու նը:

• Library վա հա նա կը. Library–ն 
(գ րա պա հոց) նա խա տես ված է նա խագ ծում 
օգ տա գործ վող ա ռան ձին տար րե րի պահ
պան ման հա մար (ն կար ներ, ձայ նային ֆայ
լեր, է ֆեկտ ներ...): Flash 8 –ը թույլ է տա լիս 
աշ խա տել մի քա նի փաս տաթղ թե րի հետ 
(FLA ֆայ լե րի)` օգ տա գոր ծե լով մի այն մեկ 
ը նդ հա նուր Library: Հար մա րա վետ մե նյուն 
օգ նում է հեշ տու թյամբ ան ցնել մի գրա
պա հո ցից մյու սին: Հարկ ե ղած դեպ քում 
կա րե լի է ամ րագ րել ըն թա ցիկ գրա պա հո
ցը, որ պես զի խու սա փենք ըն թա ցիկ փաս
տաթղ թի պա րու նա կու թյան ավ տո մատ 
փո փո խու թյու նից այլ փաս տաթղ թի պա րու
նա կու թյա նը ան ցնե լու ժա մա նակ:

•  Ֆիլտ րեր և փոխ մի աց ման ռե ժիմ
ներ Flash Player 8 –ում. հա վա նա բար Flash 
Profesional 8 –ում ա մե նա կար ևոր նո րու թյու
նը դա տե սա ֆայ լե րի նկատ մամբ է ֆեկտ
ներ, ֆիլտ րեր և փոխ մի աց ման ռե ժիմ ներ 
կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյունն է: Հատ կա

նիշ նե րի տե սու չի մեջ գտն վող Filters բաժ
նի կամ Action Script կո դի մի ջո ցով կա րող 
ե նք գրա ֆի կա կան օբյեկտ նե րի հան դեպ 
կի րա ռել «լ վաց ման» է ֆեկտ ներ, շողք, փայլ 
և այլն: Փոխ մի աց ման ռե ժիմ նե րը թույլ են 
տա լիս ստա նալ տա րա տե սակ վի զո ւալ 
է ֆեկտ ներ տե սա հո լո վակ նե րից բաղ կա
ցած օբյեկտ նե րը մի մյանց վրա տե ղադ րե լու 
մի ջո ցով` ստեղ ծե լով դի մա կա վոր ման նոր 
ե ղա նակ ներ: 

• Ա նի մա ցի այի ա րա գու թյու նը կար
գա վոր ող է լե մենտ ներ. Flash 8 –ում ար դեն 
կադ րե րի ավ տո մատ լրաց ման մե թո դով 
ստաց ված ա նի մա ցի ային տր վում է հնա
րա վո րու թյուն ա վե լի ման րակր կիտ կար
գա վո րե լու նրա ա ռան ձին մա սե րի ա րա գու
թյուն նե րը: Այս հատ կու թյու նը թույլ է տա լիս 
ավ տոլ րաց ման պարզ մե թո դով ստա նալ 
բա վա կա նին բարդ է ֆեկտ ներ, ո րոնք նախ
կի նում հնա րա վոր է ին մի այն Action Script 
–ի մի ջո ցով:

•  Մեծ թվով բա ղադ րիչ նե րի հա վա
քա ծու. Flash Pro 8 –ը ու նի շատ մեծ թվով 
օգ տա կար բա ղադ րիչ ներ, ո րոնց մեջ կան 
այն պի սիք, որ թույլ են տա լիս օգ տա գոր ծել 
XML –ի կամ Web ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ
քի վրա ըն կած տվյալ նե րի աղ բյուր ներ: 
Flash Basic 8 –ը իր մեջ նե րա ռում է 14 բա
ղադ րիչ, ի սկ Flash Pro 8 –ը` 42, նե րա ռյալ 
FLVPIayback –ը, ո րը կի րառ վում է FLV ֆոր
մա տի տե սա ֆայ լե րի հետ աշ խա տե լիս:

• FLVPIayback բա ղադ րի չը. 
FLVPIayback –ը նո րու թյուն է Flash –ում: Այն իր 
մեջ նե րա ռում է տե սաեր ևակ ման հզոր հնա
րա վո րու թյուն ներ: Այս բա ղադ րի չի գլ խա վոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, 
ո րը շատ փոքր ծա վա լային ազ դե ցու թյուն է 
թող նում վերջ նա կան SWF ֆայ լի վրա: Նրա 
հետ մի ա սին կա րե լի է կի րա ռել SMIL ֆոր
մա տի կոն ֆի գու րա ցի ա նե րի ֆայ լեր: Բա ցի 
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այդ` հնա րա վոր են ներ կա յաց ման մի քա նի 
տար բե րակ ներ, և, որ ա մե նա կար ևորն է, 
օգ տա գոր ծո ղը կա րող է ստեղ ծել տե սա նյու
թի ղե կա վար ման է լե մենտ նե րի սե փա կան 
հա վա քա ծու FLVPIayback Castom Ul են թա
բաժ նի մի ջո ցով: HTML տես քով կի րառ ման 
դեպ քում բաց վում են ե րկ խո սու թյան պա
տու հան ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծո ղին թույլ 
են տա լիս ը նտ րել մեկ կամ մի քա նի ֆայ լեր 
ի րենց հա մա կար գիչ բեռ նե լու հա մար:

•  Խիստ ար տա հայտ ված ան վտան
գու թյուն. Flash Player 8 –ում նա խագծ ված 
են ան վտան գու թյան նոր մե թոդ ներ տվյալ
նե րի հա մար: Ա նվ տան գու թյու նը կազ մա
կերպ վում է ի նչ պես տե ղային, այն պես էլ 
ցան ցային մա կար դակ նե րով:

•  Կա տա րե լա գործ ված ի րա գոր
ծում. Macromedia ըն կե րու թյու նը ա վե
լաց րեց օբյեկտ նե րի քե շա վոր ման նոր 
ֆունկ ցի ա` Movie Clip ան վա նու մով, ո րը 
ան հա մե մատ մե ծաց նում է ա նի մա ցի այի 
ա րա գու թյու նը: 

Այս պի սով` ներ կա յաց րինք Flash 8 –ում 
կի րա ռե լի խիստ օգ տա կար հնա րա վո
րու թյուն նե րը և ո րա կին բա վա րա րող այն 
հիմ նա կան ֆունկ ցի ա նե րը, ո րոնք ան հրա
ժեշտ են մարդ կային աչ քին չա փա զանց 
հա ճե լի ա նի մա ցի ա ներ ստեղ ծե լու գոր
ծում: Այ սօր ո րոշ ա նի մա տոր ներ նույ նիսկ 
գե րա դա սում են աշ խա տել հենց Macro
media Flash 8 –ով` պն դե լով, որ այս ծրագ
րի ին տեր ֆեյ սը ա վե լի մատ չե լի և դյու րին 
է օգ տա գործ ման մեջ, և պետք է, հաշ վի 
առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ Flash 
8 –ը ա ռա վել « թեթև է» իր աշ խա տան քի 
մեջ և հա մե մա տա բար քիչ ռե սուրս ներ է 
պա հան ջում, հա մա կարգ չի ա րա գա գոր
ծու թյան տե սան կյու նից: 

Իր զար գաց ման ո ղջ ըն թաց քում ձեռք 
բե րած մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րի և դրա

կան կող մե րի հետ մի ա սին Adobe (Macro
media) Flash փա թե թում առ կա են նաև բա
ցա սա կան կող մեր և թե րու թյուն ներ: 

Flash –ի ա կն հայտ թե րու թյու նը սխալ
նե րի վե րահսկ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
սահ մա նա փակ լի նե լու մեջ է, ին չը բե րում 
է թե՛ հա վել ված նե րի հա ճա խա կի խա փան
ման, թե՛ հենց համացանցի զն նար կի չի 
աշ խա տան քի կանգ նեց մա նը: Flash հա
վել ված նե րի զն նար կիչ նե րի աշ խա տան
քին խան գա րե լու այդ վնա սա կար հատ
կու թյու նը մշ տա պես քն նա դա տու թյան է 
ար ժա նա նում զն նար կիչ նա խագ ծող ըն
կե րու թյուն նե րի կող մից:

Ն շենք նաև, որ շատ օգ տա կար կլի ներ, 
ե թե, որ պես խմ բագ րիչ, Adobe Flash –ը 
թույլ տար պահ պա նել իր ներ սում ստեղծ
ված վեկ տո րային գրա ֆի կայի ա ռան ձին 
մա սե րը, ա վե լի ը նդ հան րա կան` .ai կամ 
.cdr ֆոր մատ նե րով:

Վ տան գա վոր թե րու թյուն է հա մար վում 
Flash նա խագ ծե րի խո ցե լի լի նե լը: Adobe 
Flash հա վել ված նե րում եր բեմն կան բաց
թո ղում ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս տե ղե
կատ վա կան հան ցա գործ նե րին կա տա րել 
տա րաբ նույթ ա նօ րեն գոր ծո ղու թյուն ներ 
օգ տա գոր ծո ղի հա մա կարգ չի մեջ: Այս պես, 
օ րի նակ` 2008 թ. հոկ տեմ բե րին հայտ նա
բեր վեց ան պաշտ պան օ ղակ, ո րը թույլ էր 
տա լիս տա րա ծու թյան վրա հս կել հա մա
կարգ չին մի աց ված վեբ– տե սախ ցի կը և 
բարձ րա խո սը: 

Եվ վեր ջում կա րե լի է ա վե լաց նել, որ 
այ սօր Adobe Flash –ի ու ղիղ մր ցա կից է 
հա մար վում Microsoft –ի Silverlight տեխ նո
լո գի ան: Web հա վել ված նե րում Java –ապ
լետ նե րը ևս այլ ը նտ րանք են Adobe Flash 
–ի հա մար, սա կայն զգա լի ո րեն զի ջում են 
հու սա լի ու թյամբ և ա նի մա ցի այի ստեղծ
ման պար զու թյամբ:
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Особенности разработки компьютерных анимации

учебных материалов по технологии Adobe Flash
М. Акопян, С. Погосян, А. Арзуманян

В статье описывается пакет Adobe Flash, особенности технологии подготовки 
анимации учебных компьютерных материалов, которые сегодня наиболее актуальны и 
их применение в обучении делает курсы более интересными и доступными, повышая 
эффективность обучения.

Features of the development of computer animation

training materials technology Adobe Flash
M. Hakopyan, S. Pogosyan, A. Arzumanyan

The article described a package of training materials for Adobe Flash technology, making 
computer animated features, which are relevant and applicable to today’s education courses 
to be more interesting and accessible, increasing learning effectiveness.
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 Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյունն 
այ սօր ապ րում է այն պի սի պայ ման նե
րում, ե րբ մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր ո լորտ նե րում, մաս նա վո րա պես 
կր թու թյան մեջ օ րե ցօր ա ճում է տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Տե ղե կատ վա կան ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գի ա նե րի կոնկ րետ օգ տա
գոր ծու մը պայ մա նա վոր ված է ու սուց
ման ա ռար կայով, նրա յու րաց ման խո
րու թյամբ և գործ նա կան կի րա ռու թյան 
ո լոր տով: Ու սում նա կան ա ռար կա նե րի 
ու սում նա սի րու թյան գոր ծում հա մա
կարգ չի կի րա ռու թյան ո լոր տը չի սահ
մա նա փակ վում ֆի զի կա մա թե մա տի կա
կան և բնա գի տա կան ա ռար կա նե րով: 
Հա մա կար գի չը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ո րա կա պես նոր մա կար դա
կով ու սում նա սի րե լու նաև հու մա նի տար 
ա ռար կա նե րը, օ րի նակ` պատ մու թյու նը, 
գրա կա նու թյու նը, հայոց լե զուն և այլն:

 Հոդ վա ծի նպա տակն է տե ղե կատվա
կան ար դի տեխ նո լո գի ա նե րի, մաս նա

վո րա պես հա մա կարգ չի կի րառ մամբ 
Visual Basic ծրագ րա վոր ման լեզ վով 
մշա կել կր թա կան ռե սուրս` « Սո վո րենք 
ճիշտ գրել» կի րա ռա կան ծրա գիր, ո րը 
կհեշ տաց նի հայոց լեզ վի ո ւղ ղագ րու
թյան ա ռա վել ա րագ ըն կա լու մը: Այս 
ծրա գի րը հար մար կլի նի օգ տա գոր ծե լու 
ի նչ պես խմ բա կային ու սուց ման ժա մա
նակ, այն պես էլ ի նք նու սուց ման պայ
ման նե րում:

Գ րու թյան և ար տա սա նու թյան ան
հա մա պա տաս խա նու թյան հետ ևան քով 
ա ռաջ են գա լիս ճիշտ գրե լու և գր վա ծը 
ճիշտ կար դա լու ո րոշ դժ վա րու թյուն ներ: 
Դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար սահ
ման ված են գրու թյան և ար տա սա նու
թյան կա նոն ներ: Տար բեր մար դիկ բա
ռե րը կա րող են ար տա սա նել տար բեր 
կերպ: Բայց կան ը նդ հա նուր կա նոն ներ, 
որ պար տա դիր են բո լո րի հա մար:

« Սո վո րենք ճիշտ գրել» ծրագ րի է ու
թյու նը հետ ևյալն է. ա շա կեր տին թե
լադրում են բա ռեր, ո րը նա մուտ քագ րում 
է ծրագ րի վե րին տեքս տային դաշ տում: 

ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
 ՍԱ ԹԻԿ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ

 « ՍՈ ՎՈ ՐԵՆՔ ՃԻՇՏ ԳՐԵԼ» ԿԻ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ
ԾՐԱԳ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ VISUAL BASIC

ԾՐԱԳ ՐԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԼԵԶ ՎԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՄԲ 
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Անհ րա ժեշտ դաշ տում բա ռեր մուտ
քագ րե լու հա մար սո վո րո ղը կա րող է օ գտ
վել ծրագ րի ե րեք տար բեր հնա րա վո րու
թյուն նե րից.

 ներ մուծ ման ա մե նա պարզ հնա րա վո
րու թյու նից. այս դեպ քում ե րե խան կա րող 
է ստեղ նա շա րի օգ նու թյամբ ներ մու ծել բա
ռեր,

սո վո րո ղը կա րող է ներ մու ծել բա ռեր 
մեկ այլ նշո ցից` օգ տա գոր ծե լով բո լո րին 
լավ ծա նոթ Copy–Paste գոր ծո ղու թյու նը,

 սո վո րո ղը կա րող է օ գտ վել « Բա ցել 
տեքս տային նշո ցը» կո ճա կից: 

Սա այն դեպքն է, ե րբ սո վո րո ղը ամ
բողջ թե լադ րու թյու նը մուտ քագ րել է 
ա ռան ձին նշո ցում, սա կայն սխալ նե րը 
գտ նե լու հա մար ցան կա նում է օգ տա գոր

ծել « Սո վո րենք ճիշտ գրել» ծրա գի րը` ավ
տո մա տաց նե լով տեքս տի ստուգ ման գոր
ծըն թա ցը: 

« Բա ցել տեքս տային նշո ցը» կո ճա կը 
սեղ մե լուց հե տո բաց վում է ե րկ խո սու թյան 
պա տու հան՝ տեքս տային նշոց (*.txt) ը նտ
րե լու հնա րա վո րու թյամբ: Ե րկ խո սու թյան 
պա տու հա նից ը նտր ված նշո ցում պա րու
նակ վող տեքս տը ներ մուծ վում է ծրագ րի 
վե րին տեքս տային դաշ տը: 

Բա ռե րը մուտ քագ րե լուց հե տո սո վո
րողն ին քը սեղ մում է « Տեքս տի ո ւղ ղում» 
կո ճա կի վրա, ին չի ար դյուն քում իր մուտ
քագ րած բա ռե րը ստուգ վում են, և ո ւղղ
ված բա ռե րը դուրս են բեր վում ներք ևի 
տեքս տային դաշտ: 
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Երբ սո վո րո ղը սեղ մում է « Տեքս տի 
ո ւղ ղում» կո ճա կը, ծրա գի րը կա տա րում է 
հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Ներ մուծ ված տեքս տից վերց նում է մեկ 
բառ և այդ բա ռը հա մե մա տում ծրագ րին 
կց ված ո ւղ ղագ րա կան բա ռա րա նի բա ռե
րի հետ, բա ռա րա նում գտ նե լու դեպ քում 
ան ցում է կա տա րում ներ մուծ ված հա ջորդ 
բա ռին: 

Բա ռա րա նում առ կա բո լոր բա ռե րի 
հետ հա մե մա տե լուց հե տո բա ռա րա նից 
ա ռանձ նաց վում են մեկ կամ եր կու տա ռի 
տար բե րու թյամբ բա ռեր, և ե րկ խո սու թյան 
պա տու հա նում օգ տա տե րը կա րո ղա նում 
է ա ռա ջարկ ված բա ռե րից ը նտ րել բա ռի 
ճիշտ տար բե րա կը: 

Օ րի նակ՝ ե թե ներ մու ծենք ախ ցան, ա պա 
ե րկ խո սու թյան պա տու հա նի տես քը կլի նի՝
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Ծ րագ րում ե րկ խո սու թյան պա տու հա
նի ստեղծ ման հա մար օգ տա գործ վել է 
հետ ևյալ ծրագ րային կո դը՝

If k >= 1 Then
Form2.ShowDialog()
End If 
որ տեղ k–ն ցույց է տա լիս բա ռա րա նից 

ա ռանձ նաց ված մեկ կամ եր կու տա ռի 
տար բե րու թյամբ բա ռե րի քա նա կը, ի սկ 
ShowDialog() մե թո դի օգ նու թյամբ Form2 
–ը ցու ցադր վում է որ պես ե րկ խո սու թյան 
պա տու հան, այ սինքն` ծրագ րի հե տա գա 
ըն թաց քը կախ ված է պա տու հա նում կա
տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րից:

 Պա տու հա նը ու նի ղե կա վար ման եր կու 
կո ճակ՝ «Ուղ ղել» և «Ան տե սել»: «Ուղ ղել» 
կո ճա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սխալ 
բառն ո ւղ ղե լու. ո ւղ ղու մը կա տար վում է 
Replace ֆունկ ցի այի օգ նու թյամբ, ո րը ներ
մուծ ված տեքս տում սխալ բա ռը փո խա րի
նում է ճիշտ բա ռով, ի սկ «Ան տե սել» կո
ճա կը ա ռանց գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու 
փա կում է ե րկ խո սու թյան պա տու հա նը.

Private Sub Button1_Click
Me.Close()
End Sub 
որ տեղ Me.Close() մե թո դի օգ նու թյամբ 

փակ վում է ըն թա ցիկ ֆոր ման, ո րն այս 
դեպ քում մեր ե րկ խո սու թյան պա տու հանն է: 

Բա ռա րա նում հա մար ժեք բառ չգտ նե
լու դեպ քում ներ մուծ ված բառն ստուգ վում 
է ո ւղ ղագ րա կան կա նոն նե րի օգ նու թյամբ:

Ուղ ղագ րա կան կա նոն նե րը ճիշտ գրե
լու կա նոն ներ են, և ծրագ րի աշ խա տան քի 
հիմ քում ըն կած են հենց այդ կա նոն նե րը: 

Օ րի նակ՝ Ը –ի ո ւղ ղագ րու թյու նը
 Բա ռասկզ բում ար տա սան վող ը հն

չյու նը գր վում է մի այն ղ, մ, ն բա ղա ձայն
նե րից ա ռաջ, ի նչ պես նաև ը ստ բա ռում 
(գր վող ը –ով սկս վող բա ռե րի ո ւղ ղագ րու
թյու նը պահ պան վում է բա ղադ րյալ կազ
մու թյուն նե րի մեջ): Սկ, ստ, սպ, շտ, զգ, 
զբ, սփ հն չյու նա կա պակ ցու թյուն նե րից 
ա ռաջ հնչ վող ը –ն չի գր վում: 

Ուղ ղագ րա կան այս կա նո նը ծրագ րում 
պայ ման է բա ռի ո ւղ ղագ րու թյունն ստու
գե լու հա մար: 

Օ րի նակ` 
For i=1 To Len(bar)
If Mid(bar,i,1)="ը" or Mid(bar,i,1)="Ը" 

Then
If Mid(bar,i+1,2)="զգ" Then
Mid(bar,i,1)=" "
End If
End If
Next i
Ծ րագ րային այս կո դը վե րը նշ ված ո ւղ

ղագ րա կան կա նո նի հի ման վրա կա ռուց
ված պայ ման նե րից մեկն է:

 Ներ մուծ ված բո լոր բա ռե րի ստուգ ման 
ա վար տից հե տո տեքս տը ար տած վում է 
պա տու հա նի ներք ևի տեքս տային դաշ
տում, ո րից հե տո ա ռանձ նաց վում են այն 
բա ռե րը, ո րոնք ո ւղղ վել են: 

Բա ռե րի այս պի սի ա ռանձ նա ցու մը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կա տա րե լու 
սխալ նե րի ո ւղղ ման աշ խա տանք:

«Աշ խա տանք սխալ նե րի հետ» կո ճա
կին դի մե լու դեպ քում բաց վում է պա տու
հան, որ տեղ գր ված են բո լոր այն բա ռե
րը, ո րոնք ո ւղղ վել են: Պա տու հա նը ու նի 
հետ ևյալ տես քը.
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Ծ րագ րի կող մից ավ տո մատ կեր պով 
ո ւղղ ված բա ռե րի դուրս բե րու մը ե րե խային 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս յու րա քան չյուր 
սխալ գր ված բա ռը կր կին և կր կին մուտ
քագ րե լու այդ պա տու հա նում, այն քան ան
գամ, մինչև նա կյու րաց նի տվյալ բա ռի 
ո ւղ ղագ րու թյու նը: 

Պա տու հա նում բա ռեր կա րե լի է մուտ
քագ րել մի այն ստեղ նա շա րի օգ նու թյամբ, 
քա նի որ ShortcutsEnabled և Context
MenuStrip հատ կու թյուն նե րի մի ջո ցով պա
տու հա նում ար գե լա փակ ված է Copy–Paste 
գոր ծո ղու թյու նը:
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Ծ րագ րի հե տաքր քիր հնա րա վո րու
թյուն նե րից մեկն է թվե րը հայե րեն հա
մա պա տաս խան տա ռային ար տա հայ տու
թյան փո խար կե լու հնա րա վո րու թյու նը, 

ո րի ի րա գործ ման հա մար պետք է սեղ մել 
պա տու հա նի վրա տե ղադ րած «Թ վա կան
ներ» կո ճա կը: 

 Կո ճա կը սեղ մե լիս բաց վում է նոր պա
տու հան` բաղ կա ցած տեքս տային եր կու 
դաշ տից, ո րոն ցից ա ռա ջի նում սո վո րո
ղը մուտ քագ րում է թի վը, ո րի ճիշտ գրու
թյունն ին քը պետք է սո վո րի, ներք ևի 
տեքս տային դաշ տում ցու ցադր վում է այդ 

թվի տա ռային ար տա հայ տու թյու նը, և 
« Փո խար կել» կո ճա կից, ո րի օգ նու թյամբ 
կա տար վում է թվե րը հայե րեն հա մա պա
տաս խան տա ռային ար տա հայ տու թյան 
փո խար կե լու գոր ծո ղու թյու նը:

 Տեքս տային դաշ տում թի վը մուտ
քագրե լիս աշ խա տում է հա տուկ ֆունկ
ցի ա, ո րը նա խա տես ված է ստու գե լու՝  
ա րդյոք մուտ քագր ված նի շը 0 կամ տառ 
չէ: Որ պես զի թիվ ներ մու ծո ղը թյու րի մա
ցու թյան մեջ չգ ցի ծրագ րին, նա խա տես
ված է 0 թվան շա նի հե ռա ցում: Ե թե տվյալ 
ներ մուծ ված թվի մեջ ա ռա ջին դիր քում 
գր ված է 0 թվան շա նը, ա պա ծրա գի րը 
վերց նում է այդ ներ մուծ ված 2–րդ դիր քից 
սկս վող թվե րը և այդ թվե րով փո խա րի
նում է ա ռա ջին դիր քում ե ղած թվե րը: Այս 
պա րա գա յում ստաց վում է հետ ևյալ ար
դյուն քը. ի նչ քան էլ մենք փոր ձենք ներ մու

ծել 0 թվով սկս վող թվեր, միև նույնն է, այդ 
0 թի վը ծրա գի րը կտ րե լու է, և մենք չենք 
տես նե լու այն: Ներ կա յաց նենք ծրագ րային 
կո դի հատ վա ծը.

If (InStr(Text1.Text, “0”) = 1) Or 
(InStr(Text1.Text, “.”) = 1) Then

Text1.Text = Mid(Text1.Text, 2)
End If
Այ նու հետև կա տար վում է ստու գում. 

ա րդյոք ներ մուծ ված տեքս տը թվայի՞ն ար
տա հայ տու թյուն է, թե՞ ոչ: Այդ ստուգ ման 
հա մար կա հա տուկ ստեղծ ված ֆունկ ցի ա, 
ո րը ստու գում է ի րեն փո խանց ված ար գու
մեն տը: Ե թե ար գու մեն տում ներ մուծ ված 
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տեքս տային ար տա հայ տու թյու նը թվային է, 
ա պա այն վե րա դարձ նում է TRUE, հա կա
ռակ դեպ քում բա վա կան է` այդ թվե րի մեջ 
հան դի պի որ ևէ տառ կամ կե տադ րա կան 
ի նչ –որ նշան, ծրա գի րը դա այլևս չի ըն
կա լի որ պես թվային ար տա հայ տու թյուն 
և կվե րա դարձ նի FALSE: Ե թե հան կարծ 
ներ մուծ վի ոչ թվային ար տա հայ տու թյուն, 
ա պա մեր սխալ ներ մուծ ված ար տա հայ
տու թյու նը կջնջ վի: 

Թ վե րը հայե րեն հա մա պա տաս խան 
տա ռային ար տա հայ տու թյան փո խար կե
լու հա մար, նշ ված եր կու ֆունկ ցի ա նե րից 
բա ցի, մշակ վել են նաև մի շարք կար ևոր 
այլ ֆունկ ցի ա ներ: 

Ներ կա յաց նենք դրան ցից մի քա նի սը. 
• մի ա վոր նե րով աշ խա տող ֆունկ

ցի ա, ո րը փո խանց ված STRING –ը կդարձ
նի « մեկ», «եր կու», «ե րեք», « չորս», « հինգ», 
« վեց», «յոթ», «ութ», «ի նը»: Այ սինքն` ե թե 
այդ ֆունկ ցի ային փո խանց վի 0, ա պա 
ֆունկ ցի ան ո չինչ չի վե րա դարձ նի, ի սկ 
ե թե փո խանց վի, օ րի նակ, 9, ա պա կվե
րա դարձ վի «ի նը»: Այս ֆունկ ցի ան աշ խա
տում է մի ա վոր նե րով,  

• տաս նա վոր նե րով աշ խա տող 
ֆունկ ցի ա, ո րը, նկա տի ու նե նա լով այն 
փաս տը, որ հայե րե նի բա ռա կազ մու թյան 
մեջ թվային ար տա հայ տու թյուն նե րում 
տա սա կան հա մա կար գում ոչ թե գր վում 
է, օ րի նակ, եր կու հատ տա սը, այլ քսան, 
ի րեն փո խանց ված 1, 2, 3, 4 և այլ թվե րի 
հա մար վե րա դարձ վում են քսան, ե րե սուն, 
քա ռա սուն և այլն:

•  հա զար նե րի հա մար ֆունկ ցի ա 
գրե լու կա րիք չկա, քա նի որ հա զար ներ 
ստա նա լու հա մար ըն դա մե նը ա վե լաց վե
լու է « հա զար» բա ռը, օ րի նակ` մեկ հա զար, 
տա սը հա զար, յոթ հա զար և այլն: Դրա 
հա մար հա ջորդ ֆունկ ցի ան ստու գում և 

հետ է վե րա դարձ նում հա զա րա կան, տաս
հա զա րա կան, մի լի ո նե րորդ մա սե րը: Այդ 
ժա մա նակ հաշ վար կում ե նք` ե թե նրան 
փո խանց վի ե րեք, ու րեմն դա հա զարն է, 
ե թե վեց` մի լի ոնն է և այլն: Այ սինքն` այս 
ֆունկ ցի ան ցույց է տա լիս, թե որ քան 0 կա 
ա մեն ե ռյա կից հե տո: 

• ա ռա վել կար ևոր ֆունկ ցի ա նե րից 
է հայե րե նի քե րա կա նու թյան հետ կապ
ված ֆունկ ցի ան. օ րի նակ, ե թե գրված է 10, 
և այդ 10 –ին պետք է, օ րի նակ՝ 5 ա վե լաց
վի, ա պա այդ թի վը կտպ վի որ պես տասն
հինգ, այ սինքն` ծրա գի րը ա վե լաց նում է 
«ն» տա ռը, հա կա ռակ դեպ քում ա վե լաց
վում է «ը»: Ներ կա յաց նենք ծրագ րային 
կո դի հատ վա ծը: 

If tas = “ տաս” And miav = “” Then
st = st & tas & “ը”
ElseIf tas = “ տաս” And miav <> “” Then
st = st & tas & “ն” & miav
Else
st = st & tas & miav
End If 
Ա շա կերտ նե րը « Սո վո րենք ճիշտ գրել» 

ծրագ րի օգ նու թյամբ նաև կա րող են սո վո
րել մուտ քագր ման հիմ նա կան կա նոն նե
րը: Այդ կա նոն նե րից են բա ռե րի միջև հե
ռա վո րու թյու նը, կե տադ րա կան նշան նե րի 
ու բա ռե րի ճիշտ դա սա վոր վա ծու թյու նը, 
վեր ջա կե տից հե տո մե ծա տա ռով գրե լը: 
Օ րի նակ, ե թե մուտ քագ րենք « սո վո րենք, 
 ճիշտ,գ րել:ծ րա գիր», ա պա ծրագ րի կող
մից ավ տո մատ կեր պով կկա տար վի մուտ
քագր ման կա նոն նե րի ո ւղ ղում, և կար
տած վի « Սո վո րենք, ճիշտ, գրել: Ծրա գիր»: 

Այս պի սով` ներ կա յաց վեց « Սո վո րենք 
ճիշտ գրել» ծրագ րի է ու թյան հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ա ռանց
քային դրույթ նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կր թա կան ռե
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սուրս նե րի պատ րաստ ման հա մար շատ 
հար մար գոր ծիք է Visual Basic ծրագ րա
վոր ման լե զուն, ո րը հար մար ծրագ րային 
մի ջոց է տա րա տե սակ ծրագ րային խնդիր
ներ լու ծե լու հա մար: Visual Basic ծրագրա
վոր ման լե զուն թույլ է տա լիս օգ տա գոր
ծո ղին աշ խա տել տար բեր ֆոր մա տի 
տվյալ նե րով, այդ թվում` նաև տեքս տային 
նշոց նե րով: Visual Basic ծրագ րա վոր ման 

լեզ վի կար ևո րա գույն հատ կու թյուն նե րից 
մեկն այն է, որ թույլ է տա լիս գրա ռում ներն 
ի րա կա նաց նել հայե րե նով, այ սինքն` սա 
այն կար ևո րա գույն հնա րա վո րու թյունն է, 
ո րը օգ տա գործ վել է թվե րը հայե րեն հա
մա պա տաս խան տա ռային ար տա հայ
տու թյան փո խար կող ծրագ րի ստեղծ ման 
և ո ւղ ղագ րա կան կա նոն նե րի պայ մա նի 
տես քով գրե լու ժա մա նակ:

 Գրա կա նու թյուն 
1.  Ду кин А. Н., По жи да ев А. А.. Са мо у чи тель Visual Basic 2010 – СПб.: БХВ–Пе тер бург, 2010. 

— 560 с.
2.  Зи бо ров В. В., Visual Basic 2010 на при ме рах. – СПб.: БХВ–Пе тер бург, 2010. – 336 с.
3. Эппл ман Д., Win32 API и Visual Basic. Для про фес си о на лов(+CD). – СПб.: Пи тер, 2001. –1120 

с.
4.  Ше вя ко ва Д. А., Сте па нов А. М., Кар пов Р. Г. Са мо у чи тель Visual Basic 2005 / под общ. ред. 

А. Ф. Ти хо но ва. – СПб.: БХВ–Пе тер бург, 2007. – 576 с. 

 Раз ра бот ка прик лад ной прог рам мы “У чи тесь гра мот но пи сать”

с ис поль зо ва ни ем воз мож нос тей язы ка прог рам ми ро ва ния Visual Basic 
Н. Гри го рян, С. Ка за рян

 Цел ью стат ьи яв ля ет ся предс тав ле ние раз ра бо тан ной на ми прог рам мы “У чи тесь гра
мот но пи сать”, ко то рая об лег чит про цесс восп ри я тия грам ма ти ки ар мянс ко го язы ка. 
Дан ная прог рам ма мо жет с лег кост ью ис поль зо вать ся как во вре мя груп по во го обу че
ни я, так и в про цес се са мо о бу че ни я. 

Вы бор язы ка прог рам ми ро ва ния Visual Basic обус лов лен тем, что он яв ля ет ся удоб
ным прог рамм ным средст вом, поз во ля ю щим ра бо тать с дан ны ми раз ных фор ма тов, в 
том чис ле с текс то вы ми фай ла ми.

The cultivation of an applied program ‘’ Learn to write grammatically’’

by using the facilities of the Visual Basic program language
N. Grigoryan, S. Ghazaryan

The aim of the article is considered to be the presentation of the developed program 
‘’Learn to write grammatically’’, which will make easier the perception process of the gram
mar of the Armenian language. The following program may be easily used both in the group 
studies, as well as in the self–study process.

The language choice of the Visual Basic program is due to the fact that it is regarded to 
be the helpful program means, allowing to work with the data of various formats, including 
text files.
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Կր թու թյու նը Հա յաս տա նում, ներգ րավ
ված լի նե լով ժա մա նա կա կից սո ցի ալ–տնտե
սա կան վե րա փո խում նե րի շր ջան, են
թարկ վում է որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի։ 
Այս պես, ել նե լով սո վո րող նե րի տար բեր 
խմ բե րի պա հանջ նե րից և հնա րա վո րու
թյուն նե րից, այն պես էլ առան ձին սո վո
րող նե րի ան հա տա կան ըն դու նա կու թյուն
նե րից, կազ մա կերպ ված են կր թա կան 
տար բեր տի պի հաս տա տու թյուն ներ (լի
ցեյ ներ, գիմ նա զի ա ներ, ու սում նա–կր թա
կան կոմպ լեքս ներ)։

Հ նա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել որո շա
կի սահ ման նե րում փո խե լու կր թու թյան 
բո վան դա կու թյու նը։ Ու սում նա կան ձեռ
նարկ նե րի, պի տույք նե րի ծա վա լը թույլ է 
տա լիս ընտ րել այն, ինչ հա մա պա տաս
խա նում է գի տե լիք նե րի տի րա պետ մանն 
ուղղ ված մո տեց ման եղա նակ նե րին։ Դրա 
հետ մեկ տեղ գրե թե չի փոխ վել կր թա կան 
հա մա կար գի հիմ նա րար տար րը՝ դա սը։

Կր թու թյու նը բո լոր դեպ քե րում ուղղ
ված է ար դյու նա վետ ժա մա նա կա կից դա
սի կազ մա կերպ մանն ու ան ցկաց մա նը։ 
Վեր ջի նիս գլ խա վոր պայ մա նը ու սուց չի 
կող մից հիմ նա կան ֆունկ ցի այի կա տա
րումն է՝ լի նել խթա նող սկիզբ յու րա քան
չյուր աշա կեր տի ան ձի զար գաց ման, տալ 
գի տե լիք ներ ան հրա ժեշտ հե տա գա կյան
քի հա մար, նպաս տել մտա վոր և բա րո յա
կան կուլ տու րայի ձևա վոր մա նը։

 Դա սը, որ պես ամ բող ջա կան դի նա միկ 
հա մա կարգ, ար տա ցո լում է ու սուց չի և սո

վո րող նե րի կո լեկ տիվ –ան հա տա կան փո
խազ դե ցու թյու նը՝ մի կող մից, և, մյուս կող
մից, լու ծում և ուղղ ված է մա տաղ սերն դի 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի զար գաց մա
նը։

Խն դի րն այն է, որ վեր ջին տա րի նե րին 
ձևա վոր ված ու սուց ման տար բե րա կու մը 
նոր տի պի ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
նե րը նո րո վի են դի տար կում յու րա քան
չյուր առար կայի տեղն ու դե րը։ Ստա նա լով 
յու րա քան չյուր առար կայից գի տե լիք նե րի 
որո շա կի ծա վալ` սո վո րող նե րը ոչ միշտ են 
ըն դու նակ վեր լու ծել եր ևույթ նե րի առա ջին 
հա յաց քից ոչ ըմբռ նե լի հա վա նա կան կա
պե րը, հա մար ժեք գնա հա տել իրա վի ճա կը 
և արագ գտ նել ճիշտ լու ծում ներ։ Այս տե
ղից էլ ժա մա նա կա կից դպ րո ցի գլ խա վոր 
խն դի րը՝ հա սա րա կու թյան էկո լո գի ա կան, 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի 
լու ծու մը գի տե լի քի ին տեգ րաց մամբ։ 

Ին տեգ րաց ված դա սը՝ տար բեր առար
կա նե րից գի տե լիք նե րի մի ա վո րում է նույն 
թե մայի շուրջ։ Նրա հիմ նա կան խն դիրն 
է բարձ րաց նել սո վո րող նե րի գի տե լիք նե
րի, ու նա կու թյուն նե րի և զար գաց ման մա
կար դա կը` բնու թյան և հա սա րա կու թյան 
եր ևույթ նե րի օրի նա չափ կա պե րի խոր 
ըն կալ ման մի ջո ցով։ Խնդ րի ար դի ա կա նու
թյու նը թե լադ րում է ժա մա նա կով՝ տե սա
կան հե տա զո տու թյուն նե րում և պրակ տիկ 
գոր ծու նե ու թյան մեջ գի տե լիք նե րի ին տեգ
րաց մամբ։ Ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցում դա ու սուց ման կոմպ լեքս 

ԶԻ ՐԻ ՆԵ ԵՂՈՅԱՆ

ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ԴԵ ՐՆ
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ՝

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ –Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԻ ՆԱ ԿՈՎ
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ձևերն են՝ սե մի նար ներ, էքս կուր սի ա ներ, 
կոն ֆե րանս ներ, տնային հանձ նա րա րու
թյուն ներ, ամ փո փիչ դա սեր։ Ու սու ցի չը 
կի րա ռում է ու սուց ման հա տուկ մի ջոց ներ 
ար տա ցո լող մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը՝ 
իմա ցո ղա կան և գործ նա կան խն դիր ներ, 
պրոբ լե մային հար ցեր, քարտ–խն դիր ներ, 
այլ առար կա նե րից ան հրա ժեշտ սար քե րի 
օգ տա գոր ծում։

 Մեր տե սան կյու նից, նկա տի ու նե նա
լով, որ դա սա վան դում եմ մա թե մա տի կա 
երաժշ տա կան մաս նա գի տաց ված դպ րո
ցում, առա վել հե տաքրք րու թյուն է ներ կա
յաց նում մա թե մա տի կայի և երաժշ տու թյան 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի խն դի րը։

 Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք նե
րը պետք է նպաս տեն գի տե լիք նե րի և 
հմտու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, ան հրա
ժեշտ է ինչ պես առօ րյա կյան քում, այն
պես էլ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ։ Այ սինքն` գլ խա վոր խն դի րը այս դեպ
քում մա թե մա տի կայի գործ նա կան ար ժե
քա վոր ման ըն կա լումն է։

 Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, ըստ 
կազ մի, ցույց են տա լիս` ինչ է օգ տա
գործ վում, ձևա փոխ վում այլ ու սում նա կան 
առար կա նե րից։ Ըստ ուղ ղու թյան՝ կոնկ
րետ առար կայից ստաց ված գի տե լիք նե րը 
արդյո՞ք տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր են այլ 
առար կա նե րի հա մար։

 Մա թե մա տի կայի դա սե րին օրենք նե
րի, թե ո րեմ նե րի, խն դիր նե րի մի ջո ցով 
ար տա ցոլ վում է աշ խար հի կա ռուց ված քի 
նպա տա կա հար մա րու թյու նը։ Մա թե մա տի
կա կան օրի նա չա փու թյուն նե րը գոր ծում են 
և՛ բյու րեղ նե րում, և՛ կեն դա նի օր գա նիզմ
նե րում։ Հե տա դարձ կա պով այս գի տե լիք
նե րը տե ղե կատ վու թյան մա տա կա րար են 
այլ առար կա նե րի, այդ թվում` երաժշ տու
թյան հա մար։ 

Ե րաժշ տու թյան մի ջո ցով ըն կալ վում է 
շր ջա կա աշ խար հը, իսկ մա թե մա տի կան 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա նա
լու եր ևույթ նե րը, աշ խար հի ներ դաշ նա
կու թյու նը։ Մա թե մա տի կայի դա սե րին 
ձևա վոր վում և զար գա նում են տրա մա
բա նու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը, եր ևա
կա յու թյու նը, առանց որոնց ան հնար է 
ըն կա լել երաժշ տու թյու նը։ Հն չյուն նե րի աշ
խար հը և թվե րի տա րած քը հա մա գոր ծակ
ցում են ներ քուստ։ 

Ե րաժշ տու թյան մեջ ամեն ինչ պետք 
է հաշ վել՝ յոթ երաժշ տա նիշ, հինգ տող, 
ին տեր վալ ներ։ Մե ղե դի գրե լիս հն չյուն
ներն ու նեն եր կա րու թյուն։ Չի մա նա լով` 
ինչ է կո տո րա կը, հնա րա վոր չէ նվա գել 
երաժշտա կան հատ ված նե րը։ Երաժշ տու
թյան մեջ, ինչ պես և մա թե մա տի կա յում կա 
զու գա հեռ նե րի հաս կա ցու թյուն։ Զու գա հեռ 
տո նայ նու թյուն նե րը, ինչ պես և զու գա հեռ
նե րը մա թե մա տի կա յում չեն հատ վում։ 
Մա թե մա տի կա յում հա ճախ է կի րառ վում 
հա ջոր դա կա նու թյուն հաս կա ցու թյու նը` 
նկա տի ու նե նա լով կռա հել հա ջորդ թի վը 
կամ պայ մա նան շա նը։ Բո լոր երաժշ տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը գր վում են 
որո շա կի երաժշ տա կան հա ջոր դա կա նու
թյամբ։ Ան կաս կած, գո յու թյուն ու նե ցող 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը ցույց են տա
լիս նրան ցից յու րա քան չյու րի իմա ցու թյան 
կար ևո րու թյու նը մյու սի գաղտ նիք նե րը բա
ցա հայ տե լու գոր ծում։ Դեռ Պյու թա գո րո սի 
ստեղ ծած իմաս տու թյան դպ րո ցի հիմ քում 
դր վե ցին երաժշ տու թյու նը և մա թե մա տի
կան։ Ըստ մեծ մա թե մա տի կո սի` թվե րի 
ներ դաշ նա կու թյու նը նման է հնչյուն նե րի 
ներ դաշ նա կու թյա նը, և նրանք կա նո նա
վո րում են մտա ծո ղու թյու նը՝ լրաց նե լով 
միմյանց։

 Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, ըստ 
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էու թյան, ար տա ցո լում են օբյեկ տիվ գո
յու թյուն ու նե ցող կա պե րը, նպա տա կա
հար մա րեց նում ամ բող ջու թյամբ վերց րած 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը։ Հնա րա վո րու
թյուն է ստեղծ վում կա պե լու առար կա նե րը 
մի մյանց հետ։ Այս պես, «Մա թե մա տի կա» 
և «Երաժշ տու թյուն» առար կա նե րի միջև 
ստեղծ վում են՝

 Հաս կա ցո ղա կան կա պեր՝ ընդ հա նուր 
հաս կա ցու թյուն նե րի ձևա վո րում 

Տե սա կան կա պեր՝ գի տե լիք նե րի հա
մա կար գեր

Փի լի սո փա յա կան կա պեր՝ ար տա ցո լող 
դի ա լեկ տի կայի կա տե գո րի ա նե րը (ձև – 
 բո վան դա կու թյուն, պատ ճառ –  հետ ևանք, 
մաս  – ամ բողջ և այլն)։ 

Ե րաժշ տու թյան դա սե րին հա ճախ են 
կի րառ վում ժո ղովր դա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան տար րեր՝ մերթ– մերթ հն չյուն ներ, 
առած ներ, համ րան քա խաղ, ասաց վածք
ներ։ Նրան ցում առ կա ռիթ մը նպաս տում է 
այն հի շե լու, իսկ հի շո ղու թյու նը վար ժեց
նե լով՝ կրկն վում է թվե րի հա ջոր դա կա նու
թյու նը։ 

Որ պես օրի նակ՝ վերց նենք կրկ նու թյու
նը։ Հատ կա պես ժո ղովր դա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րում հա ճախ կրկն վում է ոչ 
մի այն առաջին տողը, այլև երաժշ տա կան 
տեքս տը։ Սրան կա րե լի է զու գա հե ռել ան
վերջ պար բե րա կան կո տո րակ նե րը.

1
— = 0.111111.....
9

1
— = 0.010101.....
92

1
— = 0.012345678901234567890.....
82

Ան վերջ տաս նոր դա կան կո տո րակ նե
րը կա րե լի է զու գա հե ռել նաև ռիթ մի հետ։ 

Վե րա ծե լով երաժշ տու թյան` հն չյուն
նե րի ներ քո լուծ վում է եր կու թե մա, եր կու 
բնույթ՝ մա ժո րային և մի նո րային։ Այս հա
կա դիր հաս կա ցու թյուն նե րը առ կա են և 
մա թե մա տի կա յում։ Այ սինքն` ընդ հա նուր 
հաս կա ցու թյուն նե րը, գի տե լի քի հա մա
կար գե րը, որոնք ըն կած են կա պե րի հիմ
քում, տե ղե կատ վու թյան մա տա կա րար են 
ու սում նա կան նյու թը յու րաց նե լիս։

 Փո խա դարձ կա պե րով պայ մա նա վոր
ված` կար ևոր է և ժա մա նա կային գոր ծո նը՝ 
ինչ պես են յու րաց ված ընդ հա նուր հաս
կա ցու թյուն նե րը, որն է առաջ նային ու
սուց ման ժամ կետ նե րով, ինչ քան եր կար է 
տևում նրանց փո խազ դե ցու թյու նը։

 Կա րե լի է ասել՝ երաժշ տու թյու նը մա
թե մա տի կա կան է, իսկ մա թե մա տի կան՝ 
երաժշ տա կան, քա նի որ եր կու սում էլ իշ
խում է գա ղա փա րը։ Տո նայ նու թյան մեջ 
առ կա է աս տի ճան նե րի որո շա կի թիվ՝ 
բնու թագր վող հա մա պա տաս խան կախ
վա ծու թյուն նե րով և հա մե մա տա կան հա
րա բե րու թյուն նե րով։ Ռիթ մը բա ժա նում է 
ժա մա նա կը մի ա վոր նե րի և նրանց միջև 
ստեղ ծում թվային կա պեր։ Երաժշ տու թյան 
ձևը հիմն ված է դի ա լեկ տի կա կան կա տե
գո րի ա նե րի՝ նմա նու թյուն– տար բե րու թյուն, 
մաս –ամ բող ջու թյուն գա ղա փար նե րին, 
որոնք գոր ծում են և մա թե մա տի կա յում, 
հան գեց նում բազ մու թյուն, սի մետ րի ա հաս
կա ցու թյուն նե րի իմա ցու թյա նը։ 

Ե րաժշ տու թյան մեջ ամ բող ջա կա նու
թյու նը կազ մող մա սե րի տե ղադ րու մը հա
ջոր դա կան և խիստ կար գով պայ մա նա
վո րում է հա մա կար գը։ Մա թե մա տի կա յում 
թվե րի, նշան նե րի աշ խար հը նույն պես հա
մա կարգ ված է, փոխ պայ մա նա վոր ված։ 

Որ պես օրի նակ՝ դի տար կենք վա րի ա ցի ան։
 Վա րի ա ցի ան երաժշ տա կան ստեղ ծա
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գոր ծու թյան ձև է, որը կազմ ված է մի քա նի 
մա սե րից, որոն ցից յու րա քան չյու րը հն չում 
է փո փո խու թյուն նե րով։ Կա երեք վա րի ա
ցի ա՝ մե ղե դի ա կան, ռիթ միկ, ներ դաշ նակ։

 Կոմ պո զի տո րը, որը որ ևէ թե մա է մշա
կում, կա րող է վա րի ա ցի այի են թար կել դրա 
մե ղե դա կան պատ կե րը, փո փո խել ռիթ
մը և հար մո նի ան։ Օրի նակ` Լ. Բեթ հո վե
նի ին նե րորդ սիմ ֆո նի ան « Գո վեր գու թյուն 
առ ու րա խու թյուն» երաժշ տա կան թե մայի 
վա րի ա ցի ա ներ է։ 

Ե րաժշ տա կան վա րի ա ցի ա նե րին կա
րե լի է զու գա հե ռել մա թե մա տի կա կան 
վա րի ա ցի ան՝ ասենք թվե րի նկատ մամբ։ 
Օրի նակ՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվան
շան նե րի մի ջո ցով կա րե լի է ստա նալ 100 
թի վը տար բեր վա րի ա ցի ա նե րով.

100 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9,
100 = 123 + 45 – 67 + 8 – 9,
100 = (1 + 2 +3 +4)2 = 13 + 23 + 33 + 43

 Մա թե մա տի կա յում առաջ նա հերթ տա
րա ծա կան ին տո ւի ցի ան և շարժ ման կա
տե գո րի ան ակն հայտ են և երաժշ տու թյան 
մեջ։ Չէ՞ որ երաժշ տու թյու նը գոր ծըն թա
ցային է. ներ դաշ նա կու թյու նը են թադ րում 
է ձայ նաս տի ճան նե րի մի ա վո րում հա
մահն չու թյան և նրանց օրի նա չափ հեր
թա կա նու թյուն, հա ջոր դա կան շար ժում։ 
Ներ դաշ նա կու թյու նը հա մա ձայ նեց նում 
է տա րա տե սա կը և նույ նիսկ հա կա ռակ, 
հա կա դիր տար րե րը՝ մի ա վո րե լով մեկ ամ

բող ջի։ Այդ ներ դաշ նա կու թյու նը կա րե լի 
է հաս կա նալ մա թե մա տի կայի դա սե րին 
ձևա վոր ված տրա մա բա նա կան, աշ խար
հա յաց քային մտա ծո ղու թյան մի ջո ցով։

 Մա թե մա տի կա և երաժշ տու թյուն մի ջա
ռար կա յա կան կա պե րում առանձ նաց նում ենք՝

• մի ջա ռար կա յա կան տե ղե կատ վու
թյու նը իբրև աղ բյուր ու սում նա կան առար
կայի թե ման ու սում նա սի րե լիս,

• բնույ թով տար բեր վող թե մա նե րի 
ու սում նա սի րում նույն հաս կա ցու թյուն նե
րի, օրենք նե րի, օրի նա չա փու թյուն նե րի 
կի րառ մամբ,

•  գի տե լիք նե րի հա մա կար գե րի 
ձևա վո րում և նրանց մի ջո ցով աշ խար հա
յաց քային ըն կալ ման ձևա վո րում։ 

Ե րաժշ տու թյան դա սե րի կար ևոր 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է էս թե տի
կա կան դաս տի ա րա կու թյու նը։ Զար գաց
նե լով սո վո րող նե րի զգա ցո ղա կան ոլոր
տը` ձևա վոր վում է իրա կա նու թյու նը ճիշտ 
ըն կա լե լու ըն դու նա կու թյուն՝ գե ղե ցի կը, 
ող բեր գա կա նը, զա վեշ տա կա նը, չա րը։ 
Դի նա միկ, ան ցու մային ճգ նա ժա մային 
ժա մա նա կը բարձ րաց նում է ին տո ւի ցի ան, 
փո խում է մտա ծո ղու թյան տրա մա բա նու
թյու նը, եր ևույթ նե րի խոր վեր լու ծու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, փո խում մար դու 
վե րա բեր մուն քի բնույ թը աշ խար հի հետ, 
ինչը հե տա դարձ կա պե րով ձևա վոր վում է, 
ան հրա ժեշտ է նաև մա թե մա տի կա յում։
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Роль межп ред мет ных свя зей в учеб ном про цес се

на при ме ре му зы ки с ма те ма ти кой
З. Его ян

 Межп ред мет ные свя зи поз во ля ют ор га ни зо вать учеб ный про цесс на и бо лее эф фек
тив но, де ла ют обу че ние бо лее фун да мен таль ным. Раз ви вая твор чес кие спо соб нос ти, 
фор ми руя ло ги чес кое мыш ле ни е, межп ред мет ные свя зи от ра жа ют единст во за ко нов 
при ро ды, вза и мос вязь форм дви же ния ма те ри и.

 Сис те ма зна ний ма те ма ти ки от ра жа ет це ле со об раз ность ок ру жа ю ще го нас ми ра, а 
му зы ка по мо га ет восп ри ни мать этот мир во всех его крас ках. Об щие на уч ные по ня тия 
за ко но мер нос ти, как ис точ ник ин фор ма ции межп ред мет ных свя зей, фор ми руя но вый 
ха рак тер от но ше ний с ди на мич но ме ня ю щим ся ми ром.

The role of interdisciplinary relations in the educational process
on the example of music with mathematics

 Z. Yegoyan
The interdisciplinary relations allow to organize the educational process more effectively, 

to make education more fundamental. The interdisciplinary relations, developing the creative 
abilities and forming the logical thinking, reflect the unity of the laws of nature, interconnec
tion of forms of the movement of substance. 

The system of knowledge of mathematics reflects the expediency of the environment, and 
the music helps to perceive this environment in all its colors. The common scientific notions 
of regularity, as a source of information of interdisciplinary relations, form a new character 
of relationship with the fast–changing world. 
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 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ի րա կա
նա ցող փո փո խու թյուն նե րը նոր պա հանջ
ներ են ա ռա ջադ րում բարձ րա գույն կր թու
թյա նը, ո րի կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից են 
ոչ մի այն ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վո րու մը, այլև կյան քի ա րագ փո փոխ վող 
պայ ման նե րին նրանց հար մա րու մը։ Աշ
խա տա շու կա յում մր ցակ ցու թյան ա ճը, նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում նե րը կր թա
կան հա մա կարգ թե լադ րում են հա մաշ
խար հային չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խան մաս նա գե տի պատ րաս տում` 
ու նակ մաս նա գի տա կան մշ տա կան ա ճի, 
սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան շար
ժու նու թյան, ի մա ցա կան, հոգ ևոր, սո
ցի ա լա կան, բա րո յա կան, մշա կու թային, 
ֆի զի կա կան ո լորտ նե րում ներ դաշ նակ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան։ Այս տե սան կյու
նից կր թու թյան սո ցի ալ– ման կա վար ժա
կան հիմ նախն դիր է դառ նում կր թա կան 
մի ջա վայր ան ձի ին տեգ րու մը և այդ մի ջա
վայ րում սո ցի ալ– հո գե բա նա կան և ու սում
նա մաս նա գի տա կան հար մա րու մը` որ պես 
շր ջա կա սո ցի ալ–բ նա կան մի ջա վայ րի 
զար գաց ման պայ ման նե րում նրա ներ դաշ
նակ կեն սա գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք։

«Ին տեգ րում» եզ րույթն ա ռա ջա ցել է լա
տի նե րեն «integracio» բա ռից, ո րը թարգ
մա նա բար նշա նա կում է մի ա վո րում։ 
Յու րա քան չյուր ան ձ հա մար վում է որ ևէ 
հա սա րա կու թյա նը լի ո վին կամ մա սամբ 
ին տեգր ված, ե թե նա գոր ծում է ը ստ այդ 
հա սա րա կու թյան կող մից ըն դուն ված նոր

մե րի և ար ժեք նե րի։
«Ին տեգ րում» բա ռը բազ մա թիվ գի տու

թյուն նե րի՝ փի լի սո փա յու թյան, հո գե բա նու
թյան, սո ցի ո լո գի այի, ման կա վար ժու թյան 
ու սում նա սի րու թյան ո լոր տում է։ Ման կա
վար ժու թյան մեջ ին տեգ րում հաս կա ցու
թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման նպա տակ
նե րի և սկզ բունք նե րի մի աս նու թյուն։ Բարձ
րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում ու սա նող նե րի ին տեգր ման 
կար ևո րու թյանն են ան դրա դար ձել ռուս 
ա կա նա վոր ման կա վարժ– գիտ նա կան
ներ Վ. Վ. Գու զե ևը, Վ. Մ. Պան ֆի լո վան, 
Ա. Ն. Ա վե րյա նո վան, Ս. Դ. Ա րտյո մո վան և 
այլք. նրանց հե տա զո տու թյան ար դյունք նե
րը փաս տում են, որ կր թա կան մի ջա վայր 
ու սա նող նե րի ար դյու նա վետ ին տեգ րումն 
այն ան հրա ժեշտ նա խա պայ մանն է, ո րն 
օգ նում է հեշ տու թյամբ հար մար վե լու կյան
քին` զար գաց նե լով հար մա րո ղա կան հնա
րա վո րու թյուն ներ, ո րն էլ իր հեր թին շատ 
ան հրա ժեշտ է ցան կա ցած ա ռա ջըն թա ցի 
հա մար։

 Բարձ րա գույն դպ րո ցի հա մար ար դի
ա կան այս հիմ նախնդ րի լու ծու մը պայ մա
նա վոր ված է ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին 
շր ջա նում ու սա նող նե րի` բու հի կր թա կան 
մի ջա վայր ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վետ կազ մա կեր պու մով, ո րն ա պա
հո վում է ե րի տա սարդ մաս նա գե տի անձ
նային ու մաս նա գի տա կան կա յա ցումն ու 
զար գա ցու մը։ 

Ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին շր ջա նում 

ԼԻ ԼԻ Ա ՎԵՐԴՅԱՆ

ԲՈՒ ՀԻ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅՐ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ– ՄԱՆ ԿԱ

ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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ու սա նո ղը պետք է ոչ մի այն ըն տե լա նա 
սո ցի ա լա կան նոր մի ջա վայ րին, այլև հաղ
թա հա րի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
առ կա մի շարք դժ վա րու թյուն ներ` կապ
ված ու սուց ման կազ մա կերպ ման բու հա
կան ձևե րի, գնա հատ ման նոր հա մա կար
գի, վե րահս կո ղու թյան ձևե րի, մե ծա ծա վալ 
տե ղե կատ վու թյան ի նք նու րույն յու րաց ման, 
ի նք նու րույն աշ խա տան քի պլա նա վոր ման 
և ի րա կա նաց ման հետ։ Ա ռա ջին կուր սի ու
սա նո ղը հայտն վում է իր հա մար մի ան գա
մայն նոր սո ցի ալ – մշա կու թային մի ջա վայ
րում, ո րում նա պետք է յու րաց նի վար քի 
հա մա պա տաս խան նոր մեր, ձևա վո րի իր 
սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը, դա սա վան
դող նե րի և հա մա կուր սե ցի նե րի հետ հաս
տա տի մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն ներ, 
ըն տե լա նա ներ բու հա կան մի ջա վայ րում 
ըն դուն ված ա վան դույթ նե րին (4)։ 

Հիմ նախն դիրն այ սօր, հի րա վի, ար դի
ա կան է և լուրջ մո տե ցում է պա հան ջում. 
մի կող մից` ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել 
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, սո ցի ալ– ման կա վար ժա կան 
ներ գոր ծու թյան ձևե րը, մյուս կող մից` ու
սում նա սի րել և բա րե լա վել սո ցի ալ–մշա
կու թային մի ջա վայ րի պայ ման ներն ու 
ու սա նող նե րի սո ցի ալ– հո գե բա նա կան 
հար մար մա նը նպաս տող մե թոդ ներն ու 
մի ջոց նե րը։

 Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը դի տարկ
վում է լայն և նեղ հա մա տեքս տում. լայն 
ի մաս տով սո ցի ա լա կան մի ջա վայրն ը նդ
գր կում է ե րկ րի տն տե սու թյու նը, սո ցի
ա լա կան ի րա զե կու թյունն ու մշա կույ թը, 
նեղ ի մաս տով ը մբռն վում են մարդ կային 
խմ բա վո րում նե րը, տվյալ դեպ քում բու հը` 
որ պես միկ րո հա մա կարգ։ Բու հի սո ցի ա
լա կան միկ րո հա մա կար գը որ պես օ ղակ, 
միջ նորդ է հան դես գա լիս ան ձի, տվյալ 

դեպ քում ու սա նո ղի և հա սա րա կու թյան 
միջև։ Մի ա ժա մա նակ այն ան ձի ձևա վոր
ման, կա յաց ման և զար գաց ման կար ևոր 
գոր ծոն է և նպաս տում է ու սա նող նե րի 
հոգ ևոր, բա րո յա կան, մար դա սի րա կան 
ու մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը (6)։ 

Այս պի սով՝ բու հի կր թա կան մի ջա վայր 
ու սա նող նե րի ին տեգ րու մն ա նընդ հատ 
զար գա ցող գոր ծըն թաց է, ո րի ըն թաց
քում զար գա նում են ու սա նող նե րի ան հա
տա կան հատ կա նիշ նե րը, ճա նա չո ղա կան, 
կր թա կան և ու սում նա հե տա զո տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, հար մա րո ղա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րը, ու սում նա կան ծան րա
բեռն վա ծու թյունն ու սթ րե սը հո գե բա նո
րեն հաղ թա հա րե լու ու նա կու թյուն նե րը։ 

Ին տեգր վե լով կր թա կան մի ջա վայր` ու
սա նող նե րը ձեռք են բե րում գի տե լիք նե
րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ո րա կա պես նոր հա մա լիր, ի նչն էլ իր հեր
թին նպաս տում է ի նք նա զար գաց ման, սե
փա կան վար քի վեր լու ծու թյան, դժ վա րին 
ի րա վի ճակ նե րում ի նք նու րույն կողմ նո րոշ
վե լու և հա մա պա տաս խա նա բար՝ գոր ծե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը։ Կր թա
կան մի ջա վայր ար դյու նա վետ ին տեգ րու
մը նպաս տում է ու սա նող նե րի կր թա կան 
բարձր մա կար դա կի ձևա վոր մա նը և մաս
նա գի տա կան զար գաց մա նը։

 Մենք ա ռանձ նաց րել ե նք ու սում նա ռու
թյան ա ռա ջին շր ջա նում բու հի կր թամ շա
կու թային մի ջա վայր ու սա նող նե րի ին տեգր
ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հատ ման հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը` 

• ան ձի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան հար
մա րո ղա կա նու թյու նը (հու զա կան կա յու նու
թյու նը, դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր վա
ծու թյու նը, հա մար ժեք ի նք նագ նա հատ ման 
կա րո ղու թյու նը),
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•  բա րո յաէ թի կա կան հար մա րո ղա
կա նու թյու նը (սո ցի ալ–մ շա կու թային մի
ջա վայ րում ըն դուն ված նոր մե րի տի րա
պե տու մը, վար քի` ը ստ ի րա վի ճակ նե րի 
նպա տա կա հար մար դրս ևո րու մը),

•  հա ղոր դակ ցա կան հար մա րո
ղա կա նու թյու նը (հա ղոր դակ ցա կան պա
հանջ մունք նե րի առ կա յու թյու նը),

•  գործ նա կան աշ խա տանք նե րի 
կա տար մա նը հար մա րո ղա կա նու թյու նը 
(գործ նա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց ման հիմ նա կան ձևե րի, մե թոդ նե րի, 
ե ղա նակ նե րի տի րա պե տու մը), 

• ինք նա կա տա րե լա գործ ման և 
ի նք նա զար գաց ման ո ւղղ վա ծու թյու նը 
(գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րի գի տակ
ցու մը, կեն սա կան հե ռան կար նե րի առ կա
յու թյունն ու հս տա կու թյու նը),

• խմ բում ըն դուն ված լի նե լու ներ քին 
հա մոզ վա ծու թյու նը, իր կար գա վի ճա կից 
բա վա րար վա ծու թյու նը, կազ մա կերպ վա
ծու թյու նը, 

• ու սում նա կան պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում ակ տի վու թյու նը,

•  դա սա վան դող նե րի և դա սըն
կեր նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թը,

•  հու զա կան հո գե վի ճա կը, ներ քին 
տագ նա պի, ան հանգս տու թյան, լար վա
ծու թյան, բար դույթ նե րի ար տա հայտ վա
ծու թյու նը։

 Բու հի կր թա կան մի ջա վայր ու սա նող
նե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի ար դյուն
քը ու սում նա մաս նա գի տա կան գոր ծու նե
ու թյա նը հար մար ված ան ձն է, ո րն ու նակ 
է ին տեգր վե լու կր թամ շա կու թային տար
բեր մի ջա վայ րե րում` ա ռանց հո գե բա նա
կան բար դույթ նե րի ճկուն դրս ևոր վե լու 
կեն սա կան ի րա վի ճակ նե րում, հար մար 
վե լու բարձ րա գույն դպ րո ցի պայ ման

նե րին ու պա հանջ նե րին, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման ձևե
րին, ու նի ի նք նա կա ռա վար ման ո րակ
ներ և պահ պա նում է իր ան հա տա կա նու
թյու նը` յու րաց նե լով սո ցի ա լա կան տվյալ 
հան րու թյա նը բնո րոշ նոր մե րը, կա նոն
նե րը, կարծ րա տի պե րը, ա վան դույթ նե
րը, ար ժե քային գե րա կա յու թյուն նե րը։

Կր թա կան մի ջա վայր ու սա նո ղի ար
դյու նա վետ ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի բո
վան դա կու թյու նը սահ մա նե լիս պետք է 
հս տա կեց նել հետ ևյալ տե սան կյուն նե րը` 
ներխմ բային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թը, ու սա նո ղա կան խմ բե րի ներ քին 
ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րը, հո գե կան 
կար գա վո րիչ գոր ծա ռույթ նե րը, սո ցի ալ 
– մաս նա գի տա կան փոր ձի փո խանց ման 
ու ղի ով սո ցի ա լա կան հա սու նա ցու մը և 
անձնային կա յա ցու մը, ի նք նա զար գաց
ման, ի նք նա կա ռա վար ման, ի նք նի րաց
ման գոր ծըն թաց նե րի բնա կա նոն զար
գա ցում նե րը։ Ու սա նո ղի` սո ցի ա լա կան 
այդ մի ջա վայ րում ա ռանց դժ վա րու թյան 
ին տեգր վե լու հա մար դա սա վան դո ղից և 
ու սա նող նե րի հար մար ման գոր ծըն թա ցում 
շա հագր գիռ այլ սուբյեկտ նե րից պա հանջ
վում է ու սում նա սի րել այն դժ վա րու թյուն
նե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լիս, ո րո նել 
դրանց հաղ թա հար ման ու ղի նե րը։ Ա կն
հայտ է, որ նոր մի ջա վայ րում ու սա նող նե
րին դրա կան լից քեր է հա ղոր դում դա սա
վան դող – ու սա նող, ու սա նո ղա կան խումբ 
 – ու սա նող, ու սա նող – ու սա նող, բու հի 
կր թա կան մի ջա վայր – ու սա նող փո խազ
դե ցու թյուն նե րի բնույ թը։ Հար մա րո ղա կան 
մե խա նիզմ ներ ու նե ցող փո խազ դե ցու թյու
նը խթա նում է ու սա նո ղի ի նք նո րո շումն 
ու ի նք նի րա ցու մը, թույլ է տա լիս նպա
տակ ներ ա ռա ջադ րել և ի րա կա նաց նել 
դրանք։ Ը նդս մին հարկ է հաշ վի առ նել 
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այն հան գա ման քը, որ յու րա քան չյուր մար
դու հար մա րո ղա կան հնա րա վո րու թյուն
ներն ան հա տա կան են` պայ մա նա վոր ված 
ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րով, տա րի քով, 
ան հա տա կան– հո գե բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով, խմ բային գոր ծու նե ու
թյան տար բեր ձևե րում ը նդ գրկ վա ծու թյան 
փոր ձով։ Ա ռանց դժ վա րու թյան են հար
մար վում և ին տեգր վում այն ու սա նող նե րը, 
ով քեր հա ճա խել են մար զա կան և մշա կու
թային տար բեր հաս տա տու թյուն ներ, հա
սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ըն դար ձակ 
փորձ ու նեն։

Ար դյու նա վետ ին տեգր ման գոր ծըն
թա ցում ու սա նողն ի րաց նում է իր ներ քին 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, կա տա րե լա գոր
ծում է ու սում նա կան կա րո ղու թյուն ներն 
ու հմ տու թյուն նե րը, հա ղոր դակ ցու մը, 
հետ ևա բար ին տեգ րու մը դի տարկ վում է 
որ պես ան ձնային ի նք նի րաց ման փուլ։ 
Լ. Ա. Ան տո նո վան նշում է, որ ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյու նը, հար մա րումն ու 
ին տեգ րու մը, ի նչ պես նաև ի նք նի րա ցու մը 
մի մյանց փոխ կապ ված և փոխ պայ մա նա
վոր ված են (1)։ Ու սա նո ղի հար մար ման 
գոր ծըն թա ցի կար ևոր գոր ծոն է ռեֆ լեք

սի այի` ան ցա ծին, ի մա ցա ծին, իր կեն սա
փոր ձին ան դրա դարձ կա տա րե լու ու նա
կու թյան մա կար դա կը։ Այն ու սա նող նե րը, 
ո րոնք ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են բու
հա կան կյան քին, ա րա գո րեն հար մար վում 
են բու հի կր թամ շա կու թային պա հանջ նե
րին, սո վո րա բար ու նե նում են նաև ա ռա
ջա դի մու թյան բարձր մա կար դակ, պա
տաս խա նատ վու թյան զգա ցում, ձգ տում 
են ստեղ ծա գոր ծա կան ա ճի. նրանց մեջ 
ձևա վոր վում է ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան ար դյու նա վետ ոճ (2)։

Ս. Ա. Պա կու լի նան նշում է, որ ին
տեգրման ար դյուն քը մի կող մից` ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու
թյունն է, մյուս կող մից` ան հա տի ներ քին 
հո գե վի ճա կը, նրա հու զա կան– բա րո յա
կան դրա կան ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը (3)։ 

Այս պի սով` բու հում ա ռա ջին կուր սի ու
սա նող նե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի կա
ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է նրա սո ցի ա լա կան, սո ցի ալ 
–հո գե բա նա կան, ման կա վար ժա կան, ֆի զի
ո լո գի ա կան կող մե րի հա մա լիր ու սում նա սի
րու թյամբ և հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 
ու ձևե րի նպա տա կաս լաց կի րառ մամբ։
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 Со ци аль ные и пе да го ги чес кие осо бен нос ти про цес са ин тег ра ции

сту ден тов к об ра зо ва тель ной сре де ву за
 Л. Вер дян

В стат ье вы яв ле ны за да чи и проб ле мы пол но цен ной ин тег ра ции сту ден тов на на
чаль ном эта пе обу че ния в ву зе, ана ли зи ро ва ны его со ци аль ные и пе да го ги чес кие осо
бен нос ти. Так же обос но вы ва ет ся сущ ность по ня тия ин тег ра ция и расс мат ри ва ют ся 
кри те рии оцен ки про цес са ин тег ра ции сту ден тов в но вое об ра зо ва тель ное и вос пи та
тель ное прост ранст во.

Educational and pedagogical features of integration process

of the students into the educational environment
 L. Verdyan

The article reveals the challenges and problems of the students’ full integration at the 
initial stage of education, and its social and pedagogical features have been also analyzed. It 
also reveals the essence of the concept of integration and examines the criteria for assessing 
the integration of the first years students into the new educational and pedagogical environ
ment.
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Ժա մա նա կա կից ֆրան սե րե նում գո
յա կան նե րի ա ծա կա նա ցու մը կա րող է 
ի րա կա նա նալ հետ ևյալ ե ղա նակ նե րով` 
վեր ջա ծան ցում, կոն վեր սի ա, նախ դի րով 
կա ռուց վածք ներ։

 Վեր ջա ծանց ման ե ղա նա կով ա ծա կա
նաց ված գո յա կան նե րի ի նչ լի նե լը ոչ մի 
տա րա կու սանք չի ա ռա ջաց նում։ Ա ծա
կա նաց նող ա ծանց նե րի օգ նու թյամբ փո
խանց ված ձևերն ան խտիր բո լոր լեզ
վա բան նե րի կող մից դիտ վում են որ պես 
ա ծա կան ներ։ 

Ինչ վե րա բե րում է կոն վեր սի այի ե ղա
նա կով փո խանց ված գո յա կան նե րին, 
դրանց ի նչ լի նե լը մինչև օ րս էլ տա րա կար
ծու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս։ Կոն վեր
սիան այն եր ևույթն է, ե րբ բառն ան ցում է 
կա տա րում մեկ այլ քե րա կա նա կան կար գի` 
ա ռանց ձևը փո խե լու։ Սա այն դեպքն է, 
ե րբ ան ցումն առ կա է, բայց ցու ցի չը բա
ցա կա յում է։ Այս ե ղա նա կով գո յա կան նե
րի ա ծա կա նա ցու մը բա վա կան տա րա ծում 
ու նի ժա մա նա կա կից ֆրան սե րե նում, օր.` 
ռcharpe lilas, tasse Empire, prix Nobel, jupe 
soleil, caractère ours և այլն։ Այս բո լոր օ րի
նակ նե րը գոյ. + գոյ. կա ռույց ներ ե ն։ Եր
կու գո յա կան դր ված են ի րար կող քի, ը նդ 
ո րում` դրան ցից մեկն ա ռանց հո դի է ։

 Բազ մա թիվ լեզ վա բան ներ ի րենց աշ
խա տու թյուն նե րում ու շադ րու թյուն են 
դարձ րել գոյ. + գոյ. կա ռույց նե րում ե րկ

րորդ գո յա կա նի բնույ թին։ Սա կայն հար ցը 
վի ճե լի է և տա րա կար ծու թյուն նե րի աղ
բյուր։

 Դա մու րե տը և Պի շո նը, օ րի նակ, գտ
նում են, որ այս եր կու գո յա կան նե րից 
ա ռա ջի նը` հո դին ա վե լի մոտ գտն վո ղը, 
ա վե լի « գո յա կա նա կան» է, ի սկ ե րկ րոր դը` 
ա վե լի «ա ծա կա նա կան»։ Գիյո մի կար ծի
քով, ա ռանց հո դի գոր ծած ված գո յա կա նը 
«հ նա րա վոր» գո յա կան է` ի տար բե րու թյուն 
«ի րա կան» գո յա կա նի։ Ի րա կան գո յա կանն 
ու ղեկց վում է հո դով կամ այլ առ կա յաց նող
նե րով։ Գի յոմի կար ծի քով, ժա մա նա կա կից 
ֆրան սե րե նում հո դը դար ձել է գո յա կա նի 
ցու ցիչ, մինչ դեռ նախ կի նում այն գո յա կա նի 
առ կա յաց ման ցու ցիչն է ր։ Հետ ևա բար, ե թե 
գո յա կա նը գոր ծած ված է ա ռանց հո դի, այն 
ար դեն գո յա կան չէ։ Ի նչ վե րա բե րում է գոյ. 
+ գոյ. կա ռույց նե րում ե րկ րորդ գո յա կա
նի գոր ծա ռույ թին, ա պա, օ րի նակ, Գիյո մը, 
Գր ևի սը գտ նում են, որ ե րկ րորդ բա ղադ րի
չը պահ պա նում է գո յա կա նի ի մաս տային 
ար ժե քը, այն սոսկ կա տա րում է ա ծա կա նի 
գոր ծա ռույթ։ Գա լի շեն, Գի յոմը հա մա րում 
են, որ այն դառ նում է ա ծա կան։ Դա մու
րե տի, Պի շո նի կար ծի քով գո յա կա նը այդ
քան հեշ տու թյամբ գոր ծած վում է ա ծա կա
նա բար այն պատ ճա ռով, որ գո յա կան նե րը 
և ա ծա կան նե րը մի ը նդ հա նուր քե րա կա
նա կան դա սի են պատ կա նում։ Մա րու
զոն նշում է, որ բո լոր գո յա կան նե րը չեն, 

ՀԱՍ ՄԻԿ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ԳՈ ՅԱ ԿԱ ՆԻ ԿԱՐ ԳԻՑ Ա ԾԱ ԿԱ ՆԻ ԿԱՐԳ
Ա ՌԱՆՑ ՁԵՎԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ՓՈ ԽԱՆՑ ՎԱԾ 

ԳՈՒՅՆ ՆՇՈՂ ԲԱ ՌԵ ՐԻ Ի ՄԱՍ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՖՐԱՆ ՍԵ ՐԵ ՆԻ

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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որ կա րող են գոր ծած վել ա ծա կա նա բար։ 
Դրան ըն դու նակ գո յա կան նե րը մի ջան կյալ 
մի դաս են կազ մում գո յա կան նե րի և ա ծա
կան նե րի միջև։ Վեր ջա պես, փո խան ցում
նե րի տե սու թյու նը մշա կած լեզ վա բան նե
րը (Բալ լի, Տե նի եր) ե րկ րորդ բա ղադ րի չը 
հա մա րում են գո յա կա նի կար գից ա ծա կա
նի կար գը 0 (զ րո) ցու ցի չով փո խանց ված 
նշան։

 Հարկ է նշել, որ կոն վեր սի այի են են
թարկ վում ա ռա ջին հեր թին այն գո յա կան
նե րը, ո րոնք ձևա բա նա կան տե սա կե տից 
պարզ ե ն։ Ա մեն ի նչ կախ ված է տվյալ բա
ռի մո տի վա ցի այի տի պից և աս տի ճա նից։ 
Նման կա ռույց նե րի առ կա յու թյու նը ֆրան
սե րե նում մեկ ան գամ ևս վկա յում է, որ 
ֆրան սե րե նը զար գաց ման վեր լու ծա կան 
մի տում ներ ու նի։ Լե զուն ձգ տում է քե րա
կա նա կան հա րա բե րու թյուն ներ (տ վյալ 
դեպ քում` ո րո շիչո րո շյալ հա րա բե րու թյուն) 
ար տա հայ տել զուտ վեր լու ծա կան ե ղա նա
կով` բա ռե րի կար գի մի ջո ցով. ո րո շի չը հա
ջոր դում է ո րո շյա լին։ Գոր ծում է լեզ վա կան 
մի ջոց նե րի խնայո ղու թյան մի տու մը։

 Կոն վեր սի այի ե ղա նա կով փո խանց ված 
ձևե րը բա վա կա նին տա րա ծում ու նեն ար
դի ֆրան սե րե նում։ Ի մաս տային ա ռու մով 
դրանք շատ բազ մա զան ե ն։ 

Անդ րա դառ նանք ա ռար կայի գույն նշող 
փո խանց ված գո յա կան նե րին։

Ն ման ձևե րի հիմ քում միշտ ըն կած 
է ո րո շա կի ստո րո գե լի ա կան բա նաձև, 
տվյալ դեպ քում` qui a la couleur de, de la 
couleur de։ Օ րի նակ նե րը բա վա կա նին մեծ 
թիվ են կազ մում (մոտ 9 տաս նյակ)։ Նման 
կա ռույց նե րում ա ծա կա նի ար ժե քով սո վո
րա բար գոր ծած վում է իր գույ նով ա ռանձ
նա կի աչ քի ը նկ նող ա ռար կայի ան վա նու
մը։ Ա մե նից հա ճախ դա որ ևէ ծաղ կի կամ 
մր գի ան վա նում է ։

 Գո յա կա նը պահ պա նում է իր սե ռը և, 
այս պի սով, դառ նում է չփո փոխ վող ա ծա
կան, օր.` robe grenat, ռtoffe abricot, rubans 
paille, yeux noisette։ Այս գո յա կան նե րը (gre
nat, abricot, paille, noisette) գոր ծած ված 
են ա ծա կա նի ար ժե քով և նշում են ոչ թե 
տվյալ ա ռար կայի բնույ թը, այլ լոկ գույ նը։ 
Ա րժ ևոր վում է սոսկ գու նային հատ կա նի շը։ 

Այս ե ղա նա կով փո խանց վող ձևե
րում առ կա է ի մաս տային և ո ճա կան լա
րում։ Սրանք խիստ ար տա հայ տիչ ձևեր 
ե ն։ Երևույ թը ֆրան սե րե նի բա ռա կազ մի 
հարս տաց ման բա վա կա նին ար դյու նա
վետ ե ղա նակ նե րից է։ Են թարկ վե լով կոն
վեր սի այի` գո յա կա նը կորց նում է իր ա ռար
կա յա կա նու թյու նը, սե ռը, թի վը, դառ նում է 
չփո փոխ վող ա ծա կան։ Ֆրան սե րե նի քե
րա կա նա կան հա մա կար գում գո յա կա նը 
և ա ծա կա նը հա ման ման քե րա կա նա կան 
կար գեր ու նեն, և մի գու ցե հենց այդ պատ
ճա ռով է, որ գո յա կա նի ան ցու մը ա ծա կա
նի հեշ տու թյամբ է ի րա կա նա նում։ Հոդ
վա ծում ը նդ գրկ ված բա ռե րի գե րակշռող 
մե ծա մաս նու թյու նը բա ռա րան նե րում հա
վաստ ված է որ պես adjective invariable 
(չ փո փոխ վող ա ծա կան)։ Են թադ րում ե նք, 
որ ֆրան սե րե նի ա ծա կան նե րի մի խմ
բի` ը ստ սե ռի չփո փոխ վե լը (rouge, jaune, 
beige, rose, large, mince, angulaire և այլն) 
նույն պես նպաս տում է կոն վեր սի այի այս 
տե սա կի ի րա կա նաց մա նը։ Փո խանց ված 
բա ռե րը նշում են հատ կա նիշ և հան դես 
են գա լիս որ պես ո րո շիչ, ին չը, մեր կար ծի
քով, լի ո վին բա վա րար է դրանք ա ծա կան 
հա մա րե լու հա մար։

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց նում ե նք գույն 
մատ նան շող ա ծա կա նի ար ժե քով ա ռա վել 
գոր ծա ծա կան գո յա կան նե րի բա ռա ցան կը` 
ֆրան սե րեն և հայե րեն հա մար ժեք նե րով։
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Գո յա կան Չ փո փոխ վող 
ա ծա կան

Հա մար ժեք ներ
ֆ րան սե րեն հայե րեն

abricot m ծի րան abricot jaune tirant sur l’orange ծի րա նա գույն

acajou m կարմ րա փայտ, 
մա հո գե նի

acajou brun rougeâtre
կարմ րա փայ տի գույ նի, 
կարմ րա շա գա նա կա

գույն

amadou m ա բեթ amadou gris clair բաց մոխ րա գույն

amarante f թավ շե նի amarante rouge pourpre
ծի րա նի կար միր, մուգ 

կար միր

ambre սաթ (դե ղին) ambre jaune doré
ոս կու դե ղին, դեղ

նաոս կե գույն

ardoise f հեր ձա քար ardoise 1. gris bleuté, 2. noir
1. կարմ րա մոխ րա

գույն, 2. սև

aubergine f բադ րի ջան aubergine violet foncé մուգ մա նու շա կա գույն

aurore f լու սա բաց aurore
1. jaune doré, 2. rose 

brillant 

1. ոս կե գույն դե ղին, 
2. շող շո ղուն, վար դա

գույն
banane f ա դա մա թուզ (բա

նան)
banane jaune դե ղին

basane f դա բա ղած կա շի 
(ոչ խա րի)

basane
1. noirâtre, 2.hâlé, 

3.bronzé

1. ս ևա վուն, սևին 
տվող, 2. թուխ, 3. ար

ևից թխա ցած

bistre m bistre brun
շա գա նա կա գույն, սր

ճա գույն
bitume m 1. կուպր, 2. աս

ֆալտ
bitume 1. brun, 2.noir

1 . շա գա նա կա գույն, 
2. սև

brique f ա ղյուս brique rougeâ tre
կարմ րա վուն,ա ղյու սա

կար միր

cannelle f cannelle brun clair դարչ նա գույն

capucine f հնդ կո տեմ capucine jaune orangé դեղ նա նարն ջա գույն

caramel m կա րա մել caramel roux clair
կարմ րա գորշ, շի կա

կար միր

carotte f գա զար carotte roux orange
գա զա րա գույն, շի կա

կար միր

carmin m որ դան կար միր 
(ներկ)

carmin rouge vif
ալ, վառ կար միր, 

որ դան կար միր, բո սո
րա գույն

cerise f բալ cerise rouge assez vif
մուգ կար միր, բա լա

գույն

chamois m 1. քա րայծ, 2. 
թավ շա կա շի 

chamois jaune clair բաց դեղ նա գույն
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châtaigne f շա գա նակ châtaigne brun clair, marron շա գա նա կա գույն

chocolat m 1. շո կո լադ,  2. 
կա կաո

chocolat brun 
1. շո կո լա դա գույն, 2. 

կա կաոյի գույ նի

citron m կիտ րոն citron jaune կիտ րո նա գուն

crème f սեր, սե րուցք crème
blanc légèrement teinté 

de jaune
կ րե մա գույն, բաց դեղ

նա գույն
cyclamen m ալ պյան մա նու

շակ
cyclamen violet մա նու շա կա գույն

ébène f սևա փայտ, է բե նոս ébène noir foncé մուգ սև

feu m կրակ feu rouge orange vif
հ րա կար միր, հրա շեկ, 

բորբ, կրա կա գույն

feuillemorte f չոր տերև feuillemorte brun roux assez clair կարմ րա դարչ նա գույն

fraise f ե լակ fraise rouge tirant sur le violet, 
կարմ րա մա նու շա կա

գույն

framboise f 1. մո րի, 2. 
ա զնվա մո րի

framboise rouge foncé
մուգ կար միր, մո րե

գույն

garance f տո րոն garance rouge vif վառ կար միր

groseille f groseille rose vif voisin du rouge մուգ վար դա գույն

indigo m ին դի գո indigo
bleu foncé (avec des reflets 

violets)
մուգ կա պույտ, կապ
տա մա նուշա կա գույն

ivoire փղոսկր ivoire blanc laiteux կաթ նա ճեր մակ

jade m նեֆ րիտ (քար) jade vert sombre մուգ կա նաչ

jonquille f վայ րի նար գի զի 
տե սակ 

jonquille jaune vif վառ դե ղին

kaki խուր մա ճա պո նա կան kaki jaune orange խա կի գույ նի

mauve f փի փերթ mauve violet vif մա նու շա կա գույն

marron m շա գա նակ marron brun clair շա գա նա կա գույն

miel m մեղր miel jaune doré
դեղ նաոս կե գույն, մեղ

րա գույն

moutarde f մա նա նեխ moutarde jaune tirant sur le vert մա նա նեխ ագույն

nacre f սա դափ nacre
rouge claire aux reflets 

rappelant la nacre
սա դա փի վար դա գույն, 

սա դափա գույն

noisette f կա ղին noisette gris roussâtre
բաց շա գա նա կա գույն, 

խաժ

ocre f օխ րա ocre brun jaune ou orange
դեղ նա կար միր,օխ րա

յա գույն 

olive f ձի թապ տուղ olive vert tirant sur le brun
ձի թապտ ղա գույն,  դեղ

նա կանա չա վուն
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pastèque f ձմե րուկ pastèque rose վար դա գույն

perle f մար գա րիտ, մար
գար տա հա տիկ

perle blanc rosé brillant
մար գար տա գույն, մար

գարտա փայլ

pervenche f կու սա ծա ղիկ pervenche bleu mauve
բաց ե րկ նա գույն, 

մա նու շա կագույ նի  նր
բե րան գով

pie f կա չա ղակ pie noire et blanc
սև  սպի տակ, խա

տու տիկ

pistache f պիս տակ pistache vert, verdâtre
կա նաչ, պիս տա կի 

գույ նի

platine m պլա տին platine blanc grisâtre մոխ րաս պի տա կա գույն

ponceau m վայ րի կա կաչ ponceau rouge vif foncé
մուգ կար միր, վառ 

կար միր

poussin m ճուտ poussin jaune դե ղին

prune f սա լոր prune violet foncռ մուգ մա նու շա կա գույն

puce f լու puce brun rouge assez foncռ
 կարմ րա շա գա նա կա

գույն

réséda m հափ րուկ réséda vert jaunâtre դեղ նա կա նաչ

rouille f ժանգ rouille rouge brune
կարմր շա գա նա կա
գույն, ժան գա գույն

sable m ա վազ sable beige clair ա վա զա գույն

safran m քր քում, զաֆ րան safran jaune դե ղին

sang m ա րյուն sang rouge pourpre
ալ կար միր, բորբ, ար

նա բորբ, բո սոր
saphir m շա փյու ղա, սապ

ֆիր
saphir bleu կա պույտ

serin m դեղ ձա նիկ serin jaune clair et vif վառ դե ղին

soufre m ծծումբ soufre jaune clair բաց դե ղին

tabac m ծխա խոտ tabac brun rouge
դեղ նա դարչ նա գույն, 

դեղ նած խա խո տա գույն

tango m տան գո tango orange très vif շատ վառ նարն ջա գույն

tilleul m լո րե նի tilleul vert clair doux  մեղմ, բաց կա նաչ

tomate f պո մի դոր tomate rouge կար միր

topaze f տո պազ topaze jaune vif et transparent վառ դե ղին գույ նի

turquoise f փի րուզ turquoise bleu tirant sur le vert
փի րու զա կա պույտ, փի

րու զա գույն
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Վե րո հի շյալ նյու թի ու սում նա սի րու թյու
նը, ըն կա լու մը և ամ րապն դումն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով 
բա կա լավ րի ա տի ու սա նող նե րին հանձ
նա րա րում ե նք ան հա տա կան և խմ բային 
տա րաբ նույթ աշ խա տանք ներ։ Հաշ վի առ
նե լով այն հան գա ման քը, որ լեզ վի զար
գա ցու մը շա րու նա կա կան է և մնում է, 
ու սա նող նե րին ա ռա ջար կում ե նք գտ նել 
նմա նա տիպ նոր բա ռեր` որ պես աղ բյուր 
օգ տա գոր ծե լով ֆրան սի ա կան ժա մա նա
կա կից գրա կա նու թյան նմուշ նե րը, ի նչ պես 
նաև` ֆ րան սե րե նի նո րա բա նու թյուն նե րի 

բա ռա րան նե րը։ 
Ե թե աշ խա տում ե նք թարգ ման չա կան 

խմ բե րում, ու սա նող նե րին ա ռա ջար կում 
ե նք ծա նո թա նալ, թե հայ լեզ վա բա նա կան 
գրա կա նու թյունն այս ա ռու մով ի նչ պի սի լու
ծում ներ է ա ռա ջար կում։ Մաս նա վո րա պես, 
Ա. Պ. Հայ րա պե տյա նի հե ղի նա կած «Ար դի 
հայե րե նի խոս քի մա սային տա րար ժեք բա
ռե րի բա ռա րա նը» (Եր., 1994) ծա ռայեց նում 
ե նք որ պես սկզբ նաղ բյուր`ֆ րան սե րեն
հայե րեն հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն
ներ են թադ րող ան հա տա կան և խմ բային 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լիս։ 

Գ րա կա նու թյուն
1. Ա թա յան Է., Լեզ վա կան աշ խար հի ներ քին կեր պա վո րու մը և ար տա քին վե րա բե րու թյու նը, 

Եր., 1981։
2. Bally Ch., Linguistique générale et linguistique française, 1932.
3. Guillaume G., Langage et science du langage, 1969.
4. Tesnière L., Eléments de syntaxe structurale, 1959.

Опыт семантического анализа существительных транспонированных

в категорию прилагательных при помощи конверсии
А. Галстян

В статье делается попытка семантиеского анализа сущесвительных транспонированных 
в категорию прилагательных без изменения формы на базе слов обозначающих цвет. 

Essay of the semantic analysis of nouns adjectivized by conversion
H. Galstyan

The phenomenon of transposition is rather common in modern French. Nouns adjectiv
ized by conversion can indicate color of object. 
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Յու րա քան չյուր դա րաշր ջան ա ռանձ
նա նում է ի րեն բնո րոշ զար գա ցում նե
րով, խն դիր նե րով ու մար տահ րա վեր նե
րով։ 

20–րդ դա րի դա րա կազ միկ խո շոր 
գի տա տեխ նի կա կան հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րը (40 –ա կան թվա կան նե րը հի
շար ժան են է ներ գի այի յու րաց մամբ, 
50 –ա կան թվա կան նե րը՝ տի ե զե րագ նա
ցու թյան բուռն զար գաց մամբ, 60 –ա կան
նե րը՝ կի բեռ նե տի կայի, մո լե կու լային 
կեն սա բա նու թյան գլ խապ տույտ հայտ
նա գոր ծու թյուն նե րով հիմք հան դի սա
ցան 70 –ա կան թվա կան ներն ան վա նե լու 
« կեն սա բա նու թյան դար», ի սկ 80 –ա կան 
թվա կան նե րին տե ղի ու նե ցած լրատ վու
թյան ան նա խա դեպ զար գա ցու մը 20–
րդ դա րը հռ չա կեց « տե ղե կատ վու թյան 
դար») թվում է, թե նպաս տել են, որ 
մարդ կու թյու նը ա ռա վել քա ղա քակրթ
ված ու կրթ ված դառ նա։ Սա կայն նոր 
քա ղա քակր թու թյան՝ եր րորդ հա զա րա
մյա կի հո լո վույ թում մարդն ա ռա ջըն թա
ցի զար գաց ման ճա նա պար հին բախ վել 
է իր կյան քին և ա ռող ջու թյա նը, ի նչ պես 
նաև կե ցու թյա նը սպառ նա ցող հրա տապ 
խնդիր նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի, 
ո րոնք են է կո լո գի ան, սնուն դը, մո դի
ֆի կաց ված և մու տա ցի այի են թարկ ված 
ժա ռան գա կա նու թյու նը, ան ցու մը խա
ռը տն տե սու թյան հա մա կար գի, կյան քի 
տևո ղու թյան կր ճա տու մը, բնակ չու թյան 
հի վան դու թյան և մա հա ցու թյան ա ճը, 
« քա ղա քակր թու թյան հի վան դու թյուն
նե րը»` ա թե րոսկ լե րոզն ու հի պեր տո

նի ան, ա լեր գի ան, ճար պա կա լումն ու 
շա քա րախ տը, նյար դային ու հո գե կան 
խա թա րում նե րը, ան կա յուն բա րո յա կան 
ի դե ալ նե րը, դե մոգ րա ֆի կա կան ճգ նա
ժա մը, ցածր կեն սա մա կար դա կը, ըն տա
նիք նե րի կազ մա լու ծու մը, ժո ղովր դա կան 
ա վան դույթ նե րի քայ քա յու մը և այլն։ Այս
պի սի խն դիր ներն ու շադ րու թյան են ար
ժա նի և հրա տապ լու ծում են պա հան ջում` 
կար ևո րե լով ան ձի ա ռող ջու թյան պահ
պա նումն այդ գոր ծոն նե րի փո խազ դե
ցու թյան պայ ման նե րում։ Ա ռող ջու թյան 
պահ պա նու մը և հա մա պա տաս խան 
վար քագ ծի ձևա վո րու մը սահ մա նում է 
«Վա լե ո լո գի ա» գի տու թյու նը։

« Վա լե ո լո գի այի ա ռանձ նա ցու մը որ
պես ի նք նու րույն գի տա կան բնա գա վա
ռի` պայ մա նա վոր ված է ա ռող ջու թյան 
խն դիր նե րի գլո բա լաց մամբ և Եր կիր 
մո լո րա կում մարդ կու թյանն ո ւղղ ված 
ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րով, ո րում 
հայտն վել է 21–րդ դա րի մար դը»1։

 Վա լե ո լո գի ան (լա տի նե րե ն «valeo»՝ 
ա ռողջ լի նել, և հու նա րեն «logos»՝ ո ւս
մունք, գի տու թյուն, բա ռե րից է) գի տու
թյուն կամ ո ւս մունք է ա ռող ջու թյան 
մա սին։ Վա լե ո լո գի ա հաս կա ցու թյու նը 
ա ռա ջին ան գամ ներ մու ծել է գի տու թյան 
մեջ բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
դե ղա բան–պ րո ֆե սոր Ի. Ի. Բրեխ մա
նը (1980)՝ սահ մա նե լով. « Վա լե ո լո գի այի 
հիմ քում ըն կած պետք է լի նի ա ռող ջու

1    Жетписбаев  Г.  А.,  Валеология:  учебное  пособие, 
Алматы, 2004, 121 с., с. 6.

Ա ՆՈՒՇ ՄԱՅԻ ԼՅԱՆ 

ՄԵ ԾԱ ՀԱ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂՋ ԱՊ ՐԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ 
ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՎԱ ԼԵ Ո ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՀԻՄ ՔԵ ՐԸ 
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թյան մա սին գի տու թյու նը»1։ 
Մի այլ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ վա

լե ո լո գի ա հաս կա ցու թյան ոչ բա վա րար 
ըն կա լու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել լեզ
վա կան թե րու թյամբ. «« Վա լե ո» բա ռը 
շեշ տը դնում է ոչ թե ա ռող ջու թյան, այլ 
ա ռողջ ապ րե լու վրա։ Այս տե ղից էլ բխում 
է ա ռա վել նեղ ներ կա յա ցու մը վա լե ո լո
գի այի մա սին՝ որ պես ա ռողջ ապ րե լա
կեր պի մա սին գի տու թյան, դրա հա մար 
խս տաց վում է վեր ջի նիս հս տակ ներ կա
յա ցու մը»2։ Այդ պի սով, նե ղա նում է հաս
կա ցու թյան հս տակ ներ կա յա ցու մը։

 Վա լե ո լո գի ա հաս կա ցու թյան մա սին 
ա ռա ջին ան գամ խոս վել է ԽՍՀՄ –ում։ 
Ա ռա ջին նե րից ե ղել է վի րա բույժ Նի կո
լայ Ա մո սո վը՝ նշե լով. « …անհ րա ժեշտ է 
ա ռող ջու թյու նը « չա փել», այլ ոչ թե բնու
թագ րել « հե տա դարձ» մե թո դով մինչև 
հի վան դու թյուն»3։ Մի ակ գոր ծը նրա 
կյան քում ե ղել է վի րա բու ժու թյու նը, ի սկ 
ա ռող ջու թյան խն դի րը նրա հա մար ե ղել 
է մի այն հո բի։ 

Վա լե ո լո գի ան իր գո յու թյան ա ռա ջին 
ի սկ օր վա նից հա կա մար տու թյան մեջ է 
ե ղել հի գի ե նայի կողմ նա կից նե րի հետ։ 
Նրանք չէ ին ըն դու նում նոր գի տու թյան 
գո յու թյու նը, հաս տա տում է ին, որ վա լե
ո լո գի ան « գո ղա ցել» է նրանց ու սում նա
սիր ման ա ռար կան։ Սա կայն քն նա դա
տում նե րի ար դյուն քում հի գի ե նի այի ոչ 
մի կողմ նա կից չկա րո ղա ցավ վի ճար կել 
այն փաս տը, որ հի գի ե նայի գո յու թյան 
150 տա րի նե րի ըն թաց քում չեն կա րո
ղա ցել ա ռանձ նաց նել ան հա տի ա ռող
ջու թյունն ա ռան ձին ա ռար կայի ու սում

1   Брехман И. И., Валеология, Санкт–Петербург, На-
ука, 1993, 170 с., с. 4.
2    Жетписбаев  Г.  А.,  Валеология:  учебное  пособие, 
Алматы, 2004, 121 с., с. 6.
3   http://holimed.lviv.ua/rus/r_08_san_005.html

նա սի րու թյու նից, ի սկ ու սում նա սիր ման 
ա ռար կան՝ ի նք նու րույն գի տու թյան գլ
խա վոր չա փա նի շից։ 

Պ րո ֆե սոր Սի լո ւյա նո վը, լի նե լով 
Ի. Ի. Բրեխ  մա նի, Յու. Պ. Լի սի ցինի 
ա ռաջին գրա խո սը, դրա կան վե րա
բեր մունք է ունեցել նրանց նկատ մամբ, 
մի ա ժա մա նակ փոր ձել է դա դա րեց նել 
տևա կան քն նա դա տում նե րը և իր նա
խա ձեռ նու թյամբ ա ռող ջու թյան մա սին 
գի տությունն ան վա նել է սա նո լո գի ա։ Նա 
այդ պի սի մո տեց մամբ ներ կա յաց րեց հան
րային ա ռող ջու թյան խնդիր նե րը։ Հան
րային ա ռող  ջու թյան մա սին գի տու թյու նը 
Յու. Պ. Լի սի ցի նը ևս ան վա նել է սա նո լո
գի ա։ 

Սա նո լո գի ան լա տի նե րե ն «sano»՝ բու
ժել, ա պա քի նել, բա ռից է։ Գ. Լ. Ա պա
նա սեն կոյի բնո րոշ մամբ. « Սա նո լո գի ան 
վա լե ո լո գի այի բժշ կա կան մասն է (գի
տու թյուն է ա ռող ջու թյան մա սին)։ Այն 
կա րե լի է սահ մա նել որ պես ան ձի ա ռող
ջու թյան պահ պան ման ու ամ րապնդ ման 
տե սու թյուն և պրակ տի կա՝ բժշ կա կան 
տեխ նի կա նե րի կի րառ մամբ»4։ 

Վ. Պ. Պետ լեն կոն, ով փոր ձել է զբա ղեց
նել ռու սա կան դպ րո ցում վա լե ո լո գի այի լի
դե րի դե րը, նշել է` «...վա լե ո լո գի ան բժշկա
կան ա ռող ջու թյունն է»։ Մ. Ա. Ար շավ ս կին 
և Ի. Մ. Վո րոն ցո վը ևս գտնում է ին, որ վա
լե ո լո գի ային վե րա բե րում են բժշ կա կան 
գի տե լիք նե րը, և այն ա ռան ձին գի տու
թյուն է։ Ի սկ Վ. Ա. Ա նան ևի, Լ. Ի. Բո ժո
վի չի կար ծի քով վա լե ո լո գի այի բժշ կա կան 
դա սա կար գումն ի վի ճա կի չէ ա պա հո վե լու 
բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան մա կար դա կը։ 
Խն դիրն այն է, որ վա լե ո լո գի ան գի տու
թյուն է ոչ թե բժշ կա կան գի տե լիք նե րի, 

4   Апанасенко Г. Л., Саналогия–медицинская часть ва-
леологии, Вестник БПА, Вып. 23, СПб., 1998, с. 23.
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այլ ա ռող ջու թյան պահ պան ման և ամ
րապնդ ման մա սին։

 Մար դու ա ռող ջու թյան ձևա վոր ման 
հայե ցա կար գային խն դի րը հիմն վել, 
մշակ վել և ներ կա յաց վել է Ի. Ի. Բրեխ
մա նի1 կող մից, ով ա ռա ջինն է (1982), 
որ ա ռա ջադ րել է հար ցեր գործ նա կա
նո րեն ա ռողջ մար դու ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման մե թո դո լո գի ա կան խնդ րի 
մա սին։ Ի. Ի. Բրեխ մա նի` 1987 թվա կա
նին « Նաու կա» հրա տա րակ չու թյու նում 
« Նե րա ծու թյուն վա լե ո լո գի այի մա սին. 
գի տու թյուն ա ռող ջու թյան մա սին» ա ռա
ջին մե նագ րու թյան տպագր վե լուց հե տո 
հիմ նա վոր վում է նոր գի տու թյան ան
հրա ժեշ տու թյու նը, հաս տատ վում է նոր 
գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյան նշա նա կու
թյու նը։ Ը ստ նրա՝ «...վա լե ո լո գի ան ան ձի 
ա ռող ջու թյան ձևա վոր ման, պահ պան
ման և ամ րապնդ ման մա սին գի տե լիք նե
րի ամ բող ջու թյունն է»2։ Ի. Ի. Բրեխ մա նին 
հա մա րում են վա լե ո լո գի այի « հայ րը»։ 
Սա կայն Ի. Ի. Բրեխ մա նի մա հից հե տո 
նրա գի տա կան ժա ռան գու թյան ծեծկռ
տու քը շա րու նա կում է սր ված մնալ։ Վա
լե ո լո գի ա յում բո լո րը ձգ տում է ին, որ գի
տա կան դափ նին մշակ վի ի րենց կող մից։ 
Բայց դժ բախ տու թյունն այն է, որ վա լե
ո լո գի այի «կ տու րը» նվա ճել է ին շա ման
նե րը, է քստ րա սենս նե րը, կա խարդ նե րը, 
ե րա զա հանն ե րը։ 

Ա վե լի ո ւշ վա լե ո լո գի ան նեղ սահ ման
մամբ ներ կա յաց րել են Գ. Ա. Կու րա ևը և 
Վ. Բ. Վոյ նո վը. « Վա լե ո լո գի ան գի տու

1    Брехман  И.  И.,  Философско–методологические 
аспекты проблемы  здоровья человека, Вопросы фило-
софии, № 2, СПб., 1982, с. 48–53.
2   Брехман И. И., Введение в валеологию: наука о здо-
ровье, Наука, 1987, 206 с., с. 4.

թյուն է, ո րի հիմ քում ըն կած է մար դու 
ա ռող ջու թյան մա սին ներ կա յա ցու մը, ո րն 
աշ խար հում ա նընդ հատ փո փոխ վում է և 
են թարկ վում է շր ջա կա մի ջա վայ րի հա
կա սա կան քա նա կու թյամբ գոր ծոն նե
րի ազ դե ցու թյա նը։ Գի տու թյուն է ան ձի 
ա ռող ջու թյան ձևա վոր ման, զար գաց ման 
և պահ պան ման մա սին»3։ 

Չ նա յած վա լե ո լո գի այի ե րի տա սարդ 
գի տու թյուն լի նե լուն՝ այն զար գա նում 
է բա վա կա նին դի նա միկ կեր պով։ Վա
լե ո լո գի ան իր մե թո դա բա նու թյամբ, 
խն դիր նե րով ու սում նա սիր վում է այլ 
գի տու թյուն նե րի կող մից, ի րենց տե սան
կյուն նե րով։

 Շա տերն են փոր ձել սահ մա նել 
« վա լե ո լո գի ա» հաս կա ցու թյու նը, սա կայն բո
լորն էլ ել նում են մի բա նից, որ այն գի տու թյուն 
է ա ռող ջու թյան մա սին։ «Այդ հատ կա նի շի 
պատ ճա ռով էլ վա լե ո լո գի ան ա ռանձ նա նում 
է պա թո լո գի այից` հի վան դու թյուն նե րի մա
սին գի տու թյու նից, սա նո լո գի այից` հի վան
դու թյուն նե րի կրկ նա կի պրո ֆի լակ տի կայի 
մա սին գի տու թյու նից»4։ Կար տա րած ված 
նաև այն կար ծի քը, որ «… վա լե ո լո գի ան չի 
կա րե լի շփո թել հո գե թե րա պի այի, կեն սա
բա նու թյան և է կո լո գի այի հետ»5։ 

Մար դու ա ռող ջու թյան մա սին գի տու
թյան ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րի զու գադ
րում ներ է ներ կա յաց րել Ռ. Ի. Այզ մա նը6՝

3   Кураев Г. А., Войнов В. Б., Валеология: словарь тер-
минов, Ростов–на–Дону, 2002, 91 с., с. 11.
4   Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., Валеология: состоя-
ния и перспективы развития: Здоровье человека–глав-
ная ценность, Вестник Балтийской Академии, Вып. 16, 
СПб., 1997, с.17.
5   Волков И. П., Размышления психолога о  сущности 
становления валеологии, Вестник БПА, Вып. 23, СПб., 
БПА, 1998, с. 47–49.
6  www.fond–ids.ru/index.php?option=com_content...
id...
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Գի տու թյան ո րո շա

կի հատ կա նիշ ներ

Բժշ կու թյուն

(կ լի նի կա կան, պրո

ֆի լակ տիկ, տե սա

կան, փոր ձա րա րա

կան)

Հի գի ե նա

(ը նդ հա նուր, կո մու նալ, 

սո ցի ա լա կան, ճա ռա գայթ

ման, սն ման, աշ խա տան

քային, դե ռա հա սու թյան)

Վա լե ո լո գի ա

(բժշ կա կան, ման կա վար

ժա կան, հո գե բա նա կան, 

է կո լո գի ա կան, կեն սա բա

նա կան)

Գի տու թյան հիմ

նա կան ո ւղ ղու

թյուն նե րը

Ա զա տում մարդ կանց 

հի վան դու թյուն նե րից, 

դրանց ախ տո րո շում, 

բու ժում և կան խար

գե լում

Մարդ կանց կեն սա գոր ծու

նե ու թյան ա ռողջ պայ

ման նե րի և կեն ցա ղային 

մի ջա վայ րի ու սում նա սի րում 

և ա ջակ ցում

Մար դու ա ռող ջու թյան 

ձևա վո րում, ամ րապն դում 

և պահ պա նում

Հիմ նա կան հայե

ցա կար գը, դոկտ

րի նան

Մար դը և նրա հի վան

դու թյու նը

Մար դը կեն սա գոր ծու նե ու

թյան ար դյու նա վետ պայ

ման նե րում և կեն ցա ղային 

մի ջա վայ րում

Մար դը, նրա ա ռող ջու

թյու նը և ա ռողջ ապ րե լա

կեր պը

Ու սում նա սիր ման 

օբյեկ տը
Հի վանդ մար դը

Մար դու կեն ցա ղային մի ջա

վայ րը և կեն սա գոր ծու նե ու

թյան պայ ման նե րը

Գործ նա կա նո րեն ա ռողջ 

մար դը

Ու սում նա սիր ման 

ա ռար կան

Մար դու հի վան դու

թյու նը, դրանց պատ

ճառ նե րը և զար գաց

ման մե խա նիզմ նե րը՝ 

ախ տո րո շում, բու

ժում, հի վան դու թյան 

կան խար գե լում

Մար դու կեն սա գոր ծու նե

ու թյան ա ռողջ պայ ման

նե րը և նրա կեն ցա ղային 

մի ջա վայ րի ար դյու նա վետ 

բնու թագ րում նե րը

Ա ռողջ մար դը և նրա 

ռե զերվ նե րը, դրանց գնա

հա տու մը, մար դու գոր ծա

ռու թային հնա րա վո րու

թյուն նե րի զար գա ցու մը և 

ամ րապն դու մը

Ու սում նա սիր ման 

մե թոդ նե րը

Ախ տո րոշ ման մե

թոդ նե րը, բու ժու մը 

և հի վան դու թյան 

կան խու մը

Ու սում նա սիր ման մե թոդ նե

րը՝ ստեղ ծե լու և ա ջակ ցե

լու ա ռողջ բնու թագր վող 

մի ջա վայր և կեն սա գոր ծու

նե ու թյան ար դյու նա վետ 

պայ ման ներ

Ա ռող ջու թյան ռե զերվ

նե րի քա նա կա կան և 

ո րա կա կան գնա հատ ման 

մե թոդ ներ, դրանց պրո

ֆի լակ տի կա՝ նոր մայից 

շե ղում նե րը նվա զեց նե լու 

և շտ կե լու հա մար

Ն պա տա կին հա

սա նե լու ու ղին և 

ար դյունք նե րը

Բ նակ չու թյան հի

վան դու թյուն նե րի, 

հաշ ման դա մու թյան և 

մա հա ցու թյան նվա

զե ցում 

Բ նակ չու թյան հի վան դու

թյուն նե րի, վնաս վա ծու

թյան և հաշ ման դա մու թյան 

նվա զե ցում

Բ նակ չու թյան ա ռող ջու

թյան ամ րապն դում
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Այս պի սով՝ վա լե ո լո գի ան սկզ բուն քո
րեն ա ռանձ նա նում է մյուս գի տու թյուն նե
րից, ո րոնք ու սում նա սի րում են մար դու 
ա ռող ջու թյան վի ճա կը։ Տար բե րու թյունն 
այն է, որ վա լե ո լո գի այի հե տաքրք րու թյան 
ո լոր տում են ա ռող ջու թյու նը և մար դու 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պը, բժշ կու թյան հա
մար՝ հի վան դու թյու նը և հի վան դը, հի գի
ե նա յում՝ մար դու կեն ցա ղային մի ջա վայրն 
ու կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րը։ 
Այս տե ղից էլ բխում են է ա կան տար բե
րու թյուն նե րը յու րա քան չյուր գի տու թյան 
ա ռար կայի, մե թո դի, օբյեկ տի, նպա տա կի 
և խն դիր նե րի միջև։ Մյուս կող մից էլ, չնա
յած վա լե ո լո գի այի գոր ծու նե ու թյան ա ռան
ձին ո լորտ լի նե լուն, դժ վար է տա րան ջա
տել վա լե ո լո գի այի հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կը հի գի ե նայի, սա նո լո գի այի, 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հե
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կից։

« Վա լե ո լո գի ան գի տու թյուն նե րի հա
մա լիր է կամ մի ջա ռար կա յա կան ո ւղղ
վա ծու թյուն, ո րի հիմ քում ըն կած է օր գան 
հա մա կար գե րի և ո ղջ օր գա նիզ մի հի գի
ե նիկ, հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան ռե զերվ նե րի 
ներ կա յա ցու մը, ա պա հո վում է ֆի զի ո լո գի
ա կան, կեն սա բա նա կան, հո գե բա նա կան 
և սոցմ շա կու թային զար գաց ման կա յու
նու թյունն ու ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը 
ներ քին և ար տա քին մի ջա վայ րե րի փո փո
խու թյուն նե րի պայ ման նե րում»1։ 

Ան ձի ներ քին և ար տա քին աշ խարհ
նե րի ին տեգր ված ձևի, և այդ աշ խարհ նե
րի մի ջա վայ րե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
ներ դաշ նա կու թյան աս տի ճա նով էլ պայ
մա նա վոր վում են ա ռող ջու թյան պահ պա
նումն ու ձևա վո րու մը։

 Ժա մա նա կա կից մո տեց մամբ վա լե ո լո

1    Вайнер  Э.  Н.,  Валеология:Учебник  для  вузов,  3–е 
изд., Москва,Флинта: Наука, 2005, 416 с., с. 20.

գի ան ո րոշ վում է կոնկ րետ սահ մա նում նե
րով՝ ել նե լով իր կա ռուց ված քի բաղ կա ցու
ցիչ մա սե րից, դրանք են` 

1. ա ռող ջու թյան մոր ֆո լո գի ա (ա նա
տո մի ա), 

2. ա ռող ջու թյան ֆի զի ո լո գի ա, 
3. ա ռող ջու թյան հո գե բա նու թյուն, 
4. ա ռող ջու թյան գե նե տի կա, 
5. ա ռող ջու թյան է կո լո գի ա,
6.  վա լե ո լո գի ա կան դաս տի ա րա

կու թյան և կր թու թյան շա րու նա կա կա նու
թյուն, 

7. ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա վո
րում2։ 

Ակն հայտ է, որ ա ռող ջու թյու նը վա լե ո
լո գի այի կար ևոր բա ղադ րիչն է, և «Վա լե
ո լո գի ա» գի տու թյունն ը նդ հան րաց նում է 
ա ռող ջու թյան մա սին գի տե լիք նե րը տար
բեր գի տա կան ո լորտ նե րից, և նրա նպա
տակն է մար դուն զի նել ա ռող ջու թյան 
ձևա վոր ման, պահ պան ման և ամ րապնդ
ման, օր գա նիզ մի ա ռող ջաց ման մա սին 
գործ նա կան ու տե սա կան գի տե լիք նե րով։ 

«Ա ռող ջու թյու նը հա մա լիր և դրա հետ 
մեկ տեղ բազ մա չափ դի նա միկ վի ճակ է, 
զար գա նում է կոնկ րետ սո ցի ա լա կան պայ
ման նե րում և է կո լո գի ա կան մի ջա վայ րում՝ 
գե նե տի կա կան նե րու ժի ի րաց ման գոր
ծըն թաց նե րով, թույլ է տա լիս ան ձին այս 
կամ այն աս տի ճա նով ի րա կա նաց նե լու 
կեն սա բա նա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծա
ռույթ ներ»3։ Այս սահ մա նու մը ներ կա յաց
նում է մար դու սո ցի ա լա կան ու կեն սա բա
նա կան է ու թյու նը և այն, որ սո ցի ա լա կան 
գոր ծո նը կեն սա բա նա կա նի հետ մի ա սին 
ազ դում են ան ձանց ապ րե լա կեր պի վրա, 
ի նչ պես նաև մատ նան շում է «Վա լե ո լո

2   Кураев Г. А., Войнов В. Б., Валеология:словарь тер-
минов, Ростов–на–Дону, 2002, 91 с., с. 11.
3   Митяева А. М., Здоровый образ жизни, Академиа, 
Москва, 2008, 144 с., с. 5.
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գի ա» գի տու թյան զար գաց ման ըն թաց քը 
« հա մա կար գայ նու թյան և դի ա լեկ տի կա
կան մո տեց ման հի ման վրա՝ գե նո տի պի, 
…մար դու օն տո գե նե զի հաշ վառ մամբ»1։ 
Ան հա տի ա ռողջ ապ րե լա կեր պի զար գաց
ման հե տագ ծի պա րա գա յում գե նե տի կա
կան, կեն սա բա նա կան և սո ցի ա լա կան 
բնույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կար
ևոր պայ ման ներ են վա լե ո լո գի ա կան մշա
կույ թի ներ կա յաց ման հա մար։ 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պու թյան (Ա ՀԿ) ըն դու նած բնո
րոշ մամբ « …ա ռող ջու թյու նը ֆի զի կա կան, 
հո գե կան և սո ցի ա լա կան կա տա րյալ բա
րե կե ցու թյան վի ճակ է, այլ ոչ թե մի այն 
հի վան դու թյուն նե րի ու ֆի զի կա կան թե
րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն, և ա ռանձ
նաց նում են ա ռող ջու թյան ե րեք հիմ նա
կան հատ կա նի շներ՝

1.  մար դու օր գան հա մա կար գե րի 
կա ռուց ված քայ նու թյուն և ֆունկ ցի ո նալ 
պաշտ պա նու թյուն,

2.  մի ջա վայ րին ան հա տա կան հար
մար վո ղա կա նու թյուն (ֆի զի կա կան և սո
ցի ա լա կան),

3. սո վո րա կան ի նք նազ գա ցո ղու
թյան պահ պա նում2։ 

Այս հատ կա նիշ նե րը վկա յում են, որ 
ա ռող ջու թյու նը վա լե ո լո գի ա կան մշա կույ
թի բա ղադ րիչ է։ Քա նի որ մար դու օր գան
նե րի, օր գան հա մա կար գե րի ֆունկ ցի ո նալ 
պաշտ պա նու թյու նը, հար մար վո ղա կա նու
թյու նը մի ջա վայ րին և ի նք նազ գա ցո ղու
թյան պահ պա նու մը պայ մա նա վոր ված են 
վա լե ո լո գի ա կան գի տե լիք նե րի ի մա ցու
թյամբ, ո րի ձեռք բե րու մը մշա կու թային եր

1  . Жетписбаев  Г.  А.,  Валеология:  Учебное  пособие, 
Алматы, 2004, 121 с., с. 7.
2   Наин А. А., Сериков С. Г., Проблема здоровья участ-
ников  образовательного  процесса,  Педагогика,  №6, 
Москва, 1998, с. 53–54.

ևույթ է ։
Մ. Ն. Պո լե տա ևան մար դու ա ռող ջու

թյու նը ներ կա յաց նում է բազ մա կող մա նի 
խն դիր՝ հետ ևյալ կող մե րով.

1.  հոգ ևոր– բա րո յա կան կողմ (կյան
քի ար ժեք նե րի հի ե րար խի ա), 

2. անձ նա կան կողմ (կեն սա գոր ծու
նե ու թյան ան հա տա կան ծրա գիր),

3.  սո ցի ա լա կան կողմ (սո ցի ալ– դե
րային ի նք նա կար գա վո րում), 

4. ին տե լեկ տո ւալ (տ րա մա բա նա
կան– ներ հայե ցո ղա կան մտա ծո ղու թյուն),

5.  հու զա կան (հու զա կան կա յու նու
թյուն),

6.  վե րար տադ րո ղա կան (հ նա րա վո
րու թյուն է վե րար տադ րու թյան և սերն դի 
դաս տի ա րա կու թյան),

7.  ֆի զի ո լո գի ա կան (բա ցա կա յու
թյունն է մոր ֆո լո գի ա կան և ֆի զի ո լո գի
ա կան ա րատ նե րի, ո րը թույլ չի տա լիս 
հար մար վել կյան քի պայ ման նե րին, ֆի զի
կա կան տո կու նու թյուն)3։

 Վե րոնշ ված խն դիր նե րում ևս ո րո շա կի 
դեր ու նի մշա կույ թը, քա նի որ մշա կույ թը 
ոչ մի այն վա լե ո լո գի ա կան գի տե լիք նե րի 
ի մա ցու թյունն է, այլ նաև վար քի հա մա պա
տաս խա նե ցումն է, ա ռող ջու թյան պահ
պա նումն ու ամ րապն դումն է՝ հիմն ված 
ար ժեք նե րի վրա։ Վա լե ո լո գի ան ա ռող ջու
թյու նը դի տար կում է նաև մշա կույ թի մա
կար դա կում։

«Ա ռող ջու թյուն» հաս կա ցու թյու նը՝ որ
պես մարդ կային մշա կույ թի բնա գա վառ, 
նե րա ռում է 3 բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ մար
մին, հո գի և բա նա կա նու թյուն, հետ ևա
պես ա ռող ջու թյու նը մի ա գու մարն է ֆի
զի կա կան մշա կույ թի (հ նա րա վո րու թյուն՝ 
կա ռա վա րե լու սե փա կան շար ժում նե րը, 

3    Полетаева  Н.  М.,  Валеологическая  диагностика  в 
школе, СПб., ЛОИРО, 1999, с. 67
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սե փա կան մար մինը), ֆի զի ո լո գի ա կան 
մշա կույ թի (հ նա րա վո րու թյուն է տա լիս 
կա ռա վա րե լու օր գա նիզ մի ֆի զի ո լո գի ա
կան գոր ծըն թաց նե րը և մե ծաց նել նրա ռե
զերվ նե րի ճկու նու թյու նը), հո գե կան մշա
կույ թի (հ նա րա վո րու թյուն՝ կա ռա վա րե լու 
սե փա կան զգա ցո ղու թյուն նե րը, զգաց
մունք նե րը, հույ զե րը), ին տե լեկ տո ւալ մշա
կույ թի (հ նա րա վո րու թյուն՝ կա ռա վա րե լու 
սե փա կան մտ քե րը), բա րո յա կան, սո ցի
ա լա կան մշա կույ թի (հ նա րա վո րու թյուն՝ 
կա ռա վա րե լու սե փա կան ար ժեք նե րի 
հա մա կար գը, ի րա կա նաց նել կեն սա կան 
ձգտում նե րը՝ պայ մա նա վոր ված վար քագ ծի 
շար ժա ռի թով)։

Մ շա կույ թի ան թրո պո լո գի այի ո լոր տի 
հե ղի նակ նե րը՝ Ա. Կրոե բե րը և Կ. Կլակ հո
նը1, մշա կու թային բո վան դա կու թյան ներ քո 
հաս կա նում են մարդ կանց սո ցի ա լա կան 
կյանք։ «Մ շա կույթ» տեր մի նը սո ցի ա լա կան 
ի մաս տով իր մեջ չի նե րա ռում ոչ մի գնա
հա տա կան, այլ վե րա բե րում է ցան կա ցած 
հա սա րա կու թյան կեն սա կեր պին ը նդ հան
րա պես»2։ Ու. Բե կե տայի կար ծի քով՝ մշա
կույ թը ար ժեք է, վար քագ ծի նորմ, ո րոնք 
կազ մա կեր պում են սո ցի ա լա կան կա պե րը։ 
Ը ստ Վ. Ս. Ստե պի նի` «...մ շա կույ թը սո ցի
ա լա կան կյան քի գենն է»3։ Յու րա քան չյուր 
մարդ, հա սա րա կու թյուն ու նի իր ապ րե
լա կեր պը, և ապ րե լա կեր պը կա ռու ցում են 
տար բեր մշա կու թային շեշ տադ րում նե րով։ 
Ա ռա ջին սահ մա նու մը մշա կույ թի մա սին 
տվել է Է. Թեյ լո րը, ով մշա կույ թը սահ մա
նել է որ պես գի տե լիք նե րի, ար վես տի, բա
րո յա կա նու թյան, ի րա վուն քի, սո վո րույթ

1   Kroeber A.  L., Kluckhohn CI. Cultural: A A Critical 
Review of Concepts and Definition,. N.Y., 1952, p.112.
2   Гуревич П. С., Философия культуры: Пособие для 
студентов гуманитарных Вузов, Москва, АО «Аспект– 
Прессե, 1994, 317с., с. 24.
3   Степин B. C., Личность в технотронную эпоху, На-
ука в России, 1993, №2, с. 35.   

նե րի հան րա գու մար, ո րը բնո րոշ է տվյալ 
հա սա րա կու թյա նը։ «Մ շա կույ թի կար գա
վո րիչ կո դե րով կա ռա վար վող մարդ կանց 
վար քը, գոր ծու նե ու թյու նը և շփում ներն 
ա պա հո վում են հա սա րա կու թյան, նրա 
բո լոր կա ռույց նե րի ու դրանց կա պե րի ար
տադ րո ղա կա նու թյու նը և վե րար տադ րո
ղա կա նու թյու նը։ Ստաց վում է, որ մարդն 
ու մարդ կու թյու նը սերն դից սե րունդ կա
ռա վար վում են ոչ մի այն գե նե տի կա կան 
կո դով, այլ գլ խա վո րա պես սո ցի ո կո դով՝ 
փո խան ցե լով մարդ կային փոր ձը։ Այդ պի
սով՝ կուլ տու րան հան դի սա նում է մարդ
կային կեն սա գոր ծու նե ու թյան (վար քի, շփ
ման և գոր ծու նե ու թյան) պատ մա կա նո րեն 
զար գա ցող ար տա կեն սա բա նա կան սո ցի
ա լա կան ծրա գիր։ Դեռ ա վե լին՝ կուլ տու
րան սահ մա նում են որ պես ին ֆոր մա ցի ոն 
կո դե րի հա մա կարգ, ո րը կա յու նաց նում է 
կեն սա կան սո ցի ա լա կան փոր ձը և դառ
նում դրա ամ րա կայ ման մի ջոց»4։ Այս պի
սով՝ մար դու կեն սա կեր պի ի նք նի րաց վե լի
ու թյունն ա պա հով վում է սոցմ շա կու թային 
բա ղադ րի չում։ Ան ձի ա ռողջ ապ րե լա կեր
պի մշա կույթն ը նդ հա նուր մշա կույ թի մասն 
է, ո րն ար տա հայ տում է նրա զար գաց ման 
վի ճա կը։ Այդ վի ճա կը բնու թագր վում է 
ե րկ րի պատ մամ շա կու թային, էթ նո հո գե
բա նա կան գոր ծոն նե րով, ֆի զի կա կան 
մշա կույ թով, սո ցի ալ– հոգ ևոր ար ժեք նե
րով, ա ռօ րյա կեն սա գոր ծու նե ու թյամբ, 
ֆի զի կա կան և հո գե ֆի զի կա կան ա ռող ջու
թյամբ, տե ղե կատ վու թյան ար դյունք նե րով։ 

Փի լի սո փա նե րի հա յացք նե րի հա մա
ձայն՝ ցան կա ցած մշա կույթ նման է ե րեք 
բլոկ նե րի կա ռուց ված քին՝ մի ջուկ, տար
րեր, պաշտ պա նո ղա կան ար գե լա գիծ։ 
« Մի ջու կը ժո ղովր դի հո գին է, բնա վո

4   Հակոբյան Սանդրո, Փիլիսոփայության դասընթաց, 
Ուսումնական  ձեռնարկ  բուհերի  ուսանողների 
համար, Եր., 2005, 408 էջ, էջ 213:
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րու թյու նը, խառն ված քը, հո գե հու զա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը։ Դա գի տե լիք նե
րի գու մարն է, որ փո խանց վում է սերն դից 
սե րունդ, ո րը թույլ չի տա լիս սո ցի ու մին 
տրոհ վել, ա պա հո վում է նրա ի նք նա վա
րու թյու նը։ Այդ հոգ ևոր ի մու նի տետն ա ճում 
է ժո ղովր դի էթ նո սի հետ։ Մի ջու կը նե րա
ռում է ոչ մի այն գի տե լիք նե րի հա մա կար
գը, այլ նաև հու զա կան–գ նա հատ ման վե
րա բեր մուն քը նրանց հան դեպ։ Հույ զե րը 
մեծ դեր են խա ղում ժո ղովր դի կյան քում, 
ա ռա ջաց նում են զգա ցում ներ տվյալ էթ նո
սում։ Սո վո րա բար մար դիկ կա ռա վար վում 
են հետ ևալ գոր ծոն նե րով՝ կլի մա, կրոն, 
օ րենք ներ, սո վո րույթ նե րով կա ռա վար վող 
սկզ բունք ներ, ան ցյա լի օ րի նակ, նոր մեր, 
սո վո րու թյուն… Դրանք ձևա վո րում են ժո
ղովր դի հո գին։ Որ պես կա նոն, պատ ճառ
նե րից մե կը ա մե նագլ խա վորն է։ Օ րի նակ՝ 
վայ րե նի նե րը իշ խում են կլի մայի հիմ քով, 
չի նա ցի նե րը՝ սո վո րույթ նե րի, ճա պո նա ցի
նե րը՝ օ րենք նե րի։ Հին Հռո մում իշ խում է ին 
հին կա ռա վար ման և նոր մե րի սկզ բունք
նե րը։ ՌԴ –ում միշտ գե րիշ խել են կրո նը, 
ա վան դույթ նե րը և ան ցյա լի օ րի նակ նե րը։ 
Եվ ի նչն է կար ևոր, որ յու րա քան չյուր ե րկ
րի կյան քում գոր ծում է ո րո շա կի հոգ ևոր 
դր վածք՝ «յու րայի նի» և «օ տա րի» գա ղա
փա րը, ին չը սո վո րա բար լի նում է ե րկ րում։ 
Տար րերն են բա րո յա կա նու թյու նը, գի տու
թյու նը, փի լի սո փա յու թյու նը, ար վես տը, 
ման կա վար ժությ ու նը, կրո նը…։ Տար րե րը 
զար գա նում են ան հա մա չափ, ո րոն ցում 
ևս կա ի րենց լի դե րը, ժո ղովր դի դեմ քը 
ո րո շո ղը։ Դա ժո ղովր դի խառն ված քային 
ի մու նի տետն է։ Պաշտ պա նա կան ար գե
լա գի ծը հոգ ևոր, բա րո յա կան, սո ցի ա լա
կան և ին տե լեկ տո ւալ ա վան դույթ ներն են, 
ո րոնք պաշտ պա նում են մի ջու կը ար տա
քին աշ խար հից, ա պա հո վում են հա սա

րա կու թյան հար մա րե ցու մը փո փոխ վող 
պայ ման նե րին, ին չը հա սա րա կու թյան 
սո ցի ա լա կան ի մու նի տետն է»1։ Այս ի մաս
տով մշա կույ թը մար դու կե ցու թյան ձևն ու 
մի ջոցն է ։

 Մե ծա հա սակ նե րի ա ռողջ ապ րե լա
կեր պը մշա կույ թի հետ հա րա բեր վում է՝ 
ել նե լով ապ րե լա կեր պի գոր ծա ռու թային 
կա ռուց ված քից, ո րի տար րերն ե ն՝ աշ խա
տան քային, ին տե լեկ տո ւալ, ու սում նա կան, 
ըն տա նե կան, կեն ցա ղային, հու զա կան, ֆի
զի կա կան ակ տի վու թյան, վար քագծային, 
բա րո յա կան, սո ցի ա լա կան և այլն։ Մե ծա
հա սակ նե րի ա ռողջ ապ րե լա կերպն այս 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ձևե րում պետք է 
ո ւղղ ված լի նի ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
ու բա րե լավ մա նը, ո րո շում ներ կա յաց նե
լուն և խն դիր ներ լու ծե լուն, կեն սա կան 
ու ժե րի դրս ևոր մա նը, հա ղոր դակց ման և 
մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի կար գա վոր մա նը, կյան քի ըն կալ մա նը, 
բազ մա կող մա նի սո ցի ա լա կան ակ տի վու
թյա նը, ան ձի ներ դաշ նակ զար գաց մա
նը, ի նք նա ճա նաչ մա նը, ո րոնք մշ տա պես 
ուղեկց վե լու են ան ձի ներ քին ռե զերվ նե րի 
հար մար ման հնա րա վո րու թյամբ և ի նք
նա զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րով։ Մյուս 
կող մից էլ մե ծա հա սակ նե րը նպաս տում են 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վոր
ման մե խա նիզ մին հա մա պա տաս խան սո
ցի ա լա կան դե րե րի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա
կա նաց մամբ՝ որ պես ծնո ղի, պա պի կի կամ 
տա տի կի, աշ խա տակ ցի, քա ղա քա ցու, 
ծա ռայո ղի և այլն։ Այս ի մաս տով էլ կար
ևո րում ե նք ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ձևա
վոր ման հիմ քում Սոկ րա տե սի՝ « մա՛րդ, ճա
նա չի՛ր ի նքդ քեզ» և Կոն ֆու ցի այի՝ « մա՛րդ, 
ա րա րի՛ր քեզ» դրույթ նե րը, ո րոնք դառ նան 

1   Ананьев Б. Г., О проблемах современного челове-
кознания, Москва, Наука, 1997, 380 с., с. 48.
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մար տա վա րա կան դրույ թը յու րա քան չյուր 
ան ձի ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մշա կույ թի 
ձևա վոր ման հե տագ ծում՝ « Մա՛րդ, ճա նա
չի՛ր և ա րա րի՛ր քեզ» կար գա խո սով։ 

Այս պի սով՝ վա լե ո լո գի ան գի տու թյուն է 
ա ռող ջու թյան ձևա վոր ման, պահ պան ման 
և ամ րապնդ ման մա սին, մի ա ժա մա նակ 
նրան բնո րոշ է մի ջա ռար կա յա կան ո ւղղ
վա ծու թյու նը, քա նի որ հիմ քում ըն կած է 
մար դու օր գան հա մա կար գե րի և ո ղջ օր
գա նիզ մի հի գի ե նիկ, հո գե ֆի զի ո լո գի ա
կան ռե զերվ նե րի ներ կա յա ցու մը, ո րոնք 
զար գա նում են գե նե տի կա կան, կեն սա
բա նա կան, հո գե բա նա կան և սոցմ շա կու
թային պայ ման նե րում։ Նշ ված պայ ման
ներն էլ կար ևոր հենք են վա լե ո լո գի ա կան 
մշա կույ թի հա մար։ Վա լե ո լո գի ա կան մշա

կույթն էլ ը նդ հա նուր մշա կույ թի մասն է, 
քա նի որ ան ձի կեն սա կեր պի ի րաց վե լի
ու թյունն էլ ըն թա նում է սոցմ շա կու թային 
բա ղադ րի չում, ո րը բնու թագր վում է տվյալ 
հա սա րա կա կան–տն տե սա կան հա սա րա
կար գում մարդ կանց կեն սա գոր ծու նե ու
թյան ձևե րի, պատ մամ շա կու թային, էթ
նո հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րով, հոգ ևոր 
ար ժեք նե րով, ֆի զի կա կան և հո գե կան 
ա ռող ջու թյամբ, ա ռօ րյա կեն սա գոր ծու
նե ու թյամբ։ Ի սկ մե ծա հա սակ ներն ի րենց 
կեն սա գոր ծու նե ու թյամբ, ապ րե լա կեր պով, 
ստանձ նած դե րե րով հա րա բեր վում են մշա
կույ թի հետ, մյուս կող մից էլ՝ ա ռողջ ապ րե
լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վոր ման մե խա
նիզ մի ստեղ ծողն են դառ նում։
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Valueological Grounds for the Culture of Healthy Lifestyle for Adults
A. Mayilyan 

This article discusses foundations of valueology as a separate field of study, touching 
upon the concepts of individual health and a healthy lifestyle as components of valueological 
culture and human culture, as well as discusses the role of adults’ healthy lifestyle in cultural 
relations and in the mechanism of cultural development.

 Ва ле о ло ги чес кие ос но вы в куль ту ре здо ро во го об ра за жиз ни вз рос лых 
А. Ма и лян

В стат ье расс мат ри ва ют ся ос но вы ста нов ле ния ва ле о ло гии как от дель ной на у ки, по
ня тия «з до ров ье лич нос ти» и «з до ро вый об раз жиз ни» как ком по нен ты ва ле о ло ги чес
кой и че ло ве чес кой куль ту ры, а так же бы ла исс ле до ва на роль здо ро во го об ра за жиз ни 
вз рос лых в ус та нов ле нии куль тур ных от но ше ний, а так же в соз да нии ме ха низ ма куль
ту ры.
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 Հա կա հու մա նիս տա կան գոր ծըն թաց
նե րը մեծ զար գա ցում ներ ու նե ցան XX դա
րում և շա րու նակ վում են XXI դա րաշրջա
նում՝ մարդ կու թյա նը պատ ճա ռե լով 
բա  զում դժ վա րու թյուն ներ, ո չն չաց նե լով 
բա րո յա կան և կուլ տու րա կան ար ժեք նե րը։ 

Մաս նա գետ նե րը գտ նում են, որ հա
կա հու մա նիս տա կան դրս ևո րում նե րին 
դի մա կայե լու ար դյու նա վետ մի ջոց է ե րե
խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի կր թու թյան 
հու մա նա ցու մը [1]։

 Դա րեր ի վեր մարդ կու թյու նը հու մա
նիս տա կան գա ղա փար ներ է սեր մա նել 
ե րե խա նե րի մեջ և, պա տա հա կան չէ, որ 
ան ձի դաս տի ա րա կու թյու նն ա մեն մի հա
սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա
կան, ման կա վար ժա կան կար ևոր հիմ
նախն դիր նե րից է, ո րը վա ղուց ի վեր ձեռք 
է բե րել ման կա վար ժա կան գի տու թյան 
խնդ րա կա նի կար գա վի ճակ։ Մի շարք հե
տա զո տա կան աշ խա տանք ներ լու սա բա
նում են տր ված գի տա հար ցի փի լի սո փա
յա կան, ման կա վար ժա կան կող մե րը [2, 3, 
4]։

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյու նը՝ 
որ պես կր թու թյան բա ղադ րա մաս, ու նի 
մեծ նե րուժ ի րա կա նաց նե լու ան ձի ձևա
վո րու մը և զար գա ցու մը հու մա նիս տա կան 
սկզ բունք նե րով, բա րո յա կան նոր մե րով 
և պա հանջ նե րով։ Այ սօր այդ նոր մե րը և 
պա հանջ նե րը ա ռա ջադ րում են հա սա րա
կու թյա նը։ 

Միև նույն ժա մա նակ ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում օ լիմ պիզ

մի գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը, կեն սա
գոր ծու մը բա վա կա նին բարդ է և դժ վար, 
քան զի վերջ նա կա նո րեն մշակ ված չեն 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան և օ լիմ
պիզ մի հու մա նիս տա կան գի տա մե թո դա
կան հի մունք նե րը, ո րոնք պետք է ի րա կա
նաց նել ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րում։ 
Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է հու մա նաց նել 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան բո վան
դա կու թյու նը օ լիմ պիզ մի գա ղա փար նե րով, 
մշա կել դա սըն թա ցի և ար տա դա սա րա նա
կան աշ խա տանք նե րի հու մա նիս տա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ, գնա հատ ման և հսկ ման 
չա փո րո շիչ ներ [5, 6]։

Գ րա կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը [7] 
թույլ է տա լիս նշել, որ օ լիմ պի ա կան կրթու
թյու նը՝ որ պես ա ճող սերն դի դաս տի ա րա
կու թյան կար ևոր գոր ծոն, ան ցել է զար
գաց ման ե րեք փուլ՝ 

1. Օ լիմ պի ա կան կր թու թյան գա ղա
փար նե րի սկզբ նա վոր ման՝ VIII դ. մ.թ.ա. 
մինչև մ.թ. IV դար։ 

2. Օ լիմ պի ա կան կր թու թյան հի մունք
նե րի ձևա վոր ման փուլ՝ XV – XIX դդ.։ 

3. Օ լիմ պի ա կան կր թու թյան կա յաց
ման և զար գաց ման դա րաշր ջան՝ XX դա
րից մինչև մեր օ րե րը։

XX դա րի վեր ջին և XXI դա րի սկզ բին 
ման կա վարժ նե րը, հո գե բան նե րը, պատ
մա բան նե րը, ազ գագ րա գետ նե րը սկ սե
ցին ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն դարձ նել 
և կար ևո րել օ լիմ պի ա կան կր թու թյու նը, 
ո րի հիմ քում ըն կած է Պի եռ դե Կու բեր տե

Ա ՐԱՅԻԿ ԳՅՈ ԶԱԼՅԱՆ

Օ ԼԻՄ ՊԻ Ա ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ
ՆԱՑ ՄԱՆ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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նի «Օ լիմ պի ա կան ման կա վար ժու թյուն» 
աշ խա տու թյու նը։ Հեն վե լով Կու բեր տե ն
յան ման կա վար ժա կան գա ղա փար նե րի 
վրա` կր թա կան հա մա կար գում ակ նա ռու 
են դառ նում օ լիմ պի ա կան շարժ ման և 
սպոր տի դաս տի ա րակ չա կան հնա րա վո
րու թյուն ներն ու ար ժեք նե րը։ Կու բեր տե նի 
կող մից ա ռա ջադր ված դրույթ ներն ա վե
լի ի րա տե սա կան դար ձան, ե րբ 1896 թ. 
վերսկս վե ցին աշ խար հի ա մե նա մաս սա
յա կան մար զա կան մի ջո ցա ռու մները` օ լիմ
պի ա կան խա ղե րը։ 

Ամ բողջ աշ խար հում հա սու նա ցող 
սերն դի կր թու թյան, դաս տի ա րա կու թյան, 
ու սուց ման հա մա կար գում կար ևոր տեղ է 
զբա ղեց նում օ լիմ պիզ մը, ո րի գա ղա փա
րա խո սու թյու նը կողմ նո րոշ ված է դե պի 
մարդ կային հու մա նիս տա կան, բա րո յա հո
գե բա նա կան ար ժեք նե րը` կապ ված սպոր
տի և ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հետ։ 

Ֆի զի կա կան կուլ տու րան ազ գային 
մշա կույ թի բաղ կա ցու ցիչ մասն է, սո ցի ա
լա կան ո լոր տի գոր ծու նե ու թյուն է մար դու 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի, ֆի զի կա կան ակ
տի վու թյան կա տա րե լա գործ ման հա մար, 
հա սա րա կու թյան կող մից ստեղծ ված և 
օգ տա գործ վող հոգ ևոր ու նյու թա կան ար
ժեք նե րի ամ բող ջու թյուն [8]։ 

Օ լիմ պի ա կան կր թու թյան և դաս տի
ա րա կու թյան հա մա կար գը գի տե լիք նե րի 
նոր բնա գա վառ է, ո րի ձևա վո րումն ըն
թա նում է հա մե մա տա բար ա վե լի ակ տիվ 
տեմ պե րով` ներգ րա վե լով ՄՕԿ –ի ան դամ 
մեծ ու փոքր պե տու թյուն նե րի, տար բեր 
ազ գե րի և ժո ղո վուրդ նե րի մաս նա գետ 
ման կա վարժ նե րին ու գիտ նա կան նե րին։

Դ րա հետ մեկ տեղ պարզ է, որ օ լիմ
պի ա կան կր թու թյունն իր է ու թյամբ կազ
մա կերպ ված ման կա վար ժա կան գոր ծըն
թաց է, քան զի նրա հիմ քում ըն կած են 

օ լիմ պիզ մի հա մա մարդ կային ար ժեք նե րը, 
ո րոնք մշակ վել են դա րե րի ըն թաց քում, և 
ներ կա յումս այն ձեռք է բե րում նոր բո վան
դա կու թյուն և նոր ի մաստ։ Ա նհ րա ժեշտ է 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել սո վո րող
նե րի կող մից օ լիմ պի ա կան կր թա կան գի
տե լիք նե րի յու րաց մա նը։ 

Օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու թյու նը 
նա խա տե սում է ա ռա ջին հեր թին սո վո րող
նե րի մեջ ձևա վո րել ո րո շա կի գի տե լիք ներ 
սպոր տի վե րա բե րյալ, նրա դերն ու նշա նա
կու թյու նը, նրա գա ղա փար նե րի և ար ժեք
նե րի, մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի, 
խա ղա ղու թյան և ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա
մու թյան, օ լիմ պիզ մի, օ լիմ պի ա կան շարժ
ման և օ լիմ պի ա կան խա ղե րի նպա տա կի, 
խն դիր նե րի և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ, 
ո րոնք կոչ ված են ի րա կա նաց նե լու օ լիմ պի
ա կան շարժ ման հու մա նիս տա կան գա ղա
փար ներն ու ար ժեք նե րը [9]։ 

Սա կայն օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու
թյան մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի կի րառ ման 
յու րա հատ կու թյու նը տա րի քային տար բեր 
խմ բե րում (ե րե խա ներ, ե րի տա սարդ ներ) 
ու սում նա սի րու թյան խիստ կա րիք ու նի։ 
Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա հայ տել 
հան րակր թա կան դպ րո ցի ե րե խա նե րի 
գի տե լիք նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, 
պա հանջ նե րը և դր դա պատ ճառ նե րը օ լիմ
պիզ մի, օ լիմ պի ա կան խա ղե րի վե րա բե
րյալ։ Հիմ նա հար ցը բա ցա հայ տե լուց հե տո 
մի այն կա րե լի է ի րա կա նաց նել գի տա կա
նո րեն հիմ նա վոր ված աշ խա տանք ներ։

 Սո ցի ալ ման կա վար ժա կան հե տա զո
տու թյան մե թոդ նե րը (գ րա կան աղ բյուր նե
րի վեր լու ծու թյուն, դի տում, հար ցա թեր թի
կային հար ցում, հար ցազ րույց, կոն տենտ 
ա նա լիզ) թույլ տվե ցին հա վաս տի տե ղե
կու թյուն ներ ստա նալ մեզ հե տաքրք րող 
հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ և, որ ա մե նա
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կար ևորն է, ձևա կեր պել ման կա վար ժա
կան գի տա փոր ձի նպա տա կը, խն դիր նե
րը, մշա կել բո վան դա կու թյու նը։ 

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի 
նպա տակն էր հան րակր թա կան հաս
տա տու թյուն նե րի նե րու ժի օգ նու թյամբ 
և ըն տա նի քում կազ մա կեր պել կրտ սեր 
դպրո ցա կան նե րի օ լիմ պի ա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը։

 Գի տա փոր ձի նպա տա կի ի րա կա նա
ցու մը ա ռա ջադ րում էր լու ծել հետ ևյալ 
մաս նա կի խն դիր նե րը`

1. մ շա կել կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու թյան տե սա
կան գի տե լիք նե րի և գործ նա կան կա րո
ղու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը,

2.  կազ մա կեր պել, կոոր դի նաց նել և 
հս կել հան րակր թա կան դպ րո ցում և ըն
տա նի քում դպ րո ցա կան նե րի հետ տար
վող տե սա կան և գործ նա կան աշ խա
տանք նե րը,

3. ծ րագ րել և ա պա հո վել հան րակր
թա կան դպ րո ցում և ըն տա նի քում կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի օ լիմ պի ա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը,

4.  բա ցա հայ տել կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը։

 Վե րոնշ ված խն դիր նե րի լու ծու մը սկզբուն
քո րեն պայ մա նա վոր վեց գի տե լիք նե րի հա

ղորդ ման բո վան դա կու թյան, օգ տա գործ
վող մե թոդ նե րի, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի 
ու սու ցիչ նե րի, դաս վար նե րի, կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րի և ծնող նե րի գոր ծու նե ու
թյան պլա նա վոր մամբ։ 

Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի 
ա ռանց քային կող մը հան դի սա ցավ օ լիմ
պի ա կան կր թու թյան կազ մա կեր պու մը, 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի և կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը դպ րո ցա կան
նե րի շր ջա նում՝ բա ցա հայ տե լու նրանց 
օ լիմ պի ա կան կրթ վա ծու թյան մա կար դա
կը՝ ձգ տե լով մի ա հյու սել կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի հան րային և ըն տա նե կան 
օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու թյու նը, հաս
նել նրան, որ դա սի ըն թաց քում և դրա նից 
դուրս կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րն ի նք նու
րույն մտա ծեն, սո վո րեն, լու ծեն ու սում
նա կան խն դիր նե րը, ա վե լի ման րա մասն 
նկա րագ րեն ա ռա ջադ րանք նե րը։

Մ շակ ված տե սա կան և գործ նա կան աշ
խա տանք նե րը ի րա կա նաց վել են ը ստ ֆի
զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցիչ նե րի և դաս
վար նե րի հա մար նա խա տես ված ծրագ րի։ 
Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ի րա կա
նաց ման կար ևո րա գույն պայ մանն էր տե
սա կան գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման, գործ
նա կան կա րո ղու թյուն նե րի մշակ ման և 
փոխ շաղ կապ վա ծու թյան պահ պա նու մը 
(ծ րա գի րը ներ կա յաց ված է ա ղյու սա կով)։ 
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Ա ղյու սակ

N 
Â»Ù³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

III ¹³ë³ñ³Ý 

1. 

1.

úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ï»ë³Ï³Ý ¹³ë»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

2.
ÐÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Í³·Ù³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ

3.
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 

 úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, §êáõñµ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý¦

4.
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù³ñ½³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ

5.
Ð³ÕÃáÕÝ»ñÇ Ù»Í³ñÙ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ

6.
7.

úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ùñó³í³ñÝ»ñÁ
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ù³ñ½³Ó¨»ñÁ

8.
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ

9.
Ð³Û»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÐÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇÝ

10.
 Ð³ÕÃáÕÝ»ñÇ å³ñ·¨³ïñÙ³Ý, ¹³÷Ý»åë³ÏÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÁ

11.
Ø³ñ³ÃáÝÛ³Ý í³½ùÇ Í³·Ù³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ

12.
13.

ÐÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ
 úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á

2. 
 úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ ¨ äÇ»é ¹» Îáõµ»ñï»ÝÁ

2.1 
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñ 

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí

2.2. ²ïÉ»ïÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ  ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÝáÕ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ 
Î»óí³ÍùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ð³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ð³ñÃ³Ã³ÃáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ä³ñ³ÝÇ Ù³·ÉóÙ³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ 
²½·³ÛÇÝ å³ñ»ñÇ ï³ññ»ñÇ áõëáõóáõÙ 

2.3 
§

Þ³ñÅ³Ë³Õ»ñ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ

§
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ¦
Î³½ÙÇ°ñ ûÉÇÙåÇ³ µ³éÁ¦

§úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Å³Ù³óáõÛó¦
§²½³ïÇ°ñ ÁÝÏ»ñáç¹¦
§

öáË³ÝóáõÙ³í³½ù ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ç³Ñáí 
ì³½ù ³ñ³·³óáõÙÝ»ñáíª Ñ³ëÇñ §úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ¹ñáßÇÝ¦, §úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ç³ÑÇÝ¦ 
Ø³ñ³ÃáÝÛ³Ý í³½ù 300 – 500 Ù: §²Ã»ÝùÇó – ö³ñÇ½¦, §Ø³ñ³ÃáÝÇó - ²Ã»Ýù¦ 
î»ÕÇó ó³ïÏ»ñ ÑÇÝ· ûÕ³ÏÝ»ñÇ íñ³Ûáí 
Ü»ïáõÙÝ»ñ ÑÇÝ· ûÕ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ï³ñµ»ñ ¹³ë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ùµ 
´³ñÓñ³ó³ïÏ 

§
¶ïÇ°ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÁ ¨ ¹³ë³íáñÇ°ñ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ¦

§
²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ Ññ¹»Ñ ¿¦

§
ºíñáå³ÛáõÙ çñÑ»Õ»Õ ¿¦

§
²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ »ñÏñ³ß³ñÅ ¿¦

3. 
ú·ÝáõÃÛáõÝ ÙáÉáñ³ÏÇ ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ¦ (µÅÇßÏÝ»ñ, ÷ñÏ³ñ³ñÝ»ñ, ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñ, Ññß»çÝ»ñ)

²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÇÝï»·ñáõÙ 

4. 
Ø³Ûñ»ÝÇ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, ºë ¨ ßñç³Ï³ ³ßË³ñÑÁ, Ï»ñå³ñí»ëï  

²ñ¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ 

5. ²ñï³¹åñáó³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

6. ÐëÏáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

Ð³Ý¹ÇåáõÙ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ã»ÙåÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï
Ð³Ý¹ÇåáõÙ üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ 
Ñ»ï 
î»ë³ÝÛáõÃ»ñÇ ¹ÇïáõÙ 

úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³ïÇÏ³Ûáí óáõó³÷»ÕÏ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³ïÇÏ³Ûáí  ÑÝ³ñ³ÙÇïÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ  
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí Ï»ñå³ñí»ëïÇ ¹³ë»ñ  
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ  
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ µ»Ù³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ  
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 
úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí ·ñí³Í ·ñù»ñÇ, Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ Í³ÝáÃ³óáõÙ 
ØñóáõÛÃª §È³í³·áõÛÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³ÝÁ¦, §È³í³·áõÛÝ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÁ¦ 

²Ûó»ÉáõÃÛáõÝ üÎÐä ÇÝëïÇïáõïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý
²Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ì. ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ, Ð. Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇ, ². ²½³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³ñ½³¹åñáóÝ»ñ 
îÝ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ É³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµ 
ä³ñµ»ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï 

§ÆÙ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý¦ ï»ïñÇ í³ñáõÙ

ä³ï³ÝÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ
Þ³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñáí 
¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙ Ã»ëï»ñÇ ÙÇçáóáí
ÜÏ³ñÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë–ÙñóáõÛÃ
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«Օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու թյան» 
ծրագ րի փորձ նա կան կի րա ռու մը նպա
տակ ու ներ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե
րին ծա նո թաց նել Օ լիմ պի ա կան խա ղե
րի հիմ նադր ման, նրանց պատ մու թյան, 
ժա մա նա կա կից օ լիմ պի ա կան խա ղե րի 
ստեղծ ման, օ լիմ պի ա կան շարժ ման զար
գաց ման, օ լիմ պի ա կան գա ղա փար նե րի 
տա րած ման և օ լիմ պիզ մի հետ կապ ված 
բազ մա թիվ այլ հար ցե րի հետ։ Հա մա ձայն 
ծրագ րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում ա ռա ջին ան գամ մեր կող մից կազ
մա կերպ վեց և ան ցկաց վեց « Ֆի զի կա կան 
կուլ տու րա» ա ռար կայից 16 տե սա կան 
դաս՝ «Օ լիմ պի ա կան դաս»։ 

Մեր կող մից մշակ ված «Օ լիմ պի ա կան 
դաս տի ա րա կու թյան» փոր ձա րա րա կան 
ծրագ րի կի րա ռու մը զգա լի ո րեն բարձ րաց
րեց կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի շար ժո ղա
կան, ֆի զի կա կան, ա րա գաու ժային, ճկու
նու թյան կա րո ղու թյուն նե րը։

 Ներ կա յումս ծրա գի րն ամ բող ջու թյամբ 

ին տեգր վել է « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
չա փո րո շիչ ծրագ րի հա մա պա տաս խան 
բա ժին նե րում (գի տե լիք նե րի հի մունք ներ, 
մարմ նա մար զա կան և աթ լե տի կա կան 
վար ժու թյուն ներ, շար ժա խա ղեր) [10]։ 

Ն կա տե լի է, որ մեր կող մից մշակ ված 
նո րա մու ծու թյուն նե րը և դրանց կի րա ռու մը 
զգա լի հարս տաց րին չա փո րո շիչ ծրագ րի 
բո լոր բա ժին նե րը։ 

Այս պի սով` գի տա փոր ձի ըն թաց քում 
մշակ վեց օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու
թյան մո դել (գ ծան կար)։ Ծրագ ր ված աշ
խա տան քի ար դյուն քում լուծ վե ցին մեր 
ա ռջև դր ված խն դիր նե րը։ Դաս վար նե րը 
և ֆի զի կա կան կուլ տու րայի ու սու ցիչ նե րը 
յու րաց րին օ լիմ պիզ մի, օ լիմ պի ա կան կր
թու թյան և օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի րա կա նաց
ման ձևերն ու մե թոդ նե րը և լայ նա ծա վալ 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե ցին ի րենց կց ված 
դա սա րան նե րում՝ ի րա կա նաց նե լու «Օ լիմ
պի ա կան դաս տի ա րա կու թյան» ծրագ րե րը։

Գ ծան կար 
Օ լիմ պի ա կան դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կեր պու մը
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7. П ла то нов В. Н., Гусь ков С. И., Олим пийс кий спорт։ Учеб ник (в 2 кх.) «О лим пийс кая ли те ра

ту ра». Ки ев. 1994. 496 с.
8.  Мат ве ев А. П., Те о рия и ме то ди ка фи зи чес кой куль ту ры.։ Физ куль ту ра и спорт, Спорт Ака де

ми я Пресс., М. 2008. 544 с.
9. С то ля ров В. И., Гу ма нис ти чес кая куль тур ная цен ность сов ре мен но го спор та и олим пийс ко го 

дви же ния // Спорт, ду хов ные цен нос ти, куль ту ра. Вып. вто рой։ Сб. ст. Гу ма ни тар ный Центр 
«С пАрт» РГАФК. М. 1998. С. 141–314.

10. Գ րի գո րյան Յու. Գ., Մի նա սյան Հ. Ս., Հան րակր թա կան դպ րո ցի « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» 
ա ռար կայի չա փո րո շիչ և ծրա գիր 1–12 դա սա րան ներ, Եր., 2007 թ., 139 է ջ։

 Ме ха низ мы и ус ло вия ре а ли за ции олим пийс ко го об ра зо ва ния на чаль ной шко ле
А. Геза лян

В ре зуль та те про ве ден но го исс ле до ва ния оп ре де ле ны те о ре ти чес кие ос но вы и прак ти
чес кие по ло же ния олим пийс ко го восс пи та ния уча щих ся на чаль ной шко лы, что поз во ли ло 
на прак ти ке за мет но по вы сить уро вень олим пийс кой об ра зо вон сос ти и вос пи та ния уча щих
ся на чаль ной шко лы и фор ми ро ва ния у них прик лад ных на вы ков. По э то му при осу ществ
ле нии ме роп ри я тий по даль ней ше му раз ви тию фи зи чес кой куль ту ры и спор та у нас в рес
пуб ли ке олим пийс кие ин те ре сы у уча щих ся на чаль ных школ долж ны всег да учи ты вать ся.

Olympic education implementation mechanisms and

Conditions of the implementation of in primary school
A. Gyozalyan

The study identified the theoretical foundations and practical provisions of the Olympic 
education of primary school students, allowing in practice significantly increase the level of 
Olympic education and training of primary school students and the formation of their ap
plied skills. Therefore, the implementation of measures for the further development of physi
cal culture and sport in our country in the interests of the Olympic primary school students 
should always be taken into account.
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Ինչ պես գրա կա նու թյան մեջ ամեն մի 
եր ևույթ, այն պես էլ ար ծարծ ված թե մայի 
ու շագ րավ և ու սա նե լի լի նե լը պայ մա նա
վոր ված է և՛ իր մեջ ընդ գր կող հա մա մարդ
կային ար ժե քով, և՛ ստեղծ ման ժա մա նա
կաշր ջա նի էա կան, կար ևոր խն դիր նե րին 
ան դրա դար ձով։ Գրա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը ինք նան պա տակ չէ այն քա նով, որ 
միշտ իր ժա մա նա կի հոգ սե րի, մտա հո գու
թյուն նե րի, խն դիր նե րի գե ղար վես տա կան 
ար տա ցո լումն է։ Բա վա կան է որ պես օրի
նակ ներ կա յաց նել ցան կա ցած ժա մա նա կի 
ժան րային որ ևէ տի րույթ, և մեկ ան գամ ևս 
ի հայտ կգա վե րոն շյալ օրի նա չա փու թյան 
ճշ մար տա ցի ու թյու նը։ Հոդ վա ծի ընդ գրկ
ման սահ մա նա փակ լի նե լու տրա մա բա
նու թյու նից ել նե լով` որ պես օրի նակ քն նենք 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նը արևմ տա հայ 
գրա կա նու թյան մեջ։ 

Հա մաշ խար հային ընդ գրկ ման առու մով 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան ձևա վոր ման 
պատ մա կան, գրա կան– գե ղար վես տա կան 
հիմ քե րը հարկ է հիմ նա վո րել գե ղա գի
տա կան գի տակ ցու թյան մեջ գե ղար վես
տա կան ճա շա կի զար գաց ման հեր թա կան 
փու լում ար ձա կի տի րա պե տու թյու նը խախ
տե լու, քնա րա կա նու թյան վե րա հաս տատ
ման, կյան քի, իրա կա նու թյան վեր հան ման 
նոր ձևե րի փնտր տու քով։ Իսկ արևմ տա հայ 
գրա կա նու թյու նը սրանց հետ մի ա սին դրս
ևո րում էր նաև մաս նա վոր` լոկ արևմտա
հա յու թյանն ու արևմ տա հայե րե նին հա
տուկ պատ ճառ ներ։ « Գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ոչ մի այն տե ղա վոր

վում է պատ մու թյան մեջ իր եր ևան գա լու 
իրադ րու թյամբ, այլև իր ժա մա նա կային 
չա փա կա նու թյամբ մաս նա կից է պատ մու
թյան առա ջաց մա նը»1։ 

Երբ հա մե մա տում ենք ար ևե լա հայե րենն 
ու արևմ տա հայե րե նը, ան մի ջա պես աչ քի 
են զար նում երկ րոր դի գու նա գե ղու թյու նը, 
բա նաս տեղ ծա կա նու թյու նը։ Առօ րե ա կան 
արևմ տա հայե րենն ան գամ ինչ –որ սեթ ևե
թանք ու նի, քնք շա ցում ներ, շր ջա սու թյուն
ներ, որոնք քնա րա կան երան գա վո րում են 
հա ղոր դում խոս քին։ 1871 թ. Տ. Ադա մյա նին 
ու ղար կած իր նա մակ նե րից մե կում Պետ
րոս Դու րյա նը այս պի սի լեզ վով է գրում. 
« Հոս ձյու նը բա վա կան եկավ, ծած կեց հյու
ղե րը, որուն ներք նա կող մը մսող թշ վա ռը 
ըսավ. «Ա հա մեզ ծած կե լու հա մար Աս տու
ծո ղր կած վեր մա կը» և դո ղաց. պա տան քի 
մը պես ցուրտ էր այն»2։ 

Կամ 1898 թ. Լևոն Բա շա լյա նը նա
մակ նե րից մե կում գրում է Ար շակ Չո պա
նյա նին. «Ին ծի անանկ կու գա, որ ա՛լ այս 
աշ խար հես քաշ ված ճգ նա վո րի մը պես ես 
հի մակ, ամեն կապ կտ րած, խզած, ու աշ
տա րա կիդ մեջ փակ ված, որ փղոսկ րե չէ 
դժ բախ տա բար, հե ռու ամեն սին աղ մու կե 
և ու նայն իրա րան ցու մե»3։ 

Սա կայն մի այն արևմ տա հայ լեզ վի 
նրբու թյունն ու գու նա գե ղու թյու նը չեն պայ

1   Анке Хеннинг, Армен Аванесян, Поэтика настоя-
щего времени, М., 2014, с. 278.
2   Պ. Դուրյան, Երկերի ժողովածու. Եր., 1971, հ.1, էջ 162:
3    Արևմտահայ  գրողների  նամականի  (Գրական 
ժառանգություն, Գիրք 6–րդ, Պրակ 1), Եր., 1972, էջ 142: 

ԱՍՏ ՂԻԿ ԲԵՔ ՄԵԶՅԱՆ

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆԻ ԵՎ ԹԵ ՄԱՅԻ
ՓՈԽ ԿԱ ՊԱԿՑ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ԽՆ ԴԻ ՐԸ

ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ
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մա նա վո րում քնա րա կա նու թյան տար րե րի 
ու ժե ղա ցու մը 19–րդ դա րի վեր ջում և 20–րդ 
դա րի սկզբ նե րին։ Եր ևույ թը ու նի նաև սո
ցիալ– պատ մա կան նա խա պայ ման ներ։ Հա
մի դ յան դա ժան բռ նա պե տու թյունը, անընդ
հատ հե տապն դում նե րը, քա ղա քական 
անա  պա հո վու թյու նը ավե լի զգա յուն էին 
դարձ րել մարդ կանց։ Անո րո շու թյու նը, 
մշ տա կան հո գե կան ան հանգս տու թյու
նը կա րոտ էր առա ջաց նում դե պի բա րին, 
մա քու րը, բարձ րը, ազ նի վը։ Ընդ հա նուր 
զգաց մուն քային դաշ տը խիստ լար ված էր։ 
Պա տա հա կան չէ, որ այս ժա մա նա կաշր
ջա նում ձևա վոր վեց նաև մի ամ բողջ հո
սանք` գյու ղագ րու թյու նը, որը կոչ էր անում 
գնալու դե պի գյու ղը, հայ րե նի եզեր քը, 
անա պակ բնու թյու նը, հրա ժար վել օտար 
ազ դե ցու թյուն նե րից։ Այս հո սան քը նաև 
գրա կա նա կան նպա տակ ներ ու ներ` գրա
կա նու թյան մեջ խու սա փել խրթ նու թյուն
նե րից, ճո ռո մա բա նու թյու նից, մե ծա խո սու
թյու նից, գրել ավե լի պարզ, ան մի ջա կան, 
ան կեղծ։ Այս հատ կա նիշ նե րը պա հանջ
վում էին թե՛ ար ձա կից, թե՛ չա փա ծոյից։ 
Դե պի գյուղ, նաև դե պի բնու թյուն գնա լու 
նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը ար ձա կի բա
նաս  տեղ  ծականաց ման մի տու մի պատ ճառ
նե րից մեկն էր։ 

Ար ևե լա հայ գրա կա նու թյան հա մեմա տու
թյամբ արևմ տա հայ հատ վա ծում ար ձակ բա
նաս տեղ ծու թյան հե ղի նակնե րի թի վը շատ է։ 
Եթե ար ևե լա հայե րից այս ժան րին դի մել են 
հիմ նա կա նում Ավ. Ի սա   հա կյա նը, Ավ. Ա հա
րո նյա նը, Վրթ. Փա  փա զյա նը, Դ. Դե միր
ճյա նը, ապա արևմտա հայ գրող նե րի մեծ 
մա սը, թե կուզ մի քա նի օրի նակ նե րով, ան
դրա դար ձել է այս ժան րին իր ստեղ ծա գոր
ծա կան կյան քի ըն թաց քում։ Շատ են նաև 
այն պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, որոնք 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան ժան րային 

հատ կա նիշ նե րից մի ան շա նակ տա րան ջա
տե լը դժվար է։ Օր.՝ Ռ. Ս ևա կի «Կ ռուն կը», 
Լ. Բա շա լյա նի «Ա ղավ նի նե րը» նո րա վե պե
րը իրենց բա նաս տեղ ծա կան, քնա րա կան 
եզա կի հա գեց վա ծու թյամբ կա րե լի է գնա
հա տել որ պես նաև ար ձակ բա նաս տեղ
ծու թյուն։ Այս եր ևույ թի մեկ այլ դրս ևո րումն 
է քնա րա կան, հե ղի նա կային շե ղում նե րի 
մեծ քա նա կը արևմ տա հայ գրող նե րի եր
կե րում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, արևմ տա հայ գրող
նե րի մի պատ կա ռե լի խումբ մաս նա վո
րա պես ստեղ ծա գոր ծել է ար ձակ բա
նաս տեղ ծու թյուն ներ։ Դրան ցից են Եղի ա 
Տե միր ճի պա շյա նը, Լևոն Բա շա լյա նը, 
Թլ կա տին ցին, Ռու բեն Զար դա րյա նը, Սու
րեն Պարթ ևյա նը, Ման նիկ Պեր պե րյա
նը, Ռու բեն Սևա կը, Ար շակ Չո պա նյա նը, 
Մատ թե ոս Զա րի ֆյա նը, Մի սաք Մե ծա րեն
ցը, Ինտ րան և այլք։ Եթե Ար շակ Չո պա
նյա նը նշա նա վոր է իր բա նա սի րա կան, 
գրա կա նա գի տա կան, քն նա դա տա կան 
ավան դով, Մ. Մե ծա րեն ցը, Մ. Զա րի ֆյա նը 
բա նաս տեղծ ներ են, Լ. Բա շա լյա նը, Թլ
կա տին ցին` ար ձա կա գիր ներ, հե ղի նակ
նե րի մի մասն էլ ընդ հան րա պես լայն ճա
նա չում չու նի մե զա նում, սա կայն ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյան ժան րի իրենց ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 
իրա վունք է վե րա պա հում բարձ րա ձայ նե
լու, որ 19–20–րդ դա րե րի սահ մա նագ ծում 
հայ գրա կա նու թյան ու շադ րու թյան ար ժա
նի դրս ևո րում նե րից մեկն էլ այս ժանրն է։ 

Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան ժան րի թե
մա տի կայի ներ դաշ նա կու թյու նը ժա մա նա
կի հետ արևմ տա հայ գրա կա նու թյան մեջ 
ներ կա յաց նե լու նա խընտ րե լի տար բե րա կը 
վեր լու ծու թյունն է ըստ խն դիր նե րի, ուս տի 
դի տար կենք, թե.

ա. ինչ թե մա ներ են ար ծարծ ված այս 
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ժան րում արևմ տա հայ վե րոն շյալ գրող նե
րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում,

բ. ինչ գա ղա փար ներ են վեր հան ված,
գ. որ քա նով են դրանք ժա մա նա կի 

մտա հո գու թյուն նե րի և հե տաքրք րու թյուն
նե րի գե ղար վես տա կան ան դրա դարձ, 

դ. ով է ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան 
հիմ նա կան կեր պա րը. եթե այն քնա րա
կան հե րոս է, ապա ինչ բնա վո րու թյան, 
ինչ տրա մադ րու թյուն նե րի կրող է։

 Բուն վեր լու ծու թյանն ան ցնե լուց առաջ 
նախ նշենք, թե որ հե ղի նա կի ար ձակ բա
նաս տեղ ծու թյուն նե րի հի ման վրա պի տի ի 
կա տար ածենք հե տա զո տու թյու նը1*։ 

Ե ղի ա Տե միր ճի պա շյա նի, Թլ կա տին
ցու, Ռ.  Զար դա րյա նի, Մ. Պեր պե րյա նի, 
Ա. Չո պա նյա նի, Մ. Զա րի ֆյա նի, Մ. Մե
ծա րեն ցի ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը 
կա րող են հիմք հան դի սա նալ մեր ու սում
նա սի րու թյան հա մար2։ 

Ան շուշտ, այս խմ բի մեջ հարկ է վե
րա պա հու թյամբ նե րա ռել նաև Ինտ րայի 
« Նե րաշ խար հը»։ Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու
նը մի ամ բող ջա կան գիրք է, որ առա ջին 
հա յաց քից կա րող է թող նել վի պա կան 
եր կի տպա վո րու թյուն (ծա վա լով, գրե լու 
գրա ֆի կայով և այլն), սա կայն թե՛ իր ժա
մա նա կին, թե՛ այժմ էլ հայտն վել են իրա
վա ցի կար ծիք ներ, թե այն մի ինք նա տիպ 

1 *  Նպատակահարմար  գտանք  այս  սկզբունքով 
առաջնորդվել,  քանի  որ  բոլոր  գրողներին  և 
նրանց  բոլոր  արձակ  բանաստեղծությունները 
այս  աշխատանքում  ընդգրկելը  գործնականում 
հնարավոր չէ:
2    Հետազոտվող  արձակ  բանաստեղծությունները 
հետևյալ  ժողովածուներից  և  գրքերից  են`  Ե.  Տե միր-
ճիպաշյան, Արձակ էջեր..., Փարիզ, 1955, Ռ. Սևակ, Երկեր, 
Եր., 1955, Մ. Պերպերյան, Արևուն ճամբան, Փարիզ, 1931 
և Արձակ երկեր, Կ. Պոլիս, 1911, Արշ. Չո պանյան, Երկեր, 
Եր., 1968, Մ. Մեծարենց, Երկերի ժողովածու, Ե., 1956, 
Լ. Շանթ, Ընտիր երկեր, Եր., 1968, Ինտրա, Ներաշխարհ, 
Պեյրութ,  1955,  Թլկատինցի,  Գյուղին  կյանքը,  Եր., 
1966, Մ.  Զարիֆյան,  Երգեր,  Եր.,  1965, Ռ.  Զարդարյան, 
Ցայգալույս, Եր., 1959, Լ. Բաշալյան, Ընտիր երկեր, Եր., 
1962 և «Գեղարվեստ» հանդես (1908–1921թթ.):

բա նաս տեղ ծա կան կա ռույց է։ Այս առի
թով Լևոն Շան թը նուրբ խո րա թա փան
ցու թյամբ գրում է. «Գ րած է Մե ծա րեն ցի 
պես ըն դար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն մը` 
« Նե րաշ խարհ»։ Գրած է ար ձակ լեզ վով 
և խիտ ոճով. տե սակ մը մե ջե մեջ կա ռու
ցու մով, հի շո ղու թյուն նե րով, նո րա կերտ ու 
ծան րա բեռ բա ռե րով... Մեր գրա կա նու
թյան մեջ բա ցա ռիկ գիրք մըն է ներ սով 
ու դուր սով, հե տաքր քիր ու մտա ծել տվող 
գիրք մը. երի տա սարդ հո գի ի մը, որ կը 
մա քա ռի իր եսը ազա տե լու հա մար գռեհ
կու թյուն նե րե, տա փա կու թյուն նե րե ու մա
հեն, եսի մա հեն։

 Մա քուր է ու դե պի վեր կը ձգ տի»3։ 
 Ի՞նչ թե մա տիկ և գա ղա փա րա կան օրի

նա չա փու թյուն ներ է դրս ևո րում արևմ տա
հայ ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նը։ 

Նախ` որ պես հիմ նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն` յու րա քան չյուր հե ղի նա կի 
այս ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը շա
րու նա կում և վե րա հաս տա տում են նրա 
գրա կան, հա սա րա կա կան, գե ղա գի տա
կան տրա մադ րու թյուն նե րը, մի տում ներն 
ու սկզ բունք նե րը։ Թլ կա տին ցին մի առի
թով գրում է.

 « Միշտ գե ղը մնաց միտքս, ամեն օր 
գե ղեն պատ մե ցի. քա ղաքն է եղած տեղս, 
եր բեն ի վեր է, բայց ինչ պես կպա տա հի 
հա ճախ, աչքս ինք նին այն կող մը կբաց վի, 
հող կուռ, դեր բուկ այն կող մի խո նարհ ցա
ծու թյուն նե րը... Միշտ գե ղը միտքս, երե կի 
պես կհի շեմ բա նե րը, որոնք հոն, օրին մե
կը, իմ ալ աչ քիս տակ հե տաքրք րող հով 
մը ու նե ին...»։

 « Պի ծակ նե րուն ձայ նը»
 Իս կա պես, հայ րե նի գյու ղը, նրա մար

դիկ, բա րին ու չա րը, տխուրն ու ու րա խը, 
ամա ռը, ձմ ռան «դժն դակ ցուր տե րը», գե

3   Լեւոն Շանթի Երկերը, հ. 9, Պեյրութ, 1946, էջ 370: 
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ղե ցիկ ավան դույթ նե րը, հո գե շահ դեպ
քերն են այն կեն սա կան նյու թը, որի վրա 
Թլ կա տին ցին կա ռու ցում է նաև իր ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը։ Ահա, դի ցուք, 
« Տա նի քին աղ ջի կը».

«Զ վա՛րթ, զվա՛րթ, զվա՛րթ, դաշ տեն տու
նը այս պես, տու նեն դաշ տը ծծ ղե րես։ Տա
րին որ կանց նի, հա ջող տա րի մըն է եղեր, 
լո պը, մա րա խը, սերմ նա քա ղը վնաս մը չեն 
տվեր ցան վա ծին, մե կը տա սը, մե կը տասն
հինգ ու ավե լի ար դյունք կխոս տա նա, ման
գա ղին ար ծաթ բեր նին վրա ոս կի հունձք 
մը ու նմա նը քիչ ան գամ տեսն ված...

 Կու տեն հևա լով, կու տեն ար տոր նոք ու 
ախոր ժով կթխ մեն, չոր հա ցին պա տա ռը 
շաք րե կար կան դա կի մը հա մո վը կհալ վի 
բեր վը նուն մեջ, ու կար միր կու ժին զու լալ, 
պաղ ջու րը ծար ված եղ ջե րո ւին խան ձու մո
վը բեր նին բռ նած` կարմր դա րի գի նի են ալ 
անուշ, կազ դու րիչ է կը սեն։

 Հա լալ վաս տակ, հա լալ վայելք»։
 Նույն սի րով ու հա մակ րան քով լի ոգ

ևոր ված պատ կեր նե րից է և « Տուն դար ձը».
« Դե պի ներս, թո նի րին բո լոր տի քը ու 

տախ տե րուն վրա, ձե զի ի՞նչ չկար ըսե լիք, 
խո սե լիք։ Դաշ տին ամեն մեկ կե տը ձե զի 
հա մար պատ մու թյուն մըն է։ Հոն օր մը 
ձեր սի րած աղջ կան ճամ փուն նա յած եք, 
որ չի դառ նար, ու րիշ օր մը, բար ևի խն ձոր 
մը ղր կե ցիք ու մեր ժում լսե ցիք։ Կա րոն այն 
փու լին վրայեն փախ ցուց իր անուշ Նու
նուն»։

 Նույ նա տիպ աշ խար հըն կա լում է և 
« Պատ կեր ներ» –ում, « Գե ղին նա մակ
ներ» –ում։ Թլ կա տին ցու յու րա քան չյուր 
տո ղում գյուղն է, սի րե լի, հա րա զատ գյու
ղը... Սա կայն իրա պաշտ հե ղի նա կը մի այն 
գյու ղի գո վեր գով չի սահ մա նա փակ վում. 
նրան հու զում են նաև գյու ղի դժ վա րու
թյուն նե րը (« Մա հուն տա րին», « Գեղն ու 

ձմե ռը». «Ա մա ռին ար մա ղա նը»)։ Գյու ղա
կան թե մա տի կան այն քան է գե րիշ խում 
հե ղի նա կի վրա, որ նույն « Պատ կեր ներ» 
են թա խո րագ րի տակ մե՛րթ ար ձակ բա
նաս տեղ ծու թյուն է հան դի պում, մե՛րթ 
պատմ վածք, մերթ նո րա վեպ։ Նույնն է 
և « Գե ղի նա մակ ներ» –ում։ Այս տեղ է, որ 
գյու ղա ցի աղ ջի կը երա զում է իր սի րո մա
սին (« Տա նի քին աղ ջի կը»), որ Ամա ռը իր 
լա վա գույն պարգ ևը շնոր հում է գյու ղի 
ամե նա բա րի, հո գա տար կնո ջը («Ա մա ռին 
ար մա ղա նը»), ուր գյու ղա ցի նե րի հոգսն 
ու աշ խա տանքն են ծա վալ վում (« Գե ղի 
նա մակ ներ»), որ տեղ նաև ապ րում է աշ
խար հից ան տե ղյակ, աչ քե րը լայն բա ցած 
գյու ղա ցի ման չու կը, որի հա մար ամեն ինչ 
պի տի նման լի նի, պի տի նույ նա նա բնու
թյան հետ ու նրա մի մա սը պի տի լի նի ան
պայ ման (« Պի ծակ նե րուն ձայ նը»)։

Թլ կա տին ցու լույս տե սած գր քե րում 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը խմ բա
վոր ված չեն առան ձին խո րագ րի տակ 
(մեծ մա սամբ այս պես է նաև մյուս հե ղի
նակ նե րի ժո ղո վա ծու նե րում)։ Սա ճիշտ չէ 
ժան րային առանձ նաց ման տե սան կյու
նից, սա կայն քա նի որ թե մա տիկ առու մով 
հե ղի նա կի թե՛ պատմ վածք նե րը, թե՛ նո րա
վե պե րը և թե՛ ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն
նե րն ասես մե կը մյու սի շա րու նա կու թյունն 
ու զար գա ցումն են, ուս տի նման չհա մա
կարգ ված դա սա վո րու թյու նը ինչ –որ չա
փով պատ ճա ռա բան վում է։

 Թե մա տիկ ընդ գրկ ման առու մով նմա
նա տիպ օրի նա չա փու թյան ենք հան դի
պում նաև Ա. Չո պա նյա նի ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում։ Քա ղա քա ցի ան հա տը, 
բա նա սերն ու մտա ծո ղը նույն քա ղա քա
ցի ու թյունն ու նուրբ հո գե բա նա կան իմաս
տա վո րումն են դրս ևո րում և իր ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում։ Նրա հա մա
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պար փակ մտա ծո ղու թյու նը, եր ևույթ նե
րը բազ մա կող մա նի ո րեն ու խո ր զգա լու 
կա րո ղու թյու նը լա վա գույնս ար տա հայտ
վում են և այս ժան րում։ Ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը «Եր գեր» թե «Ար ձակ բա
նաս տեղ ծու թյուն ներ» խո րագ րե րի տակ 
լի նեն, կամ էլ պար զա պես վեր նագր ված 
(«Ո ղոր մու թյուն», « Մու րա ցիկ կի նը», « Քու 
մա զերդ», « Գե ղոն ի պա տիվ հայ լեզ վին» 
և այլն), բո լո րի մեջ էլ զգաց վում է Չո
պա նյան քա ղա քա ցու նուրբ, հո գե բան և 
մտա հոգ գրի չը, որին հու զում են կյան քի 
ան հար թու թյուն նե րը, ան հանգս տու թյուն
նե րը, սի րային տվայ տանք ներն ու կյան քի 
ցնծուն հրճվան քը.

« Զիս պի տի սի րե՞ս միշտ»,— ըսավ շու
շա նը` առտ վան պայ ծա ռու թյան մեջ իր 
թարմ սպի տա կու թյունն օր րե լով։

« Հա վի տյան»,— հծ ծեց թի թեռ նիկն իր 
երփ նե րանգ թևե րը շար ժե լով։ 

Ու զե փյու ռը, որ կանց ներ, խն դաց 
տրտ մո րեն։

Թեր թե րը թուլ ցած ու մոր թը ճմռթկած, 
իրիկ վան ստ վեր նե րուն մեջ` շու շա նը 
կկախ վեր մե ռած։

Տ ղու մը քա րեն ճզմ ված, թի թեռ նի կը 
ան շարժ գե տի նը պառ կած կմ նար։ 

Ու զե փյու ռը, որ կանց ներ, խն դաց 
տրտ մո րեն»։

 (« Սե րը»)
 Կյան քի գե ղեց կու թյան, աշ խար հի ան

հու նու թյան, հա վեր ժու թյան հետ Ա. Չո
պա նյա նին հու զում են նաև կյան քի ան
հա ջո ղու թյուն նե րը, դժ բախ տու թյուն նե րը, 
դա ժա նու թյուն նե րը, դա սա կար գային 
անար դա րու թյուն նե րը։ Նրան խոր թա
խիծ են պատ ճա ռում նվա գա րա նը կրծ քին 
սեղ մած մու րա ցիկ կի նը, որ այն քան ան
նշ մար է « տի կին նե րուն ու պա րոն նե րուն 
երփ նե րանգ ու հո տա վետ ալի քին մեջ», 

« Փո ղո ցին աղ ջի կը», որի հետ հա վա
սար տա ռա պում է և ին քը` բա նաս տեղ ծը, 
տա ռա պում է նրա ան կման հա մար, տա
ռա պում է, որ այդ աղ վոր, խեղճ աղ ջի կը 
« կյան քի հրճ վան քը ներ կա յաց նե լու» փո
խա րեն « մահ պի տի սփ ռե...»։ Հե ղի նա կին 
մտա հո գում են նաև աղ քա տու թյու նից ու 
հարս տու թյու նից ծն ված ծայ րա հե ղու թյուն
նե րը («Եր կու ծեծ»), կյան քի խոր դու բոր դու
թյուն նե րը (« Պա տու հա նին քերթ վա ծը»)։ 
Հե ղի նա կը փի լի սո փա է նաև, նվիր ված 
հայ րե նա սեր (« Գե ղոն ի պա տիվ հայ լեզ
վին»), նրա նպա տա կը կյան քը, վեր ջի նիս 
ստ վեր նե րը, նր բե րանգ նե րը վեր հա նելն է։ 

Այլ են Մ. Պեր պե րյա նի և Մ. Զա րի ֆյա
նի ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի թե
մա նե րը. դա հիմ նա կա նում սերն է. մե կի 
մոտ` դե պի պա տա նին, մյու սի մոտ` աղ ջի
կը։ Նրանք եր կուսն էլ տար ված են իրենց 
սի րով, իրենց սի րո առար կայով, և նրանց 
ամ բողջ աշ խար հը շն չում է այդ զգա ցու մով.

«Այն օրը երբ գա ցիր դուն, բան մը մա
րե ցավ մեջս։

 Գի տե՞ս, ալ ծա ղիկ ներ չեմ սի րեր։ Հո
սող ջու րե րը սար սուռ չեն տար մար մի նիս. 
ու ալ չեմ ու զեր նայիլ եր կին քին` ծա ռե րուն 
ճյու ղե րուն մե ջեն իրի կու նը, արև մուտ քին։

 Հայե լիս կորս ված է... Չեմ ու զեր գե ղե
ցիկ ըլ լալ։

 Ձեռ քերս տժ գույն են, կո պերս հոգ նած։ 
Հի վանդ ծա ղի կի մը պես գլուխս ծուռ է, 
ապ րե լու հա մար կս պա սեմ, որ գաս դուն։»

 (Մ. Պեր պե րյան, «Երկ տող»)
 Նույնն է և Մ. Զա րի ֆյա նի աշ խար հը.
«Ար շա լույ սին առա ջին ցոլ քե րուն հետ` 

գա ցեր էինք մեր սո վո րա կան ժայ ռին։ Հի
մա ստ վե րը կիյ նար ծո վուն վրա. թեթև հով 
մը կու ռեց ներ առա գաս տը նա վա կի մը, որ 
մեր առջ ևեն կանց ներ։

 Ծեր ձկ նոր սը կեր գեր։
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 Շու տով գի շեր պի տի ըլ լար։ 
Ի՞նչ էինք ըրած հոն, ար շա լու սի առա

ջին ժա մե րեն ի վեր։ 
Ան նայեր էր ծո վուն։ Ես ունկնդ րեր էի 

իր հոգ վուն...։ Եր կու ան դունդ ներ...։
 Հա վի տե նա կա նու թյունն իսկ պի տի 

չբա վեր մե զի...։»
 (« Ծո վա փին») 

Ի հար կե, եր կու հե ղի նակ նե րի սե րը 
տար բեր նր բե րանգ ներ ու նի, բայց ի վեր ջո 
հիմ նա կան ելա կե տը դի մա ցի նի ապ րում
նե րով և խո հե րով իր կյան քն իմաս տա
վոր ված տես նելն է։ 

Այլ է Ռ. Զար դա րյա նի` այս ժան րի եր
կե րի թե մա տի կան։ Ժա մա նա կին նա մեծ 
ճա նա չում ու ներ որ պես լա վա գույն հե քի
աթ նե րի հե ղի նակ։ Նրա «Յո թը եր գիչ նե
րը», « Քա րա ցած նե րը», « Ծո վա կին հար
սը», «Ով որ սուլ թան մը ու նի իր հո գի ին 
մեջ» և մյուս հե քի աթ նե րը ազն վու թյան, 
մարդ կայ նու թյան, սի րով, ճիշտ ու լի ար ժեք 
ապ րե լու գովք են. ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ, որոնք եր կար ժա մա նակ խոր հել են 
տա լիս ըն թեր ցո ղին` ինչ պի սին լի նել։ Այս 
հե քի աթ նե րը, բա ցի իրենց խո ր գա ղա փա
րայ նու թյու նից, ար տա կարգ բա նաս տեղ
ծա կան են ու իրենց այս հատ կու թյամբ 
ակա մա առնչ վում են հե ղի նա կի ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի հետ։ Վեր ջին
ներս էլ նրա հե քի աթ նե րի նման զու լալ, 
գու նա գեղ ան ցում ներ ու նե ցող փի լի սո
փա յու թյան կրողն են։ « Գամփ ռի» մա սին 
գրի հե ղի նա կը, « Փո ղո ցի», թե « Լե ռան 
եղ նի կի», ամեն դեպ քում էլ գո վեր գում է 
Ու ժը, Մե ծա հո գի ան ձնավս տա հու թյու նը, 
Սե րը դե պի ծնն դա վայ րը, լեռ նային ազատ 
գե ղեց կու թյուն նե րը։ Ահա թե ինչ պես է նա 
դի մում եղ նի կին, որը իր հա մար «եր ջան
կու թյան խորհր դան շանն է խա ղաղ ու ան
խռով վայ րե րուն մեջ...».

« Գիտ ցի՛ր, թե ինչ որ վատ է ու ցած քու 
պատ վան դա նեդ, քու բնա կա վայ րեդ` փոք
րո գի, չն չին ու գթու թյան են թա կա է մի այն. 
գիտ ցի՛ր, թե որ չափ տղ մա խառն է լե ռան 
աղ բյու րը զու լալ` երբ ստո րո տը կհաս նի, 
երբ փո շե լից վայ րե րուն կխո նար հի. գիտ
նայի՜ր, թե քու եղ բայր նե րեդ ոչ ոք կր ցած 
է պա հել իր ոտ քե րուն ջլա պինդ արա գու
թյու նը` երբ դաշ տե րու ավազ նե րուն վար
ժե ցու ցած է զա նոնք»։

 (« Լե ռան եղ նի կին»)
Ռ. Զար դա րյա նի բո լոր ար ձակ բա նաս

տեղ ծու թյուն նե րում, թախ ծոտ լի նեն դրանք, 
տր տում թե ու րախ, ան պայ ման մի լու սա
վոր ջիղ կա, մի ներ քին լա վա տե սու թյուն.

« Դաշ տին վրա, որուն մեջ տե ղեն բլուր
նե րու սա պա տող ող նա շար մը կերկն նա, 
ան ձր ևին տրտ մու թյու նը բռ ներ կե ցեր է։ 
Հան դարտ, մի ա պա ղաղ տրտ մու թյուն 
մը, որ եր կին քեն վար կախ վե լով` կհաս նի 
մինչև վա րի հեր կե րը, աշ նա նա ցան նե րը, 
վա րի գե ղերն ու տու նե րը...

....Գա հա վեժ տրտ մու թյուն չէ ասի կա, 
որուն ետ ևեն մարդ վախն ու նե նա սպա
սե լու, որ բնու թյան ձմե ռային աղետ նե րը 
պայ թին տե ղե մը։ Առա ջա վոր գար նան 
քն քուշ, ցո ղա թուրմ տրտ մու թյունն է, որ 
թևա բաց առեր կայ ներ է դաշ տին երե սը, 
կա րո տա լից գե ղե րուն գլ խին վերև»։

 (« Գար նա նա մու տի դաշ տան կար»)
 Մար դա սի րու թյու նը, որ պատ րաստ 

պի տի լի նի հաս նե լու ան ձնա սի րու թյան, 
Ռ. Զար դա րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ
նա կան առաջ մղիչ գա ղա փարն է։ «Ան հոդ 
գեղ գե ղանք նե րը» սրա կա տա րյալ դրս ևո
րումն է, որը լավ գոր ծի, նվիր ման և գե ղե
ցի կի մի յու րօ րի նակ գովք է։ Նույն աշ խար
հըն կա լումն է և Մ. Մե ծա րեն ցի «Ըլ լայի՜, 
ըլ լայի՜» շար քում. նույն բյու րե ղային մարդ
կայ նու թյու նը, հա մընդ հան րա կան սերն ու 
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նվի րու մը։ Տ. Գաս պա րյա նին գրած մի նա
մա կում Մ. Մե ծա րեն ցը իր մա սին եզ րա
կաց նում է. «Եր բեմն ու զած եմ ու ժով գրել, 
բայց չեմ հա ջո ղած. իմ գործս չէ պո ռա լը, 
ես գո րո վոտ, ես խան դա ղատ կ՛ու զեմ ըլ
լալ. ու իմ ձայնս շշուկ մըն է այս պես....»։ 
Իր «Ար ձակ էջեր» –ում էլ, ինչ պես չա փա ծո 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, բա նաս տեղ ծը 
նույն գո րո վով ու խան դա ղա տան քով է ներ
կա յաց նում բնու թյու նը, գի շե րը, առա վոտն 
ու աշու նը, գյու ղը, իր « տա ռա պան քի...
եր գը տրտ մու թյան», « հի շա տակ նե րու փո
շին` հո գի ին մեջ», «ի րիկ նա լույ սին ծի րա
նի ծո վը», «մ շու շի խո պոպ նե րը», «ե րա զի 
անուշ ծա ղիկ նե րը», և այս ամե նով ին
քը դառ նում է « տի ե զե րա կան հա րա բե
րա կա նու թյան մը լա րը», որ «տ րո փում 
է գո յու թյուն նե րուն...թրթ ռում նե րո վը...»։ 
«Տկ ճո րին եր գը» ար ձակ բա նաս տեղ ծու
թյան մեջ իրիկ նա լույ սի ծի րա նի ծո վի մեջ 
կղ զի ա ցած ար տաս վող ու ռե նի նե րի շու քի 
տակ, արոտ նե րի շուն չով լե ցուն, հնձ ված 
հո ղե րի բույ րով ար բե ցած, իր եր գը ան հա
մար թրթ ռում նե րով լց րած բա նաս տեղ ծը 
հանգս տի է կան չում խոն ջա ցած, « ճեր մակ 
լա թե րով դաշ տի մշակ նե րին»։ Բա վա կան 
է, որ քան նրանք հեր կե ցին, որ քան հակ
ված մնա ցին հո ղին, պետք է տուն դառ
նալ ար դեն, նրանց կա րո տով սպա սում 
են` « ձեռ քեր նին ճա կա տին քիվ արած», 
նրանց է սպա սում և բա նաս տեղ ծը` իր 
եր գը խառ նած ծի ծեռ նակ նե րի ար բեց
նող ձայ նե րի ան ծա նոթ նվա գին... Պի տի 
վե րա դառ նան մշակ նե րը ու եր գի, նվա գի 
հետ, տա նը իրենց գր կա բաց սպա սող նե
րի ամո քան քով պի տի խա ղաղ վեն, պի տի 
հալ վեն ու ձուլ վեն բնու թյանն ու գի շե րին` 
մինչև ցայ գեր գը...

 Նույն Սե րը, նույն Գո րովն է նաև «Որ
թին տեր ևը» –ում, այս պի սին են նաև նրա 

մյուս ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ուր 
հիմ նա կան գա ղա փա րը, գե րա կա միտ քը 
Սերն է, Սե րը` աշ խար հի, բնու թյան, մար
դու նկատ մամբ։ 

Ընդգծ վա ծո րեն այլ, ինք նա տիպ, ոչ 
մե կին չն ման վող աշ խարհ ու նի Ինտ րան։ 
Նրա « Նե րաշ խար հը» մի ամ բող ջա կան 
խոհ է` մտ քեր, խորհր դա ծու թյուն ներ, 
նաև սեր, մտա հո գու թյուն ներ կյան քի, 
մար դու, աշ խար հի հետ կապ ված։ Իր 
« Նո ճաս տան» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 
ժո ղո վա ծո ւում Ինտ րան գրում է.

 Քեր թո ղին կիր քը ոչ այլ ինչ է եր բեք,
 Քան ողբ մը գու թի վա ղանց կու թյանց 

հա մար հեք, 
Եվ ան մահ իրաց հա մար ալ երգ մը սի րո։

 (« Գութ և սեր»)1 

Արս. Տեր տե րյա նը իր՝ « Վա հան Տե րյան, 
Ցնոր քի, ծա րա վի և հաշ տու թյան եր գի չը» 
(1910 թ.) գր քում պոե զի այի հա մար պար տա
դիր է հա մա րում հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը.

• ան հա տի հա կադ րու թյու նը տի ե
զեր քին և մարդ կու թյա նը,

•  գեր մարդ կայի նի և տի ե զե րա կա նի 
հետ մր ցե լու հա կում,

•  հաշ տու թյուն մարդ կու թյան և տի
ե զեր քի հետ։ 

Ե թե զանց առ նենք, որ քն նա դա տը 
վեր լու ծում է Վ. Տե րյա նի ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը, կա րող է թվալ, թե այս տե սու թյու
նը ձև ված է հատ կա պես Ինտ րայի եր կե րի 
հի ման վրա.

...Ի ՞նչ է ճա ռա գայ թին այս խա ղը` հո գի
նե րու, հա մո զում նե րու հետ. ին չու՞ կու գա 
ան գթո րեն եր կին քը հի շեց նե լու։ 

Ա՛հ, բայց ինչ աղեկ է ասանկ։ Ո՛ր չափ 
վճիտ է ճա ռա գայ թը, այլևս իրա պե՛ս երկ
նային` փե ռեկտ ված ցր վող ամ պե րուն մե
ջեն։...Ի նչ պե՜ս պետք ու նե ի այս լույ սին. 

1   Ինտրա, Նոճաստան, Պեյրութ, 1946, էջ 11:
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կա նանչ նե րուն. ո՛ր չափ այս երփ ներ փու
մին անու շու թյա նը կա րոտ էի...

...Ե թե ճա ռա գայ թը գիտ նար, թե ո՛ր
չափ խեղ ճեր կան, որոնց հույսն ու զո րու
թյունն է ինք...

Ինտ րայի հաշ տու թյու նը մարդ կու թյան 
և տի ե զե րա կա նի հետ մի ա ձուլ վում է պայ
ծառ լա վա տե սու թյան և լու սա վոր մարդ
կայ նու թյան հետ.

«Ինչ պես ամեն մո լու թյուն, որ առա քի
նու թյան մ՛այ լա սե րու մը կամ նվա զու թյունն 
է` հո ռե տե սու թյու նը քա ղա քակր թու թյան 
ցա վե րու տակ մթագ նած, պղ տո րած լա
վա տե սու թյուն մ՛է, ուր կե բա ցա կա է բա
րու թյան ու րա խու թյու նը։ Կեն սա կան ու ժին 
նվա զու մը, ան ձնիշ խա նու թյան ներ գոր ծու
թյան, կամ քի ու գոր ծի նվա զումն է այն։ Մեծ 
զր կանք մ՛է անի կա...Ոչ մեկ « հան ճա րեղ» 
հո ռե տե սու թյուն կր նա գե րա կայիլ լա վա
տե սու թյան հան ճա րին, որ բա րո յա կանն 
է։ Ամեն «ուխ տյալ» հո ռե տե սի մեջ ատե ցո
ղու թյուն կա ամեն բա նե առաջ, զեղ ման, 
ճա ռա գայթ ման աղ քա տու թյուն...»։ 

Այս խո հե րը, մտ քե րը, պատ կեր նե րը 
եր բեմն դառ նում են հի շո ղու թյուն ներ, եր
բեմն մնում են որ պես լոկ խո րա թա փանց 
մտ քեր և ամեն ան գամ ձևա վոր վում են 
ան թե րի գե ղար վես տա կան եզ րա հանգ
ման մեջ։ Հիմ նա կան թե մայի և գա ղա փա
րա կան իմաս տա վոր ման ար տա հայտ ման 
ըն թաց քում Ինտ րայի « Նե րաշ խար հը» 
ընդ հա նուր առ մամբ ար ձակ բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րի շարք չէ. այն մե՛րթ նո րա վեպ 
է դառ նում, մե՛րթ պատմ վածք, սա կայն 
միշտ էլ դեպ քե րը, հա րա բե րու թյուն նե րը, 
մտ քե րը նուրբ հո գե բա նա կան ել ևէ ջում
նե րով ներ կա յաց նում են ընդ հան րա պես 
մարդ կային ներ քին էու թյան ուր վագ ծե րը` 
նե րաշ խար հը. ահա Կի րա կին, որ սկս վում 
է շա բաթ օր վա նից, և կի րա կա մուտ քը 

միշտ ավե լի ցան կա լի ու լավն է, քան բուն 
կի րա կին, քա նի որ նրա նում սպա սում կա, 
գա լիք հանգս տի նա խազ գա ցու մը կա, 
«զ վարթ ու չա րաճ ճի կի րա կի ի ազա տու
թյու նը...», ահա և հոգ նած ճամ փոր դը ու 
ճա նա պար հին հան կարծ «գտն ված» տաք 
վա ռա րա նը. դժ վար է եղել ճա նա պար հը, 
և « վաս տա կա բեկ» ան ցոր դը օրհ նում է 
վա ռա րա նի մեջ փայ տեր ավե լաց նող ան
ծա նո թին ու վայե լում իր կար ճատև հան
գիս տը... Եթե խեն թի կամ իր ման կու թյան 
հետ կապ ված հի շո ղու թյուն նե րի դր վագ
նե րը ձևա վոր վում են նո րա վե պային կա
ռույ ցով, ապա Իռե նային, բնու թյա նը 
նվիր ված նրա խո հե րը կա տա րյալ ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ են.

«Ով որ եր կին քին կը նայի և անոր նայե
լով կը մտմ տա այն անո րոշ բա նե րը, որ 
գու ցե ան ցյալ, ան հու նո րեն ան ցյալ և ապա
գա կյանք մը հա վի տե նա կա նու թյանց կը 
վե րա բե րին` չի կր նար հո ռե տես ըլ լալ»։ 

Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու թյուն նե րում 
ար ծարծ ված բո լոր թե մա ներն ու գա ղա
փար նե րը, ըստ էու թյան, յու րա քան չյուր 
հե ղի նա կի ընդ հա նուր աշ խար հըն կալ ման, 
գե ղա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կի գե ղար վես տա կան իմաս տա
վոր ման դրս ևո րում նե րից են։ Պար զա պես, 
առաջ քաշ ված հար ցե րի կոմ պո զի ցի ոն– 
կա ռուց ված քային լու ծում նե րը բա նաս տեղ
ծա կան–քնա րա կան որո շա կի սկզ բունք նե
րով են ի կա տար ած վում, որով էլ ար ձակ 
շա րադր մամբ, սա կայն բա նաս տեղ ծա կան 
հար ցադ րում նե րով ձևա վոր վում է նաև 
այս ինք նա տիպ ժան րը` ար ձակ բա նաս
տեղ ծու թյու նը։ Կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ յու րա քան չյուր ժան րային կա ռույ ցում 
էլ դրս ևոր վում են հե ղի նա կի հա մընդ հա
նուր գե ղա գի տա կան ար ժեք ու նե ցող հար
ցադրում նե րը, որոնց թե մա ներն ու գա
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ղա փար նե րը տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի 
հույ զե րի, մտա հո գու թյուն նե րի, հե տաքրք
րու թյուն նե րի կրողն են և գե ղար վես տո րեն 
մա տու ցո ղը։ Այ սինքն՝ գրա կա նու թյան հետ 
հա ղոր դակ ցու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
ըստ էու թյան և առա վել խո րու թյամբ ճա նա
չե լու վե րար տադր վող ժա մա նա կաշր ջա նը, 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և 

մարդ կային պրոբ լեմ նե րը։ Իսկ սա էլ թույլ է 
տա լիս մեկ ան գամ ևս պն դե լու, որ գրա կա
նու թյան մի ջո ցով կր թու թյու նը շատ ավե լի 
տպա վոր վող ար դյունք է երաշ խա վո րում, 
ավե լի հիշ վող է, դաս տի ա րա կող, այլ կերպ 
ասած` շա հե կա նո րեն ար դյու նա վետ։ 
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П роб ле ма вза и мос вя зи те мы и эпо хи в ху до жест вен ном про из ве де нии 
А. Бек ме зян 

В стат ье расс мат ри ва ют ся те ма ти чес кие и идей ные раз но вид нос ти жан ра сти хи в 
про зе в за пад но – ар мянс кой ли те ра ту ре кон ца 19– го и на ча ла 20– го ве ков, вы яв ля ют ся 
осо бен нос ти те ма ти ки в за и мос вя зи со вре мен ны ми, эпо халь ны ми и ми ро воз рен чес ки
ми осо бен нос тя ми. 

Problem relationship topics and times in the artwork. 
A. Bekmezyan 

The article deals with thematic and ideological variety genre poems in prose in a west
ern–Armenian literature of the late 19th and early 20th centuries, the distinctive features of 
subjects in cooperation over time, the epoch–making and world vision features.
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 Пе да го ги чес кая де я тель ность по сво ей 
сущ нос ти ин тег ра тив на, так как вк лю ча ет в 
се бя пре по да ва тельс ку ю, вос пи та тель ну ю, 
на уч номе то ди чес ку ю, уп рав лен чес кую 
де я тель нос ти. Го тов ность пре по да ва те ля 
выс шей шко лы к пе да го ги чес кой де я тель
нос ти оп ре де ля ет ся уме ни ем про дук тив но 
ре шать пе да го ги чес кие за да чи, раз ви вать 
сту ден тов в про цес се их ре ше ни я. Ос во
е ние со во куп нос ти ви дов пе да го ги чес кой 
де я тель нос ти поз во ля ет в сов ре мен ных 
ус ло ви ях осу ществ лять функ ции об щест ва 
по вос пи та ни ю, об ра зо ва ни юи раз ви тию 
под рас та ю щих по ко ле ний.

Из вест но, что по вы ше ние ква ли фи ка
ции пре по да ва те лей яв ля ет ся не от ьем ле
мой част ью на ци о наль ной сис те мы неп
ре рыв но го об ра зо ва ни я. Оно об лег ча ет 
про цесс уг луб ле ния раз ви тия и мо дер ни
за ци из на ний и про фес си о наль ных на вы
ков. Прак ти чес кую ра бо ту пре по да ва те ля 
мож но расс мат ри вать как про цесс ре ше
ния пе да го ги чес ких за дач, тре бу ю щий ин
тег ра ции меж дис цип ли нар ных зна ний 
об ра зо ва тель ных прог рамм по про фи лю 
про фес си о наль ной под го тов ки.С ле до ва
тель но, уро вень раз ви тия на уч ных зна ний, 
тре бо ва ния к прак ти чес кой пе да го ги чес
кой де я тель нос ти пре по да ва те ля иност
ран но го язы ка выс шей шко лы обус лав
ли ва ют ин тег ра цию те о рии и прак ти ки в 
сис те ме про фес си о наль но го обу че ни я.

В нас то я щее вре мя пред ла га ют ся раз
лич ные фор мы по вы ше ния ква ли фи ка
ци и. Од на из них  сис те ма по вы ше ния 
ква ли фи ка ци и, про ек ти ро ва ние ко то рой 
про во дит ся на ос но ве ме то да мо де ли ро ва
ни я. Л.Н.Ма ка ро ва, И.А.Шар шов убеж де
ны,ч то пре по да ва те лю нель зя на вя зы вать 
путь раз ви ти я, пос коль ку су щест ву ет нес
коль ко аль тер на тив ных пу тей их соз да ни я. 
Ори ен ти ру ясь на свои цен ност ные пред
поч те ни я, он вы би ра ет на и бо лее бла гоп
ри ят ный путь, ко то рый яв ля ет ся од ним из 
ре а ли зу е мых в дан ной сре де. Та ким, об ра
зом, кор рек цию пе да го ги чес кой де я тель
нос ти сле ду ет расс мат ри вать как слож ный 
ва ри а тив ный про цесс с ве ро ят ност ным ис
хо дом [6,60]. Не об хо ди мость раз ра бот ки 
по доб ной сис те мы пе ре под го тов ки и по
вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
ву зов обус лов ле на тем,ч то пре по да ва тель 
не всег да име ет предс тав ле ние о на и бо лее 
со вер шен ных спо со бах са мо ор га ни за ци и, 
осо бен но в на ча ле сво ей пе да го ги чес кой 
де я тель нос ти. Со вер шая вы бор меж ду 
раз лич ны ми спо со ба ми пе да го ги чес кой

 де я тель нос ти, пре по да ва тель ка чест
вен но пре об ра зу ет се бя, сни ма ет пси хо ло
ги чес кие бар ье ры, и в ко неч ном ито ге оп
ре де ля ет ся с собст вен ным сти лем ра бо ты.

П рак ти ка ат тес та ци он ной ра бо ты сре
ди пре по да ва те лей соз да ет ус ло вия по вы
ше ния ими сво е го со ци аль но го ста ту са и 

АН НА ГАС ПА РЯН

 МО НИ ТО РИНГ ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НОЙ
ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛЕЙ

ИНОСТ РАН НО ГО ЯЗЫ КА
ЛИНГ ВИС ТИ ЧЕС КО ГО ВУ ЗА
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ма те ри аль но го по ло же ни я, спо собст ву ет 
сти му ли ро ва нию са мо ор га ни за ции и са мо
о бу че ния в про цес се про фес си о наль ной 
де я тель нос ти, но в то же вре мя нель зя не 
от ме тить те проб ле мы, ко то рые зна чи
тель но сни жа ют эф фек тив ность про во
ди мой ра бо ты. Преж де все го, при про
це ду ре ат тес та ции очень труд но сни зить 
ее ад ми нист ра тив ный уро вень. Ко неч но, 
учи ты ва ет ся мне ние обу ча е мых в оцен ке 
пре по да ва те ля, но как по ка зы ва ет прак ти
ка, до ми ни ру ю щим ос та ет ся мне ние экс
пер тов, а оно не всег да сво бод но от суб
ъек ти виз ма. Су щест вен ным не дос тат ком 
та ко го под хо да яв ля ет ся е го эпи зо ди чес
кий ха рак тер. В ре зуль та те не ко то рые пре
по да ва те ли восп ри ни ма ют ат тес та цию как 
«в ре мен ную труд ность», пре о до лев ко то
рую мож но ра бо тать так как ему боль ше 
нра вит ся или как он при вык.

П ро ве дя ана лиз су щест ву ю щих под хо
дов, форм и ме то дов по вы ше ния про фес
си о наль но го уров ня и ком пе тент нос ти пре
по да ва те лей в сов ре мен ных ус ло ви ях, мы 
приш ли к вы во ду, что на и бо лее эф фек
тив ным ме то дом по вы ше ния про фес си о
наль ной ком пе тент нос ти пре по да ва те лей 
иност ран но го язы ка спе ци аль но го ву за 
мо жет быть тех но ло гия мо ни то рин га. Од
ной из тен ден ций раз ви тия сов ре мен ной 
на у ки яв ля ет ся ин тег ри ро ва ние ши ро ко го 
спект ра зна ний из раз лич ных об лас тей на 
конк рет ном пред ме те исс ле до ва ни я. В ре
зуль та те в пе да го ги ке ста ли бо лее ак тив
но ис поль зо вать ся тер ми ны и по ня ти я, 
ко то рые не яв ля ют ся ее пер ма нент ным 
со дер жа ни ем, но име ют зна че ни е на сов
ре мен ном эта пе ее раз ви ти я. К чис лу та
ких по ня тий мож но от нес ти « мо ни то ринг». 
Пос коль ку этот тер мин при шел в пе да го

ги ку из дру гих об лас тей зна ния (э ко ло ги я, 
ме ди ци на и др.), тре бу ет ся бо лее вни ма
тель ное изу че ние его линг вис ти чес ких 
зна че ний.

В тол ко вом сло ва ре В.И. Да ля ука за
но։ « Мо ни тор, во ен ный ко рабль ... наз ва
ние да но от яще ри цы мо ни тор, буд то бы 
пред ва ря ю щей о бли зос ти кро ко ди ла...» 
[5,345]. От сю да, ве ро ят но и воз ни ка ет 
функ ция по ня тия « мо ни тор»  пре дуп
реж де ни е. Про из вод ная фор ма от сло ва 
« мо ни тор»  мо ни то ринг обоз на ча ет осу
ществ ле ние не ко то ро го дейст ви я, нап
рав лен но го на ре а ли за цию функ ций наб
лю де ни я, конт ро ля, пре дуп реж де ни я. 
Имен но та кой смыс ло вой ключ за ло жен 
в трак тов ку мо ни то рин га как дейст ви я, 
обес пе чи ва ю ще го вы пол не ние ука зан ных 
функ ций, конк ре ти зи ру е мых спе ци фи кой 
исс ле ду е мо го об ъек та и пос тав лен ны
ми за да ча ми.К при ме ру « Пе да го ги чес кая 
эн цик ло пе ди я» да ет об ъяс не ние по ня
тия « мо ни тор» сле ду ю щим об ра зом։ это 
стар ший ус пе ва ю щий уче ник в шко ле, 
ко то рый яв ля ет ся по мощ ни ком учи те ля, 
ра бо та ю ще го по Белл – Лан кас терс кой 
сис те ме вза им но го обу че ни я, над зи ра
ю щий за млад ши ми уча щи ми ся [7,18]. В 
со ци о ло гии мо ни то ринг нап рав лен на дли
тель ное наб лю де ние по отоб ран ным кри
те ри ям со ци аль ных про цес сов. На ос но ве 
пов тор ных наб лю де ний и за ме ров срав
ни ва ет ся сос то я ние об ъек тов с ба зо вы ми 
или нор ма тив ны ми по ка за те ля ми. Та кая 
ор га ни за ция исс ле до ва ния поз во ля ет не 
толь ко иметь опе ра тив ную ин фор ма цию 
о раз лич ных сто ро нах жиз ни, функ ци о ни
ро ва ния об ъек та, но и расс мат ри вать их в 
ди на ми ке, оп ре де лять тен ден ци и, за ко но
мер нос ти раз ви ти я. В дан ных по ло же ни
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ях про яв ля ет ся ха рак тер ная осо бен ность 
спо со бов наб лю де ния и конт ро ля, сос то я
щая в ис поль зо ва нии груп пы па ра мет ров 
[2,15].

В ка чест ве те о ре ти чес кой ос но вы 
даль ней ше го изу че ния мо ни то рин га в пе
да го ги чес кой на у ке и прак ти ке мы при
ни ма ет его де фи ни ци ю, предс тав лен ную 
А.С. Бел ки ным и В.Д. Жа во рон ко вым, 
ко то рые расс мат ри ва ют мо ни то ринг как 
про цесс неп ре рыв но го на уч ноо бос но
ван но го, диг нос ти коп рог нос ти чес ко го, 
пла но воде я тель ност но го сле же ния за 
сос то я ни ем и раз ви ти ем пе да го ги чес
ко го про цес са в це лях оп ти маль но го 
вы бо ра об ра зо ва тель ных це лей, за дач 
и средств их ре ше ния [4,32]. В ка чест ве 
об ъек тов мо ни то рин га в сис те ме выс ше
го и до пол ни тель но го про фес си о наль но го 
об ра зо ва ния мо гут выс ту пать։ про фес
си о наль нооб ра зо ва тель ный про цесс, 
ака де ми чес кая ус пе ва е мость обу ча е мых, 
про фес си о наль ная де я тель ность пре по да
ва те ля, про фес си о наль ное раз ви тие пре
по да ва те ля, ста нов ле ние пе да го ги чес ко го 
кол лек ти ва. В за ви си мос ти от выб ран но го 
об ъек та мо ни то рин га воз ни ка ют спе ци
фи чес кие це ли и за да чи, связн ные с ре
а ли за ци ей мо ни то рин га на прак ти ке. При 
ре а ли за ции каж до го ви да мо ни то рин га 
про яв ля ют ся оп ре де лен ные пси хо ло гопе
да го ги чес кие и ор га ни за ци он нотех но ло
ги чес ки е о со бен нос ти, обус лов лен ные его 
об ъек том.

 По за да чам, ха рак те ру и ос нов ным 
функ ци ям В.Г. Горб раз ли ча ет пе да го ги
чес кий и уп рав лен чес кий мо ни то ринг. В 
хо де пе да го ги чес ко го мо ни то рин га по лу
ча е мая ин фор ма ция долж на спо собст во
вать по вы ше нию пе да го ги чес ко го уров ня 

вза и мо дейст вия меж ду раз лич ны ми суб
ъек та ми об ра зо ва тель но го про цес са, а так
же соз да вать ус ло вия для са мо вос пи та ния 
и са мо раз ви тия этих суб ъек тов. Ав тор от
ме ча ет, что «в об ра зо ва тель ном уч реж де
нии пе да го ги чес кий мо ни то ринг яв ля ет ся 
ос но вой для про ве де ния уп рав лен чес ко го 
мо ни то рин га. Толь ко на ос но ве пе да го ги
чес ки зна чи мой ин фор ма ции воз мож но 
осу ществ лять це ле нап рав лен ную уп рав
лен чес кую де я тель ность» [4,3435].

От ли чи тель ной чер той мо ни то рин га яв
ля ет ся ин фор ма ция о со от ветст вии фак ти
чес ко го ре зуль та та его ожи да ни ям, оцен ка 
это го со от ветст ви я. Об рат ная ин фор ма
ция – еще один эле мент мо ни то рин га, ко
то ро му пред ъяв ля ет ся ряд тре бо ва ний։ 
об ъек тив ность, дос туп ность, пол но та, ре
ле вант ность, точ ность, адек ват ность, сво
ев ре мен ность, спе ци фич ность для каж до
го уров ня мо ни то рин га. Эти тре бо ва ния 
обыч но расс мат ри ва ют ся и как ос нов ные 
свойст ва мо ни то рин га. Ими оп ре де ля ют ся 
и раз лич ные фор мы мо ни то рин га.

 Вы ше из ло жен ное поз во ли ло нам оп
ре де лить вид мо ни то рин га – уп рав лен
чес кий мо ни то ринг про фес си о наль ной 
ком петнт нос ти пре по да ва те лей иност
ран но го язы ка линг вис ти чес ко го ву за. 
Мы счи та ем,ч то раз ра бот ка тех но ло гий 
мо ни то рин га не воз мож на без по ни ма
ния ос нов ных прин ци пов его ре а ли за ции 
в пе да го ги чес кой прак ти ке, к ко то рым 
А.С. Бел кин от но сит։ прин цип на уч нос ти, 
прин цип ди аг нос ти коп рог нос ти чес кой 
нап рав лен нос ти, прин цип вос пи та тель ной 
це ле со об раз нос ти, прин цип неп ре рыв нос
ти, прин цип це лост нос ти и пре емст вен
нос ти [2,15]. Не обxо ди мо от ме тить, что в 
про цес се уп рав лен чес ко го мо ни то рин га 
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ме то ды на уч но го исс ле до ва ния пе да го ги
чес ких про цес сов и яв ле ний вы пол ня ют, 
в ос нов ном, ди аг нос ти чес кую функ ци ю. 
Имен но ори ен та ци ей на эту функ цию оп
ре де ля ет ся на бор конк рет ных ме то дов, 
при ме ня е мых в хо де мо ни то рин га. В пе
да го ги чес кой ли те ра ту ре в ка чест ве ди аг
нос ти чес ких ме то дов про ве де ния исс ле до
ва ния пред ла га ют ся։ наб лю де ни е, оп рос, 
бе се да, ин терв ью, ан ке ти ро ва ни е, изу че
ние до ку мен та ци и, изу че ние про дук тов 
тру да и про ек тив ные ме то ди ки изу че ния 
лич нос ти [2,7].

 В на шем исс ле до ва нии мо ни то рин го
вая мо дель раз ви тия про фес си о наль но
пе да го ги чес кой ком пе тент нос ти пре по да
ва те лей иност ран но го язы ка ву за яв ля ет ся 
спе ци аль ной фор мой об ъек та для восп
ро из ве де ния ха рак те рис тик про фес си о
наль нопе да го ги чес кой ком пе тент нос ти и 
как ана лог ори ги на ла яв ля ет ся средст вом, 
цел ью и ре зуль та том. Вы ше из ло жен ное 
поз во ля ет об ра тить ся к опи са нию об ъек
та мо ни то рин га, под ле жа ще го сле же ни ю. 
Ос нов ны ми сос тав ля ю щи ми об ъек та (п ро
фес си о наль нопе да го ги чес кой ком пе
тент нос ти) яв ля ют ся։ про фес си о наль ная 
те о ре ти чес кая под го тов лен ность, про
фес си о наль ная го тов ность, лич ност ные 
про фес си о наль но зна чи мые осо бен нос ти, 
ст рук ту ра пе да го ги чес кой де я тель нос ти и 
функ ции де я тель нос ти.

В ка чест ве ме то до ло ги чес кой ос но вы 
про ек ти ро ва ния пе да го ги чес ких тех но ло
гий мы при ни ма ем точ ку зре ния В.В.А 
фа нас ье ва, ко то рый счи та ет, что пе да го
ги чес кая тех но ло гия долж на от ве чать на 
воп ро сы о том, как на и луч шим об ра зом 
ор га ни зо вать учеб ную (кол лек тив ну ю) 
де я тель ность и уп рав лять ею для дос ти

же ния пос тав лен ных це лей; что долж ны 
уметь, знать и иметь суб ъек ты пе да го ги
чес ко го вза и мо дейст ви я, что бы обес пе пе
чить ус пеш ное про ве де ние та кой де я тель
нос ти [1,148].

П ро ве ден ный ана лиз на коп лен но го пе
да го ги чес ко го опы та раз ра бот ки пе да го
ги чес ких тех но ло гий в прак ти ке де я тель
нос ти раз лич ных учеб ных за ве де ний да ет 
нам воз мож ность пред ло жить сле ду ю щую 
тех но ло гию фор ми ро ва ния про фес си о
наль нопе да го ги чес кой комп те тент нос ти 
пре по да ва те лей иност ран но го язы ка линг
вис ти чес ко го ву за, вк лю ча ю щую в се бя 
нес коль ко эта пов։

1.  Под го то ви тель ноус та но воч ный 
этап.

Ос нов ны ми за да ча ми дан но го эта па 
яв ля ют ся сле ду ю щи е։ 

и зу че ние тен ден ций раз ви тия об ра зо
ва ния в це лом и пре по да ва ния иност ран
но го язы ка в спе ци аль ном ву зе, в част нос
ти; 

оп ре де ле ние мес та и ро ли фор ми ро ва
ния про фес си о наль ной ком пе те тент нос ти 
в хо де ре а ли за ции кон цеп ций и прог рамм 
раз ви тия линг вис ти чес ких уни вер си те тов;

 раз ра бот ка функ ци о наль ной мо де ли 
про фес си о наль ных ком пе тен ций пре по
да ва те лей иност ран но го язы ка линг вис ти
чес ко го ву за;

 под го тов ка ме то ди чес ко го обес пе че ния 
и инст ру мен та рия фор ми ро ва ния про фес
си о наль ных ком пе тен ций.

2. А дап та ци он ный этап.
В хо де дан но го эта па не об хо ди мо ре

шить сле ду ю щие за да чи։
п ро вес ти ме то ди чес кие се ми на ры в ву

зе по изу че нию и об суж де нию раз ра бо тан
ной на пер вом эта пе функ ци о наль ной мо
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де ли про фес си о наль ной ком пе тент нос ти. 
На этих се ми на рах важ но прий ти к вза и
мо по ни ма нию по тем кри те ри ям, ко то рые 
за ло же ны в мо де ли и про це ду ре оп ре де
ле ния ре зуль та тов ра бо ты по по вы ше нию 
пре по да ва те ля ми сво е го про фес си о наль
но го уров ня;

в нес ти кор рек ти вы в функ ци о наль ную 
мо дель про фес си о наль ной ком пе тент нос
ти на ос но ве дос тиг ну то го на ме то ди чес ких 
се ми на рах вза и мо по ни ма ния меж ду ад ми
нист ра ци ей и пре по да ва тельс ким сос та
вом։

п ре по да ва тельс ко му сос та ву про вес
ти са мо обс ле до ва ние лич ност но го уров ня 
про фес си о наль ной ком пе тент нос ти.

3. Экс перт ный этап.
 На этом эта пе про во дит ся экс перт ная 

оцен ка уров ня про фес си о наль нопе да го
ги чес кой ком пе тент нос ти пре по да ва те ля. 
При этом важ но под черк нуть, что ко неч
ный уро вень ком пе тент нос ти дол жен оп
ре де лять ся с уче том ре зуль та тов са мо обс
ле до ва ния пре по да ва те ля, зак лю че ния 
экс перт ной ко мис сии ву за. Пос коль ку спе
ци аль ные экс перт ные ко мис сии в ву зах не 
соз да ют ся, та кая ра бо та про во дит ся в хо
де вза и мо и зу че ния пе да го ги чес ко го опы
та пре по да ва тельс ким сос та вом ка фед ры. 
Бе зус лов но, экс перт ная ра бо та не мо жет 
но сить са мо ор га ни зу ю щий ха рак тер, пер
во на чаль ные ор га ни за ци он ные ре ше ния 
не об хо ди мы, но они долж ны очер чи вать 
ее об щие кон ту ры, и соз да вать ус ло вия 
для сот руд ни чест ва раз лич ных под раз де
ле ний ву за в ра бо те по по вы ше нию про
фес си о наль ной ком пе тент нос ти пре по да
ва те лей ву за. Трет ьей сос тав ля ю щей при 
оцен ке уров ня про фес си о наль нопе да го
ги чес кой ком пе тент нос ти пре по да ва те ля 

иност ран но го язы ка ву за долж ны быть 
мне ния сту ден тов, оп рос ко то рых про во
дит ся по за ра нее раз ра бо тан ной ан ке те. 
При этом спе ци фи чес кой осо бен ност ью 
дан ной ан ке ты яв ля ет ся то, что она предс
тав ля ет ин тег ра тив ное ви де ние про фес си
о наль ной ком пе тент нос ти пре по да ва те ля 
ск возь спе ци фи ку восп ри я тия его де я
тель нос ти сту ден том.

 На дан ном эта пе на ос но ве мо ног ра
фи чес ко го ме то да исс ле до ва ния про фес
си о наль но го уров ня пре по да ва тельс ко
го сос та ва оп ре де ля ют ся конст рук ти вы 
даль ней ше го раз ви ти яп ро фес си о наль ных 
ком пе тен цийп ре по да ва те ля иност ран но го 
язы ка, а так же вы яв ля ют ся фак то ры, ока
зы ва ю щие от ри ца тель ное вли я ние на этот 
про цесс.

4.  Перс пек тив нораз ви ва ю щий 
этап.

Ос нов ная за да ча это го эта па – соз да
ние лич ност ных и кол лек тив ных ус ло вий 
раз ви тия про фес си о наль ных ком пе тен ций 
пре по да ва телъс ко го сос та ва ву за. С этой 
цел ью мо гут про во дить ся до пол ни тель
ные исс ле до ва ния проб лем, сдер жи ва ю
щих про цесс раз ви тия про фес си о наль но
пе да го ги чес кой ком пе тент нос ти, а так же 
це лый ряд ме роп ри я тий на уч номе то ди
чес ко го ха рак те ра.

5. И то го води аг нос ти чес кий этап.
 На этом эта пе про во дит ся пов тор ная 

экс перт ная оцен ка уров ня про фес си о
наль ной ком пе тент нос тип ре по да ва тельс
ко го сос та ва по схе ме экс перт но го эта па 
и оп ре де ля ет ся эф фек тив ность ме роп ри
я тий, про ве ден ных с цел ью по вы ше ния 
уров ня про фес си о наль ной ком пе тент нос
ти пре по да ва те лей.

В рам ках раз ра бо тан ной тех но ло гии 
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на ми был про ве ден мо ни то ринг про фес
си о наль ной де я тель нос ти пре по да ва те лей 
иност ран но го язы ка ву за. Исс ле до ва ние 
про во ди лось в двух учеб ных за ве де ни ях 
го ро да Ере ва на։ в Ере ванс ком Го су дарст
вен ном Линг вис ти чес ком Уни вер си те те 
им. В. Я. Брю со ва и Ере ванс ком Го су дарст
вен ном Гу ма ни тар ном кол лед же, где бы ло 
за дейст во ва но бо лее 80 пре по да ва те лей 
анг лийс ко го язы ка и 100 сту ден тов фа
куль те та иност ран ных язы ков ЕГ ЛУ. Бы ло 
про ве де но два тре нин га на те му « Раз ви тие 
про фес си о наль ных на вы ков пре по да ва те
лей иност ран но го язы ка в линг вис ти чес
ком ву зе».

В хо де адап та ци он но го эта па был ор
га ни зо ван се ми нар по вы яв ле нию ос нов
ных про фес си о наль нопе да го ги чес ких 
ком пе тен ций и сфер де я тель нос ти пре по
да ва те ля иност ран но го язы ка. В об суж де
ни и, где был ис поль зо ван ме тод DACUM 
(абб ре ви а ту ра анг лийс кихс лов “Developing 
a Curriculum”в пе ре во де с анг лийс ко го 
« Раз ра бот ка учеб но го пла на») при ня ли 
учас тие 15 пре по да ва те лей и за ве ду ю щих 
сек ци я ми ка фед ры анг лийс ко го язы ка 
ЕГ ЛУ. Учи ты вая ре зуль та ты DACUM се ми
на ра  бы ла  раз ра бо та на  мо дель п ро фес
си о наль ных  ком пе тен ций п ре по да ва те ля 
 и ност ран но го  я зы ка  ву за, ко то ра я  ох ва
ты ва ет с ле ду ю щи е с фе ры  пе да го ги чес кой  
де я тель нос ти п ре по да ва те ля։

1. Об ра зо ва тель ный и со ци аль ный 
кон текст

2. В ла де ние пе да го ги чес ки ми тех но
ло ги я ми

3. П ла ни ро ва ни е 
4. О це ни ва ни е 
5. Ор га ни за ция учеб но го про цес са
6.  Ру ко водст во на уч ной ра бо той сту

ден тов
7.  Лич ность пре по да ва те ля
8. П ро фес си о наль ное раз ви ти е.
А дап та ци он ный этап был так же нап

рав лен на вы яв ле ние на чаль но го уров ня 
сфор ми ро ван нос ти про фес си о наль но пе
да го ги чес ких ком пе тен ций, оп ре де ле ние 
при чин по вы ше ния ква ли фи ка ции и на
ли чия пот реб нос ти в раз ви тии и са мо раз
ви ти и. Для дос ти же ния этой це ли на ми 
ис поль зо ва лись как ре зуль та ты те о ре ти
чес ко го исс ле до ва ни я, так и дан ны е, по
лу чен ные с по мощ ью ди аг нос ти чес ких 
ме то дик (оп ро са, ан ке ти ро ва ни я, тес ти ро
ва ни я). Ан ке ти ро ва ние вы я ви ло, что пре
по да ва те ли от во дят важ ную роль в сво ей 
про фес си о наль ной де я тель нос ти та ким на
вы кам, как линг вис ти чес кие (86%), ор га
ни за торс кие (92%), меж лич ност ные (62%) 
и со ци аль ные (59%).Боль шинст во пре по
да ва те лей (88%) от ме ти ли не об хо ди мость 
фор ми ро ва ния и со вер шенст во ва ния всех 
вы ше у ка зан ных на вы ков. Бы ло так же от
ме че но, что в про цес се их под го тов ки к 
пре по да ва тельс кой де я тель нос ти не дос
та точ ное мес то от во ди лось фор ми ро ва нию 
про фес си о наль ных уме ний и на вы ков в 
от ли чие от пред мет ных зна ний.

В хо де экс перт но го эта па мо ни то рин га 
са мо о цен ка пре по да ва те ля срав ни ва ет ся 
с оце ноч ны ми по ка за те ля ми экс пер тов и 
сту ден тов, а так же бы ли вы яв ле ны зат
руд не ни я, вля ю щие на уро вень про фес си
о наль нопе да го ги чес кой ком пе тент нос ти 
пре по да ва те лей. 

По лу чен ные ре зуль та ты пот ре бо ва
ли на перс пек тив нораз ви ва ю щем эта пе 
раз ра бо тать так на зы ва е мый « Мо дуль по 
фор ми ро ва нию про фес си о наль ной ком
пе тент нос ти пре по да ва те лей анг лийс ко го 
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язы ка ву за». Бы ло про ве де но два трех
не дель ных тре нин га по 24 ча са каж дый, 
в каж дом из ко то рых при ни ма ло учас тие 
по 20 пре по да ва те лей анг лийс ко го язы ка 
ЕГ ЛУ и ЕГГК. Предс та вим ожи да е мые ре
зуль та ты тре нин га, а так же ди на ми ку раз
ви тия про фес си о наль ных ком пе тен ций в 
про цент ном со от но ше ни и.

 Пер вая циф ра по ка зы ва ет уро вень 
сфор ми ро ван нос ти на вы ка/у ме ния до экс
пе ри мен та, вто рая – пос ле экс пе ри мен та.

1. У част ни ки ов ла де ют фа си ли та тив
ным уме ни ем։

• с мо гут сфор му ли ро вать ос нов ные 
прин ци пы фа си ли та ции (20%78%),

• с мо гут дать оп ре де ле ния тер ми нам 
и кон цеп ци ям, свя зан ным с фа си
ли та ци ей(20%  68%), 

• оз на ко мят ся и об ъяс нят спе ци фич
ные функ ции фа си ли та то ра (30%  
64%), 

• ап ро би ру ют спо со бы ор га ни за ции 
обу че ния в груп пе (62%  77%) 

• ап ро би ру ют ряд ви дов ра бот по 
фа си ли та ции в груп пе (45%  74%),

• с мо гут ис поль зо вать раз но об раз
ные ме то ди ки ст рук тур ных раз би
вок групп (35%  73%), 

• оз на ко мят ся и ис поль зу ют спе
ци фич ную лек си ку фа си ли та то ра 
(30% 72%).

2. Ов ла де ют уме ни ем раз ре ше ния 
конф лик тов.

• Оз на ко мят ся и ап ро би ру ют раз лич
ные пу ти вы хо да из конф ликт ных 
си ту а ций (65%  79%),

•  по лу чат ре ко мен да ции и оп ре де
лят ся с на и бо лее оп ти маль ны ми 
пу тя ми ра бо ты с проб лем ны ми сту
ден та ми (64%  74%).

3. Ов ла де ют на вы ком пре зен та ции 
(50%  67%).

4. Ос во ят тех ни ку ис поль зо ва ния 
(по лу че ни я/п ре дос тав ле ни я) об рат ной 
свя зи (40%  79%).

5. У со вер шенст ву ют уме ние за да
вать воп ро сы (70%  81%), иден ти фи ци ру
ют свою са мо о цен ку (40%  65%), по лу чат 
ре ко мен да ции по вы ра бот ке адек ват ной, 
здо ро вой са мо о цен ки.

6. У со вер шенст ву ют ин тер пер со
наль ные уме ния и уме ние отс та и вать свое 
мне ние (60%  67%).

7. Ов ла де ют уме ни ем сп рав лять ся со 
ст рес сом (54%  69%).

П ре по да ва те ли са ми зап ра ши ва ли 
проб лем ные воп ро сы для об суж де ния в 
кол лек тив ной фор ме и охот но де ли лись 
мне ни я ми по по во ду сво их не дос тат ков, 
глу бо ко ана ли зи ро ва ли пе да го ги чес кой 
опыт дру гих и за тем пе ре но си ли его в 
свои соз да ва е мые мо де ли. По ка за те ли 
сви де тельст ву ют, что у пре по да ва те лей 
наб лю да ют ся по ло жи тель ные тен ден ции 
раз ви тия всех ком по нен тов функ ци о наль
ной мо де ли про фес си о наль ной ком пе
тент нос ти. Зна чи тель но сни зил ся уро вень 
не а дек ват нос ти са мо о цен ки, воз рос ли по
ка за те ли ре а ли за ции всех пе да го ги чес ких 
функ ций. В хо де зак лю чи тель но го эта па 
про ве ден но го мо ни то рин га бы ло вы яв ле
но, что пред ла га е мая тех но ло гия раз ви
тия про фес си о наль ных ко ме тен ций пре
по да ва те лей спо собст ву ет по вы ше нию 
про фес си о наль нопе да го ги чес кой ком пе
тент нос ти (78% оп ро шен ных), по мо га ет 
са мо ор га ни за ции и са мо конт ро лю пре по
да ва те лей (65%), сни жа ет суб ъек тив ность 
в оцен ке пе да го ги чес кой де я тель нос ти и 
про фес си о наль нопе да го ги чес кой де я
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тель нос ти пре по да ва те лей (89%).
  Та ким об ра зом, мож но сде лать 

вы вод, что фор ми ро ва ние и раз ви тие 
про фес си о наль ной ком пе тент нос ти пре
по да ва те лей иност ран но го язы ка ву за 
– слож ный уп рав ля е мый про цесс. Раз ра
бо тан ная кон цеп ту аль ная мо ни то рин го вая 

мо дель спо собст ву ет раз ви тию про фес
си о наль нопе да го ги чес ких ком пе тен ций 
пре по да ва те ля ву за и пре дус мат ри ва ет 
сис те му пе да го ги чес ких ус ло вий в единст
ве мо ти ва ци он но го, це ле во го, со дер жа
тель но го, про цес су аль но го и оце ноч норе
зуль та тив но го обес пе че ни я.
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 Լեզ վա բա նա կան հա մալ սա րա նի օտար լեզ վի դա սա խոս նե րի

մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մշ տա դի տար կում 
Ա. Գաս պա րյան

 Հոդ վա ծում վեր լուծ ված են ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող բու հի դա սա խոս նե րի 
մաս նա գի տա կան իրա զե կու թյան բարձ րաց ման ձևե րը ու մե թոդ նե րը, և հիմ նա վոր ված 
է այդ նպա տա կով մշ տա դի տարկ ման տեխ նո լո գի այի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու
նը։ Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված մաս նա գի տա կան բու հի օտար լեզ վի դա սա խոս նե րի 
ման կա վար ժա կան իրա զե կու թյան ձևա վոր ման փու լային տեխ նո լո գի ան հաս տատ ված 
է դրա շր ջա նակ նե րում ԵՊԼՀո ւմ ան ցկաց ված մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե րով։

Monitoring of the Professional Activity of Linguistic University

Foreign Language Teachers 
A. Gasparyan

The article contains the analysis of the existing methods and forms of developing Univer
sity teachers’ professional skills and competences within inservice education, and justifies 
the efficiency of the use of the technology of monitoring. The stepbystep technology of de
veloping professional pedagogical competencies of University language teachers presented 
in the article is supported by the results of the monitoring held within its framework in YSLU.
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Մշա կույ թի հիմ նա կան կամ բա զային 
հաս կա ցու թյուն ներն ե ն՝ «մ շա կույթ», «քա
ղա քա կա նու թյուն», «մ շա կու թային ար ժեք
ներ», «մ շա կու թային եր ևույթ», «մ շա կույ թի 
սուբյեկտ», «ա վան դույթ ներ և նո րա մու ծու
թյուն ներ մշա կույ թի մեջ», «մ շա կու թային 
ժա ռան գու թյուն», «մ շա կույ թի տի պեր», 
«ար տե ֆակտ», «սուբ կուլ տու րա», («են
թամ շա կույթ»), «ան տի կուլ տու րա», («հա
կամ շա կույթ») և այլն:

Մ շա կու թա բա նու թյան գլ խա վոր հաս
կա ցու թյունն է «մ շա կույ թը» (« կուլ տու րա»): 
Լա տի նե րեն « կուլ տու րա» բառն ու նի եր կու 
ի մաստ:

 Հո ղի մշա կու մը և նրա մշակ ման ե ղա
նակ նե րը.

 Մարդ կային վար քի և սո վո րույթ նե րի 
ե ղա նակ նե րի բա րե լա վում, ա զն վա ցում:

Նեղ ի մաս տով, մշա կույ թի «կուլ տու
րայի» տակ հաս կաց վում է մար դու կող մից 
պատ մու թյան ըն թաց քում ստեղծ ված նյու
թա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րի՝ ա մե նից 
ա ռաջ ար վես տի, գի տու թյան և լու սա վո
րու թյան ո լորտ նե րում ձեռք բեր ված նվա
ճում նե րի ամ բող ջու թյու նը: Այս տե ղից էլ 
ա ռանձ նաց վում են մշա կույ թի հիմ նա կան 
ձևե րը՝ նյու թա կան և հոգ ևոր:

Նյու թա կան մշա կույ թը աշ խա տան քի 
վրա հիմ նա կան կեն ցա ղի, տո պո սի (այ
սինքն՝ բնա կու թյան վայ րի), սե փա կան 
մարմ նի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մշա

կույթն է՝ ֆի զի կա կան կուլ տու րան:
 Հոգ ևոր մշա կույ թը իր մեջ նե րա ռում է 

ի մա ցու թյան ու ին տե լեկ տո ւալ մշա կույ թը, 
փի լի սո փա յու թյու նը, բա րո յա կան, գե ղար
վես տա կան, ի րա վա կան, ման կա վար ժա
կան, կրո նա կան մշա կույ թը:

Լայն ի մաս տով, մշա կույ թը մար դու 
գո յու թյան ձև է ու ե ղա նակ, մար դու կող
մից ստեղծ ված ար հես տա կան մի ջա վայր: 
Մշա կույ թի բո վան դա կու թյունն են կազ
մում մար դու բնու թյան, հա սա րա կու թյան 
և իր նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի պատ
մա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված ձևե րը:

Մ շա կույ թի բա ղադ րյալ հաս կա ցու
թյունն է մշա կու թա պատ մա կան տի պը: 
Մշա կու թա պատ մա կան տի պը տե ղա փա
կո րեն գո յու թյուն ու նե ցող ժո ղո վուրդն է իր 
լեզ վով, կրո նով, ար վես տով, գի տու թյամբ, 
տեխ նի կայով, պե տա կա նու թյամբ: Մարդ
կային հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը 
հա մըն թաց այն տար բեր վել է, ը նդ գր կել 
ա վե լի ու ա վե լի շատ խմ բեր և են թախմբեր, 
ո րոնք զա նա զան վում են ը ստ սե ռի, տա
րի քի, էթ նի կա կան դա վա նան քի, սո ցի ա
լա կան, պրո ֆե սի ո նալ, քա ղա քա կան և այլ 
պատ կա նե լի ու թյան: Հա սա րա կու թյուն նե
րը, ան կախ քա ղա քա կան վար չա կար գից, 
ու նեն ոչ թե մի ա ձույլ ան մաս նա հատ հոգ
ևոր մշա կույթ, այլ մի ամ բողջ շարք են
թամ շա կույթ նե րի մի ա վո րում:

Մ շա կույ թի մա սին գի տու թյան զար

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆ 

Մ ՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ
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գաց ման ըն թաց քում եր ևան են ե կել մի 
շարք բա ղադ րյալ հաս կա ցու թյու ններ: 
Նրանց թվում ե ն՝

1. քա ղա քակր թու թյուն. ծա գում է լա
տի նե րեն «civilis»–« ցի վի լիս» (քա ղա քա ցի
ա կան, պե տա կան) բա ռից, դա վկա յում է 
հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցի մա կար
դա կը, աս տի ճա նը, ո րը բնո րոշ վում է մշա
կու թային զար գաց ման մեջ նոր ո րակ նե րի 
եր ևան գա լով, ո րոնք կապ ված են պե տա
կա նու թյան հետ:

2. Ան տի կուլ տու րա (հա կամ շա կույթ). 
նա խա տես վում է եր ևույթ նե րի կամ ար
ժե քային կողմ նո րո շում նե րի մի շր ջա նակ, 
ո րոնք ի րենց մեջ որ ևէ շեր տի, դա սա կար
գի, խմ բի հա մար ա նըն դու նե լի ին ֆոր մա
ցի ա են կրում (բա րո յա կան, քա ղա քա կան, 
գե ղա գի տա կան, գա ղա փա րա կան և այլն):

3. Սուբ կուլ տու րա (են թամ շա կույթ). 
ե րի տա սար դու թյան, կրո նա կան աս կետ
նե րի, կեն սա թո շա կա ռու նե րի, սո ցի ա
լա կան այս կամ այն խմ բի յու րա հա տուկ 
մշա կու թային նա խա պատ վու թյուն նե րի 
նեղ շր ջա նա կը:

4. Էթ նոմ շա կույթ. որ ևէ ցե ղի, ժո
ղովր դի մշա կույ թը, նրա կեն ցա ղային, 
կրո նա կան, աշ խա տան քային սո վո րույթ
նե րը, ծե սե րը, գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը և այլն։ Յու րա հա տուկ 
տեր մին է «ար տե ֆակտ» հաս կա ցու թյու
նը, ո րով ան վան վում է ար հես տա կա նո րեն 
ստեղծ ված ա մեն մի օբյեկտ, ո րն ու նի ի նչ
պես ո րո շա կի ֆի զի կա կան բնու թագ րեր, 
այն պես էլ նշա նա կային կամ սիմ վո լիկ բո
վան դա կու թյուն: Ար տե ֆակ տը մշա կույ թի 
նյու թա կան կամ հոգ ևոր կյան քի բնա գա
վա ռում մար դու կող մից ստեղծ ված տար
րա կան մի ա վորն է:

Մ շա կույ թի սին թե տիկ ձևեր են ծե սե րը, 
սո վո րույթ նե րը, ա վան դույթ նե րը և այն, 

ի նչ կոչ վում է վար քի տի պար:
 Ծե սը սիմ վո լիկ ստե րե ո տի պային կո

լեկ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու
թյուն է, ո րոնք ի րեն ցից մարմ նա վո րում են 
սո ցի ա լա կան այս կամ այն գա ղա փա րը, 
պատ կե րա ցում նե րը, ար ժեք ներն ու նոր
մե րը և ո րո շա կի կո լեկ տիվ զգաց մունք ներ 
են ա ռա ջաց նում:

 Սո վո րույ թը մարդ կանց գոր ծու նե ու
թյան ու հա րա բե րու թյուն նե րի սո ցի ա լա
կան կար գա վոր ման ան ցյա լից ըն դուն ված 
ձև է, ըն դօ րի նակ վում է ո րո շա կի հա սա
րա կու թյան մեջ կամ սո ցի ա լա կան խմ բում 
և նրա ան դամ նե րի հա մար ա ռաջ նային է: 
Սո վո րույ թի դե րում կա րող են հան դես գալ 
զա նա զան ծի սա կա տա րու թյուն ներ, տո
ներ, ար տադ րա կան հմ տու թյուն ներ: Սո
վո րույ թը վար քի չգր ված կա նոնն է: 

Ա վան դույ թը սո ցի ա լա կան ու մշա կու
թային ժա ռան գու թյան այն տարրն է, ո րը 
սերն դից սե րունդ փո խանց վում և եր կար 
ժա մա նակ պահ պան վում է ո րո շա կի ըն
կե րակ ցու թյան մեջ: Մշա կու թային ա վան
դույ թը՝ որ պես պատ մա կան հի շո ղու թյուն, 
մշա կույ թի գո յու թյան ու զար գաց ման 
կարևո  րա գույն պայ ման է: Ե րբ մարդ դառ
նում է սե փա կան մշա կույ թի ան տո գո նիս
տը, պատ մա կան հի շո ղու թյու նը փլուզ վում 
և կու տակ ված մշա կու թային հարս տու
թյու նը կոր չում է: Ան դառ նա լի կո րուստ
նե րի վտան գը հատ կա պես ու ժե ղա նում է 
ժո ղո վուրդ նե րի և ե րկր նե րի պատ մու թյան 
բեկում նային պա հե րին, ե րբ ի րենց սպա
ռում են հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
հին հա մա կար գե րը, և ձևա վոր վում են 
նո րե րը մշա կու թային ար ժեք նե րի նկատ
մամբ։ Ի նչ պես տես նում ե նք, մշա կույ թի 
եր ևույ թը ար տա կարգ հա րուստ և բազ մա
զան է: Պա տա հա կան չէ, որ մշա կու թա
բան ներ Ա լֆ րեդ Քրե բե րի և Քլայդ Քլաք
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հո նի հաշ վում նե րով 1871 –ից մինչև 1919 
թ. յոթ բնո րո շում է տր վել մշա կույ թին: 
1920 –ից մինչև 1950 թվա կա նը եր ևան են 
ե կել այդ հաս կա ցու թյան ևս 157 բնո րո
շում ներ: Այժմ, ը ստ ո րոշ գնա հա տում նե
րի, գո յու թյուն ու նի ար դեն մշա կույ թի 500 
բնո րո շում, ի սկ այ լոց կար ծի քով այդ թի վը 
մո տե նում է հա զա րի: Ա մեն քը հա մա ձայն 
են, որ մշա կույ թը ըն դար ձակ, զա նա զան 
մեկ նու թյուն ներ են թադ րող հաս կա ցու
թյուն է: Հետ ևա բար, այս կամ այն հե տա
զո տո ղի կող մից ի րաց վող մո տե ցու մից 
կախ ված` փոխ վում են նաև բնո րո շում նե
րը: Ո ւս տի, դի տար կենք նախ և ա ռաջ այդ 
մո տե ցում նե րից մի քա նի սը: Ազ գագ րա
կան այն ա ռա ջի նը ներ կա յաց նող նե րից էր 
նախ նա դա րյան մշա կույ թի ան գլի ա ցի հե
տա զո տող Է դո ւարդ Թեյ լո րը, ո րը մշա կույ
թը բնո րո շել է որ պես գի տե լիք նե րի, ար
վես տի, բա րո յա կա նու թյան, ի րա վուն քի, 
հա վա տա լիք նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք 
հա տուկ են մար դուն՝ որ պես հա սա րա
կու թյան ան դա մի: Մշա կու թա բա նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րի միջև ա ռա վել է ա կան 
զա նա զա նու թյու նը կապ ված է ոչ այն քան 
այն հան գա ման քի հետ, թե ի նչ պես հաս
կա նալ մշա կույ թը, ի նչ պի սի բնո րո շում 
տալ նրան, որ քան որ, ա մե նից ա ռաջ, 
նրա սաղմ նա վոր ման և մար դու հոգ ևոր ու 
գործ նա կան կյան քում մշա կույ թի ու նե ցած 
տե ղի հիմ նախն դիր նե րի հետ: Մշա կույ թի 
գե նե զի սի հար ցը կար ևո րա գույն նե րից 
մեկն է մշա կու թա բա նու թյան մեջ: Գե նե
զիս տեր մի նը մեզ է հա սել հու նա կան լեզ
վից և թարգ ման վում է որ պես «ա ռա ջա
ցում», « ծա գում», ի սկ լայն ի մաս տով՝ որ ևէ 
գործ ըն թա ցի սաղմ նա վոր ման և մինչև 
ո րո շա կի վի ճակ հե տա գա զար գաց ման 
պահ: Հետ ևա բար, մշա կույ թի գե նե զի սի 
ու սումնա սի րու թյու նը նախ նա կան մշա

կու թային գոր ծըն թաց նե րի շարժ ման դի
տար կումն է, ո րը հան գեց րել է այն բա նի 
եր ևան գա լուն, ի նչն ար դեն կա րե լի է ան
վա նել մարդ կային մշա կույթ:

Մ շա կույ թը բազ մա գոր ծառ նա կան հա
մա կարգ է: Նրա գլ խա վոր գոր ծա ռույ թը 
մար դա րար ման կամ հու մա նիս տա կան 
գոր ծա ռույթն է: Այ սինքն՝ մշա կույ թի հիմ
քում ըն կած է մար դու զար գաց ման չա
փը: Որ պես մշա կույ թի կենտ րո նա կան 
եր ևույթ` հան դես է գա լիս մար դը ին քը, 
ո րն ար տադ րում և յու րաց նում է մշա կու
թային ար ժեք նե րը: Մշա կույ թի չա փա նի
շը հա սա րա կու թյան հու մա նիս տա կա նա
ցումն է: Ո՛չ տեխ նի կայի նվա ճում նե րը, 
ո՛չ գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րն 
ի նք նին չեն ո րո շում հա սա րա կու թյան կուլ
տու րայի մա կար դա կը, ե թե նրա նում չկա 
մարդ կու թյուն, ե թե մշա կույ թը մար դու կա
տա րե լա գործ մա նը չի ո ւղղ ված: Հա ջորդ 
գոր ծա ռույ թը սո ցի ա լա կան փոր ձի վե ր
արտադր ման (փո խանց ման) գոր ծա ռույթն 
է: Մշա կույ թը հան դես է գա լիս որ պես սո
ցիա լա կան փոր ձը սերն դից սե րունդ, դա
րա շրջա նից դա րաշր ջան, մեկ ե րկ րից 
մյու սը փո խան ցե լու մե խա նիզմ: Այդ պատ
ճա ռով պա տա հա կան չէ, որ մշա  կույ թն 
ան վա նում են մարդ կու թյան սո ցի ա լա կան 
հի շո ղություն: Ի սկ մշա կու թային ժա ռան գու
թյան խզու մը մարդ կանց նոր սե րունդ նե րին 
սո ցի ա լա կան կորս տի է դա տա պար տում 
« մաս նակ ցու թյան ֆե նո մե նը»` այս տե ղից 
բխող բո լոր հետ ևանք նե րով: 

Ճա նա չո ղա կան (գ նո նե լո գի ա կան) գոր
ծա ռույ թը սեր տո րեն կապ ված է վե րա հա
ղորդ ման գոր ծա ռույ թի հետ: Իր մեջ խտաց
նե լով մարդ կանց բազ մա թիվ սե րունդ նե րի 
սո ցի ա լա կան լա վա գույն փոր ձը` նա ան
չափ հա րուստ գի տե լիք ներ է կու տա կում 
աշ խար հի մա սին և դրա նով բա րեն պաստ 
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հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծում նրա ճա
նաչ ման ու լու սա բան ման հա մար:

Նոր մա տի վային (կար գա վո րիչ) գոր
ծա ռույ թը կապ ված է մարդ կանց հա սա
րա կա կան և ան ձնա կան գոր ծու նե ու թյան 
զա նա զան կող մե րի, տե սակ նե րի կար գա
վոր ման հետ: Աշ խա տան քի, կեն ցա ղի, մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ
նե րում մշա կույթն ազ դում է մարդ կանց 
վար քի վրա, կար գա վո րում նրանց ա րարք
նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, նույ նիսկ այս 
կամ այն նյու թա կան ու հոգ ևոր ար ժե քի 
ը նտ րու թյու նը: Այս գոր ծա ռույ թը հեն վում 
է այն պի սի նոր մա տի վային հա մա կար գե
րի վրա, ի նչ պի սիք են բա րո յա կա նու թյու
նը և ի րա վուն քը: Նշա նային (սեմյո տիկ) 
գոր ծա ռույ թը կար ևո րա գույն նե րից մեկն 
է: Ա ռանց հա մա պա տաս խան նշա նային 
հա մա կար գե րի ու սում նա սի րու թյան` մշա
կույ թի նվա ճում նե րին տի րա պե տելն ան
հնար է: Այս պես, լե զուն (բա նա վոր կամ 
գրա վոր) մարդ կանց հա ղոր դակց ման մի
ջոց է, գրա կան լե զուն՝ ազ գային մշա կույ
թին տի րա պե տե լու կար ևո րա գույն միջոց: 
Յու րա տե սակ լե զու ներն ան հրա ժեշտ են 
ե րաժշ տու թյան, ար վես տի, ա ռանձ նա հա
տուկ աշ խար հի ճա նաչ ման հա մար: Նշա
նային հա մա կար գեր ու նեն նաև բնա կան 
գի տու թյուն նե րը (ֆի զի կա, մա թե մա տի
կա, քի մի ա, կեն սա բա նու թյուն): 

Ար ժե քային կամ աք սի ո լո գի ա կան 
գոր ծա ռույ թն ար տա ցո լում է մշա կույ թի 
կարևո րա գույն ո րա կա կան վի ճակ նե րը: 
Մշա կույ թը՝ որ պես ար ժեք նե րի հա մա
կարգ, մար դու մոտ ձևա վո րում է լի ո վին 
ո րո շա կի ար ժե քային պա հանջմ ունք ներ 
ու կողմ նո րո շում ներ: Ը ստ դրանց մա կար
դա կի և ո րա կի` մար դիկ ա մե նից հա ճախ 
դա տում են այս կամ այն մար դու կուլ տու
րա կա նու թյան աս տի ճա նի մա սին:

Մ շա կույ թի տե սու թյան ու պատ մու թյան 
ը նդ հա նուր հիմ նախն դիր նե րը հա տուկ 
հու մա նի տար գի տու թյան՝ մշա կու թա բա
նու թյան կուլ տու րո լո գի այի ու սում նա սի
րու թյան ա ռար կան են: Մշա կու թա բա նու
թյան ձևա վո րու մը որ պես հու մա նի տար 
գի տե լի քի ու րույն ո լոր տի վե րա բե րում է 
նոր ժա մա նակ նե րին և կապ ված է Ջ. Վի
կոյի, Ի. Հեր դե րի, Գ. Վ. Ֆ. Հե գե լի փի լի
սո փա յա կան հայե ցա կար գե րի հետ: Այ սօր 
մշա կու թա բա նու թյու նը դի տարկ վում է 
ե րեք հիմ նա կան տե սան կյու նից`

ա) մշա կու թա բա նու թյու նը որ պես մշա
կույթն ու սում նա սի րող գի տու թյուն նե րի 
հա մա լիր,

բ) մշա կու թա բա նու թյու նը որ պես օ ժան
դակ բա ժին՝ մշա կույ թի հիմ նախն դիր նե րի 
քն նարկ ման և ա ռնչ ված ա ռար կա նե րի 
մեջ, 

գ) մշա կու թա բա նու թյու նը` որ պես ի նք
նու րույն գի տու թյուն՝ իր ա ռար կայով, մե
թո դա բա նու թյամբ և հու մա նի տար գի տե
լիք նե րի հա մա կար գում ա ռանձ նա հա տուկ 
տե ղով:

Մ շա կու թա բա նու թյան ու սում նա սի րու
թյան ա ռար կան մշա կույթն է որ պես ամ
բող ջա կան մի հա մա կարգ: Մշա կույ թը՝ 
որ պես հա մա կարգ, ու նի կա ռուց վածք. 
զար գաց ման և գոր ծե լու ը նդ հա նուր օ րի
նա չա փու թյուն ներ, օ ժտ ված է տի պա բա
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով ու 
յու րա հատ կու թյուն նե րով:

Մ շա կու թա բա նու թյան խն դիր ներն են 
մշա կույ թի տե սա կան մո դե լի մշա կու մը, 
մարդ կու թյան մի աս նա կան մշա կու թային 
գոր ծըն թա ցի ը նդ հա նուր հայե ցա կար գե
րի հե տա զո տու մը, կե ցու թյան հա մա կար
գում մշա կույ թի տե ղո րո շու մը, մշա կույ թի 
է ու թյան հե տա զո տումը, մշա կու թային ֆե
նո մեն նե րի նկա րագ րու մը և այլն:
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Մ շա կու թա բա նա կան գի տե լի քի հա
տուկ բնա գա վառ է մշա կույ թի պատ մու
թյու նը, ո րը յու րա քան չյուր ա ռան ձին մշա
կույթ ու սում նա սի րում է որ պես ե զա կի և 
ի նք նա տիպ եր ևույթ:

Մ շա կույ թի տե սու թյան ու պատ մու թյան 
կենտ րո նա կան հիմ նախն դիրն է մար դը՝ 
որ պես մշա կույ թի ա րա րիչ և կրող: Հենց 
այդ պատ ճա ռով է մշա կու թա բա նու թյունն 
ու սում նա սի րում այն ա մե նը, ի նչ ստեղծ

վում է մարդ կանց կող մից և հան գեց նում 
նրանց ապ րե լա կեր պի, սո ցի ա լա կան կա
պե րի, բնա կան մի ջա վայ րի հետ փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի փո փո խու թյա նը: 

Եվ այս պես, մշա կու թա բա նու թյու նը 
բազ մապ լան գի տա կան ա ռար կա է, ո րն 
ու սում նա սի րում է ան ցյա լում կա տար ված 
և ար դի աշ խար հում տե ղի ու նե ցող մշա
կու թային բարդ գոր ծըն թաց նե րը:

Գ րա կա նու թյուն 
Վ. Մ. Սա ֆա րյան, Մշա կու թա բա նու թյուն (տե սու թյուն և պատ մու թյուն),  ու սում նա կան ձեռ նարկ, 
Ստե փա նա կերտ, 2000 թ., 176 էջ:

Основные понятия теории культуры и ее функции 
Л. Согомонян 

Как культурный феномен, человек сам производит и присваивает культурные 
ценности.Уровень культуры в общественном гуманнизме. Никакие технические 
достижения и научные открытия не обеспечат уровень культуры общества, если 
культура не направлена человеческому совершенству.

 

The basic concepts of the culture theory and its functions
 L. Sogomonyan 

As a cultural phenomenon, the man himself produces and appropriates cultural values   
.The level of culture in the public gumannizme. No technical advances and scientific dis
coveries will not provide the level of a society’s culture, if culture is not directed to human 
perfection.
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Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
նախ կին հա մա կար գը, ո րը ստեղծ վել էր 
հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում և զար գա
ցել պատ մա կան տար բեր փու լե րում, ու
նե ցել է դաս տի ա րակ չա կան տա րաբ նույթ 
բո վան դա կու թյուն. սկ սած 20ա կան թվա
կան նե րից` ե րե խա նե րի շփումն ար վես տի 
հետ դի տարկ վել է որ պես հան րա կր թա կան 
կր թօ ջախ նե րի սո վո րող նե րի ներ դաշ նակ 
զար գաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման։ Ար
վես տի ման կա վար ժա կան նշա նա կու թյու
նը  ո րոշ վում էր նրա կի րա ռա կան բնույ թով, 
հան դի սա կա նի վրա ու նե ցած դաս տի ա
րակ չա կան ազ դե ցու թյամբ։ Նման ձևա
կեր պում նե րի կեն սու նա կու թյու նը ոչ մի այն 
նկատ վում էր տե սա կան աշ խա տանք նե
րում, այլև հաս տատ վում էր հենց ար վես
տի ու սուց ման փոր ձով։ Ա. Բրյանցևն իր 
« Ման կա կան թատ րոն նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը» աշ խա տու թյու նում նշում է 
ար վես տում ման կա վար ժա կա նի և գե ղա
գի տա կա նի փո խա դարձ կա պի մա սին` 
ը նդ գծե լով, որ նրա նում ըն կալ ման պա հը 
հա մընկ նում է ստեղ ծա գոր ծու թյան պա
հին, դրա պատ ճա ռով էլ այս եր կու պա հե
րը փո խա դար ձա բար պայ մա նա վոր ված են 
մե կը մյու սով: Սրա նից հետ ևում է, որ կազ
մա կերպ ված յու րա քան չյուր մի ջո ցառ ման 
ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել այն հան
դի սա տե սի ըն կալ ման ու նա կու թյուն նե րը, 
ո րին հաս ցե ագր ված է այն [1]:

 Ման կա կան ար վես տի շատ սկզ բունք
ներ, այդ թվում՝ հան դի սա կա նի ձևա վոր

ման մշա կույ թը, չեն կորց րել ի րենց ար դի
ա կա նու թյու նը և այ սօր (չ նա յած նրա նում 
գե ղա գի տա կան մա կար դա կի ո րա կա կան 
փո փո խու թյուն նե րին) պայ մա նա վոր ված 
են  մեր հա սա րա կութ յան ը նդ հա նուր զար
գաց մամբ: Վեր ջին տա րի նե րի փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ ման կա կան ար վես տը, ո րն իր 
սե փա կան գե ղա գի տա կան խն դիր նե րը լու
ծե լիս փոր ձում է ա զատ վել « ման կա կան» 
ան վա նու մից, ան խու սա փե լի ո րեն բախ
վում է գրա գետ և կրթ ված հան դի սա կան 
ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Այդ 
ա ռանձ նա հա տուկ ի րադ րու թյունն ու նի մի 
քա նի դր դա պատ ճառ ներ: Դրան ցից մե
կը սին թե տիկ ար վես տի ան դրա դարձն է 
հա մաշ խար հային մշա կույթ՝ սկ սած ան
տիկ հե ղի նակ նե րից մինչև մո դեռ նիզմ, 
այդ թվում՝ պոստ մո դեռ նիս տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րը: Մյուս պատ ճա ռը` 
թատ րո նում ժա մա նա կա կից ռե ժի սու րայի 
գե ղար վես տաար տա հայտ չա կան բարդ 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծումն է: Ներ կա յա
ցում նե րի նմա նա տիպ մա կար դա կի կա
ռու ցու մը են թադ րում է դահ լի ճում թա տե
րա կան ար վես տը սի րող ու գնա հա տող, 
նրա նում ճիշտ կողմ նո րոշ վող հան դի սա
տե սի առ կա յու թյուն: Այս պի սով՝ գե ղար
վես տա կան խնդ րի և հան դի սա կա նի դաս
տի ա րակ ման խնդ րի լու ծու մը ար վես տի 
հա մար նո րից դառ նում է մի մի աս նա կան 
հա մա կարգ: Դպ րո ցա կան նե րի հետ ար
վես տի տա րաբ նույթ աշ խա տանք նե րի բո
վան դա կութ յան, նպա տա կի, մե թոդ նե րի 

ՀԱ ԿՈԲ ԶԻԼ ՖԻ ՄՅԱՆ
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մեջ նկատ վում է բազ մաբ նույթ վե րա բեր
մունք գե ղար վես տի նկատ մամբ: Սրա նով 
էլ ո րոշ վում է սո վո րո ղի նկատ մամբ ար
դի դպ րո ցի վե րա բեր մուն քի բնույ թը: Սա 
հատ կա պես կար ևոր է, ո րով հետև մշա
կույ թի զար գաց ման մաս նա վոր խն դիր
ներն այ սօր չի կա րե լի դի տել այդ մի ջա
վայ րի ար ժեք նե րի հա մա տեքս տից դուրս, 
ո րոնք առ կա են ի նչ պես ար վես տում, այն
պես էլ հան րակր թու թյան մեջ: 

Այ սօր դպ րո ցի և ար վես տի փո խա դարձ 
կա պի տրա մա բա նու թյու նը են թադրում է 
սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի և 
պա հանջ նե րի բա վա րա րում: Սա կայն  խն
դի րը, ո րը պետք է լու ծել հա մա տեղ ջան
քե րով, ու նի խիստ ման կա վար ժա կան 
բնույթ: Նախ և ա ռաջ, ար վես տի ա ռան
ձին տե սակ նե րը եր բեք չեն դաս վել ե րե
խա նե րի նա խընտ րած պա հանջ մունք նե
րի շար քում, ե րկ րոր դը՝ ժա մա նա կա կից  
դպ րո ցի հե տաքրք րու թյու նը գե ղար վես տի 
նկատ մամբ պետք է զար գաց նի ը նդ հան
րա կան մշա կույ թի  ազ դե ցու թյու նը կր թու
թյան վրա: Հան դի սա կա նի   ո րակ նե րի   
ձևա վո րու մը ման կա վար ժա կան խն դիր է. 
այդ պատ ճա ռով էլ` ո րո շե լով սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ նե րի շր ջա նակ նե րը (դպ րոց, 
ըն տա նիք, ար վեստ), ո րոնք զբաղ վում են 
ե րե խա նե րի ու պա տա նի հան դի սա տե սի 
կուլ տու րայի ձևա վոր մամբ, պատ կե րա վոր 
և ա ռար կա յա կան է դառ նում գոր ծըն թա ցի 
հս տակ ի րա կա նա ցու մը։ Հան դի սա կա նի    
վար քագ ծի դաս տի ա րակ ման խնդ րի հա
մա տեքս տում դի տար կենք թատ  րո նի՝ որ
պես ար վես տի ա ռան ձին տե սա կի բո վան
դա կու թյան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ 
Թա տե րա կան ար վես տի տե սու թյանն ու 
պատ մութ յա նը նվիր ված հա տուկ գրա կա
նութ յան ու սում նա սի րու թյու նը (Ռ. Զար  յան, 
Լ. Սամ վել յան, Լ. Հախ վեր դյան, Հ. Ղափ

լան յան, Գ. Շպետ, Գ. Գալև, Ի. Յուզովս կի) 
թույլ է տա լիս եզ րա կաց  նել, որ թատ րո նը, 
ի տար բե րու թյուն ար վես տի մնա ցած տե
սակ նե րի, օ ժտ ված է հա մե մա տա բար մեծ 
«տա րո ղու նա կու թյամբ»։ Նա  իր վրա է 
վերց նում գրա կա նութ յան հնա րա վո րու
թյուն նե րը՝ խոս քով վեր ստեղ ծել կյան քը՝ 
իր ներ քին և ար տա քին դրս ևո  րում նե
րով, բայց ոչ պատ մո ղա կան խոս քով, այլ 
կեն դա նի, հն չուն, ան մի ջա կան ներ  գոր
ծութ յամբ։ Սրա նով հան դերձ, ի տար բե
րու թյուն գրա կա նու թյան, թատ րո նը վե
րա կանգ նում է ի րա կա նու թյու նը ոչ թե 
ըն թեր ցո ղի գի տակ ցու թյան, այլ օբ յեկ տի
վո րեն գո յութ յուն ո ւն ցող կյան քի պատ
կե րի տա րած քում (ներ կա յաց ման)։ Այս 
տե սա կե տից նկար չութ յան հետ  ևս ու նի 
շփ ման եզ րեր։ Բա ցի սրա նից` թա տե րա
կան գոր ծո ղու թյու նը, գտն վե  լով ա նընդ
հատ շարժ ման մեջ, զար գա նում է և մո տե
նում է ե րաժշ  տու թյա նը և կեր պար վես տին 
(բե մա կան ձևա վոր վում)։ Ապ րում նե րի 
իր աշ խար հում խո րա սուզ ված հան դի
սա տե  սին պա րու րում է նույն զգա ցու մը, 
ի նչ որ ե րաժշ տութ յան հն չյուն նե րի տակ՝ 
իր սուբ յեկ տիվ աշ խար հում նե րանձ նա
ցած ե րաժշ տու թյան ո ւնկնդ րին։ Ի հար
կե, ի նչ պես ճշ մար տա ցի ո րեն վկայում են 
հայ րե նա կան մշա կու թա բան ներն ու թա
տե րա գիր նե րը (Լ. Հախ վեր դյան, Հ.  Հով
հան նի սյան, Ռ. Մա դո յան,  Հ. Ղափլան յան 
և այլք), թատ րո նը ոչ մի կերպ չի փո խա
րի նում ար վես տի այլ տե սակ նե րի։ Թատ
րո նի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
այն գրա կա նու թյան, ե րա ժշ տու թյան, գե
ղա նկար չու թյան «հատ կա նիշ նե րը» հան
դի սա տե սին է հասց նում իր կեն դա նի 
գոր ծող ան ձե րի կեր պար նե րի մի ջո ցով։ 
Ե թե այս մարդ կային նյու թն ան մի ջա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան ե լա կետ է ար վես տի 
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այլ տե սակ նե րի հա մար, ա պա թատ րո նի 
հա մար « կեր պա րը» ծա ռա յում է ոչ մի այն 
որ պես նյութ, այլև պահ պան վում է  իր 
ան մի ջա կան կեն սու նա կու թյամբ։ Դե րա
սա նը ներ կա յա նում է եր կա կի ի մաս տով։ 
Նախ՝ ի նչ պես յու րա քան չյուր նկա րիչ իր 
սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա
յու թյամբ, ա պա՝ սե փա կան ան ձով՝ իր մեջ 
պա րու  նա կե լով այն նյու թը, ո րից հե տո էլ 
ստեղ ծում է գե ղար վես տա կան կեր պա րը։ 
Թա տե րա կան ար վես տը տի րա պե տում է 
կյան քին ձուլ վե լու զար մա նա լի ու նա կու
թյան։ Չնա յած ներ կա յա ցում նե րը տե ղի 
են ու նե նում բե մա հար թա կում, բայց ու ժեղ  
լար վա ծու թյան պա հին ջն ջում  են սահ մա
նը ար վես տի և կյան քի միջև, ու հան դի սա
կա նի կող մից այն ըն կալ վում է որ պես ի րո
ղութ յուն։ Թատ րո նի ձգո ղա կան ու ժը հենց 
նրա նում է, որ «կյան քը բե մի վրա» ա զա
տո րեն ի րեն հաս տա տում է հան դի սա տե
սի եր ևա կա յու թյան մեջ։ Հո գե բա նա կան 
այս պի սի շր ջա դարձ տե ղի է ու նե նում այն 
պարզ պատ ճա ռով, որ թատ րո նը ոչ մի այն 
պար զա պես օ ժտ ված է ի րա կա նու թյան 
գծե րով, այլև հենց ին քը գե ղար վես տա կա
նո րեն կերտ ված ի րա կա նու թյունն է։ Թա
տե րա կան ի րա կա նու թյու նը, ստեղ ծե լով 
ի րա կան (ճշ մար տա ցի) կյան քի տպա վո
րու թյուն, ա ռաջ նորդ վում է ի րեն հա տուկ 
օ րենք նե րով։ Թատ   րո նի ճշ մար տու թյու նը 
չի կա րե լի չա փել կյան քի չա փա նիշ նե րով։ 
Այն հո գե կան բեռն վա ծու թյու նը, ո րը կրում է 
դրա մայի հե րո սը, մար դը կյան քում տա
նել չի կա րող, ո րով հետև թատ րո նում տե
ղի է ու նե նում եր ևույթ նե րի հս կա յա կան 
շեր տե րի խտա ցում։ Ներ կա յաց ման հե
րոսն իր նե րաշ խար հը վե րա ծում է կր քե րի 
թանձ րու կի և մտ քե րի ծայ րա հեղ կենտ րո
նաց ման։ Ի սկ այս ա մե նը հան դի սա կա նը 
ըն դու նում է հա վուր պատ շա ճի։ Ան հա վա

նա կա նը, օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան չա
փա նիշ նե րով, բո լո րո վին էլ ար վես տում 
ան ստույ գի ո ւր վա կա նը չէ։ Այս տեղ ճշ մա
րիտն ու մտա ցա ծի նը ու նեն այլ չա փա նիշ
ներ և ո րոշ վում են պատ կե րա վոր մտա ծո
ղու թյան օ րենք նե րով։ Ար վես տը ապ  րում 
է որ պես մեր հո գե կան « մե խա նիզմ նե րի» 
ռե ալ ամ բող ջու թյուն, բայց մի ա ժա մա նակ 
գնա   հատ վում է իր ա ռանձ նա հա տուկ ձե
ռա կերտ, խա ղային, ի նչ պես ե րե խա նե րը 
կա սե ին՝ «ոչ ի րա կան ո րա կով» [4, 5]։

 Թատ րո նի այ ցե լուն թա տե րա կան 
հան դի սա տե սի է վե րած վում այն ժա մա
նակ, ե րբ նա ըն դու նում է բե մա կան գոր
ծո ղու թյան այս եր կու եր կա կի տե սա կե տը, 
այ սինքն՝ իր ա ռջև տես նում է ոչ մի այն 
ո րո շա կի կեն սու նակ գոր ծո ղու թյուն, այլ 
նաև հաս կա նում է այդ գոր ծո ղու թյան ներ
քին ի մաս տը։ Բե մում կա տար վածն ըն կալ
վում է մի ա ժա մա նակ և՛ որ պես ի րա կան 
կյանք, և՛ որ պես նրա կեր պա րային մարմ
նա վո րում։ Այ սու հան դերձ, պետք է նշել, 
որ հան դի սա տե սը, չկորց նե լով ի րա կա նու
թյան զգա ցու մը, սկ սում է ապ րել թատ րո
նի կյան քով։ Ի րա կա նի և թա տե րա կա նի 
հա րա բե րու թյու նը բա վա կա նին բարդ է։

Այդ գոր ծըն թա ցում կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել ե րեք փուլ.

1. դ րա մա տի կա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը, այ սինքն՝ դրա մա տուր գի եր
ևա կա յութ յամբ օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան 
ճշմար տա ցի կեր պա վո րու մը,

2.  թատ րո նում դրա մա տի կա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բե մա կան կյան քի՝ 
ներ կա յաց ման վե րա ծու մը,

3. ներ կա յա ցու մը հան դի սա տե սի կող
մից ըն կալ ված, նրա հույ զե րի մի մա սը դար
ձած, նրա կյան քի մեջ ներլց ված և այս կերպ 
նո րից ի րա կա նու թյուն վե րա դարձ ված։

 Բայց այդ « վե րա դար ձը» չի նույ նաց վում 
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իր սկզբ նաղ բյու րի հետ: Այժմ նա հարս
տա  ցած է թե՛ հո գե պես, թե՛ գե ղա գի տո
րեն։ Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը մտահ ղաց վում է այն բա նի հա մար, 
որ նա ապ րի այդ բա ռի բա ցար ձակ ի մաս
տով, այ սին քն՝ ի րա կան կյան քում ապ
րած ի րա դար ձու թյուն նե րի նման, ներ թա
փան ցի յու րա քանչ յուր մար դու և հա մայն 
մարդ կու թյան հոգ ևոր գոր ծու նե ու թյան 
մեջ։ Կեն սու նակ եր ևա կա յութ յան եր կու 
տե սակ նե րի՝ դե րա սա նի և հան դի սա տե սի 
խա չաձ ևու մից էլ ծն վում է այն, ին չը կոչ
վում է «թատ րո նի հրաշք»։ Թա տե րա կան 
ար վես տի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ այն
տեղ եր ևա կա յա կա նը շատ ակ նա ռու է և 
հա մո զիչ կեր պով վե րած վում է բե մում ծա
վալ վող կեն դա նի շարժ ման։ Այն դեպ քում, 
ե րբ մյուս ար վեստ նե րում եր ևա կա յա կան 
աշ  խար հը կա ՛մ ծն վում է մար դու պատ կե
րա ցում նե րում՝ ի նչ պես գրա կա նու թյան և 
ե րաժ շտու թյան, կա ՛մ էլ ար տա հայտ վում 
է, դրոշմ վում քա րի կամ կտա վի վրա, ի նչ
պես քան  դա կա գոր ծու թյան կամ գե ղան
կար չու թյան մեջ։ Ի սկ թատ րո նում հան
դի սա տե սը  եր ևա կա յա կա նը պար զա պես 
տես  նում է։ Ա մեն մի ներ կա յա ցում իր մեջ 
պա րու նա կում է ֆի զի կա կան ու օբյեկ տիվ 
ի նչոր տար րեր՝ հա սա նե լի յու րա քանչ յուր 
հան դի սա տե սի։ Թա տե րա կան ար վես տի 
բնույ թը պա հան ջում է հան    դի սա կա նի ոչ 
թե կրա վո րա կան, այլ գոր ծու նյա մաս նակ
ցու թյուն, քա նի որ ոչ մի ար վես տում չկա 
ստեղ ծա գոր ծա կան գործ ըն թա ցի այն պի
սի կախ վա ծու թյուն իր ըն կա լու մից, ի նչ
պես թատ  րո նում։ Հան դի սա կա նի կեն սու
նակ եր ևա կա յու թյու նը զուտ ար վես տին 
սի րա հար ը նտ րյա լին հա տուկ հո գե կան 
հատ կա նիշ չէ։ Ի հար կե, ձեռք բե րած գե
ղար վես տա կան ճա շակն ու նի մեծ նշա նա
կու թյուն, բայց դա յու րա քան չյուր մար դուն 

բնո րոշ հու զա կան նա խասկզ բի զար գաց
ման հարց է։ Գե   ղար վես տա կան ճա շա կը 
ըն թեր ցո ղին, ո ւնկնդ րին, հան դի սա տե
սին բաց է ա նում ճա նա պարհ ար տա քին 
ձևե րից դե պի ներ քի նը՝ դե պի ստեղ ծա
գոր ծու թյան բո վան դա  կու թյու նը։ Այդ ճա
նա պար հը բա րե հա ջող ան ցնե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է եր ևա կա յութ յան և հի շո
ղու թյան, հու զա կան և մտա վոր հո գե կան 
ու ժե րի, կամ քի ու ու շադ րու թյան, վեր ջա
պես, հա վա տի ու սի րո մաս նակ ցու թյուն, 
այ սին քն՝ նույն հո գե կան ու ժե րի ամ բող
ջա կան հա մա լի րը, ի նչն ի րա կա նաց նում է 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը [3]։

 Ժա մա նա կա կից հան դի սա տե սը մեծ 
մա սամբ դաս տի ա րակ ված է զանգ վա
ծային մշա  կույ թով և կողմ նո րոշ ված է այդ 
ո ւղ ղու թյամբ։ Այդ պատ ճա ռով էլ ար վես
տով զբաղ վե լը` որ պես ո րո շա կի գոր ծու նե
ու թյան, նրա կա նոն նե րին ու ա վան դույթ
նե րին հետ ևե լը, հան դի պում է ո րո շա կի 
դժ վա րու թյուն նե րի։ Պա տա նի հան դի սա
տեսն ըն կալ ման ժա մա նակ ցու ցա բե րում 
է մար զա դաշ տում՝ ռոքհա մեր գի ախ տա
նիշ։ Ե րբ ար դեն դահ լի ճում հան  գում են 
լույ սե րը, պա տա նի հան դի սա տես նե րը 
սկ սում են սու լել, գո ռալ և ոտ քե րով դո
փել։ Հա ճախ բե մադ րի չի մտահ ղաց մամբ 
շատ ներ կա յա ցում ներ սկ սում են մթու
թյան մեջ, ի սկ հան դի սա տեսն ան մի ջա
պես հայտ նում է իր ներ կա յու թյան մա սին 
և ա ռա ջար կում է ե րկ խո սու թյուն՝ հա կա
դարձ կապ, ի նչ  պես հա մեր գում՝ չհաս
կա նա լով ու չըն դու նե լով թա տե րա կան 
խա ղի կա նոն նե րը։ Հե ռուս տա տե սային 
հան դի սա տե սի ա ռանձ նա հատ կութ յու
նը կա րող է ազ դել նաև դահ լի ճում ե ղած 
մյուս հան  դի սա տե սի վրա։ Տա նը հա ղոր
դում կամ ֆիլմ դի տե լը ը նդ հա տե լու հնա
րա վո րու թյու նը, ցան կա ցած պա հին դուրս 
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«ել նել» և նո րից «մտ նե լը» ձևա վո րում է 
ը նդ հա տա կան ըն կա լում, ո րը թատ րո նում 
են թարկ վում է լուրջ փոր ձու թյան։ Ար վես
տի հետ հա ղոր դակց ման ամ բող ջա  կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ խո րա սուզ ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը հա ճախ ա վե լի է խո րաց
վում ժա մա նա կա կից շատ բե մադրիչ նե րի՝ 
ե րե քից չորս ժամ տևո ղու թյամբ, հա ճախ 
էլ մեկ ը նդ միջ մամբ մո նու մեն տալ ներ կա
յա ցում ներ ստեղ ծե լու ցան կու թյան պա
հան ջով։ Այս պի սի ներ կա յա ցում նե րը բա
ռա ցի ո րեն ստու գում են հան դի սա տե սի՝ 
թատ րո նի ար վես տի նկատ մամբ ու նե  ցած 
« դի մաց կու նու թյու նը»։ Ա րդյոք չկա՞ հա կա
սու թյուն այն բա նում, որ ժա մա նա կա կից 
պա տա նի հան դի սա տե սին՝ շր ջա պատ
ված մաս սա յա կան լրատ վու թյան մի ջոց
նե րով, հա մա կար գիչ նե րով, վա րակ ված 
« կո միկ սային գի տակ ցու թյամբ», ա ռա
ջար կել  ար դեն դա սա կան ար ժեք նե րի 
շր ջա նա կից դուրս մնա ցած ար վես տի 
հետ ան շտապ հա ղոր դակ ցում։ Ե րկ խո
սու թյունն ա ռա ջար կում է հա ղոր դակց ման 
լեզ վի ըն դու նում և ը մբռ նում։ Ըմբռն ման 
ըն թաց քում դան դաղ, ան շտապ գո յատևե
լը, մտ քե րի վեր ծա նե լը, ըն թեր ցե լը (հա մա
տեքս տում, բե մա կա նաց ման ժա մա նակ, 
մի զան  սցեն նե րում) այդ գոր ծըն թա ցից 
բա վա կա նու թյան ա կն կա լումն է: Ժա
մա նա կա կից ար վես տը ձգ տում է ոչ թե 
պարզ, հա սա րակ գե ղար վես տաար տա
հայտ չա մի ջոց նե րի, այլ հան դի սու թյան 
բա զմի մաս տու թյան, բազ  մա շեր տու թյան, 

ո րը պա հան ջում է նկար չին, ստեղ ծա գոր
ծո ղին հա տուկ ո րո շա կի ո րակ նե րով օ ժտ
ված հան դի սա տե սի ներ կա յու թյուն։

 Վեր ջին տաս նա մյա կի գե ղար վես տաս
տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցի վեր լու
ծութ յու նից պար զվեց, որ նկատ վում են 
մի տում ներ այն ար վես տի տե սակ նե րի, 
ո րոնք սո վո րող նե րի գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րակու թյան մեջ զբա ղեց նում են ո րո շա
կի տեղ, փո խա րի նել այն տե սա կով, ո րը 
զբաղ ված է մի այն իր գե ղար վես տաս տեղ
ծա գոր ծա կան խն դիր նե րով։ Այս ա մե նով 
հան դերձ՝ հան դի սա տես պատ րաս տե լու 
հար ցը դեռ մնում է ար դի ա կան։ Ար վես
տը բո լոր ժա մա նակ նե րում շա րու նա կում է 
մնալ դպ րոց շնոր հա լի հան դի սա տե սի հա
մար։ Այ սօր « տեխ նի կայի ի նք նա բավ ցու
ցադ րումն ու տեխ նի կայով սե թևե թե լը գայ
թակ ղիչ բա ներ են, բայց խորն են ար վես տի, 
նրա ժա մա նա կա կից տե սակ նե րի պա հանջ
նե րը, և ան հրա ժեշտ է ո րո նել մի ջոց ներ, 
ո րոնք կդի մա կայեն այդ գործ ըն թա ցին [2]։ 

Այս պի սով՝ վե րը աս վա ծից պարզ է 
դառ նում, որ ար վեստն այ սօր իր ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ փաս տո
րեն հրա ժար վել է իր դաս տի ա րակ չա կան 
դե րից, սա կայն նրա նկա տմամբ հե
տաքրքրու թյան զար գաց ման, հոգ ևոր դա
տար կու թյան և զանգ վա ծային մշա կույ թին 
դի մագ րա վե լու հո գա ծու թյունն իր վրա է 
վերց րել դպ րո ցը։
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The modern situation of art educationand

its artistic and pedagogical problems
H.  Zilfimyan

In article are illustrated social conditions of learner with association of art, accepting the 
foundation the formation pedagogical standarts of observer. 

Современное состояние преподавания искусства

и его художественнопедагогические проблемы
А.  Зилфимян

В статье рассматриваются социалные условия общения учащимися с искусством на 
основе педагогических принципшов формирования зрителя.
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ՋՈՒ ԼԻ Ե ՏԱ ԳՅՈՒ ԼԱ ՄԻ ՐՅԱՆ
 ՏԱԹ ԵՎԻԿ ԲԱ ԼԱ ՍԱ ՆՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ
ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ

  Տար րա կան դպ րո ցում մայ րե նի ի դա
սա վանդ ման նպա տակն ա ռա ջին հեր թին 
ա շա կերտ նե րի խոս քի և մտա ծո ղու թյան 
զար գա ցումն է, հա ղոր դակ ցա կան գոր
ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը: Կա պակց ված 
խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյան ձևա վո
րու մը, բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը, 
ա շա կերտ նե րի խոս քի լեզ վա քե րա կա նա
կան կա ռուց ված քի մշա կու մը պետք է ծա
ռայեն մայ րե նի ով գրա գետ և ար դյու նա
վետ հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը: 

Մենք հան գել ե նք այն եզ րա կա ցու
թյան, որ հետ ևո ղա կան և նպա տա կասլաց 
ջան քե րի ար դյուն քում տար րա կան դպ
րո ցի շր ջա նա վար տը կա րող է ու նե նալ 
ստորև ներ կա յաց ված հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյան ե րեք մա կար դակ նե րից մե
կը. (Ներ կա յաց նենք տար րա կան դպ րո
ցի մայ րե նի ի չա փո րո շիչ նե րում տր ված 
պա հանջ նե րի՝ մեր և մեր գոր ծըն կեր նե րի 
կող մից լրամ շա կած տար բե րա կը) [2] 

Ա ռա ջին մա կար դակ
1. Լ սել, հաս կա նալ և ճիշտ վե րար

տադ րել ու սուց չի, տա րե կից նե րի խոս քը, 
հե ռուս տա ռա դի ո հա ղոր դում նե րը, ձայ
նագ րու թյուն նե րը և այլն:

2.  Բարձ րա ձայն կամ լուռ ըն թեր ցել 
ա ռա ջարկ ված բնա գի րը՝ ու շադ րու թյուն 

դարձ նե լով ա ռան ձին բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի և բա
ռախմ բե րի ի մաստ նե րի վրա: 

3. Ի րեն հե տաքրք րող ծա նոթ թե
մա նե րով հա վա քել ան հրա ժեշտ նյու թեր, 
դրանց հի ման վրա պատ րաս տել ե լույթ
ներ, հա ղոր դում ներ և ներ կա յաց նել դա
սըն կեր նե րին:

4.  Պատ մել կամ վե րար տադ րել կար
դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի բո վան
դա կու թյու նը՝ պահ պա նե լով դեպ քե րի 
տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը: 

5. Ան գիր ար տա սա նել չա փա ծո 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ:

6.  Հաս կա նալ հա ղոր դակց ման ոչ 
խոս քային մի ջոց նե րի ի մաստ նե րը (դի մա
խաղ, ժես տ, մն ջա խաղ):

7.  Փո խադ րու թյամբ գրել մայ րե նի ի 
ծրագ րով նա խա տես ված պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան բնագ րեր՝ պահ պա
նե լով դեպ քե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը: 

Երկ րորդ մա կար դակ
1. Լ սել հա ղորդ վող խոս քը, ար ձա

գան քել, կար ծիք հայտ նել, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն 
հա ղոր դել՝ պահ պա նե լով բա րե կիրթ խոս
քին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը:

2.  Սա հուն, գրա կան շեշ տի և ա ռո
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գա նու թյան պահ պա նու մով բարձ րա ձայն 
ըն թեր ցել ա ռա ջարկ ված բնա գի րը, բո
վան դա կու թյան շուրջ կա ռու ցել դա տո ղա
կան և գնա հա տող խոսք:

3.  Հանձ նա րար ված թե մայի վե
րա  բեր յալ ի րա կա նաց նել նա խագ ծային 
աշ խա տանք, հա ղոր դում պատ րաս տել՝ 
գոր ծա ծե լով հա մա պա տաս խան հե նա կե
տային բա ռեր և ար տա հայ տու թյուն ներ:

4.  Սե փա կան բա ռե րով վե րար
տադրել կար դա ցած կամ ո ւնկնդ րած 
պատմ վածք նե րի, հե քի աթ նե րի, ա ռակ նե
րի բո վան դա կու թյու նը՝ գնա հա տող և դա
տո ղա կան խոս քով վե րա բեր մունք դրս ևո
րե լով նկա րագր ված դեպ քե րի և գոր ծող 
ան ձե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

5. Ար տա հայ տիչ ար տա սա նել իր սո
վո րած չա փա ծո գրա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րը:

6.  Սե փա կան մտ քե րը դի պուկ ար
տա հայ տել ոչ խոս քային մի ջոց նե րով (դի
մա խաղ, ժես տ, մն ջա խաղ): 

7. Ինք նու րույն շա րադ րան քով (նա
խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քից հե
տո) փոք րիկ տեքստ ներ կա յաց նել տե սա
ծի, լսա ծի, զգա ցա ծի մա սին: 

Եր րորդ մա կար դակ
1. Լ սել հա ղորդ վող խոս քը, մտ նել 

ե րկ խո սու թյան մեջ, բա նա վի ճել՝ փաս
տարկ ներ ու հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց
նե լով, պահ պա նե լով բա նա վե ճի կա նոն
նե րը:

2.  Լուռ կամ բարձ րա ձայն ըն թեր ցել 
ա ռա ջարկ ված բնա գի րը՝ կենտ րո նա նա լով 
ան ծա նոթ բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն
նե րի վրա և տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե
րից ի նք նու րույն գտ նել դրանց բա ցատ րու
թյուն նե րը:

3.  Հանձ նա րար ված թե մայով ե լույթ 
նա խա պատ րաս տե լու հա մար ձեռք բե րել 

տե ղե կատ վու թյուն և այն գոր ծա ծել թե ման 
բա ցա հայ տե լու հա մար:

4.  Բա նա վոր վե րար տադ րել կար
դա ցած բնագ րի (գե ղար վես տա կան, գի
տա հան րա մատ չե լի, տե ղե կատ վա կան և 
այլն) բո վան դա կու թյու նը, դա տո ղու թյուն
ներ ա նել գլ խա վոր մտ քի, են թա տեքս տի և 
գոր ծող ան ձանց վար քագ ծի վե րա բե րյալ: 

5. Ար տա հայ տիչ ար տա սա նել իր սո
վո րած, ի նչ պես նաև ի նք նու րույն ըն թեր
ցա նութ յամբ ը նտ րած չա փա ծո գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ կամ ար ձա կի 
հատ ված ներ:

6.  Մաս նակ ցել տա րաբ նույթ բե մա
կան մի ջո ցա ռում նե րի, դե րային խա ղե րի: 

7. Շա րադ րել ա ռա ջարկ ված թե
մայով ի նք նու րույն խոսք՝ պահ պա նե լով 
կա պակց ված խոս քին ներ կա յաց վող սահ
ման ված պա հանջ նե րը:

 Ներ կա յաց ված ե րեք մա կար դակ նե
րի կա պակ ցու թյամբ մենք ու սում նա սի րե
ցինք Եր ևա նի հա մար 106 դպ րո ցի ե րկ
րորդ, եր րորդ, չոր րորդ դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րի հա ղոր դակ ցա կան կա րո
ղու թյուն նե րի մա կար դակ նե րը և դրանց 
փո փո խու թյու նը մեր կող մից մշա կած մե
թո դա կան հնար նե րով աշ խա տե լուց հե
տո: 

Ինչ պես եր ևում է հա մար 1 գծա պատ
կե րում, ա շա կերտ նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
մա կար դակ ներն ա ճել են դա սա րա նից 
դա սա րան: Ու շագ րավ է, որ ա շա կերտ նե
րի 50 տո կո սը չոր րորդ դա սա րա նում հաղ
թա հա րել է ա ռա ջին մա կար դա կի շե մը: 
Այս ցու ցա նիշ նե րը խո սում են այն մա սին, 
որ մե թո դա պես ճիշտ և հետ ևո ղա կան աշ
խա տան քի ար դյուն քում ա պա հով վում է 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի կող մից ցու ցա
բե րած ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու մը:
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Ինչ է նշա նա կում ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցում: Ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու մը են
թադ րում է ճիշտ, դի պուկ, նպա տա կային և տե ղին խոսք: Ան շուշտ, դա նախ և ա ռաջ 
ճիշտ, այ սինքն՝ գրա կան լեզ վի նոր մե րին հա մա պա տաս խան խոսքն է: Սա կայն այս 
դեռևս բա վա րար չէ. ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու մը են թադ րում է խոս քի այն պի սի 
տե սա կի կա ռու ցում, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի լու ծել հա ղոր դակ ցա կան խն դի
րը, հաս նել հա ղոր դակ ցա կան նպա տա կին: [3] Օ րի նակ՝ ես ի նչ –որ բան եմ խնդ րում և 
ստա նում եմ խնդ րածս, ցան կա նում եմ մխի թա րել մե կին, և դա ի նձ հա ջող վում է, ու զում 
եմ զվար ճաց նել,և բո լո րը ծի ծա ղում են և այլն: Այս տե սան կյու նից կա րող ե նք խո սել 
հա ղոր դակ ցա կան վրի պում նե րի մա սին, ե րբ հա ղոր դակ ցա կան խն դի րը չենք լու ծում 
կամ մաս նա կի ե նք լու ծում: Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը ևս պետք է ը մբռ նեն, գի տակ ցեն 
հա ղոր դակց ման կար ևո րու թյու նը: Այն իր մեջ ը նդ գր կում է ՝

• շփ ման և հա ղոր դակ ցու թյան կա րո ղու թյուն ներ, 
• հա ղոր դակ ցու թյան տար բեր տե սակ նե րի տի րա պե տում,
•  խոս քային գոր ծու նե ու թյուն վա րե լու ու նա կու թյուն,
•  բա րե կիրթ շփ ման, հա ղոր դակ ցու թյան կա նոն նե րի ի մա ցու թյուն և պահ պա նում: 
Այս պի սով՝ հա ղոր դակ ցու թյու նը մարդ կանց փո խազ դե ցու թյունն է, ո րի ար դյուն քում 

ի րա կա նաց վում է՝ 
ա) տե ղե կատ վա կան– հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույթ.
շփ վող նե րը ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն են փո խա նա կում ՝այդ պի սով ճա նա չե լով 

շրջա պա տող աշ խար հը,
բ) հա ղոր դակ ցա կան– կար գա վո րող գոր ծա ռույթ.
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 Գծա պատ կեր 1
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պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում են 
ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը՝ ղե կա վա րե լով 
սե փա կան և գոր ծըն կե րոջ վար քը,

գ) ա ֆեկ տիվ– հա ղոր դակ ցա կան գոր
ծա ռույթ. 

ներ գոր ծում են հա ղոր դակց վող նե րի 
հու զա կան–զ գա յա կան ո լոր տի վրա:

 Հա ղոր դակ ցու թյան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը նպաս տող ա ռա ջադ րանք
ներն ու վար ժու թյուն նե րը պի տի ձևա վո
րեն և զար գաց նեն կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի ՝
1. շփ վե լու, հա ղոր դակց վե լու կա րո
ղու  թյու նը.

•  հա ղոր դակ ցա կան խն դիր նե րի լու
ծում, հա ղոր դակ ցա կան ի րադրու
թյուն նե րի խա ղար կում, 

• ա ռա ջարկ ված թե մայով պատ մու
թյուն նե րի հյու սում,

•  հա ղոր դակ ցա կան ի րադ րու թյուն
նե րում կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն,

• շփ ման խոս քային և ոչ խոս քային 
մի ջոց նե րի տե ղին գոր ծա ծում.
2. հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցը 
վեր լու ծե լու կա րո ղու թյու նը.

• ե րե խա նե րին տալ շփ ման, հա
ղոր դակց ման դերն ի րենց կյան
քում հաս կա նա լու, գի տակ ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն, 

• ու սում նա սի րել և վեր լու ծել ի րենց 
հա ղոր դակց ման փոր ձը, ո րո շել 
սխալ նե րը, խո սել դրանց մա սին,

• գ նա հա տել հա ղոր դակց ման սե
փա կան կա րո ղու թյուն նե րը [2]: 

 Հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյան կարևո
րու թյան գի տակց ման նպա տա կով շա հե
կան է խթա նող (նե րա ծա կան) դա սի կազ
մա կեր պու մը, ո րը ե րե խա նե րին կըն ձե ռի 
մտա ծե լու ու խո սե լու հնա րա վո րու թյուն 
այն մա սին, որ մար դը չի կա րող ապ րել 

մե նակ, ա ռանց մարդ կային մի ջա վայ րի և 
շփ ման, որ նա միշտ այլ մարդ կանց հետ 
հա ղոր դակց վե լու, զրու ցե լու կա րիք ու նի: 

Օ րի նակ՝ մեր դա սե րի ժա մա նակ ի րա
կա նաց րինք մի այս պի սի աշ խա տանք, 
ո րն սկ սե ցինք հար ցազ րույ ցով:

 Հար ցազ րույ ցի մո տա վոր հար ցե րը.
 – Դուք ե րբ ևէ տա նը մե նակ մնա ցե՞լ եք: 
– Ի՞նչ եք զգա ցել այդ ժա մա նակ:
 – Փոր ձե՛ք պատ կե րաց նել, որ մի գե ղե

ցիկ ա ռա վոտ ա րթ նա ցել եք ու տե սել, որ 
մե նակ եք ոչ մի այն ձեր տա նը, այլ նաև 
բա կում, փո ղո ցում, քա ղա քում… 

Ա վե լին՝ չկա նաև կա պի որ ևէ մի ջոց՝ ո ՛չ 
հե ռուս տա ցույց, ո՛չ հե ռա խոս, ո ՛չ հա մա
կար գիչ, ո րով կա րո ղա նաք հա ղոր դակց
վել ու րիշ նե րի հետ… 

Ինչ պե՞ս կզ գաք ձեզ այդ ժա մա նակ: 
Փոր ձե՛ք պատ կե րաց նել և պատ մել, թե 

ո րոնք են մե նակ մնա լու լավ և վատ կող
մե րը: 

Այս պի սի խթա նող հար ցազ րույ ցից հե
տո կազ մա կեր պե ցինք «Լավ և վատ կող
մեր» վար ժան քը: Այդ նպա տա կով ա շա
կերտ նե րին բա ժա նե ցինք ճեր մակ թղ թեր՝ 
եր կու սյու նա կով: Յու րա քան չյուր սյու նակ 
վեր նագր ված է՝ «Լավ կող մեր» և «Վատ 
կող մեր» բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը: 
Ե րե խա նե րը պի տի ներ կա յաց նե ին տա
նը մե նակ մնա լու լավ և վատ կող մե րը: 
Ներ կա յաց նենք ե րե խա նե րից մի քա նի սի 
պա տասխան նե րը. 



162

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

  Լավ կող մեր  Վատ կող մեր

Կա րող եմ.

• ա ռանց հարց նե լու բակ գնալ,

•  խա ղա լիք նե րով մե նակ խա ղալ, ոչ մե կին 
չտալ,

• չ սի րածս կե րա կու րը չու տել, 

• ամ բողջ օ րը մի այն կոն ֆետ և պաղ պա
ղակ ու տել և այլն, 

• ոչ ոք նկա տո ղու թյուն չի ա նի,  չի պատ ժի:

• Մե նակ խա ղա լը ձանձ րա լի է, 

• ա ռանց ըն կեր նե րի հե տաքր քիր չէ,

•  մայ րիկն ու հայ րի կը, ճիշտ է, հա ճախ 
ի նչ –որ բա ներ ար գե լում են,  բայց ա ռանց 
նրանց դժ վար է, տխուր է, 

• ա ռանց մե ծե րի ան պաշտ պան ես,

• տ խուր է, ե րբ չկա մե կը, ում պատ մես քո 
ու րա խու թյուն նե րի ու տխ րութ յուն նե րի 
մա սին և այլն: 

Այ նու հետև հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ ի րա կա նաց րինք ակ տիվ զրույց: 

 — Իսկ ե ղե՞լ է, որ տա նը կամ բա կում 
մե նակ եք մնա ցել և օգ նու թյան կա րիք եք 
ու նե ցել:

 — Ի ՞նչ եք զգա ցել: 
 — Ո՞ւմ եք դի մել օգ նու թյան հա մար:
— Ո ՞վ և ի նչ պե՞ս է օգ նել ձեզ:
Ե րե խա նե րից մի քա նի սը պատ մե ցին 

ի րենց փոր ձա ռու թյան, հույ զե րի մա սին, 
ո րից հե տո ը նդ հան րաց րինք տպա վո րու
թյուն նե րը: Ա շա կերտ նե րը ձևա կեր պե ցին 
դա տո ղու թյուն, ո րը պաս տա ռի տես քով 
փակց րինք դա սա րա նի պա տին. «Մար դիկ 
մարդ կանց հետ ապ րե լու, նրանց հետ շփվե
լու, խո սե լու կա րիք ու նեն, քա նի որ մար դը 
մե նակ չի կա րող ապ րել աշ խար հում»:

 Հա ջորդ դա սին ա շա կերտ նե րին բա
ժա նե ցինք մե կա կան ա նա վարտ նա խա
դա սու թյուն: Նրանց հանձ նա րար վեց 
ա վար տել նա խա դա սու թյու նը:

Մար դիկ հա ղոր դակց վում են, որ պես զի…

 Ներ կա յաց նենք ա շա կերտ նե րի գրա
ռում նե րը.

 — ինչ–որ բան հարց նեն, ի մա նան: 
 — ինչ–որ բան հա ղոր դեն մի մյանց:
  — բար ևեն, ող ջու նեն, հ րա ժեշտ տան: 
 — որ ևէ ա ռի թով ի րար շնոր հա վո րեն: 
— օգ նու թյուն խնդ րեն: 
 — ի րենց ու րա խու թյու նը կամ տխ րու

թյու նը կի սեն ըն կե րոջ հետ:
— պար ծե նան, գ լուխ գո վեն:
 — մ խի թա րեն,  հանգս տաց նեն ի րար:
Ա շա կերտ նե րը մեր օգ նու թյամբ ամ փո

փե ցին.
 Մար դիկ հա ղոր դակց վում են ա մե նա

տար բեր նպա տակ նե րով: 
Հա ղոր դակ ցա կան խն դի րը խոս քով 

ճիշտ ձևա կեր պե լու կա րո ղու թյան ձևա վո
րու մն ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյան 
ա ռա ջին քայլն է: Դրա հա մար ա շա կեր
տը պետք է դա սա րա նում մայ րե նի լե
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զուն, խոս քը ի րա կան հա ղոր դակ ցա կան 
ի րադրու թյուն նե րում գոր ծա ծե լու շատ 
ա ռիթ ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե
նա: Այ սինքն՝ նա պետք է հաս կա նա, որ իր 
մայ րե նի լե զուն սո վո րում է ոչ մի այն և ոչ 
այն քան դա սե րը պա տաս խա նե լու ու լավ 
գնա հա տա կան ստա նա լու հա մար, այլև՝

•  պատ մե լու, հա ղոր դե լու, ա սե լու, 
• ու րա խու թյու նը կամ տխ րու թյու նը 

կի սե լու, 
• օգ նու թյուն խնդ րե լու կամ օգ նու

թյուն ա ռա ջար կե լու,
•  խոր հուրդ հարց նե լու կամ խոր

հուրդ տա լու,
•  հա մո զե լու, ազ դե լու,  ներ գոր ծե լու և 

այլն:
 Պայ մա նա վոր ված կրտ սեր դպ րո ցա

կան նե րի մտա ծո ղու թյան գործ նա կա նու
թյամբ ու պատ կե րայ նու թյամբ, և նրա նով, 
որ նրանց բա նա վոր խոսքն ան պայ ման 
զու գոր դում նե րի « հե նա կե տե րի» կա րիք 
ու նի՝ ար դյու նա վետ է նկար նե րի, գծա
պատ կեր նե րի, նա խա պես կար դա ցած 
պատ մու թյուն նե րի կամ ո րո շա կի բա ռա
շար քե րի գոր ծա ծու մը [1]: 

Նա խայբ բե նա կան շր ջա նում բա նա վոր 
խոս քի զար գաց ման հա մար ար դյու նա վետ 
կա րող են լի նել այս պի սի ա ռա ջադրանք
նե րը «Օրն սկ սենք բա րի լու րով», «Ի՞նչ 
հե տաքր քիր բան եմ տե սել, լսել, ի մա ցել, 
ա րել», «Իսկ դուք գի տե՞ք, որ» և այլն: Ե րե
խա նե րին կա րե լի է հանձ նա րա րել ա մեն 
օր դպ րոց գա լիս կամ դպ րո ցից տուն վե
րա դառ նա լիս ու շա դիր դի տել շրջա պա տը, 
նկա տել հե տաքր քիր, տպա վո րիչ տե սա
րան ներ, դեպ քեր, ի րա դար ձու թյուն ներ, 
և պատ րաստ վել դրանց մա սին դա սա րա
նում պատ մե լու: Կար ևոր է, որ ե րե խա նե
րը հաս կա նան. մար դիկ շփ վում ե ն միա
սին՝ ու րա խա նա լու կամ տխ րե լու, օգ նե լու 

կամ օգ նու թյուն խնդ րե լու հա մար: 
Ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյու նը, 

տե ղե կատ վու թյուն փո խա նա կե լուց բա
ցի, են թադ րում է նաև սե փա կան հույ զե րը 
ճա նա չե լու, կար գա վո րե լու և կա ռա վա րե
լու, այդ մա սին խո սե լու, դի մա ցի նի հույ
զերն ըն կա լե լու, հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 
դրանք հաշ վի առ նե լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Մար դիկ շփ վում են նաև ի րենց ու րա
խու թյունն ու տխ րու թյու նը, հի աց մունքն 
ու զար ման քը, հրճ վանքն ու ափ սո սան քը, 
վախն ու ան հանգս տու թյու նը և այլ հույ զեր 
ու զգաց մունք նե ր կի սե լու, ապ րու մակ ցե լու 
հա մար: Օ րի նակ՝ պար զա պես ա շա կերտ
նե րին խո սեց նե լու հա մար մենք մեր մեր 
դա սա րա նի ե րե խա նե րի հետ զրու ցում 
է ինք այն մա սին, թե ի նչ են սի րում կամ 
չեն սի րում, ին չից են ու րա խա նում կամ 
տխ րում: Ա պա հանձ նա րա րում է ինք կա
տա րել գիրք– տետ րի այն ա ռա ջադ րան
քը, ո րում պա հանջ վում է ու շա դիր դի
տել նկար նե րը, և պատ կեր ված դեմ քե րը 
դարձ նել նկար նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
ժպ տա ցող կամ տխուր: Մենք նկա տի է ինք 
ու նե նում, որ այս ա ռա ջադ րան քում գլխա
վոր խն դի րը տե սա րա նը նկա րագ րե լը 
կամ վեր լու ծե լը չէ: Նկա րը պետք է դառ նա 
այն ե լա կե տը, ո րի հի ման վրա ե րե խան 
կկա րո ղա նա կա ռու ցել իր խոս քը: 

Բա րե կիրթ ձևով օգ նու թյուն խնդ րե լը, 
օգ նու թյուն ա ռա ջար կե լը կամ օգ նու թյունն 
ըն դու նե լը կար ևոր կա րո ղու թյուն ներ են, 
ո րոնք նույն պես պետք է մշա կել: Այս 
նպա տա կով մենք ա շա կերտ նե րին ներ
կա յաց նում է ինք տար բեր ի րադ րու թյուն
ներ՝ ա ռա ջար կե լով դրանց շուրջ խոսք 
կա ռու ցել: Օ րի նակ՝ ա ռա ջար կում է ինք, 
որ ե րե խա նե րը խնդ րեն ա վագ քրո ջը կամ 
եղ բո րը՝ օգ նել ի րենց տնային հանձ նա րա
րու թյու նը կա տա րե լիս, օգ նու թյուն ա ռա
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ջար կել ծեր կնո ջը՝ փո ղոցն ան ցնե լիս կամ 
ծանր պա յու սա կը տա նե լիս, հյու րա սի րել 
սե ղա նի շուրջ նս տած հյու րին՝ ա ռա ջար
կե լով այս կամ այն ու տես տը: 

Այս պի սով` բա րե կիրթ հա ղոր դակ ցու
թյան կա րո ղու թյան ձևա վոր ման և զար
գաց ման խն դի րը տար րա կան դպ րո ցում 
լուծ վող ծրագ րային պա հանջ է, և այն ար

դյու նա վետ կեր պով ի րա կա նա ցնե լու գոր
ծըն թա ցում կար ևոր են ա շա կերտ նե րին 
խո սե լու, հա ղոր դակց վե լու մղող մթ նո լոր տը 
և հա ղոր դակց ման թե մայի ը նտ րու թյու նը:
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Про дук тив ность свойств об щи тель ных уме ний млад ших школь ни ков
Дж. Гю ла ми рян, Т. Ба ла са нян

В стат ье расс мат ри ва ют ся три уров ня об щи тель ных уме ний млад ших школь ни ков  и 
ди на ми ка их раз ви тия в про цес се уро ка род но го язы ка. Ав то ры предс тав ля ют сис те му 
уп раж не них, спо собст ву ю щих раз ви тию об щи тель ных уме ний млад ших школь ни ков.

Characteristics of the Junior Schoolchildren’s Effective Communication
J. Gyulamiryan, T. Balasanyan

The levels of junior schoolchild’s communicative ability, as well as the dynamics of these 
levels during mother tongue lessons are observed in the article. The authors have repre
sented the system of practical work that they have carried out in experimental classes.
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19–րդ դա րից ի վեր օ տար լեզ վի դա սա
վանդ ման տար բեր մե թոդ ներ են հա ջոր
դել ի րար. դրան ցից ո րոշ նե րը` ի հա կա
սու թյուն, ո րոշ նե րը` ի լրումն նա խոր դող 
մե թոդ նե րի։ Այս ա ռու մով կա րե լի է նշել 
ե րեք հս տակ պատ ճառ.

• օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման 
նպա տակ նե րի փո փո խու թյուն,

•  լե զու նե րի դա սա վանդ ման ո լոր
տում դի դակ տիկ ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ի հայտ ե կած նոր տե սա կե
տեր,

•  տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թաց։
Ա կն հայտ է, որ դեռևս 19–րդ դա րից 

ի վեր աշ խար հա քա ղա քա կան փո փո
խու թյուն նե րին զու գըն թաց օ տար լեզ վի 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը բազ միցս 
փո փոխ վել ե ն։ Այս պես, 19–րդ դա րում 
օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման մեջ գե րիշ
խող էր մշա կու թային գոր ծո նը, այ սինքն` 
լե զուն դա սա վանդ վում էր լեզ վա կիր ե րկ
րի գրա կա նու թյան և մշա կույ թի մի ջո ցով 
և ծա ռա յում էր վեր ջի նիս տի րա պետ մա նը։ 
Լեզ վամ շա կու թային այս գի տե լիք նե րը սո
վո րո ղին սո ցի ա լա կան և ին տե լեկ տո ւալ 
բարձր դիրք է ին տա լիս։ Օ րի նակ` 19–րդ 
դա րում ցա րա կան Ռու սաս տա նում ֆրան
սե րե նի ի մա ցու թյու նը հա մար վում էր բա
վա կա նին մո դայիկ և պատ վա բեր, ո ւս տի 
նրանք, ով քեր տի րա պե տում է ին ֆրան սե
րե նին և ֆրան սի ա կան մշա կույ թին, հա մե
մա տա բար բարձր դիրք է ին գրա վում հա
սա րա կու թյան շր ջա նում։ 

Բայց ևայն պես, 20–րդ դա րի կե սե րից 

սկս ված՝ աշ խար հա քա ղա քա կան փո
փո խու թյուն ներն ար տա հայտ վե ցին նաև 
օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման նոր 
նպա տակ նե րի ձևա վոր ման մեջ։ Մաս
նա վո րա պես 1950 –ա կան թվա կան նե րին 
սկիզբ ա ռած գլո բա լի զա ցի ան, ի նչն ի րե
նից ներ կա յաց նում էր նոր ա ռևտ րատն տե
սա կան և մշա կու թային հա մա գոր ծակ ցու
թյուն, սահ ման նե րի թա փան ցի կու թյուն, 
բնակ չու թյան տե ղա շարժ, ի հայտ բե րեց 
օ տար լեզ վով հա ղոր դակ ցու թյան ան հրա
ժեշ տու թյուն` փո խե լով լեզ վի դա սա վանդ
ման մե թո դը։ Ե թե 19–րդ դա րում լեզ վի 
ու սու ցու մը կար ևոր էր լեզ վա կիր ե րկ րի 
մշա կույ թին և գրա կա նու թյա նը տի րա պե
տե լու, ի նչ պես նաև հա սա րա կու թյան մեջ 
բարձր դիրք ձեռք բե րե լու նպա տա կով, 
ա պա 1950 –ա կան թվա կան նե րից օ տար 
լե զուն սկ սեց դի տարկ վել որ պես ոչ այլ 
ի նչ, քան պար զա պես սո վո րա կան հա ղոր
դակ ցու թյան մի ջոց։ 

Թերևս օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րի փո փո խու թյան մեջ ան կյու նա
քա րային նշա նա կու թյուն ու նե ցան մե ծա
ծա վալ դի դակ տիկ ու սում նա սի րու թյուն նե
րը, ո րոնց ար դյուն քում ի հայտ ե կան նոր 
մո տե ցում ներ « դա սա վան դում –ըն կա լում» 
գո րըն թա ցի մո բի լի զաց ման վե րա բե րյալ։ 
Դի դակ տի կան՝ որ պես գի տա կարգ, սկ սեց 
ու սում նա սի րել վե րո հի շյալ գոր ծըն թա
ցի եր կու աս պեկտ նե րը` «ինչ պե՞ս դա սա
վան դել» և «ինչ պե՞ս ըն կա լել»։ Ի սկզ բա նե 
դի դակ տիկ ու սում նա սի րու թյուն ներ կա
տար վե ցին 1960 –ա կան թվա կան նե րին 

ԾՈ ՎԻ ՆԱՐ Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ

 ՀԱՅ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԴԻՐ ՔՈ ՐՈ ՇՈՒՄՆ Օ ՏԱՐ 
ԼԵԶ ՎԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ

ԵՎ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ
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ճշգ րիտ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ ման 
վե րա բե րյալ։ Ա վե լի ո ւշ դրանք տա րած
վե ցին նաև հու մա նի տար ա ռար կա նե րի 
վրա, ի նչ պի սիք են փի լի սո փա յու թյու նը, 
հո գե բա նու թյու նը, օ տար լե զու նե րը։ Մաս
նա վո րա պես լե զու նե րի ո լոր տում դի դակ
տիկ ու սում նա սի րու թյուն նե րը նոր ու ղի 
հար թե ցին « դա սա վան դում –ըն կա լում» 
գոր ծըն թա ցին հա մա պա տաս խան տար
բեր մե թոդ նե րի ստեղծ ման հա մար։ Ար
դյուն քում այս ո լոր տում ի հայտ ե կան նոր 
հաս կա ցու թյուն ներ.

•  մո տի վա ցի ա/ դե մո տի վա ցի ա` որ
պես ու սում նա ռու թյան ար դյու նա վե տու
թյա նը նպաս տող և խո չըն դո տող պայ ման
ներ,

•  մո տի վա ցի այի բարձ րաց ման 
ե ղա նակ նե րը,

•  սո վո րո ղի ի նք նու րույ նու թյան 
ա պա հո վում, 

• ու սուց ման նպա տակ նե րի հաս
տա տում։

Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման մե թոդ
նե րի հեր թա գա յու թյան կար ևո րա գույն 
պատ ճառ նե րից մե կը տեխ նո լո գի ա կան 
ա ռա ջըն թացն էր, ո րն իր ան դրա դար
ձը գտավ մի շարք այլ ո լորտ նե րում ևս։ 
Օ րի նակ` տն տե սու թյան մեջ ձեռ քի աշ
խա տան քը փո խա րին վեց մե քե նա յաց ված 
ար դյու նա բե րու թյամբ, սո ցի ա լա կան հա
ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում ի հայտ ե կան 
նոր մի ջոց ներ, ի նչ պի սիք են բջ ջային 
հե ռա խո սը և հա մա ցան ցը։ Օ տար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման ո լոր տը նույն պես 
են թարկ վեց տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն
թա ցի ազ դե ցու թյա նը։ 1970 –ա կան նե րին 
լսո ղա կան (audi–oral) և տե սո ղա կան (au
dio–visual) հիմ քի վրա ստեղ ված մե թոդ
նե րը նե րա ռում է ին նվա գար կի չը` որ պես 
լսո ղա կան, և հե ռուս տա ցույ ցը` որ պես 

տե սո ղա կան մի ջոց ներ։ Ներ կա յումս, 
շնոր հիվ տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա
ցի, կան բազ մա թիվ հա մա ցան ցային կայ
քեր, ո րոնք թույլ են տա լիս ու սում նա սի րել 
օ տար լե զուն լեզ վա կիր նե րի հետ առ ցանց 
շփ ման մի ջո ցով։

Ժա մա նա կային տե սան կյու նից դի
տար կե լով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման մե թոդ նե րից 
յու րա քան չյուրն իր ու րույն դերն է ու նե ցել 
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կաշր ջա նում 
և են թա տեքս տում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, դա սա վանդ ման մե
թո դի ը նտ րու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն 
կախ ված է նաև հա մա պա տաս խան լսա
րա նից։ Այ սինքն` լսա րանն ի նքն է թե
լադրում հա մա պա տաս խան մե թո դի ը նտ
րու թյու նը` ը ստ լեզ վա կան ի մա ցու թյան 
աս տի ճա նի և լեզ վի ու սում նա ռու թյան 
նպա տակ նե րի։ Հաշ վի առ նե լով այս հան
գա ման քը՝ ո րո շե ցինք ան ցկաց նել սոց. 
հար ցում օ տար լե զու ու սում նա սի րող հայ 
ու սա նող նե րի շր ջա նում։ Հար ցումն ի րա
կա նաց վել է հետ ևյալ բու հե րի 100 ու սա
նող նե րի հետ1.

• Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, 
• Եր ևա նի պե տա կան տն տե սա գի

տա կան հա մալ սա րան,
•  Հա յաս տա նի ա վան դա կան բժշ կու

թյան հա մալ սա րան։
Ս տորև ներ կա յաց ված են սոց. հարց

ման հար ցա թեր թի կը և ար դյունք նե րը. 

1   Հարցմանը մասնակցած ուսանողները բաժանվել են 
երկու խմբի՝ նրանք, ովքեր ուսումնասիրում են օտար 
լեզուն որպես մասնագիտություն (պայմանականորեն 
անվանվել է Ա խումբ) և նրանք, ովքեր ուսումնասիրում 
են  օտար  լեզուն  որպես  հաղորդակցության  միջոց 
(պայմանականորեն  անվանվել  է  Բ  խումբ):  Կից 
ներկայացված է հարցաթերթը՝ լրացված Ա և Բ խմբի 
ուսանողների կողմից:
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Հար ցում օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման 
մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ 

1. Օ տար լեզ վի քե րա կա նու թյան դա
սա վանդ ման դեպ քում` 

ա) ան հրա ժեշտ է բա ցատ րել թի րախ 
լեզ վով

բ) ան հրա ժեշտ է ան ցում կա տա րել 
մայ րե նի լեզ վին

գ) կար ևոր չէ, թե ի նչ լեզ վով է դա սա
վանդ վում

դ) կախ ված է սո վո րո ղի` օ տար լեզ վի 
տի րապետ ման մա կար դա կից 

ե) այլ կար ծիք ...................................
2. Տեքս տի բա ռա պա շա րի դա սա վան

դու մը պետք է լի նի` 
ա) մի այն թարգ մա նե լու մի ջո ցով 
բ) տեքս տը թարգ մա նե լու և պատ մե լու 

մի ջո ցով
գ) օ տար լեզ վով բա ռի մաս տը բա ցատ

րե լու մի ջո ցով
դ) օ տար լեզ վով բա ռի մաս տը բացատ րե

լու և այլ են թա տեքս տում օգ տա գոր ծե լու մի
ջո ցով 

ե) այլ կար ծիք ...................................
3. Օ տար լեզ վին հա տուկ ար տա սա

նու թյուն զար գաց նե լը կապ ված է` 
ա) ձայ նագ րու թյուն ներ լսե լու հետ
բ) ձայ նագ րու թյուն ներ լսե լու և կրկ նե

լու հետ 
գ) կապ ված է մի այն սո վո րո ղի ար տա

սա նա կան բա զայի հետ
դ) լեզ վա կիր ե րկ րում գտն վե լու հետ 
ե) այլ կար ծիք ...................................
4. Ո ՞ր մե թո դին եք նա խա պատ վու

թյուն տա լիս.
ա) ա վան դա կան (կար դալ, թարգ մա

նել, շեշ տը դնել քե րա կա նու թյան վրա) 
բ) ո ւղ ղա կի (դա սա վան դել մի այն օ տար 

լեզ վով) 

գ) լսո ղա կան (լ սել ձայ նագ րություն ներ, 
կրկ նել և վեր լու ծել լսա ծը)

դ) հա ղոր դակ ցա կան (կազ մակեր պել 
քն նար կում ներ, զար գաց նել խո սակ ցա
կան հմ տու թյուն նե րը) 

ե) այլ կար ծիք ...................................
5. Գի տե լիք նե րի պար բե րա բար ստու

գու մը` 
ա) ան հրա ժեշտ է, քա նի որ նպաս տում 

է ու սուց ման ար դյու նա վե տու թյա նը 
բ) ան հրա ժեշտ չէ, քա նի որ վատ 

գնահա տա կա նը կա րող է դե մո տի վաց նել 
սո վո րո ղին

գ) ա ռանձ նա պես կար ևո րու թյուն չեմ 
տա լիս

դ) կախ ված է ստուգ ման բնույ թից
ե) այլ կար ծիք ...................................
6.Դա սա վանդ ման մե թո դի ը նտ րու

թյու նը կախ ված է` 
ա) սո վո րո ղի տա րի քից 
բ) սո վո րո ղի նպա տա կից 
գ) սո վո րո ղի ըն դու նա կու թյուն նե րից
դ) բո լո րը մի ա սին 
ե) այլ կար ծիք ...................................
7. Դա սա վանդ ման հա մար օգ տա

գործ վող լե զուն ` 
ա) նպաս տում է օ տար լե զուն հեշտ յու

րաց նե լուն 
բ) խան գա րում է օ տար լե զուն հեշտ յու

րաց նե լուն 
գ) ոչ մի դեր չի խա ղում
դ) ու նի և՛ ա ռա վե լու թյուն ներ, և՛ թե րու

թյուն ներ 
ե) այլ կար ծիք ...................................
8. Սո վո րո ղի խո սակ ցա կան հմ տու

թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է` 

ա) հանձ նա րա րել տեքս տեր պատ մել 
բ) կազ մա կեր պել քն նար կում ներ 
գ) թարգ մա նու թյուն ներ կա տա րել
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դ) օ տար լեզ վով ֆիլ մեր և հա ղորդում
ներ դի տել 

ե) այլ կար ծիք ...................................
9. Քե րա կա նու թյան ա ռան ձին դա սա

վան դու մը` 
ա) շատ կար ևոր է, քա նի որ ա ռանց 

քե րա կանու թյուն ի մա նա լու հնա րա վոր չէ 
ճիշտ խո սել

բ) կար ևոր չէ 
գ) կախ ված է մա տուց ման ձևից
դ) կախ ված է լեզ վի ու սում նա սիրու

թյան նպա տա կից 
ե) այլ կար ծիք ...................................
10. Բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան ժա 

մա նակ սո վո րո ղի թույլ տված սխալ ներն 
ո ւղ ղե լը` 

ա) ան հրա ժեշտ է, այ լա պես սխա լը 
կտպա վոր վի

բ) ան հրա ժեշտ չէ, քա նի որ սո վո րո ղը 
կա րող է կաշ կանդ վել և դե մո տի վաց վել 

գ) ան հրա ժեշտ է, բայց ոչ ա մեն պա հի
դ) ան հրա ժեշտ է` մի այն սխալ նե րի վե

րա բե րյալ նշում ներ կա տա րե լով և վեր ջում 
մեկ նա բա նե լով 

1. Ա ռա ջին հար ցը վե րա բե րում է 
քե րա կա նու թյան դա սա վանդ մա նը։ Առ
հա սա րակ քե րա կա նու թյան դա սա վանդ
ման հար ցը և այս ա ռու մով թի րախ լեզ վի 
պահ պան ման թե մայ րե նի լեզ վին ան ցման 
խնդի րը վա ղուց է հե տաքրք րել մե թո
դա բան նե րին։ Ու սում նա սի րե լով դա սա
վանդ ման տար բեր մե թոդ ներ` կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ քե րա կա նու թյան դա սա
վան դու մը եր կու հա կա սա կան կեր պով է 
ի րա կա նա ցել։ Այս պես, ա վան դա կան մե
թո դը են թադ րում էր քե րա կա նու թյան դա
սա վանդ ման դե դուկ տիվ բնույթ և ան ցում 
մայ րե նի լեզ վին1։ Ի հե ճուկս այս մե թո դի` 

1  Puren, C., Histoire des méthodolohie de l’enseigne-
ment des langues (1988). Paris: Natha–CLE International, 
p.18

ո ւղ ղա կի դա սա վանդ ման մե թո դի հա մա
ձայն՝ քե րա կա նու թան դա սա վան դու մը 
կրում է ին դուկ տիվ բնույթ և ի րա կա նաց
վում է բա ցա ռա պես թի րախ լեզ վով2։ Այս 
հար ցի մա սով Ա խմ բում հարց ված նե րի 
46 %–ը, ի սկ Բ խմ բում 54 % –ը կար ծում է, 
որ քե րա կա նու թյան դա սա վան դու մը թի
րախ լեզ վով կախ ված է սո վո րող նե րի՝ 
օ տար լեզ վին տի րա պետ ման մա կար դա
կից։ Ո րոշ ու սա նող ներ հան դես են ե կել այլ 
կար ծիք նե րով։ Մաս նա վո րա պես ան հրա
ժեշտ է քե րա կա նու թյու նը դա սա վան դել 
եր կու ան գամ՝ ա ռա ջի նը մայ րե նի լեզ վով, 
ա պա՝ թի րախ լեզ վով, կամ հարկ է բա
ցատ րել թի րախ լեզ վով՝ զու գա հեռ ներ ան
ցկաց նե լով մայ րե նի լեզ վի հետ։

2. Ե րկ րորդ հար ցի մա սով ու նենք 
ձայ նե րի գրե թե հա վա սար բաշ խում «դ» 
տար բե րա կի ա ռա վե լու թյամբ։ Եր կու խմբե
րում էլ հա վա սա րա պես նա խա պատ վու
թյուն է տր վում բա ռա պա շա րի յու րաց ման 
հա մար ան ծա նոթ բա ռե րը թի րախ լեզ վով 
մեկ նա բա նե լուն և այլ հա մա տեքս տում օգ
տա գոր ծե լուն։ Ի նչ պես նշում է լեզ վա բան 
Պոլ Բո գար դը, այս տեղ գործ ու նենք բա
ռա պա շա րի քե րա կա նաց ված ըն կալ ման 
հետ3։ Սա կայն շատ հա ճախ բա ռա պա
շա րի ըն կա լու մը տե ղի է ու նե նում նաև ոչ 
քե րա կա նաց ված հիմ քի վրա, ի նչ պես օ րի
նակ գո վազ դային պաս տառ նե րի, հա մա
կարգ չային էկ րա նի, հե ռուս տա տե սային 
գո վազդ նե րի մի ջո ցով։

3. Եր րորդ հար ցի մա սով Ա և Բ խմբե 
րում ստաց ված ար դյունք նե րը հա կա սա
կան ե ն։ Ա խմ բի հարց ված նե րի 55 % –ը 
նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է ձայ նագրու
թյուն ներ լսե լուն և կրկ նե լուն, ի սկ Բ խմ բի 

2   Bérnard, E. , L’Approche communicative – Théorie et 
pratiques (1991). Paris: CLÉ International, p.63
3  Boggards, P. Aptitude et affectivité dans l’apprentissage 
des langues étrangéres (1988). Paris: Hatier–Crédif, p.147
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հարց ված նե րի 40 % –ը գտ նում է, որ օ տար 
լեզ վին հա տուկ ար տա սա նու թյուն զար
գաց նել կա րե լի է մի այն լեզ վա կիր ե րկ րում 
գտն վե լով։ Ու սա նող նե րի մի մա սը հան
դես էր ե կել այն պնդ մամբ, որ ար տա սա
նու թյու նը կա րե լի է զար գաց նել նաև բնիկ 
խո սո ղի նման ար տա սա նու թյուն ու նե ցող 
դա սա վան դո ղի մի ջո ցով։ 

4. Դա սա վանդ ման մե թո դի ը նտ րու
թյան հար ցում եր կու խմ բի հարց ված նե րը 
կար ևոր են հա մա րում տար բեր մե թոդ նե
րից ստաց ված լա վա գույն պրակ տի կայի 
կի րա ռու մը` ը ստ լսա րա նի պա հան ջի։ Այս 
նոր տեն դեն ցը լեզ վի դա սա վանդ ման դի
դակ տի կայի մեջ հայտ նի է “ռclectisme”1 
ան վամբ։ Այն ներ կա յաց նում է օ տար լեզ վի 
դա սա վանդ ման մի քա նի մե թոդ նե րի սի բի
ոզ և կա յա նում է լսա րա նային հա մա տեքս
տում տար բեր մե թոդ նե րից լա վա գույն 
պրակ տի կան ը նտ րե լու և կի րա ռե լու մեջ։

5. Հայտ նի է, որ գի տե լիք նե րի պար
բե րա կան ստու գու մը ան մի ջա կա նո րեն 
ազ դում է սո վո րո ղի մո տի վա ցի այի վրա։ 
Մաս նա վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է մո
տի վա ցի այի ա ռա ջաց ման ար տա քին գոր
ծոն նե րին, ի նչ պի սիք են գնա հա տա կա նը, 
խրա խու սան քը, սո վո րո ղի ի նք նագ նա հա
տա կա նի բարձ րա ցու մը ծնող նե րի և ըն
կեր նե րի շր ջա նում։ Ո ւս տի գի տե լիք նե րի 
ճիշտ կազ մա կերպ ված ստու գու մը կա րող է 
մե ծա պես խթա նել ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյա նը և բարձ րաց
նել սո վո րո ղի մո տի վա ցի ան2։

6. Թերևս դա սա վանդ ման ճիշտ մե
թո դի ը նտ րու թյու նը ու սում նա ռու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան ե րաշ խիքն է։ Ը ստ 

1  Puren, C. La didactique des langues étrangéres á la 
croisée des méthodes – Essai sur l’éclectisme (1994). Paris: 
Didier.
2    http://www.memoireonline.com/10/09/2770/m_Moti-
vation–et–reussite–des–apprentissages–scolaires24.html.

հարց ման ար դյունք նե րի` դա սա վանդ ման 
մե թո դի ը նտ րու թյու նը պետք է հիմն ված 
լի նի սո վո րո ղի թե՛ տա րի քի, թե՛ ըն դու
նա կու թյուն նե րի, թե՛ նպա տա կի վրա։ Այս 
ե րեք հան գա մանք նե րը պետք է դի տարկ
վեն որ պես մի սիմ բի ոզ` ա ռանց ա ռաջ նայ
նու թյուն տա լու դրան ցից որ ևէ մե կին։ 

7. Հարց ման յո թե րորդ կե տը վե րա
բե րում է լեզ վա կան ներ թա փան ցում նե րին, 
ո րոնք ի հայտ են գա լիս որ ևէ օ տար լե զու 
մայ րե նի լեզ վով դա սա վան դե լիս։ Այս ա ռու
մով հարց ված նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
կար ծի քով մայ րե նի լեզ վով օ տար լեզ վի դա
սա վան դումն ու նի և՛ ա ռա վե լու թյուն ներ, և՛ 
թե րու թյուն ներ։ Որ պես ա ռա վե լու թյուն՝ կա
րե լի է նշել մայ րե նի լեզ վով քե րա կա նու թյու նը 
բա ցատ րե լու և զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լու 
դեպ քում սո վո րո ղի ա վե լի հեշտ ըն կա լու մը։ 

8. Սո վո րո ղի խո սակ ցա կան հմ տու
թյուն նե րի զար գա ցու մը միշտ ե ղել է օ տար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի մշակ
ման հիմ քում։ Այս հար ցի շուրջ կար ծիք
նե րը հա կա սա կան են Ա և Բ խմ բե րում։ 
Ա խմ բում հարց ված նե րի 45 % –ը նա խա
պատ վու թյուն է տա լիս բա նա վե ճե րի և 
քննար կում նե րի ան ցկաց մա նը դա սապրո
ցե սին։ Ը ստ է ու թյան` սա օգ նում է նաև 
օ տար լեզ վով ան մի ջա պես ար ձա գան քե լու 
հմտու թյան ձևա վոր մա նը։ Հե տաքրք րա
կան է, որ Բ խմ բի հարց ված նե րի մեծ մա
սը հան դես է ե կել այն պնդ մամբ, որ խո
սակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման 
մե թո դի ը նտ րու թյու նը մե ծա պես կախ ված 
է լեզ վի տի րա պետ ման մա կար դա կից։ 

9. Ը ստ լեզ վա բան Ան րի Բե սի` քե րա
կա նու թյան դա սա վան դու մը ան խու սա փե
լի է օ տար լեզ վի լսա րա նային ու սուց ման 
պրո ցե սում3։ Սույն հար ցու մը ցույց է տվել, 

3  Bessse, H., Méthodes et pratique des manuels de langue 
(1985). Paris: Didier–Crédif, p. 169. 
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որ ու սա նող նե րի գրե թե 90 % –ը կողմ է այս 
պնդ մա նը` ան կախ լեզ վի ու սում նա սի րու
թյան նպա տա կի։ 

10. Հարց ման վեր ջին կե տը վե րա բե
րում է բա նա վոր հա ղոր դակ ցու թյան ըն
թաց քում սո վո րո ղի թույլ տված սխալ նե րի 
ո ւղղ մա նը։ Առ հա սա րակ հա ղոր դակ ցու
թյան ժա մա նակ սխալ նե րի ո ւղ ղումն ու նի 
իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը։ 
Մի կող մից` սո վո րո ղը պատ կե րա ցում է կազ
մում իր հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե
րի մա սին, և սխալ օգ տա գործ ված որ ևէ 
մի ա վոր չի տպա վոր վում։ Մյուս կող մից` 
սա կա րող է դե մո տի վաց նել և կաշ կան
դել սո վո րող նե րի որ ևէ կա տե գո րի այի։ Այս 
ա ռու մով հարց ված նե րի հիմ նա կան մա
սը նա խա պատ վու թյուն է տվել սխալ նե
րի ո ւղղ մա նը սո վո րո ղի խոս քի ա վար տից 
հե տո։ Ը ստ այդմ` դա սա վան դո ղը կա րող 
է նշում ներ կա տա րել խո սե լու ըն թաց քում 
կա տար ված սխալ նե րի վե րա բե րյալ և վեր
ջում մեկ նա բա նել և բա ցատ րել դրանք։ 

Այս պի սով` օ տար լեզ վի ու սուց ման 
ա ճող պա հան ջար կը տեխ նո լո գի ա կան 

զա ր գաց մա նը զու գըն թաց ա ռաջ է բե րում 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի շա րու նա կա
կան կա տա րե լա գործ մա նը։ Սույն հոդ վա
ծում ներ կա յաց ված ու սում նա սի րու թյամբ 
պարզ դար ձավ, որ հարց մա նը մաս նակ
ցած ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նա
խա պատ վու թյուն է տա լիս ոչ թե օ տար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մեկ հս տակ մե թո
դի, այլ տար բեր մե թոդ նե րից լա վա գույն 
փոր ձի և ար դյուն քի կի րառ մա նը դա սապ
րո ցե սում։ Հոդ վա ծի ար դի ա կա նու թյու նը 
օ տար լեզ վի ու սուց ման բաղ կա ցու ցիչ մաս 
կազ մող չորս հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րի` 
կար դա լու, լսե լու, խո սե լու և գրե լու զար
գաց մանն ո ւղղ ված գործ նա կան մե թոդ նե
րի մշակ ման մեջ է։ Ա վե լին՝ ու սում նա սի
րու թյունն ու նի ոչ մի այն տե ղե կատ վա կան 
բնույթ, այլ նաև նպա տա կաուղղ ված է 
խթա նե լու դա սա վանդ ման նոր մե թոդ
նե րի մշակ մա նը և կա տա րե լա գործ մա
նը` հիմն ված սո վո րող նե րի ա ռա վել լայն 
շրջա նում կա տար վե լիք հե տա զո տու թյուն
նե րի վրա։ 
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Armenian students’ attitude towards foreign language

teaching methods and principles
Ts. Arakelyan

The purpose of this article is twofold. Firstly, it sets out to examine, the main reasons 
for the succession of foreign language teaching methods, secondly, it aims at revealing the 
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foreign language learners’ beliefs and perceptions towards different methods and principles 
used in their overall teaching–learning process. Accordingly, a social survey was carried out 
among 100 students enrolled in three higher educational establishments of Armenia. Thus, 
quantitative data was collected through the analysis of the questionnaire completion dem
onstrating students’ approaches and alternative ideas towards the effectiveness of current 
teaching methods. 

The primary purpose of the study was not only to report this data, but also to investigate 
and find beneficial outcomes of these practices and attitudes.

 По зи ция сту ден тов ар мян к ме то дам и прин ци пам

при по да ва ния иност ран но го язы ка
Ц. Ара ке лян

Ак ту аль ность стат ьи зак лю ча ет ся в ана ли зе на и бо лее эф фек тив ных ме то дик пре по
да ва ния иност ран ных язы ков. С этой цел ью, сре ди сту ден тов выс ших учеб ных за ве де
ний Ар ме нии был про ве ден оп рос, ка са ю щий ся ме то дик, при ме ня е мых в пре по да ва нии 
иност ран ных язы ков.

В пер вой час ти стат ьи расс мат ри ва ют ся фак то ры, обус лов ли ва ю щие не об хо ди мость 
из ме не ния ме то дик пре по да ва ния иност ран ных язы ков. В ре зуль та те ана ли за бы ли 
сфор му ли ро ва ны три глав ных фак то ра։ 

1. Из ме не ние це лей обу че ни я.
2.  Но вей шие ди дак ти чес кие раз ра бот ки в об лас ти пре по да ва ния иност ран ных язы ков.
3.  Тех ни чес кий прог ресс.

На наш взг ляд, имен но эти три фак то ра оп ре де ля ют эво лю цию ме то дик пре по да ва
ния иност ран ных язы ков։ от тра ди ци он ной до ин те рак тив ной (в на ши дни). 

Во вто рой час ти стат ьи предс тав ле ны пред поч те ния сту ден тов в вы бо ре ме то дик 
пре по да ва ния иност ран ных язы ков. С этой цел ью бы ли оп ро ше ны 100 сту ден тов из 
трех раз ных ву зов Ар ме ни и. Ана лиз ре зуль та тов оп ро са и их клас си фи ка ция вы я ви ли 
раз лич ные мне ния сту ден тов , изу ча ю щих иност ран ные язы ки, о на и бо лее эф фек тив
ных, на их взг ляд, ме то ди ках фор ми ро ва ния уме ний чи тать, пи сать, слу шать и го во рить 
на иност ран ном язы ке.
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Во каль ное ис кусст во при над ле жит к той 
об лас ти  че ло ве чес кой  де я тель нос ти,  ус пех 
ко то ро го  во  мно гом  за ви сит  от  ин ди ви ду-
аль ных  осо бен нос тей  ана то мо  -фи зи о ло ги-
чес кой ст рук ту ры ор га низ ма.Каж дый че ло-
век мо жет го во рит ьи петь бы то вым го ло сом, 
но  об ла да ние  пев чес ким  го ло сом  –о со бая 
спо соб ность.  Тем  бо лее  ред ко  вст ре ча ют ся 
боль шие  пев чес кие  го ло са,  спо соб ные  ис-
пол нять опер ный ре пер ту ар. Каж дый пе вец 
с  опер ным  го ло сом,  это  осо бая  ин ди ви ду-
аль ность не толь ко в смыс ле му зы каль но-ис-
пол ни тельс ко го ком лек са, но и в смыс ле ст-
рук ту ры  и  функ ции  го ло со во го  ап па ра та. 
Вы со та то нов че ло ве чес ко го го ло са за ви сит 
от сте пе ни на тя же ния го ло со вых свя зок, от 
дав ле ния  воз душ но го  стол ба  в  тра хее,  от 
дли ны свя зок. Вы со та то на и их тембр за ви-
сит  от  по ла  и  воз рас та.  Ди а па зон  мужс ких 
го ло сов ни же, чем у жен щин и де тей.Вы со-
кие то на муж чин сов па да ют с низ ши ми то-
на ми у жен щин. Вы со кое по ло же ние го ло са 
у жен щин, чем у муж чин, за ви сит от мень-
шей дли ны их свя зок.Выс шее по ло же ние го-
ло са у жен щин на зы ва ет ся соп ра но, сред нее 
по ло же ние  –  мец цо  соп ра но  и  низ шее  – 
конт раль то.  Выс шее  по ло же ние  мужс ко го 
го ло са на зы ва ет ся те нор, сред нее по ло же ни-
е-ба ри тон,  низ шее  –  бас.  Мужс кой  го лос 
обык но вен но ле жит на ок та ву ни же женс ко-
го. Раз ли ча ют то ны груд ные и фаль цет ны е; 
пер вые низ ки е, вто рые бо лее вы со кие. При 
сла бых нап ря же ни ях яв ля ют ся толь ко груд-
ные  то на,  при  силь ных  же  нап ря же ни ях  – 
фаль цет ны е. При пе нии низ ких то нах, гор-
ло вая  щель  расск ры ва ет ся  ши ре,  чем  при 

вы со ких, за пас в лег ких быст ро ис то ща ет ся, 
по э то му  низ кий  тон  нель зя  вы дер жать  так 
дол го, как не ко то рые вы со кие то на. Ве ли чи-
на гор та ни, тол щи на свя зок, сте пень су хос ти 
или чрез мер но го ув лаж не ния свя зок и ды ха-
тель ных пу тей, сте пень их ин ди ви ду аль ной 
элас тич нос ти,  име ют  боль шое  вли я ние  на 
ка чест во го ло са. У мно гих наб лю да ет ся хри-
по та в го ло се; это бы ва ет в том слу ча е, ког да 
они  не дос та точ но  ув лаж не ни,  су хи.  П ри 
этом  мыш цы  гор та ни  ос ла бе ли  нас толь ко, 
что не в сос то я нии дать дос та точ но го нап ря-
же ния их. Имен но по то му так ин ди ви ду аль-
ны те прис по соб ле ни я, ко то ры ми пе вец дос-
ти га ет опер но го зву ча ния сво е го го ло са. Так 
же ин ди ви ду аль ны  внут рен ние  ощу ще ни я, 
с  по мо щю  ко то рых  пев цы  конт ро ли ру ют 
пра виль ность де я тель нос ти сво е го го ло со во-
го  ап па ра та.  Клас си чес кая  тех ни чес кая  об-
ра бот ка го ло са – это силь ная сто ро на итал-
ьянс ких  пев цов,  что  поз во ля ет  им  до 
нас то я ще го вре ме ни ли ди ро вать в ми ро вом 
во каль ном  ис кусст ве.  К  еди но му  эта ло ну 
пев чес ко го зву ча ни я, при во дит всех пев цов 
класс си чес кое вос пи та ние го ло са, что в свою 
оче редь поз во ля ет итал ьянс ким пев цам, как 
бы  в  еди ном  темб ре  ис пол нять  ан самб ли. 
Ха рак тер ны ми свойст ва ми итал ьянс ко го пе-
ния  яв ля ют ся  ;  темб ро вая  на сы щен ность 
пев чес ко го  то на,  ров ность  темб ра  во  всем 
ди а па зо не, сво бо да верх не го ре гист ра, дли-
тель ность  ды ха ни я,  кан ти ле на  и  бег лость. 
Имен но на этих мо мен тах дос ти га ет ся пра-
виль ное про фес си о наль ное го ло со об ра зо ва-
ни е. Од на из ос нов пра виль но го пе ния – это 
ды ха ни е. Петь хо ро шо – это зна чит петь на 

И ЗА БЕЛ ЛА ПА ПА ЗЯН

 МЕ ТО ДИ КА ВО КАЛЬ НО ГО ИС КУССТ ВА 
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ды ха нии, при чем брать его на до бес шум но. 
При  вды ха нии  во  вре мя  пе ния жи вот  дол-
жен уп лот нятс ья, вды хать сле ду ет вниз, рас-
ши ряя груд ную клет ку. Этим са мым мы оз-
да ем за пас воз ду ха и лег ко де ла ем с ним, что 
хо тим. Вы ды ха ние про ис хо дит пос редст вом 
груд ной  клет ки  и  ди аф раг мы,  пос ле до ва-
тель но го и мед лен но го дав ле ния на лег ки е, 
ко то рые  на пол не ны  воз ду хом.  А  тол чок, 
уда ры  груд ью, рез кое ос лаб ле ние ди аф раг-
мы,  зас тав ля ют  воз дух  мнг но вен но  уле ту-
чить ся.  При  вы ды ха нии  жи вот  мед лен но 
при ни ма ет свое преж нее по ло же ни е, а грудь 
пос те пен но  опус ка ет ся,  что бы  сох ра нить 
ды ха ние и иметь воз мож ность дол го уп рав-
лять воз ду хом, ко то рый на хо дит ся в лег ких. 
Об ра зо ва ние го ло са за ви сит от вы ды ха ния и 
по то му  сбе ре же ние  вы ды ха ния  сос та я ля ет 
од ну из важ ных час тей пев чес ко го ис кусст-
ва. Про дол жи тель ное ды ха ние яв ля ет ся од-
но  из  важ ных  пре и му ществ  го ло са.  Под-
держ ка  го ло са  ды ха ни ем  –  ре зуль тат 
пос те пен ной  тре ни ров ки  ды ха тель но го  ап-
па ра та,  а  по том  по  ме ре  тре ни ров ки,  под-
держ ка  зву ка  ды ха ни ем  пе ре хо дит  в  при-
выч ку. Это об щее пра ви ло для всех. Сек рет 
пра виль но го пе ния кро ет ся толь ко в со е ди-
не нии ды ха ния с го ло сом. Де лать ды ха тель-
ные уп раж не ния без зву ка со вер шен но бесс-
мыс лен но. Преж де чем взять ды ха ни е, на до 
ощу тить се бя как бы врос шим в зем лю. На до 
се бя  чувст во вать  креп ко  сто я щим,  дол жен 
иметь опо ру, си лу в но гах. В та ком по ло же-
нии ды ха ние и ди аф раг ма бу дут хо ро шо ра-
бо тать. Глу бо кое ды ха ние не поз во ля ет зву-
ку под тя ги вать ся, при этом кор пус спо ко ен 
и мыш цы не за жа ты. Кол ли чест во ды ха ния 
оп ре де ля ет ся  дли тель ност ью  предс то я щей 
му зы каль ной фра зы. На бор ды ха ния про ис-
хо дит  ав то ма ти чес ки,  са моп ро из воль но,  с 

той пол но той, ко то рую тре бу ет фра за. По э-
то му  на до  на у чить ся  вы пус кать  та кое  кол-
ли чест во  воз ду ха,  ко то рое  не об хо ди мо  для 
вер нос ти зву ка. По ми мо пра виль но го ды ха-
ния на до уметь уп рав лять ди аф раг мой. Ра-
бо та ди аф раг мы – это ба за пе ния, ведь лег-
кие это лишь по ме ще ние для воз ду ха. Толь ко 
брюш ной пресс и ди аф раг ма соз да ют дав ле-
ние и зас тав ля ют воз дух вы те кать. Ди аф раг-
му на до все вре мя под дер жи вать и не расс-
лаб лять. Сто ять на до пря мо, ров но, кра си во, 
не рас ка чи вать ся, не де ре жи ро вать ру ка ми, 
но га ми,  не  под ни мать  пле чи.  Пос коль ку 
пра виль ная ма не ра пе ния еди на, не воз мож-
но, что бы каж дый ра бо тал по-с во е му. Пе ние 
это не на ту раль ная а ес тест вен ная вещь, как 
мно гие ду ма ют. Это все очень ис кусст вен но, 
най ден но, прис по соб лен но, раз ви то .И на че, 
пе ли бы все. Очень важ на в пе нии эмис сия 
зву ка, т.е. зву ко изв ле че ние и его по сыл. Уст-
ройст во ли ца, но са, лба, мо жет по мочь хо ро-
шей эмис сии зву ка, а мо жет и ме шать. Ес ли 
хо тим по лу чить го лос, оди на ко во ок ра шен-
ный на всем ди а па зо не, то долж ны ис поль-
зо вать как груд ной ре зо на тор так и го лов ной 
ре зо на тор в рав ной сте пе ни на всем ди а па зо-
не. Ре зо на то ры – это ор га ны зву ко фор ми ро-
ва ния, это об ьем воз ду ха, зак лю чен ный в по-
лос ти. Толь ко при учас тии ре зо на то ра, го лос 
зву чит  пол но цен но,  на сы щен но,  обер то на-
ми, име ет кра си вый тембр.о ни са ми оз ву чи-
ва ют, ког да пе вец на чи на ет вер но фор ми ро-
вать  звук.  Раз ли ча ют  верх ний  (го лов ной)  и 
ниж ний  (г руд ной)  ре зо на то ры.  При  пра-
виль ном  фор ми ро ва нии  зву ка  в  го лов ном 
ре зо на то ре (г лот ка, рот, нос) го лос ста но вит-
ся яр ким, звон ким, при об ре та ет по лет ность, 
в  го ло се  по яв ля ет ся ме талл.  Груд ные  ре зо-
на то ры  (т ра хея,  брон хи),  при  этом  хо ро шо 
виб ри ру ет  грудь.  Го лос  счи та ет ся  хо ро шо 
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пос тав лен ным, ког да он на про тя же нии все-
го  ди а па зо на  ок ра ши ва ет ся  груд ным  и  го-
лов ным  ре зо ни ро ва ни ем.  Гор ло  –э то  инст-
ру мент, ко то рый соз да ет звук. На фор те пи а но 
дос та точ но кос нуть ся кла виш, и звук го тов, а 
пев цу не об хо ди мо его соз дать. В пе нии сле-
ду ет все зву ки свя зы вать, ст ро ить ров но один 
за дру гим. Нель зя, что бы го лос в од ном ре-
гист ре был бы боль шим, а в дру гом –ма лень-
ким.  Звук  всег да  дол жен  ощу щать ся  око ло 
нозд рей. Го лос дол жен ис кать воз мож нос ти 
бить ся имен но здесь (у но са). По ме ре по вы-
ше ния  зву ка, мес то на и боль ше го  ре зо нан са 
всег да  ос та ет ся  у  нозд рей.  Ни ког да  нель зя 
дви гать гор лом оно долж но быть не под виж-
ным.  В  этом  ос но ва  лью ще го  зву ка,  ос но ва 
ле га то и бель кан то. Од на из ос нов  вер но го 
пе ния – ос во бож де ние мышц верх ней час ти 
ли ца, скул. Верх няя че люсть по ощу ще нию 
долж на быть под ня та и не под виж на, а ниж-
няя – сво бод на, расс лаб ле на, опу ще на. Ба сы 
и ба ри то ны опус ка ют гор тань, боль шинст во 
женс ких го ло сов дер жат ее ли бо на уров не 
по ко я,  ли бо  при е мом  лег ко го  зев ка.  При 
этом язык в про цес се пе ния дол жен быть ес-
тест вен ным,  сво бод ным,  мяг ким.  Жост кий 
язык-э то бе да. Клас си чес кая по зи ция язы ка 
ле жит  на  дне  рта  и  кон чи ком  упи ра ет ся  в 
кор ни ниж них рез цов. По ощу ще ни ю, ког да 
язык ле жит на дне рта сво бод но и спо кой но, 
глод ка  име ет  боль шой  об ьем,  об ра зу ет ся 
сво бод ное праст ранст во. Гор ло хо ро шо отк-
ры ва ет ся, ког да  гор тань хо ро шо опу ще на и 
это  да ет  воз мож ность  боль ше  рас ши рить 
звук. Гор ло в пе нии долж но быть не под виж-
ным, это по ло же ние гор та ни яв ля ет ся неп-
ре мен ным ус ло ви ем ров нос ти  зву ча ния  го-
ло са,  оди на ко вос ти  глас ных,  соз да ет 
темб ро вую ров ность все го ди а па зо на. Боль-
шое вни ма ние на до уди лять дик ци и. Од на-

ко, нес мот ря на не об хо ди мое для чот кос ти 
ут ри ро ва ние  не ко то рое  в  про из не се нии 
глас ных и сог лас ных, ар ти ку ля ци он ные пе-
рест рой ки на до сво дить к ми ни му му и сле-
дить, что бы они не ме ша ли бы пра виль ной 
ра бо ты гор та ни. Силь ные ар ти ку ля ци он ные 
пе рест рой ки  уто ми тель ны  для  го ло со во го 
ап па ра та.  Что бы  дик ция  бы ла  яс ной,  на до 
все зву ки про из но сить очень чот ко, хо ро шо 
дви гая гу ба ми, а не гор лом. Раз ные глас ные 
тре бу ют раз но го отк ры тия рта. Их на до про-
из но сить  чот ко  для  то го,  что бы  слу ша тель 
хо ро шо расс лы шал со дер жа ние текс та. Для 
это го на до по ми мо хо ро ше го дви же ния губ, 
ста рать ся  гор тань  дер жать  по  воз мож нос ти 
низ ко, ибо при этом звук ста но вит ся гус тым 
и ок руг лым. Что ка са ет ся раск ры тию рта, то 
оно весь ма ин ди ви ду аль но. Фор ма рта ока-
зы ва ет  дейст вие  на  темб раль ную  ок рас ку 
зву ка. Под го тав ли вая рот к вы со ким но там, 
нап рав ле ние зву ка всег да ос та ет ся од ним и 
тем же;  ни ког да  не  на зад,  а  всег да  впе ред. 
Ес ли звук нап рав лен на зад, то часть его ос та-
ет ся,  про па да ет  и  не  до хо дит  до  пуб ли ки. 
Улыб ка  ве дет  всег да  к  свет ло му,  плос ко му 
зву ку, рот отк ры ва ет ся го ри зон таль но. А для 
по лу че ния круг ло го зву ка не об хо ди мо отк-
ры вать  рот  вер ти каль но.  Ко му  как  удоб но 
так и отк ры ва ет рот, это все очень ин ди ви ду-
аль но, это ис хо дит из то го, что у всех раз ное 
ст ро е ние ли ца, че люс ти. Дог ма ти чес ких ус-
та но вок в от но ше нии фор мы рта и его раск-
ры ти я,  в  во каль ной  пе да го ги ки  быть  не 
долж но. Ус пех лег ко го и пра виль но го фор-
ми ро ва ния верх них нот, ле жит в пра виль ной 
под го тов ке к ним. Ес ли но та, с ко то рой де ла-
ют  ход  вв рех  ор га ни зо ван но  пра виль но,  то 
го лос  без  зат руд не ния  идет  на  при дель но 
верх ние  зву ки ди а па зо на. Ес ли  есть нап ря-
жен ность в гор ле, ес ли есть чувст во сжа тия, 
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не воз мож но  сде лать  пи а но,  сфор ми ро вать 
звук, сде лать его кра си вым. Нас то я щий пе-
вец по ет ав то ма ти чес ки, так как у не го уже 
так  нат ре ни ро ван ны  мыш цы,  что  неп ро из-
воль но опус ка ет ся гор тань. Ос нов ные труд-
нос ти и де фек ты во всех го ло сах про яв ля ют-
ся в пе ре ход ных и верх них но тах. Ес ли мы 
слы шим, что го лос хо ро шо идет до пе ре ход-
ных нот, то и в пе ре ход ном участ ке его то же 
уда ет ся  сфор ми ро вать  кра си во,  пра виль но, 
зна чит звук го ло са у та ко го пев ца оформ лен 
пра виль но. Пе ре ход ный  учас ток  ди а па зо на 
на до фор ми ро вать  соб ран но,  прик ры то  .На 
пе ре ход ных но тах го лос ста но вит ся сла бым 
он умен ша ет ся, это го де лать нель зя. На о бо-
рот на этих зву ках на до поль зо вать ся бо лее 
соб ран ны ми,  кры ты ми  глас ны ми  и  всег да 
на до их хо ро шо и пол но про из но сить гу ба-
ми,  ртом.  Пе да гог  дол жен  на хо дить  та кие 
уп раж не ния  и  при е мы,  при  по мо щи  ко то-
рых  каж дый  сту дент  при ла гая  ми ни мум 
уси лий,  ес тест вен но  при о до ле ва ет  этот 
учас ток го ло со во го ди а па зо на. Что бы всег да 
ус пеш но  брать  верх ние  зву ки,  на до  вер но 
вдох нуть,  ощу тить об ьем,  раск ры тое  гор ло, 
опус тить  гор тань,  сво бод но  опус тить  че-
люсть,  сде лать  ее  мяг кой  и  по том  ид ти  на 
прик ры ти е.  Это  долж но  со вер шать ся  ав то-
ма ти чес ки, звук де ла ет обо рот и по па да ет в 
мас ку.  Ког да  го лос  вес  впе ре ди,  он  зву чит 
звон ко,  в  нем  мно го  ме тал ла.  Бе зо пор ный 
го лос без ме тал ла – э то нез ву ча щий, про ду-
тый го лос. Пе да гог, с пер вых же уро ков, дол-
жен да вать уп раж не ния для под ня тия мяг-
ко го  не ба  и  ма лень ко го  языч ка.  На до 
на у чить ся де лать его под ня тым и твер дым. В 
даль ней шем он под ни ма ет ся ав то ма ти чес ки, 
и о нем ду мать не сле ду ет.А ког да предс то ит 
сде лать ход к верх ним но там, то мяг кое не ба 
под ни ма ет ся  са мо  по  се бе  вс ледст вие  при-

выч ки дер жать его вы со ко под ня тым. Толь-
ко ког да оно нап рав лен но, мо жет по лу чить-
ся  звук,  ко то рый  тре бу ет ся.  В  ос но ве 
ис кусст ва пе ния ле жит ежед нев ный, сис те-
ма ти чес кий,  це ле нап рав лен ный  труд  над 
го ло сом,  на  про тя же нии  всей  его  жиз ни. 
Этот  пос то ян ный  во каль ный  чис то тех ни-
чес кий тре наж, поз во ля ет итал ьянс ким пев-
цам под дер жи вать вы со кий эта лон пра виль-
но го  ака де ми чес ко го  зву ча ния  го ло са  и 
ка чест вен но  петь  до  ста рос ти.  Ог ром ную 
роль  в  фор ми ро ва нии  хо ро ше го  зву ча ни я, 
иг ра ет со от ветст ву ю щий ре пер ту ар. Клас си-
чес кий ре пер ту ар и осо бен но опе ры Вер ди, 
по ка зы ва ют иск лю чи тель ное вли я ние на го-
ло со вой  ап па рат.  Итал ьянс кий  язык  спо-
собст ву ет пра виль но му зву ко об ра зо ва нию в 
пе ни и.  Он  сам  по  се бе  вер но  нап рав ля ет 
звук, оформ ля ет его. Он как би сам с со бою 
обу ча ет  пев ца.  Итал ьянс кий  язык  са мый 
удоб ный  для  пе ния  и  яв ля ет ся  од ной  из 
при чин  хо ро ше го  пе ния  итал ьян цев.  Про-
фес сия пе да го га очень слож на я. По ми мо то-
го что на до дать вер ный об ра зец пе ни я, на до 
най ти и по доб рать нуж ные сло ва. Ведь од-
ной фра зой  мож но  пе ре и на чить  по ня тие  у 
сту ден та,  сбить  его,  спу тать.  Проб ле ма  об-
ьяс не ний в пе да го ги ке - это весь ма слож ная 
вещь.  Же ла тель но  что бы  на чи на ю щий  пе-
вец, ко то рый в пер вые ста но вит ся к ро я лю, 
ни че го би не знал и не чи тал. Но прак ти чес-
ки это го ни ког да не бы ва ет. Все они при хо-
дят с на вы ка ми ко ри дор ны ми раз го во ра ми и 
со ве та ми. Пе вец мно го ра бо та ет пси хи чес ки. 
У  не го  час то  все  за ви сит  от  пе рест рой ки 
пси хи ки. Ес ли сту дент за ра нее зна ет о труд-
нос ти,  о  верх ней  но те,  то  пси хи ка  ме ша ет 
взять  ее пра виль но. Но ког да пси хи ка  спо-
кой на - это да ет де лать фан тас ти чес кие ве-
щи. По э то му пси хи ку сту ден та не на до заг-
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ру жать лиш ни ми по ня ти я ми, и кни гу нель зя 
ус во ить, не бу ду чи пев цом, не имея прак ти-
чес ко го  пев чес ко го  опы та.  Ес ли  для  пе ния 
дос та точ но  лишь  прак ти чес ко го  опы та,  то 
для пре по да ва ния пе ния на до знать и фи зи-
о ло гию  и  пси хо ло ги ю,  и  акус ти ку  и  ис то-
рию  во каль но го  ис кусст ва.  Пе да гог  в  этих 
дис цип ли нах  дол жен  быть  гра мот ным  и 
дол жен  знать  все,  но  об ьяс нять  прос то  и 
прак ти чес ки. Для  пев ца  не об хо ди мо  ежед-
нев но тре ни ро вать ся, дер жать го ло со вой ап-
па рат в во каль ной фор ме. Пе ни ем на до за ни-
мать ся ежед нев но для то го, что бы не те рять 
дос тиг ну то го на пре ды ду щем за ня тии. При-
суст вие  всех  сту ден тов  на  за ня ти ях  -  это 
очемь  важ ная  вещь.  Сту дент  си дя  в  клас се 
учит ся,  он  ко пи ру ет,  ког да  по ет  дру гой, 
учит ся слу шать и по ни мать, че го до би ва ет ся 
пе да гог, что та кое хо ро ше е, пра виль ное пе-
ни е,  а че го не сле ду ет де лать. Од но го пре-
род но го го ло са не дос та точ но, что бы стать, 
хо ро шим  пев цом,  еще  нуж на  хо ро шая  тех-
ни ка.  Мы  име ем  мно го  при ме ров  за ме ча-
тель ных  пев цов,  ко то рые  на  сце не  де ла ли 
кар ье ру, не имея тех ни ки, толь ко за счет бо-
гатст ва сво е го ес тест вен но го го ло са. Но все 
они быст ро за кон чи ли свою кар ье ру, в 30-35 
лет. От дых пев цу не об хо дим, но нель зя это 
де лать аб со лют ным. Мыш цы, учавст ву ю щие 
го ло со об ра зо ва нии,  долж ны  быть  всег да  в 
тре на же – боль шем или мень шем. Их нель зя 
рас пус кать сов сем, на до лишь об лег чить их 
ра бо ту. Но нес коль ко уп раж не ний или му-
зы каль ных  фраз  для  под дер жа ние  не об хо-
ди мо го  то ну са,  об ья зя тель ный.  Для  это го 
на до петь пра виль но, не до пус кая сос то я ния 
пе рет ре ни ро ван нос ти, пе ре пе ва. Ес ли го лос 
хо ро шо пос тав лен и хо ро шо оперт, ес ли ды-
ха ние вез де под дер жи ва ет звук то го лос ни-
ког да  не  ус та ет.  Ког да  ор га низм мо лод,  он 

сп рав ля ет ся со все ми проб ле ма ми. Неп ри ят-
нос ти с го ло сом при хо дят позд нее и вот тог-
да без тех ни ки уже не обой тись. Пе вец, ко-
то рый по ет на сце не пар ти ю, час то за со ря ет 
и при об ре та ет ка ки е-то де фек ты. Ведь, ког-
да по ешь на сце не, лег ко рас ши рить звук и 
заг ру зить его. И ес ли вов ре мя не исп рав лять 
пре об ре тен ные де фек ты, то лег ко мож но по-
те рять  вер ную  во каль ную  до ро гу.  При чем 
эта  до ро га  те ря ет ся  уди ви тель но  лег ко. По 
это му  не об хо ди мо  сис те ма ти чес ки  за ни-
матс ья с пе да го гом, ко то рый зна ет твой го-
лос.  Ос но ва  со вер шенст во ва ния  пев чес ких 
на вы ков  -  это  зву ко вой  пос то ян ный  са мо-
конт роль при пе ни и, как во вре мя обу че ния 
та ки  в  пе ри од  твор чес кой  де я тель нос ти. 
Прин цып са мос то я тель но го конт ро ля тес но 
смы ка ет ся  с  прин цы пон  соз на тель нос ти. 
На до соз на тель но ов ла де вать все ми при е ма-
ми.  Слож ность  пев чес кой  про фес сии  не 
толь ко в том что в од ном че ло ве ке ред ко вст-
ре ча ют ся и про фес си о наль ный го лос и му-
зы каль но –  ар тис ти чес кое да ро ва ние или в 
том, что ин ди ви дуль ность ст ро е ния и функ-
ции  го ло со во го  ап па ра та  де ла ет  труд ным 
путь ков ла де нию во ка лом. Го лос мо жет лег-
ко дег ра ди ро вать и мо жет улуч шить ся. Все 
это  –  сви де тельст во  не об хо ди мос ти  пос то-
ян но го ежед нев но го тре на жа, в по ис ке на и-
луч ших  ка честв  го ло са  не об хо дим  так же 
пос то ян ный ква ли фи ци ро ван ный конт роль 
над го ло сом со сто ро ны. Так как пе вец мо-
жет  лег ко  отой ти  от  на и луч ших пев чес ких 
ус та но вок, ес ли он не бу дет пос то ян но кон-
суль ти ро вать  свое  зву ча ние  у  опыт но го  и 
зна ю ще го  пе да го га.  иног да  собст вен ные 
слу хо вые ка чест ва бы ва ют об ман чи вы, ког да 
пев цу ка жет ся что он зву чит от лич но, од на-
ко в за ле его пло хо слыш но, так как в го ло се 
не дос та ет  по лет нос ти  зву ка. Ин те рес но  от-
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ме тит, что не у всех пев цов в на ча ле за ня тий 
пе ни ем  бы ли  вы да ю щие  го ло са,  ка ко вы ми 
они яв ля ют ся те перь. Ес ли го лос пра виль но 
вос пи ты ва ет ся, то он рас тет и по си ле и по 
ди а па зо ну, ук ра ша ет ся в от но ше нии темб ра. 
Го лос рас тет и раз ви ва ет ся мед лен но,  в ре-
зуль та те пра виль ных сис те ма ти чес ких за ня-
тий. Этот про цесс не мо жет  быть  ус ко рен-
ным, так как фор си ро ва ние раз ви тия го ло са, 
при во дит к его раз ру ше ни ю. В про цес се вос-
пи та ния го ло са всег да стал ки ва ют ся две си-
лы; пе да гог и сту дент. В ус пе хе пе да го ги чес-
ко го  про цес са  зна че ние  име ет  не  толь ко 
мас терст во,  зна ни е,  опыт  пе да го га,  но  и 
комп лекс дан ных у са мо го сту ден та. В ус пе-
хе во каль но го обу че ния име ет пер вос те пен-

ное зна че ние цеп кость сту ден та, т. е. уме ние 
сх во тить, за пом нить. От это го и за ви сит вре-
мя,  не об хо ди мое  для  обу че ния  во ка лу.  А 
важ ным ка чест вом сту ден та яв ля ет ся его ин-
тел ли гент ность. В ус пеш ном раз ви тии пев ца 
ог ром ную  роль  иг ра ют  его  хо ро шее  му зи-
каль ность,  вни ма тель ность,  тру до лю бие  и 
це ле уст рем лен ность. Важ ным фак то ром не-
об хо ди мым для ус пеш но го раз ви тия сту ден-
та, яв ля ет ся его пол ное да ве рие пе да го гу. В 
фор ми ро ва нии пев ца ре ша ю щую роль иг ра-
ет  му зы каль но–ар тис ти чес кое  ода рен ность, 
це ле уст рем лен ность,  тру до лю би е,  ум,  вни-
ма ни е, наб лю да тель ность. На  вос пи та ние  в 
се бе этих ка честв пе вец дол жен об ра щать не 
мень ше вни ма ние, чем на свой го лос.

Վո կալ ար վես տի մե թո դի կա 
Ի. Փա փա զյան

Այս հոդ վա ծում խոս վում է վո կալ ար վես տի մա սին, ո րի հա ջո ղու թյու նը կախ ված է 
օր գա նիզ մի կա ռուց վածքից, ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր մար դու ըն դու նա կու թյուն նե
րից: Այս տեղ կոնկ րետ նշ վում են մե թոդ նե րը, ո րոնք եր գի չը պետք է օգ տա գոր ծի ճիշտ 
ձայ նար տա բեր մա նը հաս նե լու հա մար: Եր գե ցո ղու թյան մեջ շատ կար ևոր է ձայ նի էմ
մի սի ան, այ սինքն՝ ձայ նի ճիշտ ար տա բե րու մը և նրա ո ւղ ղոր դու մը: Ձայ նի ձևա վո րու մը 
կախ ված է ար տաշն չե լուց, և այդ պատ ճա ռով շն չա ռու թյան խնայո ղու թյու նը եր գար վես
տի կար ևո րա գույն մա սե րից մեկն է, ի սկ եր կա րատև շն չա ռու թյու նը ձայ նի ա ռա վե լու
թյան կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կն է:

Methodology of vocal arts
I. Papazyan

This article is about vocal arts, its success greatly depends on structure of a human body 
sistems as well as his skills .

In this articel there are mentioned the methods which should use the singer to achive the 
right vocal emission.

In singing there is very important vocal emission that is the right articulation and direcction 
of voice.

The formation of voice depends on expiration that is why the parsimony of respiration is one 
of the most important parts in vocal arts, and the long respiration is one of the most important 
features of voice.
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Նյու թի ար դի ա կա նու թյու նը բխում է 
հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կար
գի1, ա վագ դպ րո ցի ա ռար կա յա կան բնա
գա վա ռի ծրագ րային պա հանջ նե րից2: 

Ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ան ու
սում նա կան նպա տակ նե րի, գերխն դիր
նե րի, ու սուց ման կազ մա կերպ ման գոր
ծադր վող ձևե րի, գե րակշ ռող մե թոդ նե րի, 
գի տա կա նո րեն ծրագր ված և ար դյու նա
վետ ե րաշ խիք ներ տվող գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա մա ձուլ վածք է: Պետք է նկա տի 
ու նե նալ, որ « ման կա վար ժա կան տեխ նո
լո գի ա» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է ու
սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան ո լոր տում 
կի րառ վող աշ խա տան քի ձևե րի ամ բող
ջու թյուն:

Մեր կող մից ը նտր ված նյու թե րի՝ գո յա
կա նա կան ան դա մի բա ցա հայ տիչ լրաց
ման  մա տուց ման հա մար նպա տա կա
հար մար ե նք գտել ը նտ րել զար գաց նող 
ու սուց ման տեխ նո լո գի ան:  Բարդ կամ 
դժ վար ու սու ցում նա խա տե սող սկզ բուն
քը ո րո շում է կր թու թյան բո վան դա կու
թյան ը նտ րու թյու նը և կա ռուց ված քը: Ու
սում նա կան նյու թը դառ նում է ա ռա վել 
ը նդ գր կուն և խո րի մաստ. գլ խա վո րը տե
սա կան գի տե լիք ներն են, սա կայն դրա 

1  Հանրակրթության պետական կրթակարգ, Ե., 2004, 
էջ 9:
2  Հայոց լեզու և հայ գրականություն, Հանրակրթական 
ավագ  դպրոցի  առարկայական  չափորոշիչ  և 
ծրագրեր, Բացատրագիր, Ե., ԾԻԳ, 2009, էջ 1-5: Տե՛ս 
նաև Հավելված 1,  2,  ՀՀ ԿԳ նախարարի 2011 թ. թիվ 
1000-  Ա/Ք  հրամանի,  Հայոց  լեզու,  գրականություն, 
հանրակրթական հիմնական դպրոց, առարկայական 
չափորոշիչ, ծրագրեր:

հետ մեկ տեղ սո վո րող նե րի գործ նա կան 
կա րո ղու թյուննե րին և հմ տու թյուն նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը չեն նսե մա
նում: Ուսուց ման գոր ծըն թա ցում ան հրա
ժեշ տա բար գտնվում են ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան նոր ձևեր, մե թոդ ներ, ո րոնք 
զար գաց նում են սո վո րող նե րի լեզ վամ տա
ծո ղու թյու նը, խոս քային  կա րո ղու թյու նը, 
ձևա վո րում են ի մա ցա կան կա յուն կա ռույց
ներ (մեր  պա րա գա յում` լեզ վա կան), ո րոնք 
ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նում են ի նք նա
կա ռա վար վող: 

Ու սում նա կան ցան կա ցած խն դիր լուծ
վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գի 
մի ջո ցով` հա ղոր դակց ման և հա մա գոր
ծակ ցու թյան շնոր հիվ: Նա խա դա սու թյան 
ե րկ րոր դա կան ան դամ նե րի տար բե րակ
ման, ար տա հայ տու թյան, շա րա դա սու
թյան, կե տադր ման սկզ բունք նե րի ու սու
ցու մը դի տարկ վում է լրա ցում–լ րա ցյալ 
հա րա բե րու թյան մեջ:

 Մինչ նյու թի ու սում նա սի րու թյու նը զար
գաց նե լը նա խա պես կազ մած քար տե րի 
վրա « Հայե րե նա գի տա կան դպ րո ցա կան 
ըն դար ձակ բա ռա րան– տե ղե կա տու»3–ից 
(կամ ու սուց չի նա խընտ րած այլ բա ռա
րա նից) դուրս ե նք գրում բա ցա հայտ չի 
սահ մա նու մը`  բաց թող նե լով մեր կող մից 
ը նտր ված բա նա լի բա ռե րը: Ո րից հե տո 
«Մ տա ծի՛ր –  զու գոր դի՛ր – մտ քե՛ր փո խա
նա կիր» հա մա տեղ ու սում նա ռու թյան վար

3  Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան, Հայերենագիտական 
դպրոցական ընդարձակ բառարան–տեղեկատու, Ե., 
2014 թ., էջ 175–176:

ՍՈ ՖԻ ԹՈՐ ԳՈ ՄՅԱՆ 
ՌՈՒ ԶԱՆ ՋՈՒԼ ՖԱ ՅԱՆ 

ԲԱ ՑԱ ՀԱՅՏ ՉԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՄՈ ՏԵՑ ՄԱՄԲ
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ժու թյան մի ջո ցով ա շա կերտ նե րն ըն կեր նե րի օգ նու թյամբ հս տա կեց նում, ձևա կեր պում են 
ի րենց մտ քե րը և լրաց նում բաց թողն ած հատ ված նե րը: Ար դյուն քում ու նե նում ե նք բա
նա լի բա ռե րի հա վա քա ծու:

 Բա ցա հայ տի չը գո յա կա նա կան ան դա մի այն լրա ցումն է, ո րը …………….., ……………, 
……………, ……………. է լրա ցյա լը և պա հան ջում նույն հար ցը, ի նչ ………………: Բա
ցա հայ տիչ ու նե ցող գե րա դաս ան դա մը կոչ վում է ………………: Իբրև կա նոն`…………… 
…………….., …………….., …………….. և ……………. հա մա ձայ նում է բա ցա հայ տյա
լի հետ, այ սինքն` բա ցա հայ տի չը և բա ցա հայ տյա լը քե րա կա նո րեն …………….. մեջ են 
գտն վում: Բա ցա հայ տի չը հան դես է գա լիս ………….. շա րա դա սու թյամբ, սա կայ ն եր բեմն 
կա րող է ը նկ նել ոչ թե բա ցա հայ տյա լից, այլ օ ժան դակ բայից կամ հան գույ ցից հե տո:

 Բա նա լի բա ռեր

  

հետադաս

ԲԱՆԱԼԻ ԲԱՌԵՐ

, դեմքով, բացահայտում, 
համաձայնության,  բացահայտյալ,մասնավո-
րում, բացահայտիչ, հոլովով և 
հոդառությամբ, ճշգրտում, լրացյալը, թվով,  
պարզաբանում 

Հիմ նա կան դպ րո ցում բա ցա հայտ չի ու սու ցու մը ներ կա յաց վում է ամ բող ջու թյամբ.
բուն և մաս նա կան բա ցա հայ տիչ նե րն ու սու ցան վում են « Բա ցա հայ տիչ» թե մայի ա ռան
ձին բա ժին նե րում (էջ 100–103)1, ի սկ մաս նա վո րող պա րա գա յա կան բա ցա հայ տի չը բա
յա կան ան դա մի լրա ցում նե րի մեջ` « Պա րա գա ներ» թե մայի հա մա տեքս տում (էջ 121)2: 
Այս մո տեց մա նը, սա կայն, հա մա ձայն չենք:

 Թե մային ա ռնչ վող հե նա կե տային հար ցե րը ցան կա լի է ներ կա յաց նել « Հաստ» և 
« Բա րակ» հար ցե րի ա ղյու սա կով, ո րը նախ՝ միտ ված է գի տե լիք նե րի ստուգ մա նը, ա պա 
հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը3:

1  Հ.  Բարսեղյան,  Փ.  Մեյթիխանյան,  Հայոց  լեզու,  Հանրակրթական  դպրոցի  դասագիրք  8-րդ  դասարանի 
համար, Ե., 2012, էջ 97:
2  Տե՛ս նույն տեղում:
3  Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հնարներ, վարժություններ, ԿԱԻ, Վ., 2008 թ., էջ 26:
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Այս ա ղյու սա կի մի ջո ցով վեր հի շել ե նք 
տա լիս « Բա ցա հայ տիչ» թե ման` ամ բող ջաց
նե լով պա տաս խան նե րը: 

Ու սուց ման հա ջորդ փու լը պետք է լի նի 
բնագ րային օ րի նակ նե րի դի տար կումն ու 
շա րա հյու սա կան վեր լու ծու թյու նը, ի նչն ի րա
կա նաց նում ե նք «Ե րեք մաս ու նե ցող օ րա
գիր» մե թո դով1:

1. Այս պես մեզ մոտ հայտն վեց նա՝ Վոլ գա
յի վրա գտն վող ոչ մեծ մի քա ղա քում ծնված, 

1   Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ,  հնարներ, 
վարժություններ, ԿԱԻ, Վ., 2008, էջ 25:

Բեռ լի նի նկար չա կան ա կա դե մի ա յում սո վո
րած և մի ջոց նե րի չգո յութ յան պատ ճա ռով 
ու սու մը կի սատ թո ղած և նո րից ծնն դա վայ րը 
վե րա դար ձած քան դա կա գործ–ն կար չու հի 
Լյուդ մի լա Կար լով նա Շար թը (ԳՄ):

2. Նո վոի վա նով յան ճամ բա րա յին բա
ժան մուն քի պե տը՝ խս տա բա րո և ման
րախն դիր Կու ցեն կոն, չէր սխալ վել իր ը նտ
րութ յան մեջ (ԳՄ):

3. Այս տե ղից մենք՝ ես ու Մա մոն, թի թե ղե 
դույ լե րով ջուր ե նք կրում բրու տա նո ցի կա
րիք նե րի հա մար (ԳՄ):

Հաստ հարցեր Բարակ հարցեր

  Ի՞նչ  քերականական  առանձնահատկություններ  է 
դրսևորում բացահայտիչ – բացահայտյալ կառույցը:
Որո՞նք  են  բացահայտչի  իմաստային  առումները 
(տեսակները):
Ի՞նչ են հանգույցը, օժանդակ բայը, կապը, սեռական 
հոլովը, շրջուն շարադասությունը:
Որո՞նք  են  այն  գործոնները,  որոնց  առկայության 
դեպքում  բուն  բացահայտչից  հետո  ստորակետ  չի 
դրվում:
Ի՞նչ  իմաստային  և  քերականական  տարբե-
րություններ  կան  բուն  և  մասնական  բացահայ-
տիչների միջև:

 Ճի՞շտ  է արդյոք,  որ  բացահայտիչ  –  բացահայտյալ 
կապակցությունը միշտ տրոհվում է:
Կարո՞ղ ենք ասել, որ բացահայտիչը բացահայտյալի 
կրկնությունն է մի այլ  բառով, կապային կառույցով 
կամ բառակապակցությամբ:
Ի՞նչ շարադասություն ունի բացահայտիչը:
Ի՞նչ  կարգի  փոփոխություն  է  լինում  բացահայտչի 
տեղափոխությունից:
Համաձա՞յն  եք,  որ  բացահայտիչը  բացահայտյալին 
կարող  է  կապակցվել  այսինքն,  այն  է,  որն  է 
մեկնական բառերով: 
Համաձա՞յն եք, որ այն է, այսինքն մեկնական բառերը 
մասնակցում են բացահայտչի ձևավորմանը:
Լինո՞ւմ  է  արդյոք,  որ  իբրև  բացահայտյալ  հանդես 
են գալիս ամեն ինչ, ամենքը, բոլորը, նրանք և նման 
ընդհանրական բառեր:
Ճի՞շտ է, որ մասնական բացահայտիչն ունի կայուն 
շարադասություն:
Համաձա՞յն  եք,  որ  մասնական  բացահայտիչը 
ձևավորվում է ինչպես, իբրև, որպես կապերով:
Ճի՞շտ  է,  որ  որպես,  իբրև    կապերով  կապակ-
ցությունները    նաև    պարագայական    գործառույթ  
ունեն    և  նախադասության  մեջ  կարող  են  ձևի, 
հիմունքի,  սահմանափակման  պարագաներ 
ձևավորել: 
Կարո՞ղ եք պնդել, որ մասնավորող պարագայական 
բացահայտիչը կոնկրետացնում է տեղ, ձև և ժամանակ 
ցույց տվող բացահայտյալին` պարագաներին:
Համաձա՞յն եք, որ բացահայտիչը լինում է բազմակի, 
կամ ինքը կարող է հաջորդ անդամի համար դառնալ 
բացահայտիչ: 
Կարո՞ղ  եք  պնդել,  որ  մասնավորող  բացահայտիչը 
բացահայտյալին երբեմն համաձայնում  է,    երբեմն` 
ոչ:
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4. Ի նձ հա մար մեծ վա յելք է տար վա այս 
ե ղա նա կին, այ սինքն՝ մա յի սի ե րկ րորդ կե
սից մինչև հու նի սի ա ռա ջին կե սը, կա վը 
պատ րաս տե լուց հե տո վերց նել իմ կեր զե 
ոտ նա ման ներն ու գուլ պա նե րը, բո բիկ ոտ
նե րով իջ նել ձո րը (ԳՄ):

5. Ի սկ ես, որ ոչ մի ան կար գութ յուն չէ ի 
ա րել, հաս կա ցա, որ նա գո ռաց ի նձ վրա 
ի րեն զգաս տաց նե լու հա մար (ԳՄ):

6. Մենք՝ վան քի բա կում հա վաք ված
ներս, ա նաստղ ու ան լու սին գի շեր վա մա
նուկ ճամ փորդ ներ է ինք՝ որ բի ան ստույգ, 

բայց ան պա կաս ա հով, մենք՝ գի շեր վա 
ա նըն կեր այդ ճամ փորդ ներս, օ րը մի քա նի 
ան գամ շո շա փում է ինք ծրար ված թա լիս մա
նը, ա նո րոշ ա հը խա փա նող, ու ղե ցույց այդ 
թա լիս մա նը (ԳՄ):

7. Եվ հի մա՝ 1912 թվա կա նի աշ նան այդ 
ա ռա վոտ, վար ժա րա նի բա կում ծաղ կում էր 
նո րեկ մի ու րա խութ յուն (ԳՄ):

8. Չորս տա րի ա ռաջ, ե րբ կի նը դեռ կեն
դա նի էր, հրա ժար վեց զին վո րա կան զգեստ
նե րից, հրա ժար վեց մե կեն ու ա նակն կալ 
(ԳՄ):

Բ նագ րային օ րի նակ ներ Բա ցա հայտ չի տե
սա կը

Մեկ նա բա նու–
 թյուն ներ

Մենք՝ որ պես դատ ված ներ, ի րա վու նք ու նենք 
տա նից ծած կոց ներ ստա նա լու, ան գամ տե սակ

ցու թյուն պա հան ջե լու հա րա զատ նե րի հետ (ԳՄ):

 Հա րյու րա վոր մարդ կանց, այն է՝ հա սա րա
կու թյան « սե րուց քի» դա տա վա  րութ յու նը, ո րը 
կա րող էր տա րի ներ տևել, …ե րեք գի շե րում 

ա վարտ վեց (ԳՄ):

 

Ես հի մա գի տեմ, որ մենք՝ մի քա նի գրող ներ, 
գաղտ նի ժո ղով ե նք գու մա րել (ԳՄ):

Գ րե թե ա մեն օ ր՝ ճա շից հե տո և բան   թո ղից 
ա ռաջ, նա իր ժան գո տած թի թե ղե « կա տե լո կում» 

մի եր կու կար          տո ֆիլ էր խա շում և ու տում մեծ 
ա խոր   ժա կով (ԳՄ):

 Տախ տակ նե րի տակ՝ մի ան կյու նում, գրե թե ան
պա կաս է ին մի քա նի կի լո կար տո ֆիլ, մի քա նի 

ստեպ ղին, մի քա նի շաղ գամ (ԳՄ):
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!! Հա ճախ շա րահ յու սա կան վեր լու
ծութ յուն նե րի ժա մա նակ բա ցա հայ տիչ, 
ձևի, պատ ճա ռի, հի մուն քի պա րա գա
ներ, սահ մա նա փակ ման ա նուղ ղա կի խն
դիր ձևա վո րող ի բրև, որ պես կա պե րով 
կա ռույց նե րի շփոթ է ա ռա ջա նում, ո ւս տի 
ու սու ցի չը պետք է ճիշտ ո ւղ ղոր դի ա շա
կեր տին` կար ևո րե լով կա պա կան կա ռույ
ցի դիր քը, տե ղը նա խա դա սութ յան մեջ.
նա խոր դող կամ հա ջոր դող գո յա կա նի 
կամ դե րան վան հետ կա պա կան կա ռույ
ցը գո յա կա նա կան ան դա մի լրա ցում բա
ցա հայ տիչ է, ի սկ բա յա կան ստո րոգ յա լի 
հետ` բա յա կան ան դա մի լրա ցում՝ ձևի, 
պատ ճա ռի, հի մուն քի պա րա գա, սահ մա
նա փակ ման ա նուղ ղա կի խն դիր: 

 Օ րի նակ` Նա՝ ի բրև իր ազ գի ար ժա նա
վոր զա վակ (մաս նա կան բա ցա    հայ տիչ), 
եր բեք չլ քեց հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան 
դիր քե րը (ԳՄ): 

 Նա եր բեք չլ քեց հայ րե նի քի պաշտ
պա նութ յան դիր քերն ի բրև իր ազ գի ար
ժա նա վոր զա վակ (սահ մա նա փակ ման 
ա նուղ ղա կի խն դիր) (ԳՄ):

!! Հա ճախ շա րահ յու սա կան վեր լու ծութ
յուն նե րի ժա մա նակ շփոթ են ա ռա ջաց նում 
նաև բա ցա հայ տիչ, ո րո շիչ և հատ կա ցու
ցիչ ե րկ րոր դա կան նա խա դա սութ յուն նե
րը: Այս դեպ քում ու սուց չի ո ւղ ղոր դու մը 
հեն վում է բա ցա հայտ յա լի (գլ խա վոր նա
խա դա սութ յան մեջ) ար տա հայ տութ յան 
վրա: 

Երկ րոր դա կան նա խա դա սութ յու նը՝
• բա ցա հայ տիչ է, ե թե լրաց յա լը 

(բա ցա հայտ յալ) ար տա հայտ ված է 1–ին 
և 2–րդ դեմ քի ան ձնա կան դե րա նուն նե րի 
ե զա կի և հոգ նա կի թվե րով, 

• կա րող է լի նել և՛ բա ցա հայ տիչ, և՛ 
ո րո շիչ, ե թե լրաց յալն ար տա հայտ ված է 
գո յա կա նով, 

• ո րո շիչ է, ե թե լրաց յալն (ո րոշ յալ) 
ար տա հայտ ված է գո յա կա նով, դե րան
վամբ կամ գո յա կա նա բար գոր ծած ված 
որ ևէ խոս քի մա սով, և գլ խա վոր նա խա
դա սութ յան մեջ առ կա է հա րա բեր յալ, 

• հատ կա ցու ցիչ է, ե րբ գլ խա վոր 
նա խա դա սութ յան մեջ առ կա հա րա բեր
յա լը ար տա հայտ ված է սե ռա կան հո լո վով: 

Բա ցատ րութ յունն ամ րապնդ վում է փո
խա կեր պա կան վար ժութ յուն նե րով:

1–ին և 2–րդ դեմ քի ան ձնա կան դե րա
նուն, որ // ով  բա ցա հայ տիչ ե րկ րոր դա
կան նա խա դա սութ յուն

Գո յա կան, որ  բա ցա հայ տիչ ե րկ րոր
դա կան նա խա դա սութ յուն

  ո րո շիչ ե րկ րոր դա կան նա խա դա
սութ յուն

 Հա րա բեր յալ + գո յա կան, որ  ո րո շիչ 
ե րկ րոր դա կան նա խա դա սութ յուն

 Սե ռա կան հո լո վով հա րա բեր յալ + գո
յա կան, որ // ով  հատ կա ցու ցիչ ե րկ րոր
դա կան նա խա դա սութ յուն: 

Օ րի նակ` 
Ես, որ  վի ճա կա խա ղի կես  մար կա նոց 

տոմս գնե ցի, հա ջորդ օ րը շա հե ցի հար
յուր մարկ,— հի շեց Կո մի տա սը (ՄԳ):  

 Ես`  վի ճա կա խա ղի կես  մար կա նոց 
տոմս գնածս, հա ջորդ օ րը շա հե ցի հար յուր 
մարկ, — հի շեց  Կո մի տա սը:– բա ցա հայ տիչ

 Մար դը, որ  վի ճա կա խա ղի կես մար կա
նոց տոմս գնեց, հա ջորդ օ րը շա հեց հար
յուր մարկ:   Մար դը`  վի ճա կա խա ղի 
կես  մար կա նոց տոմս գնա ծը, հա ջորդ օ րը 
շա հեց հար յուր մարկ:– բա ցա հայ տիչ 
// Վի ճա կա խա ղի կես մար կա նոց տոմս 
գնած մար դը հա ջորդ օ րը շա հեց հար յուր 
մարկ:– ո րո շիչ 

Այն մար դը, որ  վի ճա կա խա ղի կես
մար կա նոց տոմս գնեց, հա ջորդ օ րը շա
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հեց հար յուր մարկ:   Վի ճա կա խա ղի 
կես  մար կա նոց տոմս գնած մար դը հա
ջորդ օ րը շա հեց հար յուր մարկ:– ո րո շիչ

 Բազ մա պատկ վեց նրա շա հու մը, 
ով  վի ճա կա խա ղի կես մար կա նոց տոմս 
գնեց:  Բազ մա պատկ վեց վի ճա կա
խա ղի կես մար կա նոց տոմս գնա ծի շա հու
մը:– հատ կա ցու ցիչ

 Վար ժութ յուն ներ

1. Ամ բող ջաց նել կա ռույ ցը` բա ցա
հայ տիչն ար տա հայ տե լով կա պա կան կա
ռույ ցով, բա ռա կա պակ ցութ յամբ (դեր բա
յա կան դարձ վա ծով), նա խա դա սութ յամբ 
և կե տադ րել: 

ա) Հս կի չի պատ մե լով` նա՝ պե տը, 
մինչև ան գամ սեղ մել էր իր ձեռ քը: (ԳՄ):

բ) Քիչ այն կողմ՝ թախ տին, Տիգ րանն 
էր քնած, և լս վում էր նրա ան խռով շն չա
ռութ յու նը (ԳՄ):

գ) Հի մա Մկր տի չը՝ մի պա տա նի, գնում 
էր հե տա խու զութ յան՝  պար       զե լու թշ նա մու 
ո ւժն ու դիր քը (ԳՄ):

դ) Մտ քով չէր ան ցել, թե կհան դի պի 
նրան այն տեղ` ձո րում, մեն–մե նակ (ՄԳ): 

Օ րի նակ՝
 Վեր ջի նիս ա նի վի վրա հայտն վեց լիտ

վա ցի բա րա լիկ մի տղա՝ Ի ո             նա սը, ո րը գի
տեր ա մաչ կոտ ու վա խա վոր ժպ տալ Մա  
մո յին (ԳՄ):

 Վեր ջի նիս ա նի վի վրա հայտն վեց լիտ
վա ցի բա րա լիկ մի տղա՝ գու նատ Ի ո նա սը, 
ո րը գի տեր ա մաչ կոտ ու վա խա վոր ժպ տալ 

Մա մո յին:
 Վեր ջի նիս ա նի վի վրա հայտն վեց լիտ

վա ցի բա րա լիկ մի տղա՝ դե ղին հոն քե րով և 
ա վե լի դե ղին բե ղե րով Ի ո նա սը, ո րը գի տեր 
ա մաչ կոտ ու վա խա վոր ժպ տալ Մա մո յին:

 Վեր ջի նիս ա նի վի վրա հայտն վեց լիտ
վա ցի բա րա լիկ մի տղա, որ դե ղին հոն քե
րով և ա վե լի դե ղին բե ղե րով Ի ո նասն էր, 
ո րը գի տեր ա մաչ կոտ ու վա խա վոր ժպ տալ 
Մա մո յին:

2. Տր ված բա ռերն ու բա ռա կա պակ
ցութ յուն նե րը ծա վա լել այն պես, որ բա ցա
հայ տի չը լրաց վի մի ու րիշ բա ցա հայ տի չով` 
կազ մե լով եր կաս տի ճան, ե ռաս տի ճան 
(քա ռաս տի ճան) բա ցա հայ տիչ նե րի մի 
շղթա (օ գտ վել հան րա գի տա րան նե րից): 

Տիգ րան Մե ծը`………………………………
Ա րա գա ծը` ............................................
Կա լիբրին՝ .............................................  
Տիգ րիս և Եփ րատ գե տե րը՝ ..................
Ա րամ Խա չատր յա նը՝............................
Հ րանտ Մաթ ևոս յա նը՝...........................
Օ րի նակ` 
Ար շիլ Գոր կին` Ոս տա նիկ Ա դո յա նը` 

ա մե րի կա հայ հայտ նի նկա րի չը,.................
Այս պի սով՝ գո յա կա նա կան ան դա մի լրա

ցում նե րի ու սու ցու մը զար գաց նող ու սուց ման 
տեխ նո լո գի այով կա ռու ցե լիս կար ևո րե ցինք 
դրանց ար տա հայտ ման դրս ևո րում նե րը, 
ի սկ սահ մա նում նե րի, ի մաս տային ա ռում նե
րի ու սու ցու մը ներ կա յաց րինք մե թո դա կան 
միև նույն լու ծում նե րով, ու սուց ման ժա մա նա
կա կից մի քա նի մե թոդ նե րի ը նտ րու թյամբ:
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О бу че ни ние оп ре де ле ния с по мощ ью тех но ло ги и

 раз ви ва ю ще го обу че ни я
С. Тор го мян, Р. Джул фа ян

В дан ной стат ье сде ла на по пыт ка предс та вить обу че ние оп ре де ле ния с по мощ ью  
тех но ло гии раз ви ва ю ще го обу че ни я: на при ме ре обу че ния оп ре де ле ни я п редс тав ле ны 
те кон цеп ту аль ные по зи ци и, пос ле до ва тель ность ал го рит мов, с  по мощ ью ко то рых обу
че ние язы ко во го ма те ри а ла ста но вит ся ре а лис тич ным.

Teaching apposition through technological approach
S. Torgomyan, R. Julfayan

The aim of this work is to represent teaching apposition compliment of the noun through 
developmental teaching technology, to show how the sum of the elements of the linguistic 
material grows into technological system of teaching, to facilitate the development of activity 
of students’ linguistic thinking and speculative activities.
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Խմ բա վա րա կան ար վես տում կար ևոր 
տեղ է գրա վում կա տար ման ար տա հայտ
չա կա նու թյու նը: Խմ բա վա րը պետք է հո
գա, որ ե րգ չախմ բի եր գե ցո ղու թյու նը լի նի 
ար տա հայ տիչ, այ սինքն` ստեղ ծա գոր ծու
թյան բնույ թը և բո վան դա կու թյու նը ճիշտ 
և հա մո զիչ ներ կա յաց վեն ո ւնկնդրին: 
Խմբեր գային ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կա
րող է լի ար ժեք մա տուց վել մի այն այն դեպ
քում, ե թե ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ճիշտ է 
մեկ նա բան վում: Այս խնդ րի լուծ ման ճա
նա պարհ նե րը կա րող են տար բեր լի նել` 
կախ ված ստեղ ծա գոր ծու թյան բնույ թից, 
ո ճից և հյուս ված քից: 

Ու նի սոն –օկ տա վային եր գե ցո ղու թյան 
ժա մա նակ որ ևէ ձայ նա բաժ նի ա ռանձ նա
ցում, ը նդ գծում պետք չէ, քա նի որ ամ բողջ 
ե րգ չա խում բը մի այն մեկ հիմ նա կան մե ղե
դի է եր գում, ի սկ բազ մա ձայն ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում ան հրա ժեշտ է հետ ևել, որ 
մե ղե դին ան պայ ման ա ռանձ նա նա, ը նդ
գծ վի, ի սկ մնա ցած ձայ նե րը հա մալրեն 
և ստեղ ծեն ը նդ հա նուր, մի ա ձույլ հն չո
ղու թյուն: Խմ բա վա րա կան տեխ նի կա յում 
նր բե րանգ նե րը չու նեն մի ա տե սակ ցու
ցադ րում: Յու րա քան չյուր խմ բա վար ու նի 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի ցու ցադր ման իր 
շար ժում նե րը (ժես տե րը):

Նր բե րանգ նե րի հն չո ղու թյան մի ո լոր
տից մյու սին ան ցնե լիս խմ բա վա րը նա
խա պատ րաս տում և զգու շաց նում է ե րգ
չախմ բին: Օ րի նակ` ու ժեղ (ֆոր տե–F) 
հն չո ղու թյու նը ցույց է տա լիս ձեռ քե րը 
բարձր հար թու թյան վրա, ի սկ մեղմ (պի ա
նո–P) հն չո ղու թյան դեպ քում` խմ բա վա րը 

ձեռ քե րը մո տեց նում է մարմ նին և հա վա
քում մատ նե րը: Մեղ մից (պի ա նո–P) դե պի 
ու ժեղ (ֆոր տե–F) ան ցման ցու ցադ րու մը 
կա տար վում է նույն սկզ բուն քով, բայց հա
կա ռակ հա ջոր դա կա նու թյամբ: Խմ բա վա
րա կան կա տա րո ղա կան տեխ նի կա յում 
պետք է տար բե րել եր կու գոր ծա ռույթ` չափ 
տալ տակ տի մա սե րը և ցույց տալ ար տա
հայտ չա կա նութ յու նը: Տակ տե րի բա ժան
ման սկզ բուն քը կապ ված է ե րաժշ տու թյան 
տեմ պի ու չա փի հետ. դրանք խմ բա վա րին 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ստեղ ծե լու 
ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ
նա կան միտ քը, ը նդ գծում ե րաժշ տու թյան 
զար գաց ման ըն թաց քը: 

Ար տա հայտ չա կա նու թյան խն դիրն է 
բա ցա հայ տել ներ քին ի մաս տը, հու զա– գա
ղա փա րա կան բո վան դա կու թյու նը և ան
հա տա կան մեկ նա բա նու թյու նը: Խմ բա վա
րու թյուն ու սում նա սի րող շա տե րը, ո րոնց 
շար քին է ին դաս վում հայտ նի խմ բա վար
ներ, պն դում են, որ ար տա հայ տիչ, կեր
պա րային շար ժու մը կա րող է հու շել մի այն 
խան դա վա ռու թյու նը, հու զա կա նու թյու
նը, տեմ պը, բնույ թը և այլն: Այս տեղ չկա 
ո ՛չ օ րենք, ո ՛չ կա նոն: Նրանց կար ծի քով, 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեկ նա բա նու թյան 
ժա մա նակ կա տար ման գե ղար վես տա կան 
կող մը դաս վում է հոգ ևոր ո լոր տին: Այս բո
լո րը ան հա տա կան է. խմ բա վա րը կա րող է 
հաս կա նալ ներ քին զգա ցո ղու թյամբ: 

Որ պես զի խմ բա վա րը կա րո ղա նա 
ար տա հայ տիչ և հու զա կան ցու ցադ րել 
ե րաժշտա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, 
պետք է լավ ի մա նա այդ ստեղ ծա գոր ծու

Է ԴՈ ՒԱՐԴ ԴԱ ՆԻ Ե ԼՅԱՆ

ԽՄ ԲԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՉԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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թյու նը և այն ար տա հայ տի ոչ մի այն ձեռ քե
րով և մարմ նի շար ժում նե րով, այլև դեմ քի 
ար տա հայ տու թյամբ: Բա ցի այդ` խմ բա
վա րա կան ար վես տի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը պա հան ջում են կա րո ղա նալ 
գե րա զանց տի րա պե տել խմ բա վա րա
կան տեխ նի կային` գե ղար վես տա ար տա
հայտ չա կան շար ժում նե րին, ո րի շնոր հիվ 
հնա րա վոր է դառ նում ազ դել ե րգ չախմ
բի վրա և ստեղ ծել ար տա հայ տիչ ե րաժշ
տա կան կեր պար ներ: Ա ռա ջին հեր թին 
պետք է նշել, որ խմ բա վա րա կան շար ժու
մը (ժես տը) ե րաժշ տու թյան ար տա հայտ
ման մի ջոց է: Ե րաժշ տու թյան և ժեստի 
փոխ կա պակցվա ծու թյու նը ձևա վորում 
է ժես տի ար տա հայտ չա կա նութ յու նը և 
կոնկ րե տաց նում ե րաժշ տու թյան է ու թյու
նը, օգ նում բա ցա հայ տե լու նրա ի մաս
տը: Դրա նից հետ ևում է, որ ե րաժշ տու
թյան ար տա հայտ չա կա նու թյու նը, հմայ քը 
պետք է փնտ րել հենց ե րաժշ տու թյան մեջ, 
«ե րաժշ տա կան խոս քի» մեջ: 

Ե րաժշ տու թյունն ու շար ժումը փոխ կա
պակց ված են: Ե րաժշ տու թյան ա ռան ձին 
տար րե րը` տեմ պը, չա փը, ա ռո գա նու թյու
նը, դի նա մի կան, ֆրա զա վո րու մը, հան
դի սա նում են մի ա ժա մա նակ ե րաժշտու
թյան շարժ ման տար րե րը: Հն չյուն նե րի 
հն չո ղու թյան ու ժե ղա ցումն ու մեղ մա ցու
մը կա րե լի է ցու ցադ րել ը նդ գծ ված կամ 
փոքր շար ժու մով, տեմ պի դան դա ղե ցու
մով կամ ա րա գա ցու մով, ձեռ քե րի շա
ժում նե րի ա րա գաց մամբ կամ դան դա ղեց
մամբ: Ե րաժշ տու թյան մեջ պատ կե րե լով 
ու ժը, տեմ պը ու ռիթ մը` կոմ պո զի տո րը 
հա ղոր դում է իր զգաց մունք նե րը, ո րոնք 
ամ փոփ վում են ամ բող ջա կան ե րաժշ տա
կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Խմբա վա
րը, ծա նո թա նա լով կոմ պո զի տո րի ստեղ
ծա գոր ծու թյա նը, մեկ նա բա նում է այն և 

հն չեց նում խմ բա վա րա կան ար տա հայտ
չա մի ջոց նե րով: Խմ բա վա րա կան տեխ   նի   
կային, մաս նա վո րա պես ձեռ քե րի շար ժում
նե րին տի րա պե տե լը բարդ գոր ծըն թաց է: 
Ե րգ չա խում բը ղե կա վա րե լու հիմ նա կան 
մի ջո ցը դի րի ժո րա կան ա պա րատն է` խմ
բա վա րի ձեռ քե րը, դեմ քը, ի րա նը, դի մա
խա ղը և այլն: Խմ բա վա րի ձեռ քե րի դե րա
բաշ խու մը հարս տաց նում է դի րի ժո րա կան 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րը և ը նդ լայ նում 
նրա տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րը: Ա նընդ հատ զու գա հեռ շարժ ման մեջ 
գտն վող ձեռ քե րը չեն կա րող ստեղ ծել 
բազ մա զան, գու նա գեղ, ար տա հայ տիչ հն
չո ղու թյուն: 

Մար դու շար ժու մը` որ պես նրա հու զա
կան վի ճա կը ար տա հայ տող մի ջոց, հին 
ժա մա նակ նե րից հե տաքրք րել է հո գե բան
նե րին, գե ղան կա րիչ նե րին, դե րա սան
նե րին, եր գիչ նե րին: Նրանք բո լորն էլ ու
շադ րու թյուն է ին դարձ նում այն փաս տին, 
որ ո րո շա կի հո գե կան վի ճա կը մշ տա պես 
նկատ վում է մարդ կանց մե ծա մաս նու
թյան մեջ: Եվ թե պետ ե րաժշ տութ յան 
ար տա հայտ չա կա նու թյու նը, տեմ պը շատ 
դեպ քե րում կախ ված են մար դու բնա
վո րութ յու նից, տա րի քից, խառն ված քից, 
միև նույնն է, ու նեն ի րենց ան հա տա կան 
գույ նե րը, նմա նութ յու նը, ը նդ հան րու թյու
նը: Դրա հա մար էլ մար դու շար ժում նե րից, 
հա յաց քից, դիր քից կա րե լի է հաս կա նալ 
նրա զգաց մունք նե րը: Այս պես, օ րի նակ` 
մարմ նի թու լու թյու նը ար տա հայ տում է ան
տար բե րու թյուն, կամ քի բա ցա կա յու թյուն: 
Ձգ ված մարմ նի դիր քը ար տա հայ տում է 
ի նք նավս տա հու թյուն, հա վաք վա ծու թյուն, 
ոգ ևոր վա ծու թյուն: Մարմ նի շար ժում նե րը 
նույն պես կապ ված են հու զա կա նու թյան 
վի ճա կի հետ: Միև նույն ժա մա նակ մարմ
նի շար ժում նե րը մե ծաց նում են խմ բա
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վա րա կան ժես տի ար տա հայտ չա կա նու
թյու նը: Այս պես, մարմ նի ոչ մեծ շե ղու մով 
դե պի հետ դիր քը և ձեռ քե րի լայն բաց
ված քը նշա նա կում են ոգ ևոր վա ծու թյուն 
և հն չո ղու թյան ու ժե ղա ցում: Գլու խը քիչ 
բարձր` վկա յում է ու ժեղ կամ քի մա սին, 
ի ջեց ված դեպ քում խո սում է տխ րու թյան, 
մտած կո տու թյան, հա մա կերպ վա ծու թյան 
մա սին: Գլու խը հետ պա հած նշա նա կում է 
ե րազ կո տու թյան, եր ջան կու թյան զգա ցո
ղու թյուն: Դրա հա մար էլ խմ բա վա րի գլ խի 
շար ժում ներն էլ պետք է մտած ված լի նեն, 
քա նի որ ը նդ գծում են ե րա ժշ տու թյան այս 
կամ այն բնույ թը, ար տա հայ տում մար դու 
և ե րաժշ տու թյան միջև ե ղած կա պը: Մար
դու դեմ քը, ան կախ մեր կամ քից, ար տա
հայ տում է զգաց մունք ներ ու ապ րում ներ, 
ո րոնք մենք զգում ե նք այդ պա հին: Օ րի
նակ` հի աց մունք ար տա հայ տե լու ժա մա
նակ լայն բա ցում են աչ քերն ու ժպ տում: 
Գլ խի, դի մա խա ղի և մարմ նի շար ժում նե րը 
խմ բա վա րա կան ար վես տում ու նեն կար
ևոր նշա նա կու թյուն: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
խմ բա վա րը պետք է լավ տի րա պե տի իր 
մարմ նի շար ժում նե րին, որ պես զի ճիշտ 
ար տա հայ տի խմ բեր գի ե րաժշ տա կան 
կեր պար նե րը: Խմ բա վա րը պետք է միշտ 
տե սա դաշ տում պա հի եր գիչ նե րին, որ պես
զի ա վե լի լավ բա ցա հայ տի ե րաժշտու թյան 
գե ղար վես տա– կեր պա րային է ու թյու նը, 
ի մաս տը, ո րից էլ կախ ված է կա տար ման 
հա ջո ղու թյու նը: Ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
ձեռ քե րի և մարմ նի շար ժում նե րի ար տա
հայտ չա կա նու թյա նը` խմ բա վա րը պետք 
է չան տե սի տեխ նի կա կան պա հե րի կար
ևո րու թյու նը: Խմ բա վա րա կան ար վես տի 
հիմ նա կան խն դիր նե րից են տեխ նի կա
կան և գե ղար վես տա կան կող մե րի փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը:

Խմ բա վա րա կան տեխ նի կայի հիմ

քում ըն կած են տակ տա բաշ խու մը, չա փի 
ցու ցա դրու մը: Խմ բա վա րի կար ևոր գոր
ծոն նե րից է մուտ քի ճիշտ ցու ցադ րու մը: 
Դրա նից է կախ ված ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ան սխալ կա տա րու մը: Մուտ քի սխալ ցու
ցադ րու մը կա ղա վա ղի եր գե ցո ղու թյու
նը: Նախ քան տար բեր տե սա կի մուտ քի 
կոնկ րետ յու րաց մա նը ան ցնե լը խմ բա վա
րը պետք է տի րա պե տի խմ բա վա րա կան 
հիմ նա կան շար ժում նե րին: Եր գե ցո ղութ
յան սկիզ բն ազ դա րա րող դի րի ժո րա կան 
շար ժու մը բաղ կա ցած է ե րեք պա հե րից. 
ու շա դրու թյուն, շունչ, մուտք:

«Ու շադ րու թյուն» պա հի ժա մա նակ մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նեն ձեռ քի ո րո շա կի և 
ճիշտ դիր քը, խմ բա վա րի ար տա հայ տիչ 
հա յաց քը, ը նդ հա նուր կենտ րո նաց վա
ծու թյու նը: Այս բո լո րը խմ բա վա րը ցույց է 
տա լիս դի մա խա ղով` իր վրա հրա վի րե լով 
ե րգ չախմ բի ան դամ նե րի ու շա դրու թյու
նը: Ե րգ չախմ բի ու շադ րու թյու նը հրա վի
րե լուց հե տո պետք է « շունչ» ցույց տալ 
ե րգ չա խմ բին կամ այն ձայ նախմ բին, ո րը 
սկ սում է եր գե ցո ղու թյու նը: Դա ար վում է 
մուտ քի նա խոր  դող պա հին: Ե րգ չա խում բը 
սո վո րա բար « շունչ» է վերց նում խմ բա վա
րի ձեռ քի «հպ ման կե տից», այ նու հետև, 
« շուն չը» պա հե լով, սպա սում է մուտ քին: 
Քնա րա կան ստեղ  ծա գոր ծու թյուն նե րում 
շն չա ռու թյու նը պետք է լի նի սա հուն, ի սկ 
խրոխտ և քայ լեր գա յին բնույ թի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի ժա մա նակ` կտ րուկ: 

Դի րի ժո րա կան շարժ ման եր րորդ 
պահը` « մուտ քը», ա ռա ջին եր կու սի 
հետևանքն է: « Մուտ քը» ցույց տա լու ժա
մա նակ փոքր ան ճշ տու թյու նը կանդ րա
դառ նա կա տար ման վրա և կխախ տի հա
մա տեղ եր գե ցո ղու թյու նը: Ե րգ չա խում բը 
կա րող է մուտք գոր ծել տակ տի տա րբեր 
մա սե րից: Ե թե մուտ քը սկս վում է ա ռա
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ջին մա սից, « շունչ» տա լիս ձեռ քե րը վեր 
են բարձ րա նում, ի սկ « մուտ քի» ժա մա
նակ, բնա կա նա բար, ա ռա ջին մա սի ո ւղ
ղու թյամբ իջ նում են ցած: Ե թե ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը սկս վում է տակ տի ե րկ րորդ 
քա ռոր դից, ա պա ա ռա ջին քա ռոր դը կլի նի 
« շունչ»: Եր րոր դի դեպ քում` չոր րորդ քա
ռոր դը կլի նի « շունչ» և այլն: 

«Աուֆ տակ տը» գա լիք հն չո ղու
թյան սկիզբն ազ դա րա րող շար ժումն է: 
Ե րաժշտա կան պրակ տի կա յում «աուֆ
տակ տը» շատ հա ճախ է կի րառ վում: Խմ
բա վա րու թյան ըն թաց քում «աուֆ տակ տի» 
մի ջո ցով են ի րա կա նաց վում շն չա ռու թյան 
պա հը, սկիզ բը, հա նու մը, հն չո ղու թյան ու
ժը, ա րա գու թյան փո փո խու թյու նը և այլն: 
Ոչ հս տակ ցու ցադր ված «աուֆ տակ  տը» 
ա նի մաստ է դառ նում, քա նի որ կորց նում 
է իր կազ մա կեր պող դե րը: «Աուֆ տակ տը» 
օգ տա գործ վում է ոչ մի այն ե րաժշ տու թյան 
մեջ, այլև մեր կյան քում: Օ րի նակ` խմ բով 
որ ևէ ծան րու թյուն բարձ րաց նե լու ժա մա
նակ ազ դան շան ե նք տա լիս` «ե րեք, չորս»: 
« Չոր սին» կա տար վում է գոր ծո ղու թյու նը: 
Այս տեղ «ե րեք» բա ռը ձայ նային «աուֆ
տակ տի» դեր է կա տա րում: «Աուֆ տակ
տե րը» բազ մա զան են: Դան դաղ տեմ պի 
դեպ քում պա հանջ վում է դան դաղ «աուֆ

տակտ», ա րա գի` ա րագ, մեղմ հն չո ղու թյան 
դեպ քում` փոքր շար ժում, ի սկ ու ժե ղի դեպ
քում` մեծ: «Աուֆ տակ տի» նա խա պատ
րաս տու մից է կախ ված ե րաժշտու թյան 
հն չո ղու թյան հս տա կու թյու նը: «Աուֆ տակ
տե րը» յու րաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
են մշ տա կան վար ժու թյուն նե րի հս տակ 
ցու ցադ րում` շն չա ռու թյու նը, ա պա` մուտք: 
Ձեռ քե րը պետք է ա զատ լի նեն, քա նի 
որ լար ված ձեռ քե րը չեն կա րող բա վա
կա նա չափ ա զատ « պոկ վել» ու ստեղ ծել 
« դի րի ժո րա կան հար թու թյուն»: Ա նհ րա
ժեշտ է հետ ևել, որ «աուֆ տակ տի» վրա 
ձեռ քե րի պո կու մը շատ մեծ չլի նի, քա նի 
որ դա ոչ մի այն խախ տում է ձեռ քի չա փի 
պատ կե րը, այլև ձեռ քի շար ժու մը զրկ վում 
է ի մաս տից և բո վան դա կու թյու նից: «Աուֆ
տակ տի» վրա աշ խա տե լիս օգ տա կար 
կլի նի կա տա րել հետ ևյալ վար ժու թյուն նե
րը. ձեռ քե րում պա հած գն դա կը ցած ե նք 
գցում, նշում գետ նին դիպ չե լու պա հը` որ
պես ան կման վեր ջը: Կա րե լի է որ ևէ կե տի 
վրա ձեռ քի «ան կու մը» ցույց տալ տար բեր 
ո ւղ ղու թյուն նե րով` դե պի վար, վեր, աջ 
կամ ձախ` աշ խա տե լով զգալ շարժ ման 
վեր ջա կե տը: Վար ժու թյուն նե րը կա րե լի է 
կա տա րել տար բեր տեմ պե րով:
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 Вы ра зи тель ные фор мы хо ро во го ди ри жи ро ва ния и их осо бен нос ти 
Э. Да ни е лян

В ис кусст ве хо ро во го ди ри жи ро ва ния важ ное мес то за ни ма ет вы ра зи тель ность ис
пол не ни я. Хо ро вое про из ве де ни е мо жет пол но цен но вы ра зит ся тол ко тог да, ес ли оно 
пра виль но про ком мен ти ро ва но. Спо со бы ре ше ния этой проб ле мы мо гут от ли чать ся, 
за ви ся от сущ нос ти, сти ля и ст рук ту ры про из ве де ни я.

The conductive expressive forms and their features
E. Danielyan

The expressive form of completion occupies in the conductive art. The choir creation can 
served of full value only that way, if creation is commented truly. The ways of this solution of 
problem can be different depend on essence, style and structure of creation.
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 Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան օբ
յեկ տիվ պա հան ջը դպ րո ցում ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կազ  մա կերպ
ման ար դյու նա վետ ու ղի նե րի ո րո նումն է։ 
Դպ րո ցի ժա մա նա կա կից շրջա նա վար տը 
պետք է ու նե նա ոչ մի այն գի տե լիք նե
րի պա շար, այլ նաև տի րա պե տի ո րո շա
կի կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի, 
ո րոնք թույլ կտան ի րա կա նաց նել ու սում
նա կան և աշ խա տան քային գոր ծու նե ու
թյուն։ Պետք է նաև տի րա պե տի ժա մա
նա կա կից ար ժեք նե րի՝ կողմ նո րոշ վե լու և 
մշա կու թային գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
հա մար կա րո ղա նա օ գտ վել նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա նե րից, պատ րաստ լի նի մի
ջազ գային, միջմ շա կու թային հա մա գոր
ծակ ցու թյան թե՛ իր ե րկ րի ներ սում, թե՛ 
նրա սահ ման նե րից դուրս։

 Ժա մա նա կա կից դպ րո ցին ո րո շա կի 
խն դիր ներ են ա ռա ջադր վում։ Դրանք ե ն՝ 

• ին տե լեկ տո ւալ զար գաց ման հա
մար պայ ման նե րի ստեղ ծում, 

• ինք նակրթ ման, ի նք նա դաս տի ա
րակ ման խթա նում։ 

Այս հար ցե րում ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան և զար գաց ման մեծ պո տեն ցի ալ են 
կրում ին նո վա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րը։ 
Դա սա վանդ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ
նե րում հիմ նա կան շեշ տը դր վում է հա ղոր
դակց ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման 
վրա։ Տի րա պե տե լով ին նո վա ցի ոն տեխ
նո լո գի ա նե րին՝ մար դը հնա րա վո րու թյուն է 
ստա նում ոչ մի այն հարս տաց նե լու, այլև 
բարձ րաց նե լու ի նք նակրթ ման մա կար դա
կը, մտա ծե լու ու նա կու թյու նը։ Հնա րա վո

րու թյուն է ստեղծ վում նաև գնա հա տե լու 
ու րիշ նե րի մտ քերն ու ար տա հայ տե լու սե
փա կան վե րա բեր մուն քն օ տար մշա կույ թի, 
այ լազ գի ստեղ ծա գոր ծո ղի վե րա բե րյալ, 
ին չը նախ կի նում ան հա սա նե լի էր մեզ։ Ի նչ
պես նաև ին նո վա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րն 
ու սում նա կան պրո ցես նե րի ար դյու նա վե
տու թյան և օպ տի մի զա ցի այի հիմ նա կան 
գրա վա կանն են։ Ա հա թե ին չու այ սօր Հա
յաս տա նում նույն պես կր թա կան մի ջոց նե
րից ա ռա վե լու թյուն է տր վում ին նո վա ցի ոն 
տեխ նո լո գի ա նե րին։ 

Ին նո վա ցի ոն տեխ նո լո գի ա ներն ա շա
կեր տին ըն ձե ռում են ա ռա ջադր ված նյու
թի մա սին տե ղե կու թյուն ներ փնտ րե լու, 
պրպ տե լու հնա րա վո րու թյուն։ Հա ճախ 
դրանք չա փա զանց շատ են, և ա շա կերտը 
սո վո րում է տա րան ջա տել ա ռաջ նայի նը 
ե րկ րոր դա կա նից, ի սկ սա լա վա գույնն է, 
ի նչ կա րող է տալ այ լընտ րան քային ու
սու ցու մը։ Քա րա ցած, կա ղա պար ված ու
սու ցու մից թռիչք է կա տար վում դե պի նոր 
տե սա կի, նոր մո դե լի ու սու ցում։ «Ի տար
բե րու թյուն ա վան դա կան կր թու թյան, ո րի 
նպա տա կը գի տե լիք նե րի, մշա կույ թի, սո
ցի ա լա կան հա մա կար գի փո խան ցումն է, 
տե սա կը, պե տա կան կողմ նո րո շու մը և 
բնույ թով վե րար տադ րո ղա կան է, ի սկ բո
վան դա կու թյու նը՝ դա սա կան, ա ռար կա
յա կան և տեխ նո լո գի ա կան, ին նո վա ցի ոն 
կր թու թյան նպա տա կը տար բեր կր թա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռումն է, ո րը սո ցի
ալ–մ շա կու թային գոր ծըն թա ցում ա պա հո
վում է հա ջոր դա կա նու թյու նը և փո փո խու
թյու նը, ու նի ան ձնային և հա սա րա կա կան 

ՆԱԻ ՐԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ

ԻՆ ՆՈ ՎԱ ՑԻ ՈՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ
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ո ւղղ վա ծու թյուն, կրում է ար դյու նա վետ և 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնույթ, է ա կան է բո
վան դա կու թյու նը, և ին տեգ րաց վում են 
նոր ու ու սում նա կան ա ռար կա նե րը»1։

Կր թու թյան բա րե փո խում նե րի ար
դյուն քում դպ րոց նե րում կա տար վել է ան
ցում ու սուց չա կենտ րոն ու սու ցու մից դե պի 
ա շա կեր տա կենտ րոն ու սու ցում։ Ա շա կեր
տա կենտ րոն ու սուց ման ի մաստն այն է, 
որ փոխ վում է ա շա կեր տի դե րը։ Նա մաս
նակ ցում է քն նար կում նե րին, բա նա վի ճում է, 
ա ռա ջադ րում է վար կած ներ և այլն։ Այս
պի սի պա րա գա յում ու սու ցիչն ա վե լի շատ 
կա տա րում է ա շա կեր տի գոր ծու նե ու թյու նը 
կազ մա կեր պո ղի դե րը։ Այս ա ռու մով բարձ
րա նում են ու սուց չի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա զա տու թյու նը և ի նք նու րույ նու թյու նը։ Ի սկ 
ա զա տու թյունն ու ղեկց վում է չա փո րոշ
չային պա հանջ նե րի ա պա հով ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան մե ծա ցու մով։

Դպ րո ցա կան կր թու թյան զար գաց
ման ներ կա փու լում կար ևոր է նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րու մը ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում։ Կար ևո րե լով դա
սապ րո ցե սում հա մա կարգ չային տեխ
նի կայի կի րա ռու թյու նը՝ Հ. Պետ րո սյա նը 
« Ման կա վար ժա կան ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գի ա ներ» գր քում նշում է դրա բազ մա
թիվ ա ռա վե լու թյուն ներ։ « Հա մա կարգ չային 
տեխ նի կայի կի րա ռու թյամբ դա սերն ու նեն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի հետ ևյալ ա ռա
վե լու թյուն նե րը.

• ու սում նա ռո ղը դառ նում է ու սուց
ման սուբյեկտ, 

• ու սուց ման մա կար դա կային տար
բե րա կու մը դառ նում է դյու րին, 

• ան հա տա կան աշ խա տանքն 
ուսում նա ռո ղին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե

1  Ասատրյան Լ. Թ. և ուրիշներ, Կրթության համակարգի 
կառավարման հիմունքները, Եր., 2003, էջ 205:

ռում աշ խա տելու ի րեն բնո րոշ յու րաց ման 
լա վարկ ված տեմ պով,

• կր ճատ վում է մաս նա կից նե րի 
տեխ նի կա կան հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե
լու ժա մա նա կա հատ վա ծը,

• հսկ վում են ու սում նա ռո ղի սխալ
նե րը, և կր կին մշակ վում ան բա վա րար յու
րաց ված նյու թը, 

• ու սում նա ռո ղի աշ խա տան քը հնա
րա վոր է գնա հա տել ան մի ջա պես,

•  դա սա վան դողն ա վե լի քիչ ժա
մա նակ է ծախ սում աշ խա տանք նե րի 
ա րժևոր ման ու գնա հատ ման վրա,

•  հա մա կարգ չով աշ խա տե լու ժա
մա նակ առ կա է ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյու նը խթա նող տար րեր»2։

 Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ ՏՀՏ –ի օգ տա
գոր ծու մը ո րա կա պես փո խում է թե ՛ ու սուց
չի դե րը, թե ՛ ա շա կեր տի դե րը, ձևա վո րում է 
ու սու ցիչ –ա շա կերտ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա վան դա կա նից տար բեր մի նոր ո րակ։ 
ՏՀՏ –ի կի րառ ման դրա կան կող մերն են 
նաև.

•  ժա մա նա կի տն տե սում (ա վե լի քիչ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լի շատ ին
ֆոր մա ցի ա է հա ղորդ վում),

•  հեշ տաց նում է նյու թի յու րաց ման 
ըն թաց քը,

•  դա սը ա շա կեր տի հա մար դառ
նում է ա վե լի տպա վո րիչ,

• մե ծա նում է դի տո ղա կա նու թյան 
մա կար դա կը,

• մե ծա նում է ա ռար կայի նկատ
մամբ սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյու նը։ 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հա մա կարգ
չային տեխ նի կայի հետ մեկ տեղ ի րենց 
գոր ծա ծու թյունն են գտել ին տե րակ տիվ 
գրա տախ տակ նե րը, ո րոնք հա մա կարգչին 

2  Պետրոսյան Հ., Մանկավարժական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներ, Եր., 2012, էջ 230:
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մի աց ված զգա յուն լու սա պաս տառ ներ են ։ 
Այս խնդ րին հե տաքր քիր ան դրա դարձ է 
կա տա րել Հ. Պետ րո սյա նը։ «Ին տե րակ
տիվ գրա տախ տակն աշ խա տե լու և ստեղ
ծա գոր ծե լու ե զա կի հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում, այն շատ հեշտ է գոր ծա ծել, հա
մա կարգ չով աշ խա տան քը սկ սե լու հա մար 
բա վա կան է մեկ հպում գրա տախ տա կի 
մա կեր ևույ թին։ 

Ին տե րակ տիվ գրա տախ տակ նե րը, 
ա մե նա տար բեր դի նա մի կա կան ռե սուրս
նե րով խթա նե լով ո ւս ման շար ժա ռիթ նե րը, 
պա րապ մունք նե րը դարձ նում են ա վե լի 
հե տաքրքրա շարժ և՛  դա սա վան դող նե րի, և՛ 
ու սում նա ռող նե րի հա մար,  մաս նա կից նե
րին ներգ րա վում ակ տիվ գոր ծըն թա ցին»1։ 

Ին տե րակ տիվ գրա տախ տա կի կի
րա ռու մն ար դյու նա վետ և հե տաքր քիր է 
դարձ նում դա սը հատ կա պես տար րա կան 
դա սա րան նե րում ։ Այն հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում դա սը վե րա ծելու խա ղի, ի սկ 
խա ղը՝ դա սի։

 Դա սապ րո ցե սում ա ռա ջադ րանք նե րի 
խա ղային կի րա ռու մը շատ ար դյու նա վետ 
մո տե ցում է։ Այն դր դիչ ո ւժ է, թու լաց նում է 
աշ խա տան քային հոգ նա ծու թյու նը և միև
նույն ժա մա նակ օգ նում դա սի ա րագ յու
րաց մա նը։ Ան հեր քե լի է, որ ին նո վացիոն 
տեխ նո լո գի ա նե րն ան փո խա րի նե լի են 
 խա ղային հե տաքր քիր ի րա վի ճակ ներ 
ստեղ ծե լու գոր ծում, ի սկ խա ղը գոր ծիք է, 
ո րն ակ տի վաց նում է մտա վոր գոր ծու
նե ու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ուսում նա կան պրո ցե սը դարձ նելու ա վե լի 
հե տաքր քիր և գրա վիչ։ Խա ղի մի ջո ցով 
ներգ րավ վում են բո լոր ա շա կերտ նե րը։ 
Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր վա ա շա կեր տը 
գամ ված է հա մա կարգ չին, և նրան ա վե

1  Պետրոսյան Հ., Մանկավարժական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներ, Ե., 2012, էջ 231:

լի շատ հրա պու րում են հա մա կարգ չային 
խա ղե րը, ի սկ դա սապ րո ցե սում հա մա
կարգ չի  ու մյուս ին նո վա ցի ոն տեխ նո լո գի
ա նե րի ներգ րա վու մն ա վե լի են մո տեց նում 
ա շա կեր տին կր թա կան պրո ցե սին։ Այս պի
սի գոր ծու նե ու թյու նը հա ճույք է պատ ճա
ռում ա շա կեր տին և խթա նում նրա զար
գա ցու մը։ 

Ու սու ցումն ա վե լի ար դյու նա վետ է լար
վա ծու թյու նից ա զատ մի ջա վայ րում։ Այս
տեղ ա շա կեր տը հա վա սա րը հա վա սա րի 
դիր քում է ու սուց չի հետ։  Խա ղի ըն թաց
քում ու սուց չի դե րը շատ կար ևոր է։ Խա ղի 
ժա մա նակ ու սու ցի չը կա տա րում է  թե՛ կազ
մա կերպ չի,  թե՛ ո ւղ ղոր դո ղի, թե՛ զու գըն կե
րոջ դեր։ Նա պետք է խմ բից խումբ գնա, 
նկա տի սխալ նե րը, որ պես զի խա ղից հե տո 
կամ հա ջորդ դա սին կա տա րի սխալ նե րի 
ո ւղղ ման աշ խա տանք։ Խա ղի ժա մա նակ 
ու սու ցի չը չպետք է ը նդ հա տի կամ ո ւղ ղի  
ա շա կեր տին, հա կա ռակ դեպ քում ա շա
կեր տը կորց նում է ար տա հայտ վե լու ցան
կու թյու նը։ Խա ղը օգ նում է ա շա կեր տին 
ու սուց ման պրո ցե սի մեջ ներգ րա վել։  Իմ 
աշ խա տան քային վեր ջին տա րի նե րի ըն
թաց քում, ին տե րակ տիվ գրա տախ տա
կի կի րառ մամբ, ան ցկաց րել եմ այդ պի սի 
բազ մա թիվ դա սեր։

Ս տորև կփոր ձեմ ներ կա յաց նել դրան
ցից մե կը։ 

Դա սա րա նը՝ 3–րդ 
Ա ռար կան՝ ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ
 Դա սի թե ման՝ « Բա՛ց ա րա թեր թերդ, 

տես նենք հրաշք ներդ»
 Նոր նյու թի հա ղորդ ման դաս՝ « Կա թի լը»
 Դա սի նպա տակ՝ 
ա շա կեր տը կի մա նա`
• բ նու թյան մեջ կա տար վում են շատ 

եր ևույթ ներ, 
• ի՞նչ է ամ պը, ի նչ պե՞ս է այն ա ռա
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ջա նում .
• ա շա կեր տը կկա րո ղա նա `
•  սա հուն և հաս կա նա լով ըն թեր ցել, 
• ա ռանձ նաց նել ո ւղ ղագ րա կան ար

ժեք ներ կա յաց նող և ի մաս տով ան ծա նոթ 
բա ռե րը, 

• ո րո շել բնագ րի գոր ծո ղու թյուն նե
րի հա ջոր դա կա նու թյու նը և դրանց փո խա
դարձ կա պը,

•  կընդ լայ նի ճա նա չո ղա կան մտա
հո րի զո նը,

• կ բա ցա հայ տի պատմ ված քի «տ րա
մա  բա նու թյու նը» և կար տա հայ տի իր տպա
վո րու թյու նը խոս քային նկա րագ րու թյամբ,

• կ վե րար տադ րի  պատմ ված քը որ
պես մաս նա կից,

•  կո րո շի տր ված բա ռե րի ի մաս
տը և կտե ղադ րի հա մա պա տաս խան 
նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ՝ դրս ևո րե լով 
հե  տաքրքրու թյուն լեզ վի բա ռա պա շա րի 
հան դեպ,

•  կուղ ղի բա ռե րի սխալ գոր ծա ծու
թյան դեպ քե րը՝  զար գաց նե լով բա ռա գոր
ծա ծու թյան կա րո ղու թյու նը։

 Մի ջա ռար կա յա կան  կապ՝ «Ես և շր ջա
կա աշ խար հը»։ 

Անհ րա ժեշտ նյու թեր՝ դա սա գիրք, 
է լեկտ րո նային գրա տախ տակ, տե սա
նյութ, smart ծրագ րով հա վաք ված խաղ –
ա ռա ջադ րանք ներ։

Խ թան ման փուլ: Ու սու ցի չն օգ տա գոր
ծում է « Կան խա գու շա կում ներ հե նա կե
տային բա ռե րով, ար տա հայ տու թյուն նե
րով և նկար նե րով» հնա րը։ Է լեկտ րո նային 
գրա տախ տա կին նա խօ րոք նկար ված են 
ա մպ, կա թիլ, ագ ռավ, գե տակ, սա ռույց, 
ձյուն, բարձր  սար։ Ա ռա ջարկ վում է ա շա
կերտ նե րին կան խա գու շա կում ներ ա նել 
տեքս տի բո վան դա կու թյան վե րա բե ր
յալ, պատ մու թյուն հո րի նել ցու ցադր ված 

նկար նե րով և գու շա կել, թե ի նչ կապ կա
րող է ու նե նալ ագ ռա վը մյուս բո լո րի հետ։ 
Խթան ման փու լում շար ժա կան նկար նե
րով կա րող են գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա
րել և շար ժա կան հե քի աթ ստեղ ծել՝ պատ
մու թյու նը զու գակ ցե լով ե րկ խո սու թյամբ։ 
Խո սեց նե լով կա թի լին, ագ ռա վին կամ 
սա րին ՝ ա շա կերտ նե րը կա րող են, ե րկ խո
սու թյուն ստեղ ծե լով, շար ժել նկար նե րը։ 
Նմա նա տիպ աշ խա տան քն աշ խու ժաց
նում է դա սը և խթա նում բո լոր ա շա կերտ
նե րի հե տաքրք րու թյունն ու մաս նակ ցու
թյու նը դա սին։ 

Ա շա կերտ նե րի գու շա կու թյուն նե րը և 
փոք րիկ պատ մու թյու նը լսե լուց հե տո կար
դում են հղու մը։ 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ: «Ուղ ղորդ
ված ըն թեր ցա նու թյան» մե թո դով կար դալ 
բնա գի րը։ Դա սը բա ժան ված է հատ ված
նե րի։ Ա ռա ջին հատ վածն ըն թեր ցե լուց հե
տո տր վում է դա դար, և ա ռա ջադր վում է 
եր կու հարց։ 

1 –ին հարց. (« Տար վա ո ՞ր ե ղա նա կին է 
կա թի լը հան դի պում ագ ռա վին»)։ Ու սու ցի չը 
ստու գում է ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը 
և կար դա ցա ծի  ըն կալ ման աս տի ճա նը։

2–րդ հարց. (« Կա թի լը ո ՛չ թև ու նի, ո ՛չ էլ 
ո տք։ Ի նչ պե՞ս պետք է բարձ րա նա սարը»)։ 
Կան խա գու շա կում է պատմ ված քի շա րու
նա կու թյու նը և կար դա ցա ծի ըն կալ ման 
աս տի ճա նը։ Ա շա կերտ նե րի են թադրու
թյուն նե րը, գրա ռում նե րը լսե լուց հե տո 
ուսու ցիչ ն ա ռա ջար կում է կար դալ պատ
մու թյան շա րու նա կու թյու նը և տես նել, թե 
որ ա շա կեր տի գու շա կում ներն են հա
մընկ նում պատ մու թյան մեջ նկա րագրված  
դեպ քե րի հետ։ Ե րկ րորդ հատ վածն ըն
թեր ցե լուց հե տո ա ռա ջարկ վում են հար ցեր։ 

1. Որ տե ղի՞ց ո ՞ւր հա սավ Կա թի լը. ի ՞նչ 
էր, ի ՞նչ դար ձավ։
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2.  Տար վա ո ՞ր ե ղա նակ նե րին էր ճամ
փոր դում  Կա թի լը, և տար վա ո ՞ր ե ղա նա
կին նրան ի ՞նչ պա տա հեց։

3. Ի՞նչ ես կար ծում՝ ի նչ է սպաս վում 
ար դեն ա մպ դար ձած Կա թի լին։ 

Ա ռա ջին հար ցը վե րար տադ րո ղա կան 
է, ե րկ րորդ հար ցը՝ վեր լու ծա կան, եր րոր
դը՝ ստեղ ծա գոր ծա կան։ 

Աշ խա տանք բնագ րի բա ռա հում քի 
շուրջ։ Ա շա կերտ նե րը բնագ րից դուրս են 
գրում ար տա սա նու թյամբ և գրու թյամբ 
տար բեր վող բա ռե րը. թռ չել, բարձ րա նալ, 
արև, ան ձրև։ (Այս բա ռե րը ու սու ցի չը նա
խօ րոք գրել է էկ րա նին, սա կայն վա րա
գույ րը բաց վում է վեր ջում, ե րբ ե րե խա նե
րը ար դեն ի նք նու րույն գտել են դրանք)։ 
Ե րե խա նե րը ա ռանձ նաց նում են նաև այն 
բա ռե րը, ո րոնք ան հաս կա նա լի են, և բա
ցատ րում են ու սուց չի օգ նու թյամբ։ 

Լեզ վատ րա մա բա նա կան ա ռա
ջադրանք ներ

1. Տր ված բա ռե րով կազ մել հինգ 

բարդ բառ։ 
անձրև  ան ցք
 գետ   լանջ 
օդ   ջուր
 բարձր  ձայն
 սար   ե զր 
Է լեկտ րո նային գրա տախ տակ (բա ռե

րի  շար ժա կան տար բե րակ)։ Գր ված են 
բա ռեր, ո րոն ցով ա շա կերտ նե րը  պետք է 
կազ մեն 5 բարդ բառ։  Բա ռի ճիշտ ը նտ րու
թյան դեպ քում բա ռը զբա ղեց նում է իր տե
ղը, հա կա ռակ դեպ քում այն վերա դառ նում է 
նախ կին տե ղը։ Օ րի նակ՝ ան ձրև ու ջուր, 
գետ ու ե զր, օդ և ան ցք։

2. Տր ված բա ռե րը տե ղադ րել ա ղյու
սա կի հա մա պա տաս խան սյու նակ նե րում. 
տեր ևա թափ, ա ստ ղիկ, ար ևա ծա ղիկ, 
օ րա ցույց, գար նա նային, գե տակ, կա թիլ, 
ջուր,  շող։

Ա ռա ջադ րան քը միտ ված է բա ռա կազ
մա կան գի տե լիք նե րի ամ րապնդ մա նը։ 
Ա ղյու սա կում ա շա կերտ նե րը  պետք է դաս

պարզ ա ծան ցա վոր բարդ

դա սեն պարզ,  բարդ, ա ծան ցա վոր բա ռե
րը, ո րոնք նույն պես շար ժա կան ե ն։ 

 3. Օ րի նա չա փիկ։ Բա ռե րը բա ժան
ված են վան կե րի։ Գտ նել այդ բա ռե րը, 

ը նդ գծել ար մատ նե րը։
Է լեկտ րո նային գրա տախ տա կը (կր կին 

խա ղային տար բե րա կով) ներ կա յաց նում է 
ա ռա ջադ րան քը։ Բա ժան ված վան կե րը 

բե 
նա 

պար ցա ճա 

հորդ 

կոր 

սառ 
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ճիշտ ը նտ րու թյան դեպ քում ձայ նային ազ
դան շա նով մի ա նում և բառ են կազ մում։ 
Հա կա ռակ դեպ քում՝  հե ռա նում ե ն։

 
Երկ րորդ Ժամ 

Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կում 
է հի շել պատ մու թյան հիմ նա կան ի րա դար
ձու թյուն նե րը մի քա նի նա խա դա սու թյամբ 
և կարճ վե րար տադ րել պատմ ված քը։

 Հա ջորդ քայ լին ու սու ցի չը կամ վարժ 
ըն թեր ցող ա շա կերտ նե րից մե կը կար դում է 
շա րու նա կու թյու նը մինչև « մի՞ թե մենք հա
վի տյան պետք է մնայինք այս սա րի վրա» 
նա խա դա սու թյու նը նե րա ռյալ։ Ա ռա ջադր
վում են հար ցեր  ի մաս տի ըն կալ
ման և կան խա գու շակ ման հա մար՝

1. Կա թիլ ներն ին չո՞ւ դար ձան փա թիլ
ներ։

2. Ի ՞նչ տար բե րու թյուն կա  կա թի լի և 
փա թի լի միջև։

3. Ձեր կար ծի քով՝ կա թիլ նե րը մինչև 
ե ՞րբ կմ նան սա րի վրա։ 

Ա շա կերտ նե րը հար ցե րին պա տաս խա
նե լուց հե տո ըն թեր ցում են պատ մու թյու նը 
մինչև վերջ։ Տր վում են դա սագր քի 1 –ին և 
2–րդ հար ցե րը, ո րոնց պա տաս խան ներն 
ամ րապն դում են կար դա ցա ծի ի մաս տի 
ըն կա լու մը։ 3–րդ հար ցը եր ևա կա յա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի է, ո րը զար
գաց նում է ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյու նը ՝ ի՞նչ էր ու զում պատ
մել կա թի լը և ին չո՞ւ չհասց րեց։

 Լեզ վատ րա մա բա նա կան ա ռա
ջադրանք ներ

1.  Կա թիլ ներ, ա մպ, փա թիլ ներ, 
կայ ծակ, ցող, լու սա տու, ե ղյամ բա ռե րից 
ը նտ րել եր կու բառ և տե ղադ րել նա խա
դա սու թյան մեջ։ 

Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս ա շա
կերտ նե րը կո րո շեն տր ված բա ռե րի 

ի մաստ նե րը և կտե ղադ րեն նա խա դա սու
թյան հա մա պա տաս խան տե ղում՝ դրս ևո
րե լով հե տաքրք րու թյուն բա ռա պա շա րի 
հան դեպ։ (Բա ռե րը շար ժա կան են և մի այն 
ճիշտ տե ղադ րե լու դեպ քում կզ բա ղեց նեն 
նա խա դա սու թյան մեջ ի րենց հատ կաց
ված տե ղը։)

2. Վեր ծա նել խառ նա գի րը և գտ նել 
«ա վե լորդ» բա ռը.

յձ նու, տու կարկ, ևն ձար, ի աքմ, ո ղց

 Խառ նա գիր է, ո րի կա տա րու մը զար
գաց նում է ա շա կերտ նե րի լեզ վատ րա մա
բա նա կան կա րո ղու թյուն նե րը։ Այս ա ռա
ջադ րան քը նույն պես հար մար է դարձ նել 
խաղ– վար ժու թյուն։ Ե րե խա նե րը հա ճույ
քով են կա տա րում նմա նա տիպ վար ժու
թյուն ներ. տա ռե րը տե ղա փո խե լով՝ ստա
նում են հա մա պա տաս խան բա ռը, ի սկ 
վրան սեղ մե լով՝ տես նում ա ռար կայի նկա րը։ 

3. Ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս ե րե
խան դառ նում է « Կա թի լը» պատմ ված քի 
հե րոս և վե րար տադ րում պատմ ված քը։ 

4. Այս ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս 
ա շա կերտ նե րը կուղ ղեն բա ռե րի սխալ 
գոր ծա ծու թյան դեպ քե րը՝ զար գաց նե լով 
բա ռա գոր ծա ծու թյան և բա ռերն ի րար հետ 
կա պե լու կա րո ղու թյուն նե րը։ 

Նշ ված բո լոր ա ռա ջադ րանք նե րը կա
րե լի է է լեկտ րո նային գրա տախ տա կի օգ
նու թյամբ վե րա ծել խա ղային տար բե րակ
նե րի, ո րոնք ե րե խային հրա պու րում են 
որ պես խաղ, տե սա նե լի դարձ նում ա ռա
ջադ րան քի կա տար ման ըն թաց քը։

Կշ ռա դատ ման փու լում ու սու ցիչն օգ
տա գոր ծում է դա սագր քի՝  Հի շո՞ւմ ես « Ջու րը» 
հղու մը։ Ա շա կերտ նե րը վեր հի շում են ար դեն 
ե րկ րորդ դա սա րա նում ան ցած «Ջ րի ճա
նա պար հոր դու թյու նը» և վե րաի մաս տա
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վո րե լով, ի մի բե րե լով հի նը և նո րը՝ պատ
մում կա թի լի ճա նա պար հոր դու թյու նը։ 

Վեր ջում՝ հար ցե րի ամ փո փու մից հե տո, 

ցու ցադր վում է «Ջ րի կա թիլ» տե սա ֆիլ մը։
« Քա ռա բա ժան» մե թո դով ա վարտ վում է 

դա սը։ 

Անդ րա դարձ
1.  Հե տաքր քի՞ր էր դա սը։
2.  Դա սի ո ՞ր մա սը ձեզ ա վե լի դուր ե կավ և ին չո՞ւ։ 
3. Ի՞նչ նոր բան ի մա ցաք։
4. Կ ցան կա նայի՞ք ա վե լի հա ճախ այս պի սի դա սեր կազ մա կեր պել։
 
Այս պի սի դա սե րի իմ փոր ձը ցույց է տվել, որ ա մե նա թույլ սո վո րող ա շա կերտն ան

գամ, ո ւմ կար ծես դա սը չէր հե տաքրք րում, ցան կա նում է մաս նա կից լի նել դա սին, և 
որ պես կա նոն ՝ այս պի սի դա սե րը տա լիս են լավ ար դյունք։ 

Ի՞նչ տե սա Ի՞նչ լսե ցի

Ի՞նչ զգա ցի  Նկա րել կա թի լի ճա նա
պար հոր դու թյու նը

Գ րա կա նություն 
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Ин но ва ци он ные тех но ло гии в сфе ре об ра зо ва ни я
Н. Ха чат рян

В стат ье расс мат ри ва ют ся пу ти  оп ти ми за ции об ра зо ва тель но го про цес са  сов ре мен
ной сис те мы обy че ни я. Цел ью ин но ва ци он ной де я тель нос ти яв ля ет ся ка чест вен ное 
из ме не ние лич нос ти уча ще го ся по срав не нию с тра ди ци он ной сис те мой. Внед ре ни е 
 ин но ва ци он ных  тех но ло гий в п ро цес с у ро ка  да ю т о че вид ные пре и му щест ва  над т ра ди
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ци он ным  ме то до м о бу че ни я, де ла я  у рок бо ле е  эф фек тив ны м и п рив ле ка тель ным. Внед
ре ни е  ин но ва ци он ных  тех но ло гий так же ори ен ти ру е т у че ни ков  раз ви вать  ме ха низ мы  
ин но ва ци он ной  де я тель нос ти, на хо дить т вор чес ки е с по со бы  ре ше ни я  жиз нен но важ ных 
п роб лем на чи ная со шко лы, спо собст во вать п рев ра ще ни ю т вор чест ва в  нор му  и  фор му 
 су щест во ва ни я  че ло ве ка, осаз нать по тен ци аль ны е  воз мож нос ти  че ло ве ка  и с по собст
во вать их ре а ли за ци и.

The innovative technologies in the sphere of education
 N. Khachatryan

The article discusses theways howto optimize the educational process of the modern sys
tem of education. The aim of innovation is the qualitative change of the student’s personality 
compared with the traditional teaching system. Introduction of innovative technologies in the 
process of a lesson gives obvious advantages over the traditional teaching method making 
the lesson more effective and attractive.Introduction of technologies also direct the students 
to develop the mechanisms for innovation thinking, to find creative ways for solving problems 
of vital importance fromthe very schooling,to support transforming one’s creative activities 
from norms to forms, to realize one’s potential opportunities and support their realization.
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 Հան րակր թու թյան պե տա կան կրթա
կար գում [2], ի նչ պես նաև մայ րե նի ի տար
րա կան դա սա րան նե րի ծրագ րում [1] խոս
քի զար գաց ման խն դիր նե րին կար ևոր տեղ 
է հատ կաց վում։ Ը ստ նշ ված փաս տաթղ
թե րի` կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը պի տի 
գի տակ ցո րեն (հաս կա նա լով) կա րո ղա նան 
կա ռու ցել խոս քային տեքս տեր` հա մա ձայն 
հա ղոր դակ ցու թյան խն դիր նե րի (ի նչ պես 
բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր)։ Կար ևո
րում ե նք նշել, որ այդ պա հանջ նե րը դր
ված են նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
պե տա կան չա փո րո շիչ նե րի հիմ քում, և 
դպ րո ցա կան պար տա դիր բա ղադ րա մա
սում նշ վում են ի բրև գլ խա վոր խն դիր [3]։

 Կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու կա
րո ղու թյան ո ւղ ղու թյամբ դպ րո ցա կան նե
րի հա ջո ղու թյուն ներն ա պա հո վում են և 
մե ծա պես նպաս տում կար դա լու լի ար ժեք 
կա րո ղու թյան և ո ւղ ղագ րա կան գրա գի
տու թյան հիմ քի ձևա վոր մա նը։ Այ սինքն` 
կա պակց ված խոս քի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո
վում է ը նդ հան րա պես բարձր մա կար դա
կի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն։

 Կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու կա րո
ղու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վե տու թյու նը մաս նա վո րա պես պայ
մա նա վոր ված է նրա ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնույ թով. որ քան շատ ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տանք կա տար վի դա սի ժա մա նակ, 
այն քան գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր կլի նի և 
ար դյու նա վետ։

Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի տե
սակ նե րից է շա րադ րու թյու նը, ո րը կրտ սեր 

դպ րո ցում հա տուկ տեղ է գրա վում. դրա 
հետ է կապ ված տար բեր տե սա կի տեքս
տեր կա ռու ցե լու ա շա կերտ նե րի կա րո
ղու թյան ձևա վո րու մը, և դրա հի ման վրա 
են ի րա կա նաց վում մյուս բո լոր խոս քային 
վար ժու թյուն նե րը։

 Խոս քի բո լոր տե սակ նե րով հյու սած 
շա րադ րու թյուն ներ գրե լու գոր ծըն թա ցը 
նաև դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց է, այն գրգ ռում է ե րե խա նե րի զգաց
մունք նե րը, նրանց սո վո րեց նում է մտա ծել 
և գնա հա տել տե սա ծը, լսա ծը, ապ րա ծը, 
զար գաց նում է դի տու նա կու թյու նը, ա շա
կեր տից պա հան ջում է ի նք նու րույ նու թյուն, 
ակ տի վու թյուն, հրա պուր վա ծու թյուն, խոս
քի մեջ սե փա կա նը, ի նք նու րույ նը ներդ նե
լու ձգ տում, նպաս տում է ան ձի բազ մա
կող մա նի և ներ դաշ նակ զար գաց մա նը։

 Բա ռե րի, խոս քային դարձ վածք նե
րի, նա խա դա սու թյուն նե րի ը նտ րու թյու
նը, տեքս տի կա ռուց ված քի նա խագ ծու մը, 
նյու թի հա վա քու մը, դրանց միջև տրա
մա բա նա կան կա պե րի ստեղ ծու մը, ո ւղ
ղագրու թյան ստու գու մը, ի նք նաս տու գու մը 
գոր ծո ղութ  յուն նե րի հա մա լիր է, ո րի կա
տա րումն ա շա կեր տից պա հան ջում է ոչ 
մի այն հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ և 
կա րո ղու թյուն ներ, այլև ու ժե րի գեր լա րում։

 Մա նուկ նե րի հա մար շա րադ րու թյուն 
գրե լը ստեղ ծա գոր ծա կան բարդ աշ
խատանք է, ո րի ժա մա նակ նրանք դրս ևո
րում են ի րենց ան հա տա կան հա կում նե րը, 
հե տաքրք րու թյուն նե րը, ճա շա կը, ա զա
տու թյուն տա լիս ի րենց եր ևա կա յու թյա նը։

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը սի րում են 

ԱՆ ՆԱ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ՇԱ ՐԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԽՈՍ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ 



199

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

շա րադ րու թյուն ներ գրել։ Նրանք հատ
կա պես ա ռանց դժ վա րու թյան են գրում 
պատ մո ղա կան շա րադ րու թյուն ներ։ 
Սկսած ե րկ րորդ դա սա րա նից` ա շա կերտ
նե րը սի րով են գրում նաև նկա րագ րա կան 
շա րադ րու թյուն ներ, ո րով հետև դրանք ծա
նոթ ա ռար կա նե րի մա սին են և տա լիս են 
ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն։

 Շա րադ րու թյու նը կա պակց ված բնագրի` 
տեքս տի տե սակ է։ Այն տար րա կան դպ րո
ցում կար ևոր տեղ է գրա վում. բո լոր տե
սա կի փո խադ րու թյուն նե րը են թարկ վում 
են նրա խոս քային կա նոն նե րին։ Հենց 
շա րադ րու թյուն գրե լի ս է ա շա կերտն ա ռա
վե լա գույն չա փով ը նդ գրկ վում խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան բնա կան պայ ման նե րի 
մեջ։

Սկ սած ա ռա ջին դա սա րա նի նա խայբ
բե նա կան շր ջա նից` ոչ մեծ պա տում նե
րի տես քով, պայ ծառ և զգաց մուն քային 
պատ մու թյուն նե րով փոք րիկ դպ րո ցա
կանն աս տի ճա նա բար ան ցնում է լուրջ, 
ծրագ րա վոր ված աշ խա տան քի` շա րադ
րու թյուն գրե լու փոր ձե րի։ Թե՛ բա նա վոր, 
թե՛ գրա վոր շա րադ րու թյուն ներ հյու սե
լու գոր ծըն թա ցում զար գա նում են ա շա
կերտ նե րի ին տե լեկ տը, զգաց մունք նե րը, 
ապ րա ծը, զգա ցածն ի մաս տա վո րե լու և 
գնա հա տե լու կա րո ղու թյու նը, դի տո ղու
նա կու թյու նը, հա մե մա տե լու, հա կադ րե լու, 
եզ րա կա ցու թյուն ներ և դա տո ղու թյուն ներ 
ա նե լու ու նա կու թյուն նե րը։ Ի նք նու րույն 
խոսք կա ռու ցե լիս ա շա կեր տը գործ նա
կա նո րեն կի րա ռում է խոս քի քե րա կա
նա կան ձևե րը։ Թե՛ բա նա վոր, թե՛ գրա
վոր շա րադրութ յուն ներն օգ նում են, որ 
ե րե խա նե րը խո րու թյամբ գի տակ ցեն և 
ար տա հայ տեն ի րենց զգաց մունք նե րը և 
հա մոզ մունք նե րը։ Շա րադ րութ յուն գրե լու 
գոր ծըն թա ցը զար գաց նում է ա շա կերտ

նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա ռա վել 
սերտ է դարձ նում մայ րե նի լեզ վի և գրա
կա նու թյան հա մա կար գե րը. սո վո րող նե րը 
հան գում են այն գի տակ ցու թյան, որ գրա
կա նու թյան մեջ ար տա ցոլ վում են մեր լեզ
վի օ րի նա չա փութ յուն նե րը, ի սկ գրա կա
նու թյու նը կյանքն է։ 

Շա րադ րու թյուն գրե լու ու նա կու թյու նը 
որ ևէ տե սա կի տեքստ կա ռու ցե լու կա րո
ղու թյունն է։ « Տեքստ կա ռու ցե լու կա րո ղու
թյուն» ար տա հայ տու թյան տակ նկա տի են 
ա ռն վում ո րո շա կի հա մա լիր ու նա կու թյուն
նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում մի այն 
վս տա հո րեն կա րե լի է ա սել, որ սո վո րո ղի 
գրա վոր խոս քը զար գա ցած է կամ գտն
վում է զար գաց ման ո րո շա կի մա կար դա
կի վրա։ Կա րո ղու թյուն նե րի այս հա մա լի րի 
մեջ մտ նում են.

• ո րո շել սե փա կան մտահ ղաց մամբ 
շա րադ րած տեքս տի հիմ նա կան միտ քը 
(ի ՞նչ եմ ու զում ա սել, ո ՞րն է իմ կազ մած 
տեքս տի գա ղա փա րը), 

• ընտ րել վեր նա գի րը կամ ա ռա
ջարկ ված վեր նագ րե րից հար մարն 
ա ռանձ նաց նել,

•  կազ մել տեքս տի նա խա գի ծը 
(պ լա նը), 

• ո րո շել և հա մա կար գել բա ռա
մթեր քը,

•  կա ռու ցել, «ձ ևա վո րել» սկիզ բը և 
վեր ջը (ա վար տը), 

• ո րո շել մտ քե րի ճիշտ և ո րո շա կի ո
րեն տրա մա բան ված հա ջոր դա կա նու թյու
նը» [1, 330]։ 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ներ կա յաց վում են շա րադ րու թյան տե սակ
ներ գրե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման մի 
շարք սկզ բունք ներ` հիմք ըն դու նե լով ոչ 
մի այն շա րադր ման ո ճը, այլև բո վան դա
կու թյու նը, կա ռուց ված քը։
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 Ժա մա նա կագ րային հեր թա գա յու թյան 
ի մաս տով` շա րադ րու թյան շուրջ տար վող 
աշ խա տան քի ա ռա ջին քայ լը թե մայի ը նտ
րու թյունն է։ Թե ման, ը ստ է ու թյան, շա
րադ րու թյան ա ռար կան է, այն, ին չի մա
սին պի տի խոս վի։ Թե մայով է ո րոշ վում 
այն նյու թե րի, փաս տե րի, եր ևույթ ների, 
հատ կա նիշ նե րի ը նտ րու թյու նը, ո րոնց 
շուրջ պի տի կա ռուց վի շա րադ րու թյու նը։ 
Թե ման, որ պես կա նոն, պայ մա նա վոր
ված է շա րադ րութ յան գա ղա փա րով։ Գա
ղափա րը շա րադ րու թյու նը գրո ղի միտքն է, 
մտահ ղա ցու մը, ո րը նա ար տա հայ տում է 
գե ղար վես տո րեն։

 Թե ման, որ պես կա նոն, ա ռա վել ը նդ
գր կուն է, ծա վա լուն։ Ա շա կերտ նե րին հա
ղորդ վող թե ման ե թե ըն դար ձակ է, ծա վա
լուն, ա պա նրանք կա րող են « մո լոր վել» 
թե մայի մեջ, չկողմ նո րոշ վել։ Այդ պատ
ճա ռով մե թո դիստ նե րից շա տե րի կար ծի
քով կա րիք չկա ա շա կերտ նե րին ներ կա
յաց նել շա րադ րու թյան թե ման։ Այն պի տի 
բա ցա հայտ վի, որ պես զի ա շա կերտ նե րը 
շա րադրու թյուն գրե լիս դուրս չգան թե
մայի շր ջա նակ նե րից և նյու թը շա րադ րեն 
թե մային հա մա պա տաս խան։ Այդ աշ խա
տան քը պի տի ի րա կա նաց վի շա րադ րու
թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լում` 
գործ նա կան ճա նա պար հով. ան հրա ժեշտ 
է շա րադ րու թյան նյու թե րի հա վա քու մից 
գնալ դե պի թե մայի է ու թյու նը, կամ հա
կա ռա կը` թե մայի շուրջ խո սակ ցու թյու
նից գնալ դե պի նյու թե րի հա վա քու մը։ 
Ը նդ ո րում` ա ռա ջին դեպ քում ու սու ցիչն 
ի րա կա նաց նում է բա վա կա նին ըն դար
ձակ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տանք. սո վո րեց նում է դի տել, նյու թեր, 
փաս տեր հա վա քել, դրանք հա մադ րել, 
հա մե մա տել, հա կադ րել, ը նդ հան րաց
նել, եզ րա հան գում ներ կա տա րել։ Այդ պի

սի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քի 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում սո վո
րա բար է քս կուր սի ա նե րի, զբո սանք նե րի, 
բնու թյան ծրագ ր ված դի տում նե րի, տե սա
ծի, զգա ցա ծի, ապ րա ծի շուրջ գր վող շա
րադ րու թյուն նե րի դեպ քում։ 

Երկ րորդ դեպ քում ա շա կերտ նե րին 
ներ կա յաց վում է թե ման, մշակ վում է աշ
խա տան քի պլա նը, հա վա քում են ան
հրա ժեշտ նյու թե րը, դրան ցից ը նտր վում 
կարևոր նե րը, հա մակց վում են, մշակ վում, 
և նոր շա րադր վում է տեքս տը։ 

Այս պի սով՝ շա րադ րու թյուն գրե լու աշ
խա տան քի ա ռա ջին պայ մա նը ը նտր ված 
թե մայի ը մբռ նումն է ու բա ցա հայ տու մը։ 

Հա ջորդ կար ևոր քայ լը շա րադ րու թյան 
վեր նագ րի ը նտ րու թյունն է, ո րը կա տա
րում է ու սու ցի չը։ Շա րադ րութ յան վեր նա
գի րը պի տի բա վա կա նին ո րո շա կի լի նի, 
կար ևո րը` հու շող, թե ին չի մա սին պի տի 
գր վի։ Ե թե թե ման շա րադ րու թյան ա ռար
կան է, ա պա վեր նա գի րը ման րա մաս նում է, 
հս տա կեց նում օբյեկ տը։ Մեկ թե մայի մեջ 
կա րող են մտ նել բազ մա թիվ թե մա ներ [1]։ 

Շա րադ րու թյուն գրե լուն նա խա պատ
րաս տող հա ջորդ քայ լը պլա նի կամ նա
խագ ծի կազ մումն է։  Շա րադ րու թյուն 
գրե լիս պլան կազ մե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր ման մե թո դա կան ճիշտ քայ լե րի 
մա սին դեռևս նշել է Ս. Ման դի նյա նը` այն 
հա մա րե լով այդ գոր ծըն թա ցի նա խա պայ
ման։ Նրա կար ծի քով` նյու թի «ծն ման», 
« շա րու նա կու թյան» և « վախ ճա նի» նա
խագ ծու մը, ո րո շու մը նպաս տում են նյու թը 
հաս կա նա լով շա րադ րե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր մա նը։

Պ լա նի կազ մու մը պար տա դիր պայ ման 
է ի նչ պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր 
շա րադ րու թյուն նե րի դեպ քում։ Հայոց լեզ
վի մե թո դի կայի բու հա կան դա սագր քում 
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նշվում է պլա նի չորս տե սակ. պատ մո ղա
կան նա խա դա սու թյուն նե րով, հար ցա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րով, ան դեմ նա խա
դա սու թյուն նե րով և խա ռը տի պի։

 Պատ մե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման 
մե թո դի կային նվիր ված մե թո դա կան գրա
կա նու թյան մեջ [1] նշ վում է նաև նկար նե
րով պլա նի մա սին։ Սո վո րա բար ե րկ րորդ 
դա սա րա նում գոր ծած վում է նախ ու սուց չի 
կող մից ներ կա յաց վող պլա նը, այ նու հետև` 
ու սուց չի օգ նու թյամբ ա շա կերտ նե րի կազ
մած պլա նը։

 Շա հե կան է 3–5 կե տից կազմ ված 
պլանը։ Նյու թե րի հա վա քու մը շա րադրու
թյան նա խա պատ րաստ ման հիմ նա կան 
բա ժինն է։ Սո վո րա բար գոր ծած վում է 
նյու թե րի հա վաք ման եր կու աղ բյուր և 
կու տակ ման եր կու տե սակ. ա) ը նդ հա
նուր զար գաց մա նը նպաս տող, ըն դար ձակ 
շրջա նա կի վե րա բե րյալ նյու թե րի հա վա
քում, բ) նյու թե րի ո րո շա կի ո րեն նպա տա
կադր ված հա վա քում` ո րո շա կի վեր նագ
րով շա րադ րու թյուն (ե լույթ, հա ղոր դում) 
գրե լու հա մար ։ Ա ռա ջին տար բե րա կը, 
բնա կա նա բար, ա նընդ հատ, մշտա կան 
գոր ծու նե ու թյուն է, ո րը նյու թե րի հա
վաք ման հա մար են թադ րում է ա ռան
ձին թղթա պա նակ։ Նյու թե րի հա վաք ման 
ե րկ րորդ տար բե րա կը կազ մա կերպ վում է 
հս տա կո րեն սահ մա նա փակ ված ժամ կե
տում, ու սուց չի կող մից շա րադ րու թյան թե
մայի ո րո շու մից հե տո։

 Նա խա տես ված շա րադ րու թյան հա
մար նյու թը պի տի « կու տակ վի» ոչ մի այն 
ա շա կերտ նե րի հի շո ղու թյան մեջ, այլև 
պի տի գրառ վի հա մա պա տաս խան աշ
խա տան քային տետ րում, կազմ վի ան հրա
ժեշտ բա ռե րի բա ռա րան, ը նտր վեն հե նա
կե տային (բա նա լի) բա ռեր։ Են թադր վում է, 
որ նյու թե րի հա վաք մա նը տրա մադ րած 

ժա մա նակն ա վե լին է, քան մնա ցած աշ
խա տան քի նը։

 Նյու թի հա վաք մա նը և դա սա կարգ մա
նը զու գա հեռ` ը նտր վում է այն հիմ նա կա
նը, ո րը պար տա դիր պի տի գոր  ծած վի շա
րադրու թյան մեջ` ի րա կա նաց նե լով բա ռե րի 
ո ւղ ղագ րու թյան ճշտում, բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րի և նա խա դա սու թյուն նե րի 
կազ մում, տեքս տի կար ևոր հատ ված նե րի 
ձևա կեր պում, ո րոշ մտ քե րի նախ նա կան 
գրա ռում։

 Շա րադ րու թյան նա խա պատ րաս տա
կան փու լը կա րող է ու նե նալ բազ մա թիվ 
տար բե րակ ներ, ը նդ հա նուր ձևա չա փից 
շե ղում ներ, քա նի որ շա րադ րու թյան շուրջ 
տար վող աշ խա տան քի բո լոր փու լերն էլ, 
քիչ ա վել, քիչ պա կաս, ստեղ ծա գոր ծա կան 
բնույթ ու նեն։ Այդ ըն թաց քում դրս ևոր վում են 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի ան հա տա կա
նու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, ըն դու
նա կու թյուն ներն ու օ ժտ վա ծու թյու նը։

Խմ բային շա րադ րու թյան ան ցկաց ման 
գոր ծըն թա ցի մե թո դա կան շղ թան. 

ա) Շա րադ րու թյան վեր նագ րի հա ղոր
դում, դրա քն նար կում աշ ա կերտ նե րի հետ.

բ) Նա խօ րոք հա վա քած « նյու թե րի» 
քննար կում, դեպ քե րի, պատ մու թյուն նե րի 
վեր հիշ ում, դի տար կում, բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րի ան գիր ար տա սա նու թյուն, եր
գե րի ո ւնկնդ րում կամ կա տա րում.

գ) Հար ցա շա րի կազ մում, հե նա կե
տային բա ռե րի ո րո շում.

դ) Ը ստ հար ցա շա րի բա նա վոր շա
րադրում (բո լոր ա շա կերտ նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյամբ).

ե) Բա ռային աշ խա տանք (ո ւղ ղագ րա կան 
և ի մաս տային ար ժեք նե րի դի տար կում).

զ) Շա րադ րու թյան գրա ռում.
է) Ի նք նաս տու գում.
ը) Գրա վոր նե րի հանձ նում [1, 333]։
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 Со чи не ние как ме тод раз ви тия ре чи млад ших школь ни ков 
А. Галс тян

В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма раз ви тия ре чи млад ших школь ни ков. Ав тор 
предс тав ля ет как мож но с по мощ ью пи са ния со чи не ния раз ви вать речь млад ших 
школь ни ков.

Composition as a method of junior pupils’ speech development
A. Galstyan

The problem of junior pupils’ speech development is observed in the article. The author 
shows how it is possible to develop junior pupils’ speech with the help of writing а composition.
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 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան հիմ նա
խնդի րը հան դի սա նում է ստեղ ծա գոր
ծա կան, ի նք նու րույն, ա զատ ան հա տա
կա նության դաս տի ա րա կու թյու նը, քա նի 
որ հենց ստեղ ծա գոր ծող ան հա տա կա
նու թյուն ներն են ո րո շում մարդ կու թյան 
ա ռա ջըն թա ցը։ Մենք ապ րում ե նք տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ժա մա
նա կաշր ջա նում, ո րը պա հան ջում է կր թել 
ստեղ ծա գոր ծա կան, հա տուկ տրա մա բա
նու թյամբ և եր ևա կա յու թյամբ օ ժտ ված 
ան ձնա վո րու թյուն նե րի, ով քեր կա րող են 
ո ւղ ղել ի րենց նե րու ժը դե պի հան րօ գուտ 
գոր ծու նե ու թյան։ Ան հա տի ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ քե րը դր վում 
են նա խադպ րո ցա կան տա րի քից, ո րը 
ա վե լի նա խընտ րե լի է ստեղ ծա գոր ծա կան 
զար գաց ման, հատ կա պես ըն կալ ման, հի
շո ղու թյան, եր ևա կա յու թյան, մտա ծո ղու
թյան զար գաց ման հա մար։

 Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա
կա նու թյան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ 
գե ղա գի տա կան զար գաց ման հիմ քը հա
մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյունն է։ Հենց 
գոր ծու նե ու թյունն է զար գաց նում նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րը։ Ստեղ
ծա գոր ծա կան զար գաց ման հա մար շատ 
կար ևոր են խա ղը և ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան հա մադ րու մը։ Դի տար
կենք պատ կե րագր ման ար վես տի ազ դե
ցու թյու նը նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի բա
ցա հայտ ման գոր ծըն թա ցը։ 

Ե րե խա նե րի նկար չա կան գոր ծու նե ու
թյու նը հո գե բան նե րը դի տար կում են տա
րաբ նույթ կող մե րից, օ րի նակ, ի նչ պես է տե
ղի ու նե նում ե րե խայի պատ կե րագր ման 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը և զար գա
ցու մը։ Այս դեպ քում կա տար վում է մտա
վոր զար գաց վա ծու թյան և նկար չու թյան 
միջև կա պի վեր լու ծու թյուն։ Եվ, չնա յած 
դի տարկ ված մո տե ցում նե րին, նա խադպ
րո ցա կան նե րի պատ կե րած նկա րը հո գե
բա նա կան նշա նա կու թյան տե սա կե տից 
քիչ է ու սում նա սիր ված։ Այս ա մե նի հետ է 
կապ ված տա րաբ նույթ տե սա կան վեր լու
ծութ յուն նե րի մեծ քա նա կու թյու նը, ո րոնք 
գա լիս են բա ցա հայ տե լու ման կա կան 
նկար նե րի հո գե բա նու թյու նը։ 

Կեր պար վես տի դա սա վանդ ման հիմ
նա կան խն դի րը ժա մա նա կա կից դպ րո
ցում սո վո րո ղի ան հա տա կա նու թյան զար
գա ցումն է և նպա տակ ու նի ձևա վո րե լու 
հա րուստ նե րաշ խարհ։ Տե ղի է ու նե նում 
գե ղա գի տա կան ճա շա կի, ստեղ ծա գոր ծա
կան ըն կալ ման, մի ջա վայ րի օբյեկ տիվ ըն
կալ ման զար գա ցում։ Մտա վոր և հոգ ևոր 
զար գա ցու մը բարդ գոր ծըն թաց է, ո րի 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կը ե րե
խայի գե ղար վես տա կան ըն կա լու նա կու
թյան ձևա վո րումն է։ 

Այս ա ռու մով կեր պար վես տի դա սե
րը կոչ ված են բարձ րաց նե լու նրանց գի
տակցա կան մա կար դա կը, ձևա վո րում են 
ան ձի հո գե կան աշ խար հը, ի նչ պես նաև 
օգ նում են նե րա ռե լու սուբյեկ տիվ ար
ժեք նե րը ձևա վոր վող հա սա րա կա կան 

ԼԻ ԼԻԹ ՆԵՐ ՍԻ ՍՅԱՆ 

«Ն ԿԱՐ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ ԲՆՕ ՐԻ ՆԱ ԿԻՑ»
ՊԱ ՐԱՊ ՄՈՒՆ ՔԻ ԱՆ ՑԿԱՑ ՄԱՆ
ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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կարևոր ար ժե հա մա կարգ, ո րը և ան ձի 
ձևա վոր ման հիմքն է ։

Բ նօ րի նա կից պատ կե րագ րու մը ու սուց
ման կար ևոր մե թոդ է և տա լիս է լավ ար
դյունք ոչ մի այն նկա րի ու սուց ման, այլև 
ե րե խայի ը նդ հա նուր զար գաց ման ա ռու
մով։ Բնօ րի նա կից նկա րե լը սո վո րեց նում է 
մտածել, նպա տա կաուղղ ված զն նել, ա ռա
ջաց նում է հե տաքրք րու թյուն բնօ րի նա կի 
ըն կալ ման և վե րար տադր ման հար ցում։ 

Կեր պար վես տի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում ու սու ցի չը պետք է նկա տի ու նե նա, որ 
ա ռար կայի ֆոր մայի ու սում նա սի րու թյու նը 
ոչ մի այն ծա նո թու թյունն է նրա ար տա քին 
տես քի, այլև գա ղա փա րի, այդ ձևի ար տա
հայ տու թյան հետ, ո րը շատ կար ևոր է այլ 
ա ռար կա նե րի ը մբռն ման հա մար։ 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում բնօ րի
նա կի ճա նա չու մը ե զա կի, ոչ ամ բող ջա կան 
գա ղա փար նե րից լի ար ժեք, ամ բող ջա
կան գա ղա փա րի ան ցումն է։ Պատ կե րե
լով բնօ րի նա կից` սո վո րո ղը ման րա մասն 
ու սում նա սի րում է բնօ րի նա կը, փոր ձում է 
ը նդ գծել նրա բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը, ա ռար կայի կա ռուց ված քը։ 
Բնօ րի նա կից նկա րե լիս գա ղա փար նե րը, 
վեր լու ծու թյու նը ա ռար կայի վե րա բե րյալ 
դառ նում են ա ռա վել ստույգ և պարզ, քա
նի որ աչ քի ա ռաջ առ կա բնօ րի նա կը հա
սա նե լի է չա փե լու և հա մե մա տե լու հա մար։ 
(Զն նա կա նու թյան սկզ բունք:)

 Պետք է նշել նաև, որ նկա րել սո վո րե լու 
ըն թաց քում ե րե խայի մոտ զար գա նում են 
մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը։ Սրա նից ել նե
լով՝ պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում պետք է 
նրան ո ւղ ղոր դել ճիշտ ըն կա լել ա ռար կայի 
ձևը, հա մա չա փու թյուննե րը, գույ նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյու նը, լույ սի և ստ վե րի 
օ րենք նե րը։

 Ման կա կան աշ խա տանք նե րի հո գե

բա նա ման կա վար ժա կան վեր լու ծու թյան 
տե սա կե տից 3–5 տա րե կան ե րե խա նե
րի ֆի զի ո լո գի ա կան և մտա վոր զար գաց
վա ծու թյան աս տի ճա նը տար բեր է, ի սկ 
կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան տե
սա կե տից տա րի քային տար բե րու թյուն չի 
նկատ վում։

 Եվ ա հա հան րակր թա կան դպ րոց նե
րում ըն դուն ված է սո վո րեց նել ա շա կերտ
նե րին ոչ մի այն նկար չա կան հմ տու թյուն
ներ, այլև գե ղան կար չա կան տար րեր։ 
Գե ղա նկար չու թյան հետ ծա նո թա ցու մը 
նե րա ռում է գու նա վոր մա տիտ նե րով, 
ջրա ներ կով, գո ւա շով աշ խա տանք ներ։ 
Ա ռա ջին դա սա րա նում ա շա կերտ նե րը, 
նկա րում են ջրա ներկ ներ կե րով բնա պատ
կեր ներ, բայց դեռևս չեն օ գտ վում գույ նե րի 
խառն ման մե թո դից։ Եր րորդ դա սա րա նից 
նրանք սկ սում են ը նտ րել գույ նը ներ կե րի 
խառն ման տար բե րա կով։ Չոր րորդ դա
սա րա նում ե րե խա նե րը սկում են նկա րել 
ծա վա լային ձևի ա ռար կա ներ։ Հին գե րորդ 
և վե ցե րորդ դա սա րա նում բնօ րի նա կից 
նկա րում են ջրա ներ կով՝ չոր ե ղա նա կով։ 
Սո վո րող նե րը բնան կար նկա րե լիս պետք 
է ծա նո թա նան գու նա տե սու թյան հի մունք
նե րին, սո վո րեն ճիշտ կի րա ռել գույ նը և 
տո նը բնօ րի նա կից՝ ի րենց տե սո ղա կան 
տպա վո րու թյուն նե րը փո խան ցե լու հա
մար։ Ա նհ րա ժեշտ է սո վո րո ղին բա ցատ
րել, թե ի նչ պես պետք է փո խան ցել ա ռար
կա նե րի գույ նի և ե րան գի խա ղը` դրան ցով 
չհե ռա նա լով պատ կե րի, ա ռար կայի ի րա
տե սու թյու նից։ Յու րա քան չյուր նկա րիչ 
ման կա վարժ ի րա վունք ու նի դա սա վան
դե լու իր ի սկ մշակ ված ո ճով և ձե ռագ րով։ 
Կեր պար վես տի ու սուց ման մե թոդ ը նտ րե
լիս պետք է հի շել, որ չկա սո վո րեց նե լու 
ա ռանձ նա հա տուկ մե թոդ, չկա ը նտր ված 
այն պի սի ար դյու նա վետ մե թո դի կա, ո րով 
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հնա րա վոր կլի նի փո խա րի նե լու մնա ցած 
բո լոր մե թոդ նե րը։ Մե թոդ նե րը չեն կա րող 
լի նել ի նք նան պա տակ։ Ձգ տու մը նե րա ռել 
ու սում նա կան գոր ծըն թաց նոր մե թոդ ներ 
և սկզ բունք ներ ա ռանց հիմ քի, ո ւղ ղա կի 
ման կա վար ժա կան նո րաձ ևու թյուն է։ Դա
սե րը չպետք է ան ցկաց վեն մի օ րի նակ։ 
Պատ կե րագր ված ար վես տում այս պայ
ման նե րը հեշտ ի րա գոր ծե լի են, քա նի որ 
պա րապ մունք նե րը տար բեր են ը ստ ձևի 
և բո վան դա կու թյան։ Ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ակ տի վու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է պա հան ջել յու րա քան չյուր 
ե րե խայից նկա րել գի տակ ցա բար` թույլ 
չտա լով բնօ րի նա կից մե խա նի կա կան ար
տան կա րում, ստեղ ծա գոր ծա բար օգ տա
գոր ծել գի տե լիք նե րը, ռա ցի ո նալ օգ տա
գոր ծել նկար չա կան նյու թը և նրա տո նային 
և մա կեր ևույ թի լայ նա ծա վալ հնա րա վո
րու թյուն նե րը։ Բնօ րի նակի ստեղ ծա գոր
ծա կան վե րար տադրման գոր ծըն թա ցում 
դա սա վան դո ղը պետք է օգ նի ե րե խային 
տես նե լու գլ խա վո րը, կողմ նո րո շե լու նրա 
զգա յա կան, պատ կե րային ըն կա լում նե
րը։ Բնօ րի նա կից նկա րե լիս ա շա կեր տը 
չպետք է հո րի նի։ Նա պետք է գի տակ
ցի ա ռա ջադր ված խն դիր նե րը այն քա
նով, որ պատ կե րագր ման գոր ծըն թա ցում 
կա րո ղա նա ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել 
իր հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Ձևա վո րող 
տա րա ծա կան և պատ կե րա վոր մտա ծո
ղու թյու նը բնօ րի նա կից աշ խա տե լու ըն
թաց քում ստի պում է ե րե խային շր ջա կա 
մի ջա վայ րը տես նել և ըն կա լել նոր ձևով, 
նո րո վի վե րար տադ րել այն իր նկար նե
րում։ Գի տե լիք նե րի լայ նա ցող շր ջա նա կը 
թույլ է տա լիս ա վե լի վս տահ մո տե նալ աշ
խա տան քին` հեն վե լով առ կա գի տե լիք նե
րի և հմ տու թյուն նե րի վրա։ 

Կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րին 

ի րա կա նաց վում են փո խա դարձ կապ վա
ծու թյամբ բո լոր հիմ նա կան սկզբունք նե
րը՝ գի տակ ցա կան մա կար դակ, խո րա
թա փան ցու թյուն, հա մա կարգ վա ծու թյուն, 
հա ջոր դա կա նու թյուն, տա րի քային ա ռանձ 
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վարկ, ան հա
տա կան մո տե ցում։ Նկար չու թյան ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի խո րա թա փան ցու թյու նը։ Խո րա թա
փան ցու թյու նը կեր պար վես տի դա սե րին 
նպաս տում է զար գաց նել գա ղա փար նե րի 
տա րա ծա կան ըն կա լում նե րի ճիշտ ձևա
վո րում, զար գաց նում է մտա ծո ղու թյունն 
ու եր ևա կա յու թյու նը, օգ նում է զնն ման 
և վեր լու ծու թյան մի ջո ցով գա լու ը նդ հա
նուր եզ րա հանգ ման, ո րը հե տա գա յում 
կի րառ վում է պրակ տի կա յում։ Սո վո րող
նե րի խո րա թա փան ցու թյան տար բեր 
մի ջոց ներ նպաս տում են ու շադ րու թյան 
կենտ րո նաց մա նը, ո րը նպաս տում է նյու
թի ա ռա վել հիմ նա վոր յու րաց մա նը։ Կա րե
լի է ա ռանձ նաց նել խո րա թա փան ցու թյան 
զար գաց ման մի քա նի դի դակ տի կա կան 
տար բե րակ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
նկար չու թյան դա սե րին`

–ն կար նե րի վե րար տադ րու թյուն, 
–ն կա րա զար դում, 
–ա ղյու սակ, 
–ցու ցադ րան մուշ, 
–դի ա ֆիլմ, 
–ման կա վար ժա կան նկար։
 
Պատ կե րի կա ռուց ված քի սկզ բունք նե

րը բա ցա հայ տե լիս ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ի նչ պես և խոս քային մե թո դը, այն պես 
էլ ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րը կօ գի ե րե խա նե րին բարդ թվա ցող 
խնդիր նե րի լուծ ման հար ցում։ Ա նհ րա
ժեշտ է ցույց տալ ե րե խա նե րին ա ռար կայի 
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կա ռուց վածքն ու ձևը ճիշտ հաս կա նա լու և 
մեկ նա բա նե լու ու ղի նե րը։ 

Ման կա վար ժի կող մից գրա տախ տա կի 
օգ տա գոր ծու մը, մեր կար ծի քով, խո րա
թա փան ցու թյան կար ևո րա գույն մի ջոց
նե րից է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում։ Ի նչ 
որ պա հի ման կա վար ժա կան կա տա րու մը 
ան հրա ժեշտ է նկա րը ճիշտ կա ռու ցե լու, 
այն հեշ տաց նե լու և հա մա կար գե լու հա
մար, որ պես զի սո վո րո ղը ճիշտ հաս կա նա 
ա ռար կայի ձևը, կա ռուց ված քը, կա տար
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

 Խո րա թա փան ցու թյան սկզ բուն քն այն է, 
որ սո վո րող նե րը ու նե ցած գի տե լիք նե րի 
մի ջո ցով ա ռար կան ըն կա լում են ի րա տե
սո րեն ի րենց ան հա տա կա նու թյան դրս ևո
րում նե րով։

 Մեր կար ծի քով, խո րա թա փան ցու թյան 
հո գե բա նա կան հիմքն այն է, որ մար դու 
գի տակ ցա կան մա կար դա կում կար ևոր 
դեր ու նի զգա յա կան հա մա կար գը, այ
սինքն, ե թե մար դը չի տե սել, չի լսել, չի 
զգա ցել, նա չու նի ան հրա ժեշտ տվյալ ներ 
ստեղ ծա գոր ծե լու հա մար։ Զգա յա կան հա
մա կար գը թույլ է տա լիս ա ռա վել խոր և 
հա վաս տի ճա նա չել ա ռար կան կամ եր ևույ
թը։ Ա հա թե ին չու խո րա թա փան ցու թյան 
մի ջոց նե րի դե րը կեր պար վես տի դա սե րին 
շատ մեծ է։ Ա ռանց խո րա թա փան ցու թյան 
ե րե խա նե րը չեն կա րող ամ բող ջու թյամբ 
գի տակ ցել և յու րաց նել տր ված նյու թը։

 Կեր պար վես տի ու սուց ման նպա տակն 
այն չէ, որ բո լոր ե րե խա նե րը դառ նան 
նկա րիչ ներ։ Դա սե րի նպա տա կը ի նք
նադրս ևոր ման ձևո վո րումն է, եր ևա կա
յու թյան ա րթ նա ցու մը, ի րա կա նու թյան մեջ 
ե րե խա նե րի ու շադ րու թյան, լսե լու, գնա
հա տե լու ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցումն 
ու խո րա ցումն է ։

 Ծա վա լի, ձևի ի նք նու րույն ը նտ րու թյան, 

ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի ը ն
թաց քում ե րե խան դառ նում է ի նք նու րույն, 
ան կեղծ, զար գա նում է եր ևա կա յու թյու
նը, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը դի տե լու, 
զննե լու ու նա կու թյու նը, համ բե րա տար լի
նե լու ու նա կու թյու նը, ա վե լաց րած ու րույն 
ճա շա կը` ա պա հո վե լով ձգ տու մը դե պի գե
ղե ցի կը։

 Գե ղա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան նշա
նա կու թյու նը բա րո յա կան ըն կալ ման տե
սա կե տից այն է, որ այդ դա սըն թաց նե րի 
ըն թաց քում ե րե խա նե րի մեջ դաս տի ա
րակ վում են բա րո յա կան հատ կա նիշ ներ՝ 
ա վար տին հասց նել սկ սած գոր ծը, նպա
տա կաուղղ ված և կենտ րո նաց ված աշ խա
տել, օգ նել ըն կե րո ջը, հաղ թա հա րել դժ
վա րու թյուն նե րը։ Եվ սա դառ նում է մի ջոց 
ե րե խա նե րի մեջ սեր մա նե լու բա րու թյուն, 
ար դա րու թյուն՝ ամ րապն դե լով բո լոր դրա
կան հատ կա նիշ նե րը։

 Նկար չա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում հա մադր վում է մտա վոր և ֆի զի կա
կան ակ տի վու թյու նը։ Նկա րի ստեղծ ման, 
վրձ նա հար վա ծի, ապ լի կա ցի այի ստեղծ
ման հա մար պետք է կա րո ղու թյուն նե
րի բա ցա հայ տում ի րա կա նաց նե լու բարդ 
խն դիր նե րը, ձեռք բե րել հա մա պա տաս
խան հմ տու թյուն ներ։ Կեր պար վես տը 
նա խադպ րո ցա կան նե րին սո վո րեց նում է 
հաղ թա հա րել դժ վա րու թյուն նե րը, ցու ցա
բե րել աշ խա տա սի րու թյուն, բա վա րա րել 
ի րենց հե տաքրք րու թյուն նե րը և պա հանջ
մունք նե րը։ Սկզբ նա կան շր ջա նում ե րե
խա նե րի մեջ ա ռա ջա նում է հե տաքրք րու
թյուն վրձ նի կամ մա տի տի շար ժում նե րի, 
թղ թի վրա թո ղած հետ քի նկատ մա մբ։ Աս
տի ճա նա բար ի հայտ են գա լիս ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան նոր ո րակ ներ՝ 
ո րո շա կի պատ կեր, ար դյունք ստա նա լու 
ցան կու թյուն։
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Գ րա կա նու թյուն

1.  Вы готс кий Л. С., Во об ра же ние и твор чест во в детс ком воз рас те. Пси хол. очерк։ Кн. для учи
те ля.–3 –е изд. М.։ Прос ве ще ни е, 1991. 93 с.։ ил.

2. Д ру жи нин В. Н., Пси хо ло гия об щих спо соб нос тей. СПб., 2000.
3. Д ья чен ко О. М., Ки рил ло ва А. И., О не ко то рых осо бен нос тях раз ви тия во об ра же ни я. Воп ро

сы пси хо ло ги и. №2 1980г.
4.  Ко ма ро ва Т. С., Де ти в ми ре твор чест ва, М., 1995.
5.  Са ку ли на Н. П., Ко ма ро ва Т. С., Изоб ра зи тель ная де я тель ность в детс ком са ду, М., 1973.

 Ри со ва ние с на ту ры, как вид за ня тий по изоб ра зи тель но му ис кусст ву
Л. Нер си сян 

У ро ки изоб ра зи тель но го ис кусст ва не толь ко раз ви ва ют уро вень поз на ни я, но и 
фор ми ру ют пси хи чес кий мир лич нос ти, они так же по мо га ют вк лю чить суб ъек тив ные 
эс те ти чес кие цен нос ти в фор ми ру ю щи е ся об щест вен но–з на чи мые цен нос ти, а это – ос
нов ная за да ча лич ност но –о ри ен ти ро ван но го обу че ни я. П ри обу че нии ри со ва ния с на ту
ры у ре бен ка раз ви ва ют ся умст вен ные спо соб нос ти. За ня тия ри со ва ни ем не приз ва ны 
сде лать всех де тей ху дож ни ка ми, их за да ча – ос во бо дить и рас ши рить та кие ис точ ни ки 
энер ги и, как твор чест во и са мос то я тель ность, про бу дить фан та зи ю, уси лить спо соб
нос ти де тей к наб лю де нию и оцен ке дейст ви тель нос ти. Изоб ра зи тель ная де я тель ность 
долж на быть ис поль зо ва на для вос пи та ния у де тей доб ро ты, сп ра вед ли вос ти, для уг
луб ле ния тех бла го род ных чувств, ко то рые воз ни ка ют у них.

Drawing from the original as the form of work of the illustrated art
L. Nersisyan

 The lessons of art raise the level of thinking, form the inner world of the individual, 
as well as help to include the subjective values in the important new–developing common 
value–system which is considered to be the basis of forming the individual. Drawing from 
the original is an important method of teaching which makes good results for the drawing as 
well as the development of children. The goal of the art lessons is not that all the children to 
become artists. The aim of the lessons is the forming independence, imagination of children, 
developing their skills of attention and appreciation. The illustrated art should be a way of 
teaching kindness, justice and all positive characteristic features in children.
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ՆԱԻՐԱ ԹՈ ՌՈՒ ՆՅԱՆ

 ՀՈ ՄԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԱ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ
ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ
ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա
շա րը զար գաց նե լու և հարս տաց նե լու ո ւղ
ղու թյուն նե րից մեկն էլ հո մա նիշ նե րի և 
հա կա նիշ նե րի յու րաց ման աշ խա տանքն է, 
ո րը կա տար վում է բնագ րի շուրջ տար
վող բա ռային աշ խա տան քի ըն թաց քում։ 
Հո մա նիշ նե րի և հա կա նիշ նե րի յու րա
ցու մը կրտ սեր դպ րո ցում կա տար վում է 
տա րաբ նույթ վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով 
գործ նա կան ճա նա պար հով։ Հայտ նի է, 
որ տար րա կան դա սա րան նե րում լեզ վա
կան նյու թը մա տուց վում է ա ռանց սահ
մա նում նե րի, պարզ ձևա կեր պում նե րով, 
դպ րո ցա կան նե րին տվյալ լեզ վա կան ի րո
ղու թյու նը մատ չե լի բա ցատ րե լով։ Լեզ վա
գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հո մա նի շի 
և հա կա նի շի սահ ման ման տար բեր մո տե
ցում ներ կան։ Ա. Սու քի ա սյա նը հո մա նի շը 
սահ մա նում է որ պես միև նույն հաս կա ցու
թյունն ար տա հայ տող այն բա ռե րը, ո րոնք 
ու նեն մոտ կամ նույն ի մաստ նե րը և մի ա
ժա մա նակ կա րող են տար բեր վել ո ճա կան 
կի րա ռու թյամբ, հու զար տա հայտ չա կան 
ե րան գով, ի նչ պես նաև գոր ծա ծու թյամբ և 
ու րիշ բա ռե րի հետ կա պակց վե լու տար բեր 
ու նա կու թյամբ [1, 152]։ Ը ստ Էդ. Ա ղա յա նի՝ 
հո մա նիշ կոչ վում են տար բեր ձևեր, բայց 
նույ նա կան կամ մեր ձա վոր ի մաստ ու նե
ցող բա ռե րը [2, 67]։ Գի տա կան այս սահ
մա նում նե րից ել նե լով էլ կա րե լի է ա շա
կերտ նե րին նախ՝ սո վո րեց նել բնագրում 
առ կա ի մաս տով ի րար մոտ կամ նույն 
բա ռե րը, ա պա գործ նա կան վար ժու թյուն

նե րով ցույց տալ այդ բա ռե րի ո ճա կան 
տար բե րու թյուն նե րը, այ նու հետև այլ ևայլ 
բա ռե րի հետ կապ վե լու դրանց տար բեր 
ու նա կու թյուն նե րը։

 Որ քան էլ նշ վում է, որ քե րա կա նա
կան նյու թը կրտ սեր դպ րո ցում մա տուց վի 
ա ռանց սահ մա նում նե րի, այ նո ւա մե նայ
նիվ դա սա գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե
րին լեզ վա կան եզ րույթ նե րի մա սին ո րոշ 
տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լո ւ անհ րա ժեշ
տու թյուն է ա ռա ջա նում։ Ար դեն ա ռա ջին 
դա սա րա նում հե տայբ բե նա կան շր ջա նում 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նը տի րա պե տում է 
հն չյուն, ձայ նա վոր, բա ղա ձայն, տառ, 
վանկ, մի ա վանկ, ե րկ վանկ, բազ մա վանկ, 
բառ, նա խա դա սու թյուն եզ րույթ նե րին և 
հա մա պա տաս խա նա բար տի րա պե տում 
դրանց պարզ սահ մա նում նե րին։ Հա
ջորդ տա րի նե րին ա շա կերտ նե րի գի տա
կան բա ռա պա շա րը հա մալր վում է նոր 
եզ րույթ նե րով՝ ա ռանց ծան րա բեռ նե լու 
և խճ ճե լու նրանց նոր– նոր ձևա վոր վող 
պատ կե րա ցում նե րը քե րա կա նա կան օ րի
նա չա փու թյուն նե րի մա սին։ Ե րկ րորդ, 
եր րորդ, չոր րորդ դա սա րան նե րում ա շա
կերտ ներն աս տի ճա նա բար յու րաց նում են 
ա ռար կա– գո յա կան, ա ռար կայի հատ կա
նիշ –ա ծա կան, գոր ծո ղու թյուն– բայ, գոր ծո
ղու թյան հատ կա նիշ– մակ բայ, դե րա նուն, 
ար մատ, ա ծանց, նա խա ծանց, վեր ջա
ծանց, պարզ, բարդ, ա ծան ցա վոր բա ռեր, 
հո մա նիշ, հա կա նիշ եզ րույթ նե րը, ո րոնց 
ու սում նա սի րու մը կա տար վում է բա ցա ռա
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պես մայ րե նի ի դա սագր քե րում զե տեղ ված 
գրա կան– գե ղար վես տա կան բնագ րե րի 
շուրջ կազ մա կերպ վող աշ խա տանք նե
րում և բա ցա ռա պես գործ նա կան վար ժու
թյուն նե րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի ճա նա
պար հով։ Բա ռա պա շա րի զար գաց ման և 
հարս տաց ման տե սան կյու նից մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի լեզ վա կան քե րա կա նա
կան նյու թը բա ռե րի ձևաի մաս տային տե
սակ նե րի՝ հո մա նիշ նե րի և հա կա նիշ նե րի 
հետ զու գոր դե լը՝ ա շա կերտ նե րին պարզ 
պատ կե րա ցում տա լով դրանց մա սին։ 
Այս պի սի մի ա ձույլ զու գոր դու մը մի ան շա
նակ ար դյու նա վետ է կրտ սեր դպ րո ցա կա
նի բա ռա պա շա րը զար գաց նե լու հա մար։ 
Սկզ բից ևեթ ա շա կերտ նե րին գա ղա փար է 
տր վում դրանց մա սին՝ սահ մա նե լով՝ հո
մա նիշ բա ռե րը ցույց են տա լիս նույն կամ 
մոտ ի մաստ ներ, հա կա նիշ բա ռե րը ցույց 
են տա լիս հա կա ռակ ի մաստ ներ։ Հո մա
նիշ նե րի և հա կա նիշ նե րի շուրջ կա տար
վող աշ խա տան քը բա վա կա նա չափ հե
տաքրքիր է, աշ խա տան քը աշ խու ժու թյուն 
է հա ղոր դում նրանց։ 

Բ նագ րե րի վեր լու ծու թյան ըն թաց
քում որ պես բա ռային աշ խա տանք ան
հրա ժեշտ է ա շա կերտ նե րին ո ւղ ղոր դել՝ 
բնագ րում գտ նե լու հո մա նի շային բա ռա
զույ գեր, ա պա հարս տաց նել շար քը։ Մայ
րե նի ի գոր ծող դա սագր քե րում զե տեղ ված 
բնագ րե րը ը նտր ված են այն սկզ բուն քով, 
որ յու րա քան չյու րում էլ գրե թե կան հո
մա նի շային զույ գեր։ « Մայ րե նի 2» –ում [3] 
տրված ե ն՝ « Պա րա հան դես ան տա ռում» 
(էջ 48) բնագ րում՝ դե ղին –ոս կե զօծ հո մա
նի շային զույ գը, « Փոք րիկ Շո պե նը 1, 2» (էջ 
63–64) բնագ րում՝ գոռ գո ռալ –աղմ կել, քա
մի– փո թո րիկ զույ գե րը, «Հ րա շա լի բա ռը» 
(էջ 66–68) բնագ րում՝ մեղմ– կա մա ցուկ 
հո մա նի շային զույ գը, մեղմ– կո պիտ, տաք– 

սա ռը հա կա նիշ նե րը, « Պար սա տի կը» (էջ 
70–71) բնագ րում՝ աղ մուկ –ա ղա ղակ զույ
գը, « Պայ ման» (էջ 73) բնագ րում՝ մտեր
մա նալ –ըն կե րա նալ –եղ բայ րա նալ հո մա
նիշ նե րի ե ռյա կը, « Փա փուկ ձյուն» (էջ 
76) բնագ րում՝ հան դարտ– կա մաց, քն
քուշ– հեզ, հան գիստ– խա ղաղ զույ գե րը 
և այլն։ « Մայ րե նի 3» –ում [4] տր ված ե ն՝ 
« Կար դա՛» բնագ րում (էջ 47)՝ պայ ծառ– լու
սա վոր հո մա նի շային զույ գը, « Մայ րին» 
(էջ 71) բնագ րում՝ շքեղ– պերճ հո մա նի
շային զույ գը, գո ռոզ– մե ծա միտ –ինք նա
հա վան հո մա նի շային ե ռյա կը, « Հի վանդ 
դդ մի, կա ղամ բի և բժշ կի մա սին» (էջ 
80–81) բնագ րում՝ ա պա քին վել– լա վա նալ 
զույ գը, «Էս մի բուռն էլ թռ չուն նե րին» (էջ 
86–87) բնագ րում՝ ու տել– ճա շա կել– վայե
լել հո մա նիշ նե րի ե ռյա կը, պա տառ–կ տոր 
զույ գը, « Գա րունն ո ՞վ է բե րել» (էջ 90–91) 
բնագ րում՝ հո վիկ– զե փյուռ– զե փյու ռիկ, 
մեղ միկ–քն քուշ զույ գե րը, « Նա րե կը տի
ե զեր քում 1, 2» (էջ 103, 105) բնագ րում՝ 
թն դալ–դղր դալ, տի ե զե րա նավ–հր թիռ 
զույ գե րը, «Ա մե նատխ րա լին ու ա մե նաու
րա խա լին» (էջ 113–114) բնագ րում՝ ժպ
տալ–մ ռայլ վել, տխ րու թյուն –ու րա խու թյուն 
հա կա նիշ նե րը, ու րա խու թյուն– բերկ րանք 
հո մա նի շային զույ գը, «Ա ղավ նու եր գը» 
(էջ 116) բնագ րում՝ սա վառ նել–թռ չել զույ
գը, « Տիգ րանն Ա վա րայ րում» (էջ 124–125) 
բնագ րում՝ ծո վա նալ– շա տա նալ զույ գը, 
« Սա սուն ցի Դա վիթ» (էջ 130) բնագրում՝ 
ա հ– վախ զույ գը և այլն։ « Մայ րե նի 4» –ում 
[5] տր ված ե ն՝ «Շ նի կը» (էջ 31–32) բնագ
րում՝ մռայլ–տ խուր զույ գը, « Ծա ռի խնդ
րան քը» (էջ 34) բնագ րում՝ հով– զով բա
ռա զույ գը, « Սա սուն ցի Դա վիթ 1» (էջ 42) 
բնագ րում՝ ո սոխ–թշ նա մի, սլա նալ– սու րալ, 
շանթ– կայ ծակ, ծե րու նի –ալ ևոր, ա կանջ 
ա նել–լ սել հո մա նի շային բա ռա շար քե
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րը, « Մա տե նա դա րան» (էջ 49) բնագ րում՝ 
մա տե նա դա րան– ձե ռագ րա տուն զույ գը, 
« Խաչ քար» (էջ 53) բնագ րում՝ խո նարհ –
ըմ բոստ, խր թին– պարզ հա կա նի շային 
զույ գե րը, «Ա րա գա ծի աղ բյուր նե րը» (էջ 61) 
բնագ րում՝ ժիր– կայ տառ, գա լար վել–գ լոր
վել հո մա նի շային զույ գե րը, « Փոք րիկ 
հայ րե նա սե րը 2» (էջ 67–68) բնագ րում՝ 
փող– մե տա ղադ րամ–դ րամ հո մա նի շային 
ե ռյա կը, ան կիրթ –անգ րա գետ զույ գը, «Ազ
գային եր գը 1» (էջ 72) բնագ րում՝ Ե րասխ –
Ա րաքս, հան գիստ –անվր դով, պարզ–վ ճիտ 
բա ռա զույ գե րը, « Բա բե լո նի աշ տա րա կը» 
(էջ 79) բնագ րում՝ փառք– համ բավ բա ռա
զույ գը, « Մայ րե նի լե զու» (էջ 82) բնագ րում՝ 
քնք շանք–գգ վանք, ան շեջ–հր կի զուն բա
ռա զույ գե րը և այլն։ 

Ինչ պես եր ևում է բնագ րե րի բա ռե րի 
ձևաի մաս տային վեր լու ծու թյու նից, բո լորն 
էլ հո մա նիշ նե րի ու հա կա նիշ նե րի բա ռա
զույ գեր գտ նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե
ռում ե ն։ Եվ այս աշ խա տան քի ար դյու նա
վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ ա շա կեր տը տվյալ բա ռի նույն, մոտ 
կամ հա կա ռակ ի մաս տի գոր ծա ծու թյու
նը դի տար կում է հա մա տեքս տում, տար
բեր բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում, ո րով էլ 
նրան պարզ է դառ նում բա ռի նուրբ գոր
ծա ծու թյան, այս կամ այն հո մա նի շը ան
հրա ժեշ տա բար, ճիշտ և տե ղին գոր ծա
ծե լու կար ևո րու թյու նը։ Ու սուց չի ջանքե րը 
այս ա ռու մով նպա տա կային պետք է լի նեն։ 
Բա ռային աշ խա տան քի կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ 
ա շա կեր տին տես նել և գնա հա տել տա 
նույն բնագ րում, կուռ խոս քում հո մա նի
շային զույ գե րի դրս ևոր ման հնա րա վո
րու թյու նը, այ սինքն՝ ա շա կերտ նե րին ի 
սկզ բա նե պետք է վեր լու ծել և գոր ծա ծել 
կա րո ղա նալ սո վո րեց նել՝ միև նույն ժա մա

նակ սեր և հե տաքրք րու թյուն սեր մա նե լով 
բա ռի նկատ մամբ։ Այս պես՝ մեղմ– կա մա
ցուկ, հան դարտ– կա մաց, մեղ միկ–քն քուշ 
բա ռա զույ գե րը, ո րոնք մեզ հան դի պե ցին 
« Մայ րե նի 2» [3] և « Մայ րե նի 3» [4] դա
սագր քե րի բնագ րե րում, հո մա նի շային 
բա ռա շարք ե ն՝ մեղմ– մեղ միկ– կա մաց– 
կա մա ցուկ–քն քուշ– հեզ– հան դարտ, ո րոնց 
կա րող ե նք ա վե լաց նել նաև հան գիստ–
հ լու–հ նա զանդ հո մա նիշ նե րը, ու սուց չի 
ման րա մասն վեր լու ծու թյամբ, դրանց ո ճա
կան կի րա ռու թյան տար բե րու թյուն նե րը 
ցույց տա լու ման րա մասն աշ խա տան քով 
ե րե խան հաս կա նում, ը մբռ նում է, թե ի նչ է 
նշա նա կում բա ռե րը գոր ծա ծել մոտ կամ 
նույն ի մաս տով։ Նրա նում ձևա վոր վում է 
բա ռը գոր ծա ծե լու կա րո ղու թյու նը, քա նի 
որ գործ նա կա նում ի նքն է եզ րա հան գում
ներ կա տա րում, ե րբ տես նում է հո մա նիշ 
բա ռե րի կի րա ռու թյան բազ մա զա նու թյու
նը։ Հո մա նիշ նե րի դրս ևո րում նե րը ա շա
կեր տին ցույց տա լը կար ևոր ան հրա ժեշ
տու թյուն է նրա բա ռազ գա ցո ղու թյու նը 
նր բաց նե լու, բա ռա պա շա րը հարս տաց նե
լու, բա ռը կի րա ռել սո վո րեց նե լու ա ռու մով։ 
Մեղմ ձայն, կա մա ցուկ ա սել, հան դարտ 
իջ նել, կա մաց իջ նել, քն քուշ ծած կել, հեզ 
ծած կել, մեղ միկ շր շալ, քն քուշ ձայն բա
ռա կա պակ ցու թյուն նե րում ա շա կերտն ըն
կա լում է մեղմ բա ռի հո մա նի շային ո ճա
կան տար բեր ի րա ցում նե րը, նկա տում, որ 
դրանք ար տա հայ տու թյուն ներ են կազ մում 
և՛ գո յա կան նե րի, և՛ բայե րի հետ, նկա տում, 
որ դրանք ա ռնչ վում են ա սա ցա կան (ա սել, 
շր շալ) և կա տա րո ղա կան (իջ նել, ծած կել) 
բայե րին և դրանց ի մաս տով կապ վող գո
յա կան նե րին (ձայն)։ Մեղմ– կո պիտ հա
կա նի շային զույ գով էլ ա շա կեր տը նույն 
բնագ րում ըն կա լում է բա ռի՝ հա կա ռակ 
ի մաստ ցույց տա լու լեզ վա կան ի րո ղու թյու
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նը և սո վո րում դրա ի րա ցու մը խոս քում՝ 
մեղմ ա սել և կո պիտ ա սել։ Հո մա նիշ նե րի 
մի այլ շար քի դեպ քում պետք է ա շա կերտ
նե րին նկա տել տալ դրանց ի մաս տային 
սաստ կա ցու մը, որ այդ դեպ քում նույ նիսկ 
հո մա նի շային բա ռա շար քի ա ռա ջին և 
վեր ջին բա ռե րը կա րող են ի մաս տային 
սաստ կու թյամբ մի մյան ցից տար բեր վել։ 
Այս պես՝ բնագ րե րում հան դի պում են քա
մի– փո թո րիկ և հո վիկ– զե փյուռ– զե փյու
ռիկ հո մա նիշ նե րի շար քե րը։ Կա րե լի է 
ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կել բա ռե րը դա
սա վո րել ը ստ ո ւժգ նու թյան ա ճի՝ թույ լից 
ո ւժ գին տրա մա բա նու թյամբ։ Ա շա կերտ
ներն ա ռանց դժ վա րա նա լու դա կա րող 
են ա նել՝ հո վիկ– զե փյու ռիկ– զե փյուռ– քա
մի– փո թո րիկ՝ նկա տե լով հո վիկ և փո թո
րիկ հո մանիշ նե րի տար բե րու թյու նը, թեև 
սո վո րում են, որ դրանք ը նդ հան րա կան 
ի մաստ ու նե ցող բա ռեր ե ն։ Ե րբ ա շա
կերտ նե րը հա մոզ վա ծու թյամբ ա վար տեն 
այս աշ խա տան քը, ուսուց չի ա ռաջ նա հերթ 
խն դի րը պետք է լի նի ոչ թե բա վա րար
վա ծու թյու նը ար դյուն քից, այլ նրան ցից 
ա վե լին պա հան ջե լու պատ րաս տա կա
մու թյու նը. լրաց նել տվյալ հո մա նի շային 
շար քը՝ հա վե լած բա ռե րը ը ստ սաստ կու
թյան տե ղա վո րե լով։ Հա րա կից ա ռար կա
նե րից ձևա վոր ված բա ռա պա շա րը, այլ 
բնագ րե րից կա տա րած բա ռային աշ խա
տանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
մի ան գա մայն հեշ տու թյամբ հա մախմ բե
լու, մեկ տե ղե լու և ամ բող ջաց նե լու տվյալ 
բա ռա շար քը։ Բա ցի դրա նից՝ սա լա վա
գույն մի ջոցն է ստու գե լու, թե ա շա կեր տը 
յու րաց րել է այդ բա ռե րը, որ քա նով է այն 
ամ րագր ված և ակ տիվ նրա բա ռա պա շա
րում։ Նրանց մտա ծե լու, վեր հի շե լու, ի նք
նու րույն աշ խա տե լու մղող հնա րա վո րու
թյունն էլ կա պա հո վի ցան կա լի ար դյուն քը։ 

Սա կայն այս դեպ քում սա էլ բա վա րար 
չպետք է լի նի։ Ճիշտ պահն է, որ ու սու ցի չը 
նո րը սո վո րեց նի ա շա կերտ նե րին, քա նի 
որ նրանք այդ աշ խա տան քը կա տա րե լու 
բուռն գոր ծու նե ու թյան մեջ են, բաց ված 
և ըն կա լե լու պատ րաստ։ Աշ խա տան քում 
կենտ րո նաց վա ծու թյու նը օ ժան դա կում է, 
որ ե րե խան ան մի ջա պես յու րաց նի նո րը։ 
Ու սուց չի խնդիրն է ոչ մի այն ա շա կերտ նե
րի սո վո րա ծը հա մախմ բե լը, այլև նո րը ու
սու ցա նե լը, և դա կա տա րել ճիշտ տե ղում 
և ժա մա նա կին։ Ա հա այս դեպ քում, ա վե
լաց նե լով սյուք, սա մում, ցու նա մի, խոր
շակ բա ռե րը, դրանց բա ցատ րու թյուն նե րը 
տա լով, սաստ կու թյան աս տի ճա նը ներ կա
յաց նե լով ու բա ռա տետ րե րում ամ րագ րել 
տա լով, կամ բող ջա նան ա շա կերտ նե րի 
պատ կե րա ցում նե րը հո մա նի շային բա ռա
շար քի մա սին, ո րից հե տո նոր սո վո րած 
բա ռե րը կա րե լի է տե ղա վո րել հո մա նի
շային բա ռա շար քում՝ հո վիկ– զե փյու ռիկ– 
զե փյուռ– սյուք– քա մի– փո թո րիկ– հողմ–մր
րիկ– սա մում– ցու նա մի– խոր շակ, ա պա 
գոր ծա ծել բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում և 
նա խա դա սու թյուն նե րում։ Ու սու ցի չը բա
ցատ րում է, որ ցու նա մին ծո վային փո թո
րիկն է, սամու մը՝ ա նա պա տային, ա վա զոտ 
քա մին, խոր շա կը՝ ևս։ Գի տա տեխ նի կա
կան հե ղա փո խու թյուն նե րի գլխա պ տույտ 
զարգաց ման հո լո վույ թում ներ կայիս սե
րունդն այն քան տե ղե կաց ված է, որ պատ
րաստ է ան մի ջա պես ըն կա լե լու, սո վո րե լու 
այդ բա ռե րը։ Հնա րա վոր է, որ հա մա ցան
ցից, զա նա զան կի նո ֆիլ մե րից նա այդ 
ա մե նը տե սած լի նի, բայց ա նուն նե րը չի
մա նա։ Ուրեմն ճիշտ ժա մա նակն է նրանց 
այդ մա սին ծա նու ցե լու, որ պես զի հե տա
գա յում չտու ժի ա շա կեր տի նկա րագ րա
կան խոս քը, չկա ղի նրա՝ խոսք կազ մե լու և 
ար տա հայտ վե լու ու նա կու թյու նը։ 
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Մեկ այլ բնագ րից ա շա կեր տը սո վո րում է 
ի րեն ծա նոթ ու տել բա ռի վայե լել– ճա շա կել 
հո մա նիշ նե րը։ Ա շա կեր տի բա ռա պա շա րը 
զար գա ցում է ապ րում հենց այս պես. նա 
ըն կա լում է, որ ու տես տը ոչ մի այն ու տում 
են, ո րը բա ռի չե զոք ի մաստն է, այլև ճա շա
կում են, վայե լում են, ո րոնք բա ռի ա ռա վել 
խոր քային, քիմ քին հա ճե լին ցույց տվող 
ի մաստ ներն ե ն։ Ի նչ խոսք, բա ռային նման 
աշ խա տան քից հե տո կրտ սեր դպ րո ցա
կա նը պատ րաստ կլի նի հե տա գա յում ըն
կա լե լու և իր բա ռա պա շա րում ներ մու ծե լու 
նաև այս շար քի ևս մի հո մա նիշ՝ ըմբոշխ
նել բա ռը։ Կամ ի ՞նչ բա ռա պատ կեր է ա ռա
ջա նում, ե րբ ա շա կերտն ար տա բերում է 
ծո վա նալ– շա տա նալ հո մա նի շային զույ գը։ 
Ա կն հայտ է, որ այս աշ խա տան քով հղկ վում 
են նաև ա շա կերտ նե րի տա րա ծա կան, ծա
վա լային պատ կե րա ցում նե րը, և եր ևույթ
նե րի, ա ռար կա նե րի, օբյեկ տիվ աշ խար հի 
ըն կա լու մը նրան ցում ձեռք է բե րում որ պես 
այն ըն կա լե լու, հաս կա նա լու, ը մբռ նե լու և 
մտա ծա կա նը բա ռի նյու թա կան ի մաս տով 
կո չե լու ան հրա ժեշ տու թյուն։ 

Շատ կար ևոր աշ խա տանք է նաև նո րա
ծա նոթ բա ռե րի շուրջ կա տար վող աշ խա
տան քը։ Ու սուց չի և ա շա կեր տի հա մա տեղ 
աշ խա տան քի ար դյուն քում ա շա կեր տը 
դա սա գոր ծըն թա ցում ոչ թե մի այն պետք է 
ամ բող ջաց նի իր ի մա ցա ծը, այլ ե ղա ծին 
ա վե լաց նի նո րը, իր հա մար բա ցա հայ տի 
չի մա ցա ծը, ը նդ լայ նի բա ռա պա շա րն ի րեն 
մինչ այդ ան հայտ բա ռե րով։ Մայ րե նի ի 
բնագ րե րը հա րուստ են այ դօ րի նակ բա
ռամ թեր քով՝ ոս կե զօ ծել, ամ բա րել, խայ
տաբ ղետ, ճկ վել, տապ, գե ղա նի, խան ձա
րուր, ճեր մա կաթև, ոտ նա հա րել, դա րան, 
կխ տար, փար վել, հյուղ, ան պարտ, ժանտ, 
ռանչ պար, մաճ, նենգ, նեն գա բար, գրիչ 
(ձե ռա գիր մա տյան ար տագ րող), ծաղ կող 

(միջ նա դա րյան նկա րիչ), խր թին, հուռ
թի, հա կազ դել, հուժ կու, բազ մահն չյուն, 
մի ա հա մուռ, կե նա րար, սան դուղք, կալ
սել, բա րե կա մա բար, ար գելք, ծա նա կել, 
շա ռաչ, հոր ձանք, կրտ սեր, գե րա դա սել 
և այլն։ Դրան ցից մի մա սի բա ցատ րու
թյուն նե րը տր ված են տո ղա տա կում, մյուս 
մա սի շուրջ բա ցատ րա կան աշ խա տանք 
պետք է կա տա րի ու սու ցի չը՝ չան տե սե լով 
դրանք։ Մեր դա սալ սում նե րի ար դյուն
քում ա ռնչ վե ցինք մի տխուր ի րո ղու թյան։ 
Կային ուսու ցիչ ներ, որ այդ աշ խա տան քը 
թե րի է ին կա տա րում. նո րա ծա նոթ բա ռե րի 
մի մա սին ան դրա դառ նում է ին, բա ցատ
րում, ամ րագ րել տա լիս բա ռա տետ րե րում, 
բա ռային աշ խա տանք կա տա րում դրանց 
շուրջ, ի սկ նո րա ծա նոթ բա ռե րի մի մա սին 
էլ չէ ին ան դրա դառ նում ը նդ հան րա պես։ 
Սա նշա նա կում է, որ նմա նօ րի նակ մո
տե ցու մը քայլ առ քայլ ա շա կեր տի բա ռա
պա շա րում մի մեծ դա տար կու թյուն և ան
տար բե րու թյուն կա ռա ջաց նի բա ռի մաս տի 
հան դեպ։ Վերջ նար դյունքն այն կլի նի, որ 
ա շա կեր տի բա ռա պա շա րը տա րի քին հա
տուկ զար գա ցում չի ու նե նա, կմ նա աղ
քա տիկ, խոս քը չի զար գա նա, և չլուծ ված 
կմ նա տար րա կան դպ րո ցի կար ևո րա գույն 
խն դիր նե րից մե կը՝ ա շա կեր տին մա քուր, 
գրա գետ, հայե ցի խոսք սո վո րեց նե լու 
խնդի րը։ Այդ դեպ քում ու սու ցիչն էլ ի նչ պե՞ս 
է սա հուն խոսք պա հան ջե լու ա շա կեր
տից. չէ՞ որ ստի պում, պա հան ջում ես այն 
դեպ քում, ե րբ նրան տվել ես այդ ա մե նը։ 
Հա կա ռակն ան հնար է։ Ո ւս տի լա վա գույն 
ար դյունք ա պա հո վում է ու սուց չի ան մնա
ցորդ նվի րու մը իր աշ խա տան քին, այդ 
աշ խա տան քը խղ ճի մտոք կա տա րե լու և 
ար դյուն քի բերկ րան քը վայե լե լու հաս տա
տա կա մու թյու նը։ Ա ռանց ու սուց չի տրա
մադր վա ծու թյան և հմ տու թյան ա շա կեր տի 
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բա ռա պա շա րի զար գաց ման ու հարս տաց
ման գոր ծըն թացն ա նընդ հատ կկա սեց վի։ 

Բա ռա պա շա րի զար գաց ման և 
հարստաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րից մեկն էլ 
բա ռի ը նդ հան րա կան ի մաս տից մաս նա
վոր ի մաստ նե րին ան ցումն է և հա կա ռա կը։ 
Դա սա գոր ծըն թա ցում գրա կան– գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը լայն 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում նաև այս
պի սի օգ տա կար աշ խա տանք կա տա րե լու 
հա մար։ Այս պես՝ բնագ րե րում շատ են զա
նա զան ծա ռե րի տե սակ նե րը, դրանց մա
սին պատ մող զրույց ներն ու հե քի աթ նե րը։ 
Ամ բող ջաց նե լով ան ցա ծը՝ ու սու ցի չը ա շա
կերտ նե րի բա ռա պա շա րը այդ ա ռու մով 
խմ բա վո րե լու հա մար կա րող է ո ւղ ղոր դել 
նրանց « ծառ» ը նդ հա նուր ի մաս տից մաս
նա վո րին ան ցնե լու հա մար։ Եվ ա շա կերտ
նե րը կվեր հի շեն ու կթ վար կեն բնագ րե րում 
ի րենց սո վո րած ծա ռա տե սակ նե րը՝ ե ղև
նի, ու ռի, սո ճի, կե չի, բար դի, ծի րա նե նի, 
բա լե նի և այլն։ Ան տա րա կույս, սո վո րած ոչ 
բո լոր տե սակ ներն են հի շում ու թվար կում. 
ան հրա ժեշտ է ամ րապն դող աշ խա տանք։ 
Ու սու ցի չը կա րող է դա ա նել՝ ու սում նա
սի րած բնագ րի վեր նա գի րը հի շեց նե լով, 
ծա ռի հատ կա նիշ նե րը թվար կե լով, այն 
նկա րագ րե լով կամ կա պե լով ծա ռին ա ռնչ
վող որ ևէ հե րո սի ան վան կամ շր ջա սույ թի 
հետ, այդ ծա ռի մա սին հա նե լուկ ա սե լով. 
ը նտ րու թյու նը մեծ է, աշ խա տան քը՝ բո
վան դակ ու հե տաքր քիր։ Այ սինքն՝ պետք է 
գոր ծի դնել բո լոր մի ջոց նե րը, ո րոնք գոր
ծած վել են տվյալ բնագ րե րը վեր լու ծե լիս։ 
Նկա րագ րա կան այդ հի շե ցումն ան պայ
ման կօգ նի ե րե խա նե րին՝ թար մաց նե լու, 
ա վե լին՝ մնա յուն դարձ նե լու ան ցա ծը։ Այդ 
դեպ քում բա ռա շար քը կհա մալր վի կե ռա
սե նի, ձի թե նի, սո սի, մայ րի, կա ղա մա խի 
և այլ ծա ռա տե սակ նե րով։ Կամ ար հեստ –

ար հես տա վոր ը նդ հան րա կան ի մաս տից 
ա շա կեր տը նախ՝ զա նա զա նում է ար հես
տը ար վես տից, ա պա՝ ճա նա չում ար հես
տի տե սակ ներն ու նրանց տի րա պե տող 
մարդ կանց, սո վո րում նրանց ան վա նող 
բա ռե րը՝ քար տաշ, ոս կե րիչ, դար բին, 
հյուսն (կա հույ քա գործ), դեր ձակ, ներ կա
րար, կոշ կա րար, պատ շար (ո րմ նա դիր), 
ու սուց չի օգ նու թյամբ սո վո րում նոր բա
ռեր ու դրանց նշա նա կու թյու նը՝ կա վա
գործ (բ րուտ), ա պա կե գործ, փա կա նա
գործ, խա ռատ և այլն։ Այս աշ խա տան քը 
և՛ հե տաքր քիր է ե րե խա նե րին, և՛ հա ճե լի, 
և՛ բա ռա պա շա րը զար գաց նող։ Ի սկ ե րբ 
հա մա տեղ վում են օգ տա կարն ու հա ճե լին, 
մե ծա նում է աշ խա տան քի ար դյու նա վե
տու թյու նը։ Այս պի սի աշ խա տանք կա րե
լի է կա տա րել բնագ րե րի բո վան դա կու
թյուն նե րին հա մա հունչ թե մա տիկ խմ բեր 
կազ մե լով՝ թռ չուն նե րի, կեն դա նի նե րի տե
սակ ներ, նրանց մարմ նի մա սե րի ան վա
նու մը (մա գիլ, ճի րան, ճանկ, չանչ, սմ բակ, 
կճղակ, կն ճիթ, ժա նիք, եղ ջյուր, դմակ), 
բույ սե րի, թփե րի, ծա ղիկ նե րի, հա ցա բույ
սե րի տե սակ ներ, բնու թյան երևույթ ներ, 
կեն դա նի նե րի խմ բե րի ա նուն ներ, նվա գա
րան նե րի տե սակ ներ և այլն։ Այս մո տե ցու մը 
բա ցա ռիկ ար դյու նա վետ է ու սուց չի հա մար՝ 
ձևա վո րե լու, զար գաց նե լու և հարս տաց նե
լու ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը։

 Ե թե ը նդ հան րա կան ի մաս տից ա շա
կերտ նե րը վեր լու ծե լով ան ցում են կա տա
րում եր ևույթ նե րի, ա ռար կա նե րի մաս նա
վոր ի մաստ նե րին, ա պա պետք է մար զել 
նաև նրանց հա մադ րա կան կա րո ղու թյուն
նե րը ևս՝ բնագ րի շուրջ կա տար վող աշ
խա տանք նե րի ըն թաց քում հանձ նա րա
րե լով նաև եր ևույթ նե րի, ա ռար կա նե րի 
մաս նա վոր ի մաստ նե րից ամ բող ջաց նել 
ը նդ հան րա կան ի մաս տը։ Այս պես՝ «Օ շա
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կա նյան հյու րըն կա լու թյուն» [5, էջ 55–59] 
բնագ րի շուրջ ամ փո փիչ զրույց ան ցկաց
նե լիս ու սու ցի չը (Սիլ վա Սե րո բյան) հարց
րեց ա շա կերտ նե րին, թե ի նչ սնն դամ
թեր քով հյու րա սի րե ցին հյու րե րին, ի սկ 
ա շա կերտ նե րը թվար կե ցին՝ կաթ, կա րագ, 
պա նիր, մա ծուն, լա վաշ։ Հետ ևեց ու սուց
չի հար ցը՝ մեկ բա ռով ի նչ պե՞ս ան վա նել 
դրանք. պա տաս խանն է ր՝ գյու ղա կան բա
րիք ներ։ Ա հա ու րեմն ը նդ հան րա կա նից 
մաս նա վոր և մաս նա վո րից ը նդ հան րա
կան ի մաստ նե րի վեր լու ծու թյու նը նախ՝ 
զար գաց նում է ա շա կերտ նե րի վեր լու ծա
կան կա րո ղու թյուն նե րը, ա պա՝ խթա նում 
նրանց բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը։ 

Այս պի սով՝ ըն թերց վող բնագ րե րում 
հո մա նիշ նե րի, հա կա նիշ նե րի հայտ նա բե
րու մը, դրանց ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց
վող բա նա վոր և գրա վոր վար ժու թյուն նե

րի հա մա կարգ ված կա տա րու մը, ու սուց չի 
հմուտ, կազ մա կերպ ված և նպա տա կային 
աշ խա տան քը մեծ խթան ե ն՝ զար գաց նե
լու, հարս տաց նե լու ա շա կերտ նե րի բա
ռա պա շա րը, աս տի ճա նա բար հաս նե լու 
նրան, որ ա շա կեր տի կող մից բա ռե րի 
յու րա ցումն ար տա հայտ վի նրա թե՛ ա ռօ
րյա խոս քում, թե՛ դա սա գոր ծըն թա ցում, 
ծա ռայի նրա խոս քի զար գաց մա նը։ Այդ 
ի մաս տով մայ րե նի ի բո լոր բնագ րերն 
էլ հա րուստ բա ռամ թերք են պա րու նա
կում՝ ա շա կեր տին ու սու ցա նե լու, բա ռե րի 
խորհր դա վոր աշ խար հին ծա նո թաց նե լու, 
այդ աշ խար հի խորհր դա վոր ա րա հետ նե
րով հեշ տու թյամբ քայ լել տա լու, սա հուն, 
տպա վո րիչ խոսք կա ռու ցե լու և, վեր ջի վեր
ջո, մտա վոր ի նք նու րույն և ար գա սա բեր 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար՝ ա պա
հո վե լով ա շա կեր տի ան ձի զար գա ցու մը։ 
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И зу че ние си но ни мов и ан то ни мов как средст во обо га ще ния

лек си ко на млад ших школь ни ков
 Н. То ру нян

Од ним из нап рав ле ний обо га ще ния и раз ви тия лек си ки школь ни ков млад ше го воз
рас та яв ля ет ся ра бо та ус во е ния си но ни мов и ан то ни мов, ко то рая вы пол ня ет ся в те
че нии сло вар ной ра бо ты над текс том прак ти чес ким пу тем. В стат ье об суж да ют ся ряд 
под хо дов, комп лек то ва ю щих сис те му осу ществ ля е мых уп раж не ний, по нап рав ле нию 
си но ни мов и ан то ни мов.
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The study of synonyms and antonyms as a way of enriching

the vocabulary of students in a regular school 
N. Torunyan

One of the areas of enrichment and development of vocabulary younger pupils is the 
work of assimiliasion of synonyms and antonyms, wich is performed during the lexical work 
on the text in a practical way. The paper discusses a number of approaches completed with 
the system of exercises performed in the direction of synonyms and antonyms.
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 Շատ ե րա ժիշտ ման կա վարժ ներ ան
դրա դար ձել են ու սում նա կան սկզբ նա կան 
փու լի ման կա վար ժա կան խն դիր նե րին: 
Գ. Նեյ գաու զը նշել է.«Ու սու ցի չը, ո րը սո
վո րեց նում է ցան կա ցած ե րաժշ տա կան 
գոր ծի ք նվա գել, ա ռա ջին հեր թին պետք է 
լի նի «ե րաժշ տու թյան ու սու ցիչ», այ սինքն` 
բա ցատ րող, ո րը ստեղ ծա գոր ծու թյան բո
վան դա կու թյու նը հասց նում է ա շա կեր
տի գի տակ ցու թյա նը: Պետք է կա րո ղա
նա ե րաժշ տա կան կեր պար նե րով գրա վել 
ա շա կեր տին, հաս կա նա լի վեր լու ծու թյան 
են թար կել կա ռուց ված քը, այ սինքն` լի
նել տե սա բան` սոլ ֆե ջի ոյի, պո լի ֆո նի այի, 
հար մո նի այի, ե րաժշ տու թյան պատ մու
թյան և գոր ծի քի ու սու ցիչ» (3, 148): 

Ա շա կեր տի հետ աշ խա տե լու հիմ նա
կան խն դի րը և ու սուց ման մե թոդ նե րի 
ը նտ րու թյու նը կախ ված է նրա մտա վոր 
և ե րաժշ տա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րից, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան կա ռուց
ված քից: Ան կախ ու սուց ման մե թոդ նե րի 
բազ մա զա նու թյան, նպա տա կը պետք է 
մե կը լի նի` ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա փա
րի ճիշտ ը մբռ նու մը ու վե րար տադ րու մը, 
կա տար ման ժա մա նակ դաշ նա մու րի մոտ 
ա զատ և ան կաշ կանդ լի նե լը: Ա շա կեր տի 
ան հա տա կան և ե րաժշ տա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րի զար գա ցու մը ին տեն սիվ 
և հա ջո ղակ է, ե րբ ա ռա ջին քայ լե րից նա 
ու սուց չից դրա կան լից քեր է ստա նում, 
զար գաց նում ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա
կա յու թյու նը, զու գոր դա կան (ա սո թի ա տիվ) 
մտա ծո ղու թյու նը: 

Ու սուց ման ա ռա ջին շր ջա նում ե րե խայի 
հո գե բա նու թյան վրա մեծ ազ դե ցու թյուն 
ու նի ու սուց չի վե րա բեր մուն քը, նոր մի
ջա վայ րը, ան ծա նոթ խն դիր նե րը, ո րոնք 
դր վում են իր ա ռջև: Ու սուց չի հիմ նա կան 
նպա տակն է այդ նոր մի ջա վայ րը ա շա
կեր տի հա մար դարձ նել հար մա րա վետ և 
ցան կա լի, ստեղ ծել վս տա հու թյան ան հա
տա կան կապ և հե տաքրք րել ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցով:

Ա մեն մի ե րե խա յու րո վի է ըն կա լում 
աշ խար հը: Ի րա կա նու թյան ըն կա լու մը 
տե ղի է ու նե նում լսո ղա կան և տե սո ղա
կան հա մա կար գե րով հա վա սա րա պես: 
Ե րաժշ տա կան ու սուց ման մեջ ի հար կե 
ա ռաջ նայի նը լսո ղա կանն է: Ա ռա ջին ի սկ 
դա սե րից ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել` լսել 
սե փա կան կա տա րու մը, ձայ նի հն չո ղու
թյու նը, ու շա դիր և ճշգ րիտ կար դալ հե
ղի նա կային տեքս տը, աշ խա տել տեխ
նի կա կան դժ վա րու թյուն նե րի վրա: Այս 
խն դիր նե րը պետք է լու ծե լի լի նեն բո լոր 
ու սու ցան վող նե րի հա մար` ան կախ նրանց 
հնա րա վո րու թյուն նե րից:

Դաշ նա մուր նվա գել սո վո րեց նե լը 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց է: Նրա 
ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է ոչ մի
այն ա շա կեր տի ցան կու թյու նից և հնա րա
վո րու թյուն նե րից, այլ նաև ու սուց չի ճիշտ 
մո տե ցու մից: Սո վո րել կա րող են բո լո րը, 
բայց պար տա դիր չէ ա մեն մի ե րե խայի 
մեջ փնտ րել ա պա գա դաշ նա կա հար: 
Ե րաժշտու թյամբ զբաղ վե լն ան հրա ժեշտ 
է ա մեն մի ե րե խայի, այն օգ նում է ան հա

Ֆ ԼՈ ՐԱ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

 ԴԱՇ ՆԱ ՄՈՒՐ ՆՎԱ ԳԵԼ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆԵ ԼՈՒ
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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տի ը նդ հա նուր զար գաց մա նը, գե ղե ցի կը 
նկա տե լու ու նա կու թյա նը, զար գաց նում 
ճա շա կը և մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նում 
նրա հո գե բա նու թյան ձևա վոր ման վրա:

Ու սուց ման ա ռա ջին շր ջա նում կար ևոր 
գոր ծոն է ձեռ քի դր ված քը: Ամ բողջ ձեռ
քի ճկուն շար ժու մը` սկ սած ու սից մինչև 
մատ նե րը, պետք է լի նի ճիշտ կազ մա
կերպ ված: Դա եր կա րատև գոր ծըն թաց 
է, ո րը ա շա կերտ նե րի մոտ տևում է տա
րի ներ: Ա ռա ջին ի սկ հպ վող նո տա նե րից, 
ու սուց չի տեխ նի կա կան խն դիր նե րից մեկն 
է հետ ևել, որ պես զի ե րե խայի մոտ չա
ռա ջա նա լար վա ծու թյուն: Այն հե տա գա
յում կա տար ման ժա մա նակ բա վա կա նին 
տեխ նի կա կան խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում: 
Այդ պատ ճա ռով է խոր հուրդ տր վում դաշ
նա մուր նվա գել սո վո րե լը փոքր հա սա կից, 
ո րով հետև ա ռա վել հեշտ է աշ խա տե լը 
փոքր տա րի քի ե րե խա նե րի հետ: Փոք րիկ
նե րի մատ նե րի մե խա նի կա կան շարժ մա
նը օգ տա կար են մատ նե րի վար ժու թյուն
նե րը: Ե րե խան պետք է հաս կա նա, որ 
մատ նե րը ո ւղ ղա կի «քայ լում են» ստեղ նե
րի վրայով, դրա հա մար ա ռանձ նա կի ո ւժ 
և ե ռանդ պետք չէ գոր ծադ րել: Կար ևո րը 
մա տի և ստեղ նի հպ ման պահն է: Մա տի 
փա փուկ ծայ րը` «բար ձի կը», լավ է, ե րբ 
քնք շան քով է հպ վում ստեղ նին, ի նչ պես 
մի սի րե լի ի րի: Ե րբ մա տիկ նե րը դժ վա րա
նում են կանգ նել ստեղ նե րի վրա, քա նի որ 
ե րե խան պատ կե րաց նում է դա որ պես մի 
դժ վա րին գոր ծո ղու թյուն, ու սուց չի դե րն է 
օգ նել ա շա կեր տին` բռ նե լով ձեռ քը, օգ նե
լով մատ նե րի աշ խա տան քին, հա մո զե լով 
ե րե խային, որ դա բա վա կա նին հեշտ և 
հա ճե լի գոր ծըն թաց է, ո րից գե ղե ցիկ հնչյուն
ներ են դուրս գա լիս: 

Ստեղ ծա գոր ծու թյան կա տար ման 
ժա մա նակ կար ևոր է ձայ նի ար տա բե

րու մը: Ի նչ պես ա սել է հայտ նի դաշ նա
կա հար, ման կա վարժ Նա տան Պե րել
մանը. «Ե րաժշ տու թյան հա մար ձայ նը դա 
ա ռան ձին ստեղ ծա գոր ծու թյուն է, ո րն ու նի 
ճաշակ, գույն, մե ծու թյուն, գե ղեց կու թյուն, 
քաշ, եր կա րու թյուն, մի խոս քով՝ ա մեն 
ի նչ, որ կա րող է թույլ տալ ի րեն ե րա ժիշ
տը» (4, 1): Ճիշտ ձայ նի ար տա բե րու մը օգ
նում է տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան
դակության ար տա հայտ մա նը:

Փոքր ե րե խա նե րը շատ զգաց մուն
քային են, նե րըմբռ նու մով (ին տո ւի տիվ) 
զգում են տվյալ ե րաժշ տու թյան բնույ թը: 
Ե րբ ծա նո թաց նում ե նք ե րե խային որ ևէ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ, քն նարկ վում է 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բնույ թը: Ա վե լի վառ 
պատ կե րաց նե լու հա մար ու սու ցի չը, հաշ վի 
առ նե լով ե րե խայի կար ծի քը, ա շա կեր տի 
հետ մի ա սին հո րի նում են այդ ե րաժշ տու
թյան հա մար մի պատ մու թյուն: Ու սու ցի
չը կա րող է խնդ րել նաև, որ ե րե խան այդ 
ե րաժշ տու թյան կեր պար նե րին հա մա պա
տաս խան մի պատ կեր նկա րի, ո րը ա վե
լի տպա վո րիչ է դարձ նում ե րաժշտա կան 
նյու թի ըն կա լու մը: Այս ա մե նը իր հեր թին 
ա վե լի հե տաքր քիր է դարձ նում ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը: Ու սուց ման հենց սկզ բից 
ուսու ցի չը պետք է դաս տի ա րա կի ա շա կեր
տի մեջ պա հանջ կո տու թյուն սե փա կան 
աշ խա տան քի և կա տար ման նկատ մամբ: 
Դա ա սում է այն մա սին, որ ու սու ցի չը նախ 
պետք է լի նի պա հանջ կոտ իր աշ խա տան
քի հան դեպ: Ա մեն մի նոր ը նտր ված նյութ 
նվա գել ե րե խայի հա մար` ար տա հայ տիչ 
ցու ցադ րե լով նյու թի բնույթը և կեր պար
նե րը: Ցու ցադ րու մը կար ևոր է ոչ մի այն 
ե րե խայի ե րաժշ տա կան կեր պա րային, այլ 
նաև նրա մե խա նի կա կան զար գաց ման 
հա մար: Ցու ցադր ման ժա մա նակ ե րե խան 
ու շադ րու թյամբ նա յում է ու սուց չի մատ նե րի 
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աշ խա տան քին, ո րը հե տա գա յում փոր ձում 
է ըն դօ րի նա կել: Ա շա կեր տին համ բե րա
տա րու թյամբ հար կա վոր է բա ցատ րել, որ 
կար ևոր է ոչ մի այն հն չյու նի ար տա բե րու
մը, այլ նաև փոք րիկ մի մաս նիկ, ո րը կլի նի 
թե՛ դի նա միկ նշան, թե՛ դա դա րի նշան, թե՛ 
մա տադր ման և այլն: Մինչ մա տադր ման և 
այլ նշան նե րի գա ղա փա րին հաս նե լը փոր
ձում ե նք ե րե խային դարձ նել գրա գետ` նո
տագ րու թյան ա ռու մով: Նո տա նե րից ճիշտ 
ըն թերց ման կա րո ղու թյու նը ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում կար ևոր դեր ու նի: Շատ 
դեպ քե րում, ե րբ ա շա կեր տը ծա նոթ է լի
նում նո տագ րու թյա նը, նայե լով տեքս տին` 
տես նում է մի այն նո տա ներ` բաց թող նե լով 
ման րուք ներ: Ե րե խային հար կա վոր է սո
վո րեց նել, որ նայե լուց նկա տի ոչ մի այն նո
տան, այլև ի նչ պի սին է, ի նչ նշան կա վրան 
կամ կող քը, ի նչ պի սի ռիթ մա կան պատ կե
րով է գր ված: Պետք է սո վո րեց նել ա րագ 
և ճշգր տո րեն կար դալ տեքս տը: Այդ դեպ
քում ստեղ ծա գոր ծու թյուն ու սում նա սի րե լու 
հա մար եր կար ժա մա նակ չի պա հանջ վի: 
Տեքս տից ու շա դիր և ճշգր տո րեն կար դա
լը ժա մա նա կի ըն թաց քում ե րե խայի մոտ 
սո վո րու թյուն կդառ նա, ո րը հե տա գա յում 
նրան թույլ կտա հեշ տու թյամբ կա տա րել 
ըն թեր ցում տեքս տից, կզար գաց նի տե սո
ղա կան հա մա կար գը: 

Տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րի զար գաց ման հա մար մեծ նշա նա կու
թյուն ու նի նո տագ րու թյան մեջ նշ ված մա
տադրու մը պահ պա նե լու սո վո րու թյու նը: 
Նեյ գաու զը նշել է. «Ա մե նա լավ մա տադ
րու մն այն է, ո րը թույլ է տա լիս ճշգր տո րեն 
վե րար տադ րել տվյալ մե ղե դին իր բնույ
թուվ» (3, 124): Ե րբ ա շա կեր տը հեշ տու
թյամբ ղե կա վա րում է իր մատ նե րը, կա
րո ղա նում է ա րագ կար դալ մա տադ րու մը, 
ա րագ ա ռաջ է շարժ վում, և տեխ նի կա կան 

ու գե ղար վես տա կան ա ռու մով նա ար դեն 
տես նում, լսում է ամ բող ջա կան ե րաժշ
տու թյու նը: Մատ նե րը կար ծես ի րենք են 
վե րար տադ րում ե րաժշ տա կան պատ կե
րը: Այս աշ խա տան քը բա վա կա նին բարդ 
և դժ վա րին գոր ծըն թաց է հատ կա պես 
այն ե րե խա նե րի հետ, ո րոնք ա նու շա դիր 
են, ան կազ մա կերպ, սի րում են ա մեն ի նչ 
ա նել մո տա վո րա պես: Ա ռա ջին ի սկ դա
սե րից ու սու ցի չը ա շա կեր տին ծա նո թաց
նում է մա տադր ման սկզ բունք նե րի հետ: 
Մատ նե րը դա սա վո րում ե նք բնա կան հեր
թա կա նությամբ` բա ցատ րե լով, որ ի նչ պես 
ձայ ներն են հեր թա կա նու թյամբ շարժ վում, 
այն պես էլ մատ նե րը: Սա մա տադր ման 
հիմ նա կան օ րենքն է: Ձայ նե րը կա րող 
են նաև լի նել մի մյան ցից ո րո շա կի տա
րա ծու թյան վրա: Ձայ նե րը շատ են, ի սկ 
մատ նե րը` հին գը: Մե ղե դին կա տա րե
լիս ան հրա ժեշտ է մատ նե րի մտած ված և 
կազ մա կերպ ված դա սա վոր վա ծու թյուն, 
որ պես զի լի նի հար մար, ա ռանց ան բնա
կան ա վե լորդ շար ժում նե րի, հեշտ հիշ վող: 
Այն ե րե խա նե րը, ո րոնք չեն հաս կա նում 
կամ չեն ու զում հաս կա նալ, շատ են դժ վա
րա նում ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, նրանք 
չեն հասց նում զգալ մե ղե դի ա կան գի ծը, 
ո րով հետև ստիպ ված են լի նում փնտ րել 
ա մեն մի նո տան: Մատ նե րի հեր թա կա նու
թյամբ շարժ ման աշ խա տան քը կար գա
վո րե լու հա մար բա վա կա նին օգ տա կար 
են գամ մա նե րը: Դրանք սո վո րեց նում են 
մա տադր ման օ րենք նե րի ճիշտ պահ պա
նու մն ու ղիղ շարժ ման մեջ, ա կորդ նե րում, 
ար պե ջի ո նե րում, խրո մա տիկ գամ մա
յում: Կա տար ման ժա մա նակ մա տադր
ման օ րենք նե րը ճիշտ պահ պա նե լուց հե
տո մի այն ա շա կեր տի ա ռջև դնում ե նք 
մյուս խն դիր նե րը` կապ ված ձայ նի վե րար
տադր ման, ե րաժշ տու թյան նր բե րանգ նե
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րի (նյո ւանս նե րի), շեշ տադ րու թյան հետ: 
Ե թե չենք պա հան ջում ա շա կեր տից սկզ
բում սո վո րել մա տադ րու մը, հե տո մի այն 
դնում նոր խն դիր ներ, ա պա ար դյուն քը 
ան բա վա րար է ստաց վում, քա նի որ ե րե
խայի ու շադ րու թյու նը շեղ վում է մե կից 
մյու սին: Նա սկ սում է սխալ վել, շփոթ վել: 
Գամ մա նե րի վրա աշ խա տան քը օգ տա
կար է ոչ մի այն մա տադր ման սկզ բուն քը 
հաս կա նա լու, այլ նաև ե րե խայի տեխ նի
կա կան ա ճի հա մար: Դրան նպաս տում 
են նաև վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք ո ւղ ղա
կի ան հրա ժեշտ են ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում: Տեխ նի կա կան դժ վա րու թյուն ներ 
ա ռաջ են գա լիս հենց սկզ բից: Կա րե լի է 
թույ լատ րել, որ ա շա կեր տը, ու սուց չի օգ
նու թյամբ որ ևէ մա տային տեխ նի կա կան 
վար ժու թյուն հնա րի: Դա նաև զար գաց
նում է նրա ի նք նու րույ նու թյու նը հե տա գա 
աշ խա տան քում: Գամ մա նե րի աշ խա տան
քը կա րե լի է սկ սել մեկ օկ տա վայից, հե տո 
ան ցնել եր կու օկ տա վայի, ա վե լի ո ւշ՝ եր
րորդ, չոր րորդ դա սա րան նե րում, ան ցնել 
չոր սի: Եր կու օկ տա վա նվա գե լիս ե րե խան 
սո վո րում է կա պել ա ռա ջին օկ տա վան ե րկ
րոր դի հետ` ձեռ քե րի և ա ռա ջին մատ նե
րի ճկուն շարժ ման շնոր հիվ: Տեխ նի կայի 
զար գա ցու մը կա տա րո ղի ամ բող ջա կան 
ե րաժշ տա կան դաս տի ա րակ ման մասն է 
կազ մում, ո րի վրա հա տուկ աշ խա տան
քը չի հա կա դր վում ե րե խայի ը նդ հա նուր 
ե րաժշ տա կան ա ճին: Ա նհ րա ժեշտ տեխ
նի կա կան ա ճը` մատ նե րի ա րագ շար ժու
մը և նրանց հա մա ձայ նե ցու մը, հա մա պա
տաս խան մա տադր ման ը նտ րու մը, ձայ նի 
ճիշտ ար տա հան ման կա րո ղու թյու նը ձեռք 
են բեր վում ման րակր կիտ և քրտ նա ջան 
աշ խա տան քի հետ ևան քով: Այդ պատ ճա
ռով ե րե խային հար կա վոր է սո վո րեց նել, 
որ ե րաժշ տու թյամբ զբաղ վե լն ու ղղա կի 

զբաղ մունք չէ, այլ բա վա կա նին դժ վար 
աշ խա տանք: Տեխ նի կա կան հնարք նե
րին տի րա պե տե լու հա մար աշ խա տանքն 
սկս վում է նոն լե գա տո նվա գե լով, հե տո 
աս տի ճա նա բար ան ցնում է լե գա տոյի և 
ստա կատ տոյի: Մատ նե րը պա հան ջում են 
ա մե նօ րյա վար ժանք: Տեխ նի կայի հիմ քը 
դր վում է դպ րո ցում: Այդ հիմ քը մա տի և 
ստեղ նի շփ ման զգա ցո ղու թյան կա րո ղու
թյու նն է: Մա տի և ստեղ նի շփու մը կա րող է 
փոխ վել ը ստ ստեղ ծա գոր ծու թյան բնույ թի: 
Մատ նե րը պետք է ոչ թե հար վա ծեն կամ 
հրեն, այլ ներ քին զգա ցո ղու թյամբ կար
ծես թե « վերց նեն» ստեղ նը: Տեխ նի կա կան 
շար ժում նե րի տի րա պե տու մը կախ ված է 
ոչ մի այն ե րե խայի ֆի զի կա կան և հո գե
բա նա կան հատ կու թյուն նե րից, այլ նաև 
լսո ղու թյու նից և ռիթ մի զգա ցո ղու թյու նից: 
Հար կա վոր է ա շա կեր տին սո վո րեց նել 
զգալ շար ժու մը և մե ղե դու ու ժեղ մա սե րը` 
չկորց նե լով դրանք դա դար նե րի ժա մա
նակ: 

Տեխ նի կայի զար գաց ման գոր ծում մեծ 
տեղ են զբա ղեց նում է տյուդ նե րը: Ման կա
վար ժը ե րե խայի հետ տար վա ըն թաց քում 
հնա րա վո րինս շատ է տյուդ ներ պետք է 
ան ցնի: Ա շա կեր տի հետ ստեղ ծա գոր ծու
թյան վրա աշ խա տան քը հար կա վոր է սկ
սել դան դաղ տեմ պում: Ի նչ քան դժ վար լի
նի տեխ նի կա կան հատ վա ծը (պա սա ժը), 
այն քան ա վե լի դան դաղ է պետք այն սո
վո րել, ո րով հետև նա դեռ չու նի ո րո շա կի 
փոր ձա ռու թյուն և վերց նում է ոչ հա մա պա
տաս խան ա րա գու թյուն (տեմպ), սկ սում է 
նվա գել սխալ նո տա ներ, սխալ մատ ներ, 
և ի նչ քան շատ է այն կրկ նում, այն քան 
դժ վար է լի նում դրանք ո ւղ ղե լը, ի սկ ե թե 
հա մա պա տաս խան տեմպ է վերց նում, ո րի 
ժա մա նակ կա րող է ճիշտ նայել և՛ նո տա
նե րը, և՛ մատ նե րը, ա պա աշ խա տան քը 
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ա վե լի ար դյու նա վետ է լի նում: Դրա նից հե
տո կա րե լի է ան ցնել ա վե լի ա րագ տեմ պի: 
Եր կար ժա մա նակ ա նընդ հատ դան դաղ 
նվա գել ն էլ սխալ է, ո րով հետև ե րե խայի 
ձեռ քե րը ու մատ նե րը սո վո րում են այդ 
դան դաղ շար ժում նե րին, և հե տո դժ վար է 
լի նում շար ժում նե րը ա րա գաց նե լը: Նվա
գե լով մի քա նի ան գամ դան դաղ` կա րե լի է 
աս տի ճա նա բար ա րա գաց նե լով հաս նել 
իս կա կան տեմ պին, ի սկ ե թե այս փոր ձը 
ան հա ջո ղու թյան է մատն վում, հար կա
վոր է նո րից տեմ պը դան դա ղեց նել, և այդ 
ճա նա պար հն ան ցնել նո րից: Ե րբ նյու թը 
պատ րաստ է, ա նընդ հատ ա րագ այն կա
տա րե լը վտան գա վոր է, ո րով հետև ամ
բողջ ար ված աշ խա տան քը կփ չաց նենք: 
Չպետք է մո ռա նալ պատ րաստ նյու թը մի
ջին տեմ պով շա րու նակ աշ խա տե լու մա
սին: Որ պես զի աշ խա տան քը լի նի ա վե լի 
մտած ված, պետք չէ օգ տա գոր ծել ա մե
նաու ժեղ հն չո ղու թյու նը` ֆոր տե կամ ֆոր
տի սի մո, այլ կա տա րել մեց ցո ֆոր տե կամ 
նույ նիսկ մեց ցո պի ա նո, և վեր ջա պես, 
եր կա րատև չա նել այդ աշ խա տան քը, որ
պես զի չվե րած վի մե խա նի կա կան հն չո ղու
թյան, ի սկ այն հատ ված նե րը, ո րոնք պետք 
է հա մա չափ կա տար վեն, ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ կա րե լի է պա րա պել շատ մեղմ. 
դա ձեռ քե րին տա լիս է հանգստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն, թույլ է տա լիս աշ խա

տել գույ նե րի վրա: Գույ նե րի օգ տա գոր ծու
մը տեխ նի կա կան աշ խա տան քին տա լիս է 
գե ղար վես տա կան բնույթ և տեխ նի կա կան 
վս տա հու թյուն: Տեխ նի կա կան աշ խա տան
քը հար կա վոր է ան պայ ման ա վար տել իր 
վեր ջին փու լում: Դա գե ղար վես տա կան 
մշա կումն է, ո րը տա լիս է վերջ նա կան և 
ամ բող ջա կան վս տահ կա տա րում: Գե ղար
վես տա կան աշ խա տան քը կա տա րե լիս 
ու շադ րու թյու նը պետք է կենտ րո նաց նել 
ձայ նի և նրա ար տա բեր ման խն դիր նե
րի վրա: Քա նի որ դաշ նա մու րը ստեղ նա
հար վա ծային գոր ծիք է, կա տա րո ղից պա
հանջ վում է լսո ղու թյան կենտ րո նա ցում, 
որ պես զի ստեղ նի ձայ նը կա րո ղա նա ա վե
լի եր գային հն չո ղու թյան հասց նել: Դրան 
նպաս տում է նաև գոր ծի քի ձայ նային հնա
րա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստեղ ծա գոր
ծա բար մո տե նալու խնդ րին: Ը նդ հան րա
պես դժ վար է ե րե խային բա ցատ րել ձայ
նար տա բեր ման գա ղա փա րը բա ռե րով, 
քա նի որ կան նր բու թյուն ներ, ո րոնք պետք 
է ին քը լսի և զգա, կամ էլ այդ վի ճա կին 
հաս նե լու հա մար բա վա կա նին եր կար ճա
նա պարհ ան ցնի:
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 Ме то ди чес кие за да чи в про цес се пре по да ва ния иг ры на фор те пи а но
Ф. Аве ти сян

В этой стат ье под нят воп рос о вза и мо от но ше ни ях учи те ляу че ни ка. Учи тель нап рав
ля ет на чи на ю ще го уче ни ка, про яв ля ет ин ди ви ду аль ный под ход в за ви си мос ти от его 
умст вен ных и фи зи чес ких спо соб нос тей и раз ви ва ет твор чес кое во об ра же ни е. Ос нов
ная цель учи те ля – за ин те ре со вать уче ни ка учеб ным про цес сом и соз дать ин ди ви ду аль
ную на дёж ную связь с уче ни ком.

Methodical Task’s in Teaching of the Piano Playing
F. Avetisyan

Teacher – Student interrelations are raised in the article. The teacher directs the begin
ners, shows individual approach depending on their mental and physical abilities and devel
ops their creative imagination. The teacher’s main goal is to make the student get interested 
in the learning process and create individual reliable ties between them.
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 На чи ная с се ре ди ны XIX сто ле тия боль
шое ко ли чест во исс ле до ва ний бы ло пос вя
ще но меж по лу шар ной ас сим мет рии моз га. 
Под функ ци о наль ной ас сим мет ри ей моз га 
по ни ма ют та кое не ра венст во боль ших по
лу ша рий, при ко то ром в от но ше нии од них 
функ ций глав ным ока зы ва ет ся ле во е, а 
дру гих – пра вое по лу ша ри е. 

Нес мот ря на мно го чис лен ные исс ле до
ва ни я, проб ле ма меж по лу шар ной ас сим
мет рии до сих пор вол ну ет уче ных раз ных 
ст ран, так как в проб ле ме ру кос ти, ко то рая 
яв ля ет ся вы ра же ни ем функ ци о наль ной 
ас сим мет рии моз га, до сих пор мно го за га
доч но го и не по нят но го. Она предс тав ля ет 
боль шой ин те рес для ши ро ко го спект ра 
уче ных։ ней ро би о ло гов и пси хо ло гов, эмб
ри о ло гов, ге не ти ков, эво лю ци о нис тов и 
ант ро по ло гов, со ци о ло гов и пси хи ат ров и 
очень важ на для ме ди ков и пе да го гов. 

Ле во ру кость вар ьи ру ет в раз ных по пу
ля ци ях։ по од ной свод ке – от 1 до 18%, по 
дру гой – от 1 до 30%. Нап ри мер, в 80е 
го ды ле во ру ких в Лу ганс ке бы ло 3.2%, в 
Моск ве – 3.4%, в Ар ме нии – 6%. 

С ре ди де тей двух пра во ру ких ро ди те
лей ле во ру ки 2%, ес ли один ро ди тель ле
во рук – 17%, оба ро ди те ля – 46%. Мно го 
ле во ру ких сре ди близ не цов, око ло 20%. 
Есть дан ны е, что по яв ле нию ле во ру кос ти 
мо жет спо собст во вать по вы шен ное вы де
ле ние тес тос те ро на в эмб ри о наль ном раз
ви ти и.

П роб ле ма ле во ру кос ти тес но свя за на 

со мно ги ми важ ней ши ми по ве ден чес ки ми 
и пси хи чес ки ми осо бен нос тя ми че ло ве ка.

И мен но по э то му, в про цес се обу че ния и 
вос пи та ния нуж но учи ты вать пси хи чес кие 
и по ве ден чес кие осо бен нос ти де тей с раз
ным ти пом функ ци о наль ной ор га ни за ции 
двух по лу ша рий моз га։

 до ми ни ро ва ние ле во го по лу ша рия – 
сло вест ноло ги чес кий ха рак тер поз на ва
тель ных про цес сов,

 до ми ни ро ва ние пра во го по лу ша рия – 
конк рет нооб раз ное мыш ле ни е,

 от сутст вие яр ко вы ра жен но го до ми
ни ро ва ния од но го из по лу ша рий (рав но
по лу шар ные лю ди).

 Меж по лу шар ная ас сим мет рия яв ля ет
ся од ним из сос тав ля ю щих ин ди ви ду аль
ноти по ло ги чес ких осо бен нос тей ре бен ка, 
она оп ре де ля ет осо бен нос ти восп ри я ти я, 
за по ми на ни я, ст ра те гию мыш ле ни я, эмо
ци о наль ную сфе ру че ло ве ка. Так, счи та ет
ся, что у пра во по лу шар ных ин фор ма ци я, 
пос ту па ю щая в мозг сна ча ла син те зи ру ет
ся, по том ана ли зи ру ет ся. А у ле во по лу шар
ныхна о бо рот, сна ча ла про ис хо дит ана лиз, 
по том син тез ин фор ма ци и. Сле до ва тель
но, для пра во по лу шар ных (лев ша) бо лее 
оп ти маль ным яв ля ет ся ин дук ци он ный ме
тод обу че ни я, для ле во по лу шар ных – де
дук ци он ный ме тод. 

Од на ко, пе да го ги в сво ей прак ти чес кой 
де я тель нос ти ред ко учи ты ва ют ин ди ви ду
аль ноти по ло ги чес кие осо бен нос ти де тей.

 Ве ли кий русс кий пе да гог К.Д. У шинс

ПАР ГЕВ ГЕ ВОР ГЯН 

АР МИ НЕ ГЕ ВОР ГЯН

О СО БЕН НОС ТИ МЕ ТО ДИ КИ ОБУ ЧЕ НИЯ
И ВОС ПИ ТА НИЯ ПРА ВО ПО ЛУ ШАР НЫХ ДЕ ТЕЙ
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кий пи сал։ «Ис кусст во вос пи та ния име ет ту 
осо бен ность, что поч ти всем оно ка жет ся 
де лом зна ко мым и по нят ным, а иным да
же де лом лег ким – и тем по нят нее и лег че 
ка жет ся оно, чем ме нее че ло век с ним зна
ком те о ре ти чес ки или прак ти чес ки. Поч
ти все приз на ют, что вос пи та ние тре бу ет 
тер пе ни я; не ко то рые ду ма ют, что для не го 
нуж ны врож ден ная спо соб ность и уме ни е, 
т.е. на вык; но весь ма нем но гие приш ли 
к убеж де ни ю, что кро ме тер пе ни я, врож
ден ной спо соб нос ти и на вы ка не об хо ди мы 
еще и спе ци аль ные зна ни я...» (3, 7).

 Бе зус лов но, под эти ми спе ци аль ны
ми зна ни я ми под ра зу ме ва ют ся зна ния об 
фи зи о ло гии и пси хо ло гии ре бен ка, об воз
раст ных осо бен нос тях функ ци о наль но го 
и пси хи чес ко го раз ви тия де тей, об ин ди
ви ду аль ноти по ло ги чес ких осо бен нос тях 
де тей.

 Не имея этих зна ний пе да гог час то не 
толь ко не спо собст ву ет раз ви тию де тей, 
но и на но сит вред как их фи зи чес ко му, так 
и пси хи чес ко му здо ров ью. Итак, ка ко вы 
же осо бен нос ти обу че ния пра во по лу шар
ных де тей.

Д ля пра во по лу шар ных де тей ха рак тер
но це лост ное восп ри я тие ми ра, об раз ное 
мыш ле ни е. По э то му обу че ние та ких де тей 
долж но про хо дить че рез твор чест во, об ра
зы, по ло жи тель ные эмо ци и, дви же ни е.

 Ро ди те лям не об хо ди мо знать, что ран
нее обу че ние пись му и чте нию ле во ру ких 
де тей, осо бен но с за держ ка ми ре че во го 
раз ви ти я, мо жет при вес ти к за держ ке раз
ви ти я.

Ес ли срав нить пра во по лу шар ных де тей 
обо их по лов, то у маль чи ков асим мет рия 
вы ра же на силь не е, функ ци о наль ная спе
ци а ли за ция по лу ша рий про ис хо дит рань

ше, мо зо лис тое те ло, ко то рое со е ди ня ет 
по лу ша ри я, со дер жит мень ше во ло кон, 
то есть, меж по лу шар ное вза и мо дейст вие 
раз ви то сла бо, и это яв ля ет ся при чи ной 
мно гих школь ных не у дач. При лю бой ас си
мет рии по лу ша рий не об хо ди мым ус ло ви ем 
вы со кой ин тел лек ту аль ной ак тив нос ти ре
бен ка, ус пеш но го обу че ния и вы со кой ст
рес со ус той чи вос ти яв ля ет ся пол но цен ное 
раз ви тие меж по лу шар но го вза и мо дейст
ви я. По э то му, при под го тов ке маль чи ков к 
шко ле нуж но боль шее вни ма ние об ра щать 
на раз ви тие их мо зо лис то го те ла, чем при 
под го тов ке де во чек.

Сов ре мен ное об ра зо ва ние ори ен ти ро
ва но, преж де все го, на ле во по лу шар ных 
де тей. (2, 26)  Са мы ми ус пеш ны ми в сов
ре мен ной сис те ме об ра зо ва ния яв ля ют ся 
ле во по лу шар ные де воч ки, а пра во по лу
шар ные маль чи ки боль ше все го под вер
же ны школь ной де за дап та ции и ст рес сам. 
Сей час прак ти ку ет ся обу че ние с шес ти 
лет. Од на ко тра ди ци он ная сис те ма об ра
зо ва ни я, не учи ты ва ю щая функ ци о наль
ную ас си мет рию по лу ша рий го лов но го 
моз га, де ла ю щая упор на раз ви тие ле во
по лу шар ных функ ций, яв ля ет ся при чи ной 
нев ро зов. Иног да ро ди те ли и пе да го ги 
рас це ни ва ют та кое сос то я ние как от сутст
вие соз на тель ной ре гу ля ции по ве де ния и 
уси ли ва ют тре бо ва ни я. В этом слу чае ре
бе нок пе рес та ет ус ва и вать всю зна ко вую 
ин фор ма ци ю; « не ви дит», « не слы шит», 
пос то ян но ис пы ты ва ет ус та лость. В этом 
про яв ля ет ся за щит ная функ ция пра во го 
по лу ша ри я, не до пус ка ю ще го осоз на ния 
неп ри ем ле мых для не го пе ре жи ва ний. В 
этом воз рас те же ла тель но не ста вить оце
нок и вся чес ки по ощ рять за дос тиг ну тые 
ус пе хи.
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И так, неп ра виль но по доб ран ная ме
то ди ка вли я ет на ус пеш ность обу че ни я, 
при во дя к не у да чам. Школь ные же не у да
чи яв ля ют ся важ ней шим ст рес со ген ным 
фак то ром для пра во по лу шар ных де тей, 
при во дя иног да к раз ви тию нев ро зов. 
Осо бен нос ти меж по лу шар но го вза и мо
дейст вия сле ду ет учи ты вать на всех эта пах 
уро ка. Из вест но, что ус пеш ность обу че
ния за ви сит от фор ми ро ва ния по зи тив ной 
мо ти ва ции к уче ни ю. Для пра во по лу шар
ных уче ни ков важ ным яв ля ет ся са мо ре а
ли за ция в лич ност ном пла не, ав то ри тет в 
клас се (со ци аль ные мо ти вы), для ле во по
лу шар ных при су ща пот реб ность в пос то
ян ной умст вен ной де я тель нос ти.

П ри оце ни ва нии уча щих ся для пра во
по лу шар ных луч ше ис поль зо вать воп ро сы 
отк ры то го ти па, для ле во по лу шар ных зак
ры то го ти па.

С ле ду ет от ме тить, что ле во ру кость  это 
не прос то пре и му щест вен ное вла де ние ле
вой ру кой, но от ра же ние меж по лу шар ной 
асим мет ри и, от лич ное от пра во ру ких расп
ре де ле ний функ ций меж ду пра вым и ле
вым по лу ша ри я ми го лов но го моз га. (1, 85)

 По э то му, на ря ду с тер ми ном «п ра во по
лу шар ны е» в ка чест ве си но ни ма ис поль
зу ет ся тер мин « ле во ру ки е». Сле ду ет от ме
тить, что спе ци фи чес ким фак то ром рис ка 
для ле во ру ких яв ля ет ся толь ко пе ре у чен
ное лев шест во.

С ле ду ет за ме тить, что зри тель ноп
рост ранст вен ные функ ции у лев шей так 
же, как у пра во ру ких, вы пол ня ют ся пра
вым по лу ша ри ем, а со от ветст ву ю щие за
да ния луч ше вы пол ня ют ся ле вой ру кой. 
Пе ре у чи ва ние ле во ру ко го ре бен ка час то 
ска зы ва ет ся не толь ко на ре че вых, но и на 
зри тель ноп рост ранст вен ных спо соб нос

тях, так как уг не та ют ся функ ции пра во го 
по лу ша ри я. При этом ст ра да ют зри тель
нод ви га тель ные ко ор ди на ци и, уме ние 
ана ли зи ро вать прост ранст вен ные со от но
ше ния об ъек тов, ос лаб ля ет ся вни ма ни е, 
рез ко за мед ля ет ся темп ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти. На ру ше ние вс ледст вие пе
ре у чи ва ния ба лан са по лу ша рий при во дит 
к не ус той чи вос ти пси хи чес кой де я тель
нос ти. В ко неч ном сче те это обус лов ли ва
ет труд нос ти в учеб ной де я тель нос ти, осо
бен но в пись ме, ри со ва ни и, ма те ма ти ке. У 
пе ре у чен ных лев шей не ред ко воз ни ка ют 
нев ро зы. На и бо лее час то вст ре ча ю щи е ся 
про яв ле ния нев ро ти чес кой симп то ма ти ки 
у пе ре у чен ных ле во ру ких де тей։

• на ру ше ние сна
• на ру ше ние ап пе ти та
• го лов ные бо ли
• ст ра хи
• эну рез
• за и ки ва ни е
• ти ки, на вяз чи вые дви же ни я
• по вы шен ная воз бу ди мость, разд

ра жи тель ность

 По э то му так важ но еще до шко лы оп ре
де лить ве ду щую ру ку. Для это го ис поль зу
ют тес ты, со дер жа щие иг ро вые за да ни я, 
по доб ран ные с уче том спо со бов ма ни пу
ли ро ва ни я, свойст вен ных де тям дош коль
но го и млад ше го школь но го воз рас та. Ру
кость оп ре де ля ет ся пре и му щест вен ным 
ис поль зо ва ни ем той или иной ру ки при 
ма ни пу ли ро ва нии пред ме та ми. 

Ле во ру ким счи та ет ся ре бе нок, ча ще ис
поль зу ю щий ле вую ру ку. Ес ли та кой ре бе
нок бе рет руч ку в ле вую ру ку и пы та ет ся 
пи сать ею, не це ле со об раз но его пе ре у чи
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вать и зас тав лять пи сать пра вой ру кой. 
Пе ре у чи ва ние от ри ца тель но ска зы ва ет ся 
на фор ми ро ва нии функ ци о наль ных сис
тем раз ви ва ю ще го ся моз га. Но да же ес
ли ре бе нок пра во ру кий, но ри су ет ле вой 
ру кой и ка чест во ри сун ка вы ше, чем при 
ри со ва нии пра вой ру кой, не сле ду ет при
нуж дать его пи сать пра вой ру кой (в том 
слу ча е, ес ли он сам пы та ет ся пи сать ле
вой).

 Го во ря об осо бен нос тях обу че ния пра
во по лу шар ных де тей, не об хо ди мо от ме
тить осо бен нос ти обу че ния пись му и чте
нию ле во ру ких де тей.

П ред по ла га ет ся, что имен но не дос та
точ ная спе ци а ли за ция ле во го по лу ша ри я, 
то есть вы пол не ния им и ре че вых, и зри
тель ноп рост ранст вен ных функ ций, при
во дит к труд нос тям обу че нию пись му и 
чте ни ю. Ка те го ри чес ки нель зя тре бо вать 
от ле во ру ко го ре бен ка бе зот рыв но го пись
ма. У ле во ру ких де тей го раз до ча ще, чем 
у пра во ру ких, от ме ча ет ся весь комп лекс 
труд нос тей пись ма։ на ру ше ние по чер ка, 
зер каль ное пись мо, неп ра виль ное на чер
та ние букв, оп ти чес кие ошиб ки и др.

 Ле во ру ких де тей от ли ча ет бо лее мед
лен ный темп пись ма и по э то му их ни в ко
ем слу чае нель зя то ро пить. Во об ще обу че
ние пись му про цесс не толь ко дли тель ный 
(на вык пись ма фор ми ру ет ся лишь к 910 
го дам), но и чрез вы чай но мно го ком по
нент ный; на что долж ны об ра тить вни ма
ние учи те ля на чаль ных клас сов.

Т руд нос ти лев шей при обу че нии чте
нию так же мо гут быть свя за ны с на ру ше
ни я ми прост ранст вен но го восп ри я тия или 
зер каль ным восп ри я ти ем. Это мо гут быть 
и за ме ны букв близ ки ми по кон фи гу ра
ци и, пе рес кок че рез ст ро ку и то му по доб

ные на ру ше ни я.
От ме тим, что у ле во ру ко го ре бен ка (как 

и лю бо го пра во ру ко го) мо гут быть сво и, 
су гу бо ин ди ви ду аль ные труд нос ти, свои 
ос лож не ния в про цес се уче бы, что тре бу
ет от ро ди те лей и пе да го гов конк рет но го 
под хо да к каж до му ре бен ку.

Ис хо дя из это го, что ле во ру кий ре
бе нок, как пра ви ло, воз бу дим, быст ро 
утом ля ет ся, не об хо ди мо выст ро ить день 
ре бен ка та ким об ра зом, что бы не бы ло 
пе рег руз ки и пе ре у том ле ни я.

О боб щая вы ше из ло жен ное от ме тим, 
что։

   Ле во ру кость са ма по се бе не па то ло
ги я, а один из воз мож ных ва ри ан тов нор
мы.

 Ле во ру кий ре бе нок очень ра ним и 
тре бу ет бе реж но го от но ше ни я, вни ма тель
но го и доб ро го,

 У ле во ру ко го ре бен ка есть осо бен нос
ти раз ви ти я, ко то рые не об хо ди мо учи ты
вать в про цес се обу че ния и вос пи та ни я.

 Как уже от ме ча лось, для ус пеш но
го осу ществ ле ния той или иной де я тель
нос ти не об хо ди мы спе ци аль ные зна ни я. 
Спе ци аль ные зна ния (по фи зи о ло ги и, 
пси хо ло ги и, пе да го ги ке) не об хо ди мы и 
для пра виль ной ор га ни за ции учеб новос
пи та тель ной ра бо ты с ле во ру ки ми деть ми. 
Нас коль ко учи те ля ком пе тент ны в этом 
воп ро се мы ре ши ли вы я вить че рез оп рос. 
В оп ро се при ня ли учас тие 25 учи те лей на
чаль ных клас сов из 3х школ. В 23 клас сах 
из 25и бы ли ле во ру кие уча щи е ся. Об щее 
чис ло ле во ру ких – 56 че ло век или 7,9% от 
об ще го чис ла уча щих ся.

 На пос тав лен ные воп ро сы։ ка кие проб
ле мы за ме ча е те у ле во ру ких де тей, ка кие у 
них труд нос ти пись ма и чте ни я, про яв ля
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е те ли осо бый под ход к по доб ным де тям, 
есть ли пе ре у че ние ле во ру кие в ва шем 
клас се, оз на ком ле ны ли ро ди те ли ле во
ру ких де тей об осо бен нос тях их обу че ния 
и вос пи та ния по лу че ны фор маль ны е, по
верх ност ные от ве ты, что го во рит о не

дос та точ ной пси хо ло гопе да го ги чес кой и 
ме то ди чес кой под го тов ке учи те лей к ра бо
те с пра во по лу шар ны ми деть ми. Дан ный 
фак тор не об хо ди мо учи ты вать, как в сис
те ме под го тов ки, так и пе ре под го тов ки пе
да го ги чес ких кад ров.
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Աջ կի սագն դային ե րե խա նե րի ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան

մե թո դի կայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը
Պ. Գևոր գյան, Ա. Գևոր գյան

 Հոդ վա ծում հեն վե լով աջ կի սագն դային (ձախ լիկ) ե րե խա նե րի բնու թագ րի վրա՝ դի
տարկ վում են նրանց ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

The peculiarities of the methods of training and upbringing

of right hemisphere children
P. Gevorgyan, A. Gevorgyan

The article studies the peculiarities of training and upbringing of right hemisphere (left
handed) children awording to their description.



227

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

  Մաս նա գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ 
«ունկնդ րու թյուն» հաս կա ցու թյու նը և եզ
րույ թը մի ան շա նա կո րեն չեն ըն կալ վում և 
հա ճախ եր կա կի մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
տե ղիք են տա լիս։ Բա նա վոր խոս քի պա
րա գա յում, ո մանք այդ հաս կա ցու թյա նը 
վե րագ րում են մի այն լսե լու, մյուս նե րը` լսե
լով նաև հաս կա նա լու գոր ծա ռույթ ներ։ Այդ 
նկա տա ռու մով Ե. Ի. Պա սո վը բա նա վոր 
խոս քը լսե լու պրո ցե սը ո րա կում է «լ սել» և 
«ունկնդ րել» տար բեր եզ րույթ նե րով, քա նի 
որ «լ սել», ը ստ նրա, չի նշա նա կում լսա ծը 
նաև հաս կա նալ, մինչ դեռ` «...ո ւնկնդ րե լը` 
լսե լով հաս կա նա լը կամ խոս քը հաս կա
նալն է» (16, 160)։ Սա կայն խնդ րո ա ռար կա 
հաս կա ցու թյան ձևա կեր պու մը միշտ չէ, որ 
պայ մա նա վոր ված է դրա է ու թյամբ։ Հայտ
նի է, որ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ հա ճախ ա ռաջ նորդ վում են այս կամ 
այն լեզ վում այն գոր ծա ծե լու ըն դուն ված 
նոր մով։ Մաս նա վո րա պես` ան գլե րենով 
գի տա կան հրա պա րա կում նե րում «ունկնդ
րու թյուն» հաս կա ցու թյու նը հիմ նա կա նում 
ար տա հայտ վում է «listening» (լ սել) եզ րույ
թով, ո րը Ջ. Ի գա նը բնու թագ րում է որ պես` 
հա ղոր դու մը և՛ լսե լու, և՛ հաս կա նա լու լսո ղի 
կա րո ղու թյուն, ան կախ այդ պրո ցե սի պայ
ման նե րից և ար դյուն քից (23, 71)։

 Խոսքն ո ւնկնդ րե լով հաս կա նալն ընկա
լո ղա կան պրո ցես է, ո րն ու ղեկցվում է 
տրա մա բա նա կան այն պի սի երևույթնե րով, 
ի նչ պի սիք են վեր լու ծու թյու նը, հա մադ րու
թյու նը, կոնկ րե տա ցու մը, վերա ցար կու մը, 
մո տա վո րա ցու մը և այլն (10, 213)։ Բազ մա

թիվ հե տա զո տու թյուն նե րում նշ վում է, որ 
ո ւնկնդ րու թյու նը մտա վոր գոր ծո ղու թյուն
նե րի չա փա զանց բարդ ըն թա ցա կարգ է, 
ո րի մե խա նիզմ նե րը դեռևս լրիվ բա ցա
հայտ ված չեն (2, 6, 24, 25)։ Ո ւնկնդ րու
թյան ու սու ցու մն ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի 
առ նե լով մի շարք լեզ վա բա նա կան, հո
գե բա նա կան և մե թո դա կան գոր ծոն ներ, 
ո րոնք «...փո խա դար ձա բար լրաց նում են 
մե կը մյու սին և մե կու սաց ված չեն գոր
ծում» (16, 201)։ 

Որ պես խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան տե սակ ներ` ո ւնկնդ րու թյունը, 
խո սո ղու թյու նը, ըն թեր ցա նու թյու նը և 
գրու թյու նը ցան կա ցած լեզ վի հա մա կող
մա նի ու սուց ման բաղ կա ցու ցիչ նե ր են։ 
Այ սու հան դերձ, օ տար լե զու նե րի դա սա
վանդ ման մի շարք մե թոդ նե րի շր ջա
նա կում խոս քային գոր ծու նե ու թյան չորս 
տե սակ նե րի հա վա սա րա չափ ու սուց ման 
նպա տակ չի դր վում, քա նի որ ա ռա վել 
կար ևոր վում է կա՛մ բա նա վոր, կա՛մ էլ գրա
վոր խոս քի զար գա ցու մը։ Մաս նա վո րա
բար` ո ւնկնդ րե լու և խո սե լու ու նա կու թյուն
նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
ա ռաջ նա հերթ դեր և նշա նա կու թյուն ու նի 
բնա կան, ու ղիղ, լսա լեզ վա կան (audiolin
gual), լսա տե սո ղա կան (audiovisual), ի նչ
պես նաև ա կա դե մի կոս Լո զա նո վի կող մից 
մշակ ված, այս պես կոչ ված, սու գես տո պե
դա կան մե թոդ նե րում։

 Հայտ նի է, որ բո լոր լե զու նե րով 
դրսևոր վող ո ւնկնդ րու թյան պրո ցե սին 
հատ   կանշա կան են այն պի սի ը նդ հան

ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ

ՈՒՆԿՆԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԵ ՐՆ 
Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ 

ՏԵ ՍԱՆ ԿՅՈՒ ՆԻՑ
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րու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են լսո ղու թյան 
ու նա կու թյու նը, կար ճատև և օ պե րա տիվ 
հի շո ղու թյու նը, հա վա նա կան կռահ ման 
կա րո ղու թյու նը, ա սույ թի ի մաս տա վո րու
մը և այլն։ Դրանց թվին Ջ. Վի լի սը դա սում 
է նաև փոր ձի հի ման վրա ձեռք բեր վող, 
այս պես կոչ ված, խթա նող ու նա կու թյուն
նե րը (enabling skills), ո րոնք հնա րա վո րու
թյուն են ըն ձե ռում`

•  կան խո րո շելու, թե մար դիկ ին չի 
մա սին են պատ րաստ վում խո սել,

•  փոր ձել ան շփոթ կռա հելու ան ծա
նոթ բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի 
ի մաս տը,

• լս վա ծի ի մաս տը կռա հե լու հա մար 
հիմն վել սե փա կան գի տե լիք նե րի վրա, 

• ա պա վի նելու ստույգ տե ղե կու
թյուն նե րին, ան տե սել ոչ հա վաս տի տե ղե
կատ վու թյու նը,

• մ տա պա հելու մի այն ար ժա նա հա
վատ տե ղե կատ վու թյու նը,

•  խոս քում ճա նա չելու ա ռօ րե ա կան 
գոր ծա ծու թյան ար տա հայ տու թյուն նե րը, 

• ըն կա լելու խոս քի ձայ նային ել ևէջ
նե րը` բարձ րա ցող և իջ նող ին տո նա ցի ան, 
մե ղե դայ նու թյու նը, ռիթ մը, շեշ տադ րում
ներն ու դա դար նե րը, ո րոնք այս կամ այն 
չա փով հու շում են ա սույ թի ի մաս տը,

•  բա ցա հայ տելու խոս քի ամ փո փիչ 
բո վան դա կու թյու նը, խո սա ցո ղի վե րա բեր
մուն քը, մտադ րու թյու նը և այլն (27, 189)։ 

Ըստ Ա. Ն. Լե ոնտ ևի՝ ո ւնկնդ րու
թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է` «... խոս
քային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի աս նու թյուն, 
ո րոնցից յու րա քան չյու րը բնո րոշ վում է 
ա ռան ձին նպա տա կով կամ խնդ րով, ո րո
շա կի կա ռուց ված քով, ո րը պայ մա նա վոր
ված է խոս քային գոր ծու նե ու թյան ակ տե
րին բնո րոշ բնու թագ րե րով և կոնկ րետ 
պայ ման նե րով։ Խոս քային գոր ծո ղու թյու

նը են թադ րում է նպա տա կադր վա ծու թյուն, 
պլա նա վո րում, պլա նի ի րա կա նա ցում և 
վե րահս կո ղու թյուն» (13, 87)։

Մ. Վ. Լյա խո վից կու բնո րոշ մամբ՝ 
ո ւնկնդ րու  թյու նը` «...ա կուս տի կա կան ազ
դա ն շան նե րը մշա կե լու վեր լու ծա– հա
մադրա կան պրո ցես է, ո րի ար դյուն քն 
ըն կալ վող տե ղե կատ վու թյան ի մաս տա վո
րումն է» (11, 126)։ Հա մե մա տե լով խո սո
ղու թյու նը և ո ւնկնդ րու թյու նը` Պ. Կոս տե
րան եզ րա կաց նում է, որ ի բրև խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նա
բար` ար տադ րո ղա կան և ըն կա լո ղա կան 
տե սակ ներ, ա ռա ջի նի պա րա գա յում կա
տար վում է մտ քի կո դա վո րում, ե րկ րոր դի 
պա րա գա յում` խոս քային ազ դան շա նի ըն
դու նում և ա պա կո դա վո րում (12, 58)։

Գ. Վ. Ռո գո վան և Ի. Ն. Վե րեշ չա գի
նան ո ւնկնդ րու թյան պրո ցե սը բա ժա նում են 
հետ ևյալ փու լե րի` «...ըն կալ վող հն չյուն
նե րի տար բե րա կում, հն չյուն նե րի փո խա
կեր պու մը ի մաս տային հա մա լիր նե րի, 
ո ւնկնդր ված խոս քի մտա պա հում, լս ված 
ա սույ թի շա րու նա կու թյան կան խա տե սում 
և, ել նե լով շփ ման ի րադ րու թյու նից` ըն կալ
վող խոս քային շղ թայի ի մաս տա վո րում» 
(19, 116)։

 Հայտ նի է, որ խոս քային գոր ծու նե ու
թյան հիմ քում ըն կած են հա մա պա տաս
խան ու նա կու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն
ներ։ Ե. Ի. Պա սո վը ո ւնկնդ րու թյունն 
ի րա կա նաց նող ու նա կու թյուն նե րը դա սա
կար գում է ե րեք խմ բի`

1. քե րա կա նա կան ու նա կու թյուն ներ, 
ո րոնք ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան 
մա կար դա կով են թա գի տակ ցո րեն ճա
նա չում են քե րա կա նա կան կա ռույց ներ և 
դրանք հա րա բե րակ ցում ո րո շա կի ի մաս
տի, 

2. բա ռա գի տա կան ու նա կու թյուն ներ, 
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ո րոնց մի ջո ցով ան մի ջա կա նո րեն ը մբռն
վում է բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րի նշա նա կու թյու նը,

3. հն չյու նա բա նա կան ու նա կու թյուն
ներ, ո րոնք են թա գի տակ ցո րեն ըն կա լում 
և զա նա զա նում են խոս քի հն չյուն նե րը, 
հն չյու նա կա պակ ցու թյուն նե րը և ին տո նա
ցի ոն ել ևէջ նե րը (17, 227)։ 

Ունկնդ րու թյան ու նա կու թյուն նե րի մի
ա գու մար ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է 
նշ ված խմ բե րից ի նչ պես յու րա քան չյու րի, 
այն պես էլ դրանց փոխ կա պակց ված գոր
ծո ղու թյուն նե րից։ Ը նդ ո րում՝ հատ կա պես 
կար ևոր վում են, մի կող մից` ա ռա ջին եր
կու խմ բե րի, մյուս կող մից` եր րորդ խմ բի 
ու նա կու թյուն նե րի միջև առ կա փոխ գոր ծո
ղու թյուն նե րը, քա նի որ այդ պի սով բա ցա
հայտ վում են ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր
վա ծու թյան քա նա կա կան և ո րա կա կան 
չա փա նիշ նե րը, կամ, այլ կերպ ա սած` ի 
հայտ է բեր վում ո ւնկնդ րու թյան զար գաց
ման աս տի ճա նը։

 Հիմք ըն դու նե լով օ տար լեզ վով ո ւնկնդ
րու թյան վե րա բե րյալ մի շարք հե տա զո տու
թյուն նե րի ար ժա նա հա վատ դրույթ ներն ու 
տվյալ նե րը, ի նչ պես նաև բազ մա թիվ հե
ղի նա կա վոր գիտ նա կան նե րի ծան րակ շիռ 
տե սա կետ նե րը` կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ի բրև ո ւնկնդ րու թյան գոր ծու նե ու թյան 
կար ևո րա գույն բա ղադ րա մա սեր հան դես 
են գա լիս`

•  խոս քային լսո ղու թյու նը,
•  խոս քային լսո ղու թյան տե սո ղա

կան հե նա րա նը,
•  հի շո ղու թյու նը,
•  խոս քի հա վա նա կան կռա հու մը
•  ներ քին խոս քը։
Քն նար կենք նշ ված բա ղադ րա մա սերն 

ա ռանձ նա կի։
1.  Խոս քային լսո ղու թյու նը ա պա

հո վում է բա նա վոր խոս քի ըն կա լու մը` այն 
մաս նա տե լով ի մաս տային մի ա վոր նե րի` 
բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի։ 
Տվյալ ու նա կու թյան շնոր հիվ ո ւնկն դի րը 
ճա նա չում է ա սույ թի ի մաս տային մի ա վոր
նե րը, սա կայն դա կա տար վում է «... ոչ թե 
ա ռան ձին բա ռե րի վեր լու ծու թյան և հե տա
գա հա մադր ման, այլ տար բե րա կիչ հատ
կա նիշ նե րի ճա նաչ ման մի ջո ցով» (1, 207)։ 
Որ պես խոս քի տար բե րա կիչ գոր ծոն ներ` 
ա ռա վե լա պես կար ևոր վում են ին տո նա ցի
ոն և հն չյու նա բա նա կան լսո ղու թյան տե
սակ նե րը։ «Ե թե ին տո նա ցի ոն լսո ղու թյուն 
ա սե լով ըն դուն ված է հաս կա նալ նա խա
դա սու թյան ին տո նա ցի ոն կա ռուց վածքն 
ըն կա լե լու և այն հն չե րան գային տվյալ 
տար բե րա կին ճշգր տո րեն հա րա բե րակ
ցե լու ու նա կու թյու նը, ա պա հն չյու նա բա
նա կան լսո ղու թյուն ա սե լով հաս կաց վում է 
խոս քի ձայ նե րը զա նա զա նե լու և հա մա
պա տաս խան հն չույթ նե րին դրանք վե
րագ րե լու ու նա կու թյու նը» (10, 216)։

 Բազ մա թիվ ան վա նի գիտ նա կան ներ 
հն չե րան գը հա մա րում են բա ցա ռիկ նշա
նա կու թյան գոր ծոն, ո րով հետև ո ւնկնդ րե
լու պրո ցե սում այն հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում ի րա կա նաց նելու ոչ մի այն ա սույ թի 
բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու, այլև հա
ղոր դակ ցա կան, շա րա հյու սա կան, տրա
մա բա նա կան և ե ղա նա կա վո րող գոր ծա
ռույթ ներ (5, 216)։ Այդ կա պակ ցու թյամբ 
պրո ֆե սոր Մ. Գ. Ա ստ վա ծատ րյա նը գրում է. 
« Խոս քը լսե լիս ո ւնկնդ րողն ա ռա ջին հեր
թին ճա նա չում է հն չե րան գի հա ղոր դակ
ցա կան ֆունկ ցի ան, ո րի հի ման վրա նա 
տար բե րա կում է պատ մո ղա կան, հար ցա
կան, բա ցա կան չա կան և հրա մա յա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րը (1, 208)։

Հն չե րան գն է ա կան դե րա կա տա րում 
ու նի ոչ մի այն ո ւնկնդ րու թյան կա յաց ման, 
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այլև խոս քային գոր ծու նե ու թյան այդ տե
սա կի ու սուց ման գոր ծում։ Ը նդ ո րում` ու
սուց ման ա ռան ձին փու լե րում հն չե րան գի 
մի ջո ցով լուծ վում են մե թո դա կան տար բեր 
խն դիր ներ։ Ոչ լեզ վա կան ֆա կուլ տե տում 
ա ռա վե լա պես կար ևոր վում է ու սուց ման 
ա ռա ջին փու լը, ե րբ ի րա կա նաց վում է սո
վո րող նե րի լսո ղա կան ա պա րա տը օ տա
րա լե զու մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
խոս քին վար ժեց նե լու գոր ծըն թա ցը։ Այդ 
փու լի կար ևոր խն դիր նե րից մե կն է՝ «..ըն
կա լո ղա կան ռիթ մային–հն չե րան գային 
ունա  կու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ո րն ար
դյու նա վետ ո ւնկնդ րու թյան նա խադ րյալ
ներ է ստեղ ծում» (20, 93)։ 

Օ տար լեզ վով ո ւնկնդ րու թյան ու սուց
ման փոր ձը վկա յում է, որ դա սըն թա ցի 
սկզբ նա կան փու լում ու սա նող նե րից շա
տե րը լար վա ծու թյու նից հա ճախ ի վի
ճա կի չեն հաս կա նա լու նույ նիսկ ի րենց 
քաջ ծա նոթ բա ռե րը։ Ան տա րա կույս, դա 
ո ւնկնդ րու թյան փոր ձի պա կա սի, այ սինքն` 
հա մա պա տաս խան ու նա կու թյուն նե րի 
բացա կա յու թյան հետ ևանք է։ Ա կն հայտ է, 
որ օ տար լեզ վով բա նա վոր խոս քը հնա
րա վոր է հաս կա նալ սոսկ հա մա պա տաս
խան ու նա կու թյուն նե րի, այդ թվում` պատ
շաճ մա կար դա կով խոս քային լսո ղու թյան 
առ կա յու թյամբ։

2.  Խոս քային լսո ղու թյան տե սո
ղա կան հե նա րան. գի տա կա նո րեն հաս
տատ ված է, որ ո ւնկնդ րու թյան ը նդ հա նուր 
ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն 
լսո ղա կան, այլև տե սո ղա կան զգա յա րա նի 
մաս նակ ցու թյու նից։ Խոս քի հո գե բան նե րը 
հա վաս տում են, որ ո ւնկնդ րե լիս ձայ նային 
պատ կեր նե րը փո խա կերպ վում են ար
տա սա նա կան հատ ված նե րի խոսքա շար
ժիչ վեր լու ծիչ նե րի մի ջո ցով, լսո ղա կան և 
խոս քա շար ժիչ վեր լու ծիչ նե րի միջև հաս

տատ ված կա պե րի շնոր հիվ (3, 7, 26)։ Այդ 
հա մա տեքս տում լսո ղա կան և տե սո ղա
կան հե նա րան նե րի զու գակ ցու մը հնա րա
վո րու թյուն է ըն ձե ռում զգա լի ո րեն բարձ
րաց նելու ի նչ պես ո ւնկնդ րու թյան, այն պես 
խոս քային գոր ծու նե ու թյան մյուս տե սակ
նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

Ունկնդ րու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում տե սո ղա կան զգա յա րա նի մաս նակ
ցու թյան դերն ու նշա նա կու թյունն այն է, 
որ` «...տե սո ղա կան վեր լու ծի չը բա վա կա
նա չափ հեշ տաց նում է բա նա վոր խոս քի 
ըն կա լու մը և ը մբռ նու մը» (10, 214–215)։ 
Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում որ պես տե սո
ղա կան հե նա րան ներ ծա ռա յում են` հն չող 
տեքս տի ի մաս տային բո վան դա կու թյունն 
ար տա ցո լող բա ռե րը և բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վում են 
դա սագր քե րում, գրա տախ տա կին, նկա
րին և շար ժան կա րին ա ռըն թեր և հա մա
կարգ չային էկ րա նին։ Օ. Բ. Տառ նա պոլս
կու կար ծի քով տե սո ղա կան հե նա րա նի 
առ կա յու թյու նը զգա լի ո րեն ա րա գաց նում է 
ո ւնկնդ րու թյան ո ւնա կու թյուն նե րի զար գա
ցու մը և է ա պես նպաս տում ու սա նող նե րի 
ըն կա լո ղա կան (պա սիվ) բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մա նը (22, 132)։ 

Իբրև տե սո ղա կան հե նա րան ներ՝ 
ո ւնկնդ րու թյան բնա կա նոն պրո ցե սում 
հան դես են գա լիս ոչ մի այն նշ ված տպա
գիր և ձե ռա գիր ու սում նա կան նյու թե րը, 
այլև բազ մա թիվ ոչ խոս քային, այս պես 
կոչ ված` ար տա լեզ վա բա նա կան մի ջոց նե
րը։ Ո ւնկնդ րու թյան ու սու ցու մը նպա տա
կաս լաց կազ մա կեր պե լու տե սան կյու նից 
դրանք ամ րապն դում են լսո ղա կան զգա
ցում նե րը, հեշ տաց նում ներ քին խոս քը և 
դրա ի մաս տի պար զա բա նու մը (10, 214)։ 

Տե սո ղա կան հե նա րան ծա ռայող ոչ 
խոս քային մի ջոց նե րը Գ. Մ. Ա նդ րե ևան 
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դա սա կար գում է հետ ևյալ կերպ` 
• ար տա լեզ վա բա նա կան` ծի ծաղ, 

լաց, բղա վոց, փսփ սոց, շշուկ և աղ մու կի 
տար բեր տե սակ ներ,

•  հա րա լեզ վա բա նա կան` խոս քի 
հն չե րանգ ներ` ին տո նա ցի ա, դա դար ներ, 
տեմպ, ռիթմ, մե ղե դայ նու թյուն, տո նայ նու
թյուն, ձայ նե րանգ,

•  կի նես տե տի կա կան` դեմ քի ար
տա հայ տու թյուն, դի մա խաղ, ժես տի կու
լյա ցի ա,

• պ րոկ սե մի կա կան` մարմ նի կեց
վածք, մարմ նա կան շար ժում ներ, շփ ման 
տա րա ծա ժա մա նա կային դրս ևո րում ներ 
(4, 109)։ 

Այս պի սով՝ պատ շաճ մա կար դա կի 
խոս քային լսո ղու թյու նը, զու գակց վե լով 
տե սո ղա կան հե նա րա նի հետ, զգա լի ո րեն 
մե ծաց նում է օ տար լեզ վով բա նա վոր խոս
քը հաս կա նա լու, ի նչ պես նաև հա մա պա
տաս խան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
և զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը։ 
Ո ւս տի ու սում նա կան այդ գոր ծըն թա ցում 
ան հրա ժեշտ է շա հե կա նո րեն օգ տա գոր
ծել ի նչ պես խոս քային, այն պես էլ ոչ խոս
քային տե սո ղա կան հե նա րա նի ըն ձե ռած 
բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը։

3. Հի շո ղու թյուն. հո գե բա նու թյան 
մեջ ա ռանձ նաց նում են եր կու հիմ նա կան 
տե սա կի հի շո ղու թյուն` եր կա րատև և կար
ճատև։

 Հայտ նի է, որ եր կա րատև հի շո ղու թյան 
մեջ ամ բար ված է մար դու գի տե լիք նե րի 
ո ղջ պա շա րը, այդ թվում` տե ղե կատ վու
թյուն ստա նա լու և փո խան ցե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան 
տվյալ նե րի ո ղջ հա մա լի րը։ Ն. Ի. Գե զի դի
տարկ մամբ՝ եր կա րատև հի շո ղու թյու նը մի 
ի նք նա տիպ « պա հեստ» է, ո րը խոս քային 
յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյա նը տրա

մադրում է ոչ մի այն հա ղոր դակ ցա կան 
փոր ձը, այլև տե ղե կատ վու թյան փո խա
նակ ման հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե
րը, ո րոնց մա կար դա կից կախ ված է ու րի
շի խոս քը ըն կա լե լու ամ բող ջա կա նու թյու նը 
և ճշգր տու թյու նը (9, 39–40)։

 Կար ճատև հի շո ղու թյու նը կոչ ված է 
ըն կա լել և մտա պա հել ստաց վող տե ղե
կատ վու թյան սահ մա նա փակ չա փա բա
ժին, քա նի դեռ այն գտն վում է մշակ ման 
և եր կա րատև հի շո ղու թյա նը փո խան ցե
լու պրո ցե սում (9, 40)։ Ը նդ ո րում՝ հո գե
բա նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նշ ված 
պրո ցե սի ժա մա նա կա հատ վա ծը շուրջ 10 
վայր կյան է, ո րի ըն թաց քում մտա պահ
վում են ա սույ թում նե րառ ված լեզ վա կան 
մի ա վոր նե րը զու գա հե ռա բար մշա կե լով 
ա նընդ հատ ա վե լա ցող տե ղե կատ վու թյու
նը (21, 129)։ 

Ակն հայտ է, որ բնա կա նոն ո ւնկնդ րու
թյան հա մար և՛ եր կա րատև, և՛ կար ճատև 
հի շո ղու թյու նը հա վա սա րա պես կար ևոր են 
և ան հրա ժեշտ։ Այ դու հան դերձ, ո ւնկնդրե
լիս հի շո ղու թյան ը նդ հա նուր գոր ծա ռույ թը 
այդ քա նով չի սահ մա նա փակ վում։ 

Ունկնդ րու թյան հա մա լիր գոր ծու նե ու
թյունն ի րա կա նաց վում է ևս մի տե սա կի 
հի շո ղու թյան մաս նակ ցու թյամբ, ո րը հո գե
բա նու թյան մեջ հայտ նի է, ի բրև` օ պե րա
տիվ հի շո ղու թյուն։ Վեր ջինս` «..կար ճատև 
հի շո ղու թյուն է, ո րը տե ղե կատ վու թյու նը 
մտա պա հում է նշա նա կա լի ո րեն ա վե լի եր
կար ժա մա նակ, քան 10 վար կյա նը։ Օ պե
րա տիվ հի շո ղու թյու նը գոր ծում է ա ռա վել 
ար դյու նա վետ, ե րբ ո ւնկնդ րո ղը մտադր
վում է որ ևէ բան հի շել» (21, 130)։ Օ պե
րա տիվ հի շո ղու թյան բուն գոր ծա ռույթն է 
մտա պա հել լս վող բա ռերն ու ար տա հայ
տու թյուն նե րը, տվյալ պա հին ո ւնկնդր վող 
նյու թը շաղ կա պել նա խոր դի հետ և հա
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ջոր դա բար ըն դուն վող խոս քի հատ ված
ները փո խա կեր պել կա պակց ված խոս քի 
(1, 210)։ 

Ինչ պես կար ճատև, այն պես էլ օ պե
րա տիվ հի շո ղու թյու նը կա տա րում են 
սպա սար կու դեր։ Դրանք կոչ ված են տե
ղե կատ վու թյան ա մե նաէ ա կան հատ վա
ծը փո խան ցել եր կա րատև հի շո ղու թյան 
ո լոր տը, և այդ գոր ծա ռույ թի ը նդ հա նուր 
հա ջո ղու թյու նը կախ ված է ո ւնկնդր վող 
լեզ վա նյու թի ո րա կա կան և քա նա կա
կան ը նտ րու թյու նից, ներ մուծ ման և ամ
րապնդման ե ղա նակ նե րից (3, 25, 26, 27)։

4. Խոս քի հա վա նա կան կռա հու մը 
վե րա բե րում է ո ւնկնդր վող խոս քի բո վան
դա կու թյու նը կռա հե լու ու նա կու թյուն նե
րին։

 Մեր կար ծի քով խոս քի հա վա նա կան 
կռա հու մը սեր տո րեն կապ ված է, այս պես 
կոչ ված, « լեզ վի զգա ցո ղու թյուն» հաս կա
ցու թյան հետ։ Որ պես լեզ վա կան ու նա կու
թյուն նե րի հատ կա նիշ` լեզ վի զգա ցո ղու
թյան ձևա վոր ման և զար գաց ման հա մար 
կա րող են հիմք հան դի սա նալ լեզ վա հա
ղոր դակ ցա կան փոր ձը, լեզ վա կան գի
տե լիք նե րը, տվյալ լեզ վին տի րա պե տե լու 
մա կար դա կը, խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
տե սակ նե րին հա մա կող մա նի տի րա պե
տե լու հան գա ման քը և այլն։ Հաշ վի առ
նե լով նշ ված պայ ման նե րը՝ դժ վար չէ եզ
րա կաց նել, որ լեզ վի զգա ցո ղու թյուն ձեռք 
բե րե լու լեզ վակ րի և օ տար լե զու սո վո րո ղի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը խիստ ան հա վա
սար ե ն։

 Մայ րե նի լեզ վով ո ւնկնդ րե լիս լեզ վակ րի 
հա մար խոս քի ձևն ու բո վան դա կու թյունն 
այն աս տի ճա նի են ներ դաշ նակ վում, որ 
ա ռանց ներ քին լար վա ծու թյան նրա հա մակ 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նա նում է ա սույ թի 
բո վան դա կու թյունն ըն կա լե լու վրա։ Օ տար 

լեզ վի յու րաց ման մի զգա լի ժա մա նա կա
հատ վա ծում սո վո րող նե րին չի հա ջող վում 
բնա կա նոն ո ւնկնդրել։ Խնդիրն այն է, որ 
չու նե նա լով օ տար լեզ վով ո ւնկնդրե լու ան
հրա ժեշտ փոր ձա ռու թյուն, նոր մալ ա րա
գու թյան օ տա րա լե զու խոս քում սո վո րող
նե րը հասց նում են ճա նա չել և հաս կա նալ 
ա սույ թի ա ռան ձին հատ ված նե րը, ին չը 
բա վա րար չէ կռա հելու դրա ը նդ հա նուր 
ի մաս տը, չնա յած որ ո ւնկնդրող նե րը հենց 
դրան են ձգ տում (10, 218)։ 

Որ պես խոս քի հա վա նա կան կռահ ման 
բա ղադ րիչ ներ՝ Ի. Ա. Զիմ նյա յան ա ռանձ
նաց նում է բա ռային–տ րա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց ման մա կար դա
կը, եր կա րատև և օ պե րա տիվ հի շո ղու թյան 
ծա վա լը, ի նչ պես նաև ա ռա վել հա վա նա
կան խոս քային վար կա ծը կան խա գու շա
կե լու ըն դու նա կու թյու նը (11, 72)։ Դրանց 
հետ մի ա սին, խոս քում առ կա լեզ վա կան 
կա նոն նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
ի մա ցու թյան հի ման վրա ձեռք բեր ված 
ո ւնկնդ րե լու փոր ձը և լեզ վի զգա ցո ղու թյու
նը նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ
ծում, որ նույ նիսկ հատ վա ծա բար տեքս տը 
լսե լով՝ ո ւնկնդ րո ղը ո րո շա կի հա վա նա կա
նու թյամբ կռա հի դրանց շա րու նա կու թյան 
և ամ բողջ տեքս տի բո վան դա կու թյու նը։

 Բա նա վոր խոս քի հա վա նա կան կռա
հու մը դրս ևոր վում է լեզ վի բո լոր մա կար
դակ նե րում, ո րոն ցից ա ռա վել ռա ցի ո նա լը 
բա ռի, նա խա դա սու թյան և տեքս տի մա
կար դակ ներն ե ն։

 Բա ռի մաս տի կռա հու մը հա ճախ կախ
ված է բա ռե րի ի մաս տային– շա րա հյու
սա կան ար ժե քա կա նու թյան և բա ռա
կազ մա կան մի ջոց նե րի ի մա ցու թյու նից, 
ի նչ պես նաև, հատ կա պես բազ մի մաստ 
բա ռե րը հա մա տեքս տի հետ հա րա բե
րակ ցե լու ու նա կու թյու նից (10, 217)։ Բա ռի 



233

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

մա կար դա կով ա սույ թի բա ռե րի ի մաս տը 
բա ցա հայ տե լու հա մար, բա ցի պա սիվ բա
ռա պա շա րից, է ա կան դեր կա րող է խա
ղալ, այս պես կոչ ված, նե րու նակ բա ռա
պա շա րը։ Վեր ջինս նե րա ռում է ո ւնկնդ րին 
ան ծա նոթ, սա կայն բա ռա կազ մա կան մի
ջոց նե րի ի մա ցու թյան, մի ջազ գային բա ռե
րի և հա մա տեքս տի հի ման վրա հաս կաց
վող բա ռա նյու թը։

 Նա խա դա սու թյան ը նդ հա նուր ի մաս տը 
կռա հե լու լեզ վա բա նա կան հիմք կա րող են 
ծա ռայել ի նչ պես բա ռե րի ի մաս տա վոր ման 
հա մար վե րը նշ ված, այն պես էլ շա րա հյու
սա կան կա պե րի տի պե րը և ո ւնկնդր ված 
խոս քի բո վան դա կու թյու նը կրող բա ռե րը 
մտա պա հե լու ու նա կու թյուն նե րը (1, 212)։ 
Սա կայն ա մե նադժ վա րը բարդ շա րա
հյու սա կան կա ռուց վածք նե րի ի մաստն 
ը մբռնելն է, ո րի հա մար, ը ստ Ա. Ռ. Լու
րի այի, պա հանջ վում է մի ջան կյալ փո խա
կեր պում, ո րն ա պա հո վում է բարդ նա
խա դա սու թյան հա մա ժա մա նա կյա մտո վի 
հատ վա ծա վո րու մը և հա մադրական 
ի մաս տա վո րու մը (14, 177–180)։

 Տեքս տի մա կար դա կով խոս քի բո վան
դա կու թյան կռա հու մը, ի թիվս նշ ված ունա
կու թյուն նե րի, պա հան ջում է լրա ցու ցիչ 
դժ վա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լու փոր ձա
ռու թյուն։ Տեքս տի պա րա գա յում ան հրա
ժեշտ է մտա պա հել ո ղջ բո վան դա կու թյունն 
ար տա ցո լող տա րան ջատ փաս տե րը և 
դրանք մի ա վո րել ը նդ հա նուր հա մա տեքս
տում։ Շատ կար ևոր է բա ցա հայ տել նախ 
հա ղորդ ման շար ժա ռի թը և ներ թա քուն 
ի մաս տը, ո րոնք պա հան ջում են հա ղորդ
ման վե րա բե րյալ ո րո շա կի հետաքրք րու
թյուն, տե ղե կատ վու թյու նը մտո վի ա րագ 
մշա կե լու կա րո ղու թյուն և, ի հար կե, լար
ված ու շադ րու թյուն (10, 217–218)։

5. Ներ քին խոսք. հո գե բա նա կան և 

լեզ վա հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն
նե րից հայտ նի է, որ ո ւնկնդ րե լիս խոս քի 
ըն կալ ման ար դյու նա վե տու թյու նը և ա րա
գու թյու նը մե ծա պես կախ ված են ո ւնկնդ րի 
ներ քին խոս քի գոր ծակ ցու թյան մա կար
դա կից։ Ներ քին խոս քը հան դի սա նում է` 
«...պրակ տիկ և տե սա կան գոր ծու նե ու
թյան ծրագ րա վոր ման..., կամ էլ ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման փու լը» (18, 194)։

 Հայտ նի է, որ ո ւնկնդ րե լիս ո մանք 
մտքում կրկ նում են լս վա ծը բա ռա ցի կամ 
հատ վա ծա բար։ Հո գե բա նու թյան մեջ կա 
այն տե սա կե տը, որ այդ եր ևույ թը ներ քին 
խոս քի դրս ևո րում է (21, 194)։ Ա. Լե ոնտ ևի 
և այլ հե ղի նա կա վոր հո գե բան նե րի կար
ծի քով ո ւնկնդր վող խոս քի մտո վի կրկ նու
թյու նը ներ քին խոսք չէ և գոր ծառ նա կան 
այլ ո ւղղ վա ծու թյուն ու նի (7, 13, 14, 18)։ Այդ 
տե սան կյու նից օ տար լե զու նե րի դա սա
վանդ ման մե թո դի կա յում մտո վի կրկնու
թյու նը` որ պես ար դյու նա վետ վար ժու
թյուն, կի րառ վում է ներ քին խոս քի տեմ պը 
զար գաց նե լու նպա տա կով (8, 75)։

 Ներ քին խոս քը նյար դային բարձ րա
գույն գոր ծու նե ու թյան ար գա սիք է, և այդ 
պրո ցե սը հնա րա վոր չէ հե տա զո տել ու ղիղ 
դի տարկ ման մե թո դով։ Այ նու հան դերձ, 
չա փա զանց բարդ այդ եր ևույ թին նվիր
ված բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րում 
հո գե բան նե րը հան գել են մի շարք խիստ 
ու շագ րավ հետ ևու թյուն նե րի։ Օ տար լեզ
վով ո ւնկնդ րու թյան պրո ցե սում ներ քին 
խոս քի գոր ծա ռույ թը ճիշտ հաս կա նա լու և 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում այն նպա տա
կաս լաց ո ւղ ղոր դե լու տե սան կյու նից, մեր 
կար ծի քով, պետք է կար ևո րել հետ ևյալ 
դրույթ նե րը`

1.  ներ քին խոս քը ար տա քին խոս քի 
նախ նա կան փու լն է, դրա ա վե լի ամ փոփ 
ձևա կերպ ված նա խա տի պը,
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2. և՛ մտա ծո ղու թյու նը, և՛ ար տա քին 
խոս քը ձևա կերպ վում են ներ քին խոս քի 
հի ման վրա, ո րը խոս քի ը մբռն ման ո ղջ 
պրո ցե սի մի ջան կյալ ու վճ ռո րոշ օ ղակն է,

3.  խոս քի ըն կա լու մը, մտա ծո ղու թյու
նը, հի շո ղու թյու նը սեր տո րեն կապ ված են 
ներ քին խոս քի հետ, 

4. ար տա քին խոս քի նման ներ քին 
խոս քը նույն պես ձևա կերպ վում է լեզ վա
նյու թի հի ման վրա, սա կայն ո րո շա կի 
ի րադ րու թյուն նե րում որ պես ներ քին խոսք 
կա րող են ծա ռայել պատ կեր նե րը, եր ևա
կա յու թյու նը և զգաց մունք նե րը, 

5. ար տա քին խոս քի հա մե մատ ներ
քին խոս քը կա րող է ձևա կերպ վել բա ռա
նյու թի և քե րա կա նու թյան տար բեր աս տի
ճա նի աղ ճատ վա ծու թյամբ (3, 4, 5, 6, 7)։ 

Այս պի սով՝ տվյալ լեզ վով ըն թա ցող 
ո ւնկնդ րե լու և խո սե լու ար դյու նա վե տու
թյու նը ո րո շա կի ո րեն կախ ված է ներ քին 
խոս քի, ի նչ պես նաև մտա ծո ղու թյան լեզ
վա կան ձևա կեր պու մից։ Ի նչ վե րա բե րում է 
օ տար լեզ վով ո ւնկնդ րե լիս մտա ծո ղու թյան 
և ներ քին խոս քի դրս ևոր ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին, ա պա մաս նա վո րա
պես օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի տե սան կյու նից հատ կա պես 
կար ևոր վում են հետ ևյալ հար ցե րը.

1.  Հիմն վո՞ւմ է ա րդյոք մտա ծո ղու թյու
նը, ո ւս տի և ներ քին խոս քը թե՛ մայ րե նի, և թե՛ 
օ տար լեզ վի ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի վրա, 

2. Ե թե մտա ծո ղու թյան և ներ քին խոս
քի հա մար նշ ված եր կու լե զու ներն էլ նե ցուկ 
են, ա պա դրանք ի նչ հա րա բե րակ ցու թյուն 
ու նեն ու սուց ման տար բեր փու լե րում։

 Պետք է նկա տել, որ ո՛չ օ տար լե զու նե
րի դա սա վանդ ման մե թո դի կան, ո՛չ էլ հո
գե բա նու թյունն ու լեզ վա հո գե բա նու թյու նը 
նշ ված հար ցե րի սպա ռիչ պա տաս խան
նե րը դեռևս չու նեն։ Այ դու հան դերձ, կաս

կած չի հա րու ցում, որ օ տար լեզ վի ու սուց
ման սկզբ նա կան փու լում ներ քին խոսքն 
ու մտա ծո ղու թյունն ա ռա վե լա պես ձևա
կերպ վում են սո վո րո ղի մայ րե նի լեզ վով։ 
Ը ստ ար ժա նա հա վատ տվյալ նե րի՝ օ տար 
լեզ վով հա ղոր դակց վե լու ու նա կու թյուն
նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը 
զու գըն թաց սո վո րո ղի մտա ծո ղու թյու նը և 
ներ քին խոս քը կա րող են մա սամբ, հատ
վա ծա բար ձևա վոր վել նաև օ տար լեզ վի 
մի ջոց նե րով (10, 15, 23)։ Սա կայն ի նչ պես 
նշում է Մ. Վ. Լյա խո վից կին, օ տար լե զու
նե րի ոչ մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե
րում ու սում նա սիր վող լեզ վով մտա ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ 
են և է ա կա նո րեն տար բեր վում են լեզ
վակրի կող մից մայ րե նի լեզ վով մտա ծե լու 
և ո ւնկնդ րե լու մա կար դա կից, ո րի հիմ նա
կան պատ ճա ռը ոչ մայ րե նի լեզ վով հա
ղոր դակց վե լու ան հրա ժեշտ պրակ տի կայի 
պա կասն է (15, 120)։ Այդ ի րո ղու թյունն ի րեն 
մշ տա պես զգաց նել է տա լիս օ տար լեզ վով 
բա նա վոր և գրա վոր հա ղոր դակցվե լիս, 
ո րն ու ղեկց վում է սո վո րող նե րի կաշ կանդ
վա ծու թյամբ, ան վս տա հու թյամբ և սե փա
կան խոս քի նկատ մամբ ու նե ցած ո րո շա կի 
կաս կա ծան քով (15, 120)։

 Վերն աս վա ծից կա րե լի է եզ րա կաց
նել, որ զար գա ցած խոս քային լսո ղու թյու
նը, խոս քային լսո ղու թյան տե սո ղա կան 
հե նա րա նի շա հե կան կի րա ռու մը, պատ
շաճ հի շո ղու թյու նը, խոս քի հա վա նա կան 
կռա հու մը և ներ քին խոս քի նոր մալ գոր
ծու նե ու թյու նը բնա կա նոն ո ւնկնդ րու թյան 
ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն ներն ու պայ
ման ներն ե ն։ Ո ւնկնդ րու թյան վե րո հի շյալ 
բնու թագ րե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե
ռում ը նդ հա նուր գա ղա փար կազ մելու չա
փա զանց բարդ և դեռևս լրիվ չբա ցա հայտ
ված խոս քային տվյալ գոր ծու նե ու թյան 
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հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի, ի նչ պես նաև դրանց հա մա լիր գոր ծա ռույթ ներն ա պա հո վող 
հա մա պա տաս խան ու նա կու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ Միև նույն ժա
մա նակ, նշ ված բնու թագ րե րի հի ման վրա կա րե լի է ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մել 
մայ րե նի և օ տար լե զու նե րով ի րա կա նաց վող ո ւնկնդ րու թյան է ա կան տար բե րու թյուն նե
րի և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, դրանց ի նք նա տիպ դրս ևո րում նե րի ու բար դու թյուն
նե րի մա սին, ո րոնք տե սա կան և գործ նա կան կար ևո րու թյուն ու նեն օ տար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի հա մար։
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Ос нов ные ха рак те рис ти ки ау ди ро ва ния с точ ки зре ния

ме то ди ки пре по да ва ния иност ран ных язы ков
Т. Ге вор кян

В стат ье ана ли зи ру ют ся ос нов ные фак то ры, обес пе чи ва ю щие ес тествeн ный про
цесс ау ди ро ва ни я. В свя зи с этим, расс мат ри ва ют ся та кие функ ци о наль ные ха рак те рис
ти ки ау ди ро ва ни я, как ау ди тив ный слух, зри тель ная опо ра при ау ди ро ва ни и, па мять, 
ве ро ят ност ное прог но зи ро ва ние и внут рен няя речь, яв ля ю щи е ся на и бо лее су щест вен
ны ми ком по нен та ми это го ви да ре че вой де я тель нос ти.

У по мя ну тые ха рак те рис ти ки да ют об щее предс тав ле ние об ос нов ных сос тав ля ю щих 
весь ма слож но го, до кон ца еще не раск ры то го про цес са ау ди ро ва ни я. Дан ные ха рак
те рис ти ки так же спо собст ву ют раз ьяс не нию на и бо лее су щест вен ных осо бен нос тей и 
раз ли чий, сво е об раз ных про яв ле ний и труд нос тей про цес сов ау ди ро ва ния на род ном и 
иност ран ном язы ках, ко то рые предс тав ля ют те о ре ти чес кую и прак ти чес кую важ ность 
для ме то ди ки пре по да ва ния иност ран ных язы ков.

The basic characteristics of listening from the standpoint

of the methodology of teaching foreign languages
T. Gevorgyan

In this article the basic factors of natural process of listening are analyzed. Such func
tional characteristics of listening as։ comprehension listening, visual support while listening, 
memory, probable prognosis of utterances and inner speech, being the most essential com
ponents of this kind of speech activity are considered.

The mentioned characteristics present the general view of highly complicated, not yet 
fully disclosed process of listening. The given characteristics enable to elucidate the most 
essential peculiarities and differences, as well as distinctive manifestations and difficulties 
between the listening processes in native and foreign languages which are of theoretical and 
practical significance for the Methodology of Teaching Foreign Languages. 
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Ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի զար
գաց ման տեմ պը, ու սուց ման ժա մա նա
կա կից մե թոդ նե րը, սո վո րող նե րի ա նընդ
հատ ի նք նակր թու թյան և զար գաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը պար տադ րում են 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րա ռել այն
պի սի տեխ նո լո գի ա ներ, ո րոնք բարձ րաց
նում են կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը 
և ո րա կը, ա պա հո վում են ի նք նու րույն ճա
նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան շար ժա ռիթ
ներ, նպաս տում են մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը` տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի և ա ռար կա յա կան 
ծրագ րե րի ին տեգր ման ե ղա նա կով։ Այս 
պա հանջ նե րին բա վա րա րում է ին տե րակ
տիվ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը։

«Ին տե րակ տիվ» նշա նա կում է փո
խազ դող, փոխ ներ գոր ծող («Inter»` փո խա
դարձ, «act»` գոր ծո ղու թյուն)։ Ին տե րակ
տիվ դա սը փոխ գոր ծակ ցու թյուն է ոչ մի այն 
դա սա վան դո ղի և սո վո րո ղի, այլև հենց 
ի րենց՝ սո վո րող նե րի միջև, ուսում նա կան 
նյու թի և սո վո րող նե րի միջև։ Ա վան դա
կան նե րի հետ հա մե մա տած՝ ուսուց ման 
ին տե րակ տիվ մո դել նե րում փոխ վում է 
նաև փոխ գոր ծակ ցու թյունն ուսուց չի հետ. 
նրա ակ տի վու թյունն իր տեղն է զի ջում 
սո վո րող նե րի ակ տի վու թյա նը, ու սուց չի 
խն դիրն է ստեղ ծել պայ ման ներ նրանց 
նա խա ձեռ նու թյան հա մար։ Ին տե րակ
տիվ տեխ նո լո գի ա նե րում սո վո րող նե րը 
հան դես են գա լիս որ պես լի ի րավ մաս նա
կից ներ, նրանց փոր ձը պա կաս կար ևոր 
չէ ու սուց չի փոր ձից։ Վեր ջինս ոչ այն քան 
տա լիս է պատ րաս տի գի տե լիք ներ, որ քան 

խթա նում է սո վո րող նե րի ի նք նու րույն ո րո
նու մը։ Ին տե րակ տիվ տեխ նո լո գի ա նե րում 
ու սու ցի չը հան դես է գա լիս մի քա նի հիմ
նա կան դե րե րով։ Նրան ցից յու րա քան չյու
րում նա կազ մա կեր պում է մաս նա կից նե
րի փոխ գոր ծո ղու թյու նը տե ղե կատ վա կան 
մի ջա վայ րի այս կամ այն հատ վա ծի հետ։ 
Ի րա զե կիչ–փոր ձա գե տի դե րում ու սու ցի
չը շա րա դրում է տեքս տային նյու թը, ցու
ցադ րում տե սա շար քը, պա տաս խա նում 
մաս նա կից նե րի հար ցե րին, հետ ևում է 
գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րին և այլն։ Կազ
մա կերպ չի դե րում նա կազ մա կեր պում է 
սո վո րող նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը սո ցի
ա լա կան և ֆի զի կա կան շր ջա պա տի հետ 
(բա ժա նում է խմ բե րի, խթա նում է նրանց 
ի նք նու րույն տվյալ ներ հա վա քե լը, հա մա
ձայ նեց նում է ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա
րու մը, մի նի շնոր հան դես նե րի նա խա
պատ րաս տու մը և այլն)։ Խորհր դա տո ւի 
դե րում ու սու ցի չը դի մում է ա շա կերտ նե րի 
փոր ձին, օգ նում է գտ նելու ար դեն ձևա
կերպ ված խն դիր նե րի լու ծու մը, ի նք նու
րույն ձևա կեր պել նո րե րը և ա լն։ 

Ին տե րակ տիվ  տեխ նո լո գի ա ներ և մե
թոդ ներ

 Ծա նո թա նանք մի քա նի ին տե րակ տիվ 
տեխ նո լո գի ա նե րի և մե թոդ նե րի, ո րոնց 
մի ջո ցով կա րե լի է ու սուց ման ին տե րակ
տիվ մո դե լը ներդ նել դա սի շր ջա նակ նե
րում` 

• աշ խա տանք փոքր խմ բե րում` զույ
գե րով, ռո տա ցի ոն ե ռյակ նե րով, «եր կու, 
չորս, մի ա սին»,

•  կա րու սե լի մե թոդ,

ԱՆ ՆԱ ՄԵԼ ՔՈՒՄՅԱՆ

ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ
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•  դա սա խո սու թյուն ներ՝ հիմ նա
խնդրային շա րադ րան քով, 

• էվ րիս տի կա կան զրույց,
•  դաս–սե մի նար ներ (բա նա վե ճե րի, 

մտ քե րի փո խա նա կու թյան ձևա չա փով),
•  կոն ֆե րանս ներ,
•  գոր ծա րար խա ղեր,
•  մուլ տի մե դի այի մի ջոց նե րի օգ

տա գոր ծում (հա մա կարգ չային դա սա րան
ներ),

•  լի ար ժեք հա մա գոր ծակցու թյան 
տեխ նո լո գի ա,

•  մո դե լա վոր ման տեխ նո լո գի ա կամ 
նա խագ ծե րի մե թոդ (ա վե լի շուտ որ պես 
ար տա դա սա րա նային գոր ծու նե ու թյուն)։ 

Ին տե րակ տիվ ու սուց ման  հիմ նա կան 
ն պատա կը 

Ին տե րակ տիվ ու սուց ման հիմ նա կան 
նպա տակն է վե րա նայել ու սուց ման ո ղջ 
բո վան դա կու թյու նը, այ սինքն` ճա նա չել 
յու րա քան չյուր ե րե խայի ան ձի ստեղ ծա
գործ բնույ թը։ Նրա ներ քին ակ տի վու թյու
նը հան գեց նում է հա մա պա տաս խան գի
տե լիք նե րի ո րո շա կի ծա վա լի յու րա ցու մը 
կր թա կան գոր ծըն թա ցի գլ խա վոր նպա
տակ ճա նա չե լուց հրա ժար ման։ Գլ խա վոր 
նպա տա կը ա շա կեր տի ան ձի ամ բող ջա
կան զար գա ցումն է։ Ի սկ ան ձի զար գաց
ման մի ջո ցը, ո րը բա ցա հայ տում է նրա 
նե րու նակ ներ քին ըն դու նա կու թյուն նե րը, 
ի նք նու րույն ի մա ցա կան և մտա վոր գոր
ծու նե ու թյունն է։ Հետ ևա բար, ու սուց չի խն
դիրն է դա սի ժա մա նակ ա պա հո վել այն
պի սի գոր ծու նե ու թյուն, ո րին նպաս տում 
են ժա մա նա կա կից ին տե րակ տիվ տեխ
նո լո գի ա նե րը։ Այս դեպ քում ա շա կերտն 
ի նքն է բա ցում դե պի ի մա ցու թյուն տա նող 
ու ղին։ Գի տե լիք նե րի յու րա ցու մը նրա գոր
ծու նե ու թյան ար դյունքն է։ Է լեկտ րո նային 
ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 

նպաս տում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի բա
րե լավ մա նը, ակ տի վաց նում և ստեղ ծա
գործ է դարձ նում սո վո րող նե րի և դա սա
վան դող նե րի ան հա տա կան և խմբային 
աշ խա տան քը։ Այս ին տե րակ տիվ մե թոդ
նե րի շնոր հիվ, հատ կա պես տար րա կան 
դա սա րան նե րում, ա շա կերտ նե րը հա ճույ
քով են սո վո րում, ակ տի վո րեն են մաս նակ
ցում դա սին և ա վե լի հեշտ են յու րաց նում 
ու սում նա կան նյու թը։ Ա ռա վել հա ճախ 
ին տե րակ տիվ դա սերն ան ցկաց վում են 
է լեկտ րո նային ին տե րակ տիվ գրա տախ
տա կի մի ջո ցով, ո րը հա տուկ ծրագ րային 
ա պա հո վում ու նի՝ Smart Notebook։ Ին
տե րակ տիվ մե թոդ ներն ա պա հո վում են 
այն պի սի բա զային կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում, ի նչ պի սիք են 
մտա ծե լը, ստեղ ծա գոր ծե լը, պրպ տե լը, 
ոչ ստան դարտ լու ծում ներ գտ նե լը, ի նք
նու րույն կողմ նո րոշ վե լը, հե տա զո տե լը և 
նպա տա կա ուղղ վա ծու թյու նը։ 

Ին տե րակ տիվ մե թո դը տար րա կան 
դպ րո ցում

 Վեր ջին տա րի նե րին տար րա կան դա
սա րան նե րի ու սու ցիչ նե րի ա ռջև բաց վում 
է գոր ծու նե ու թյան լայն դաշտ` ստեղ ծա
գոր ծել, փոր ձա րա րել և ո րո նել ու սուց ման 
ի դե ա լա կան տար բե րակ։ Այ սօր տար րա
կան կր թու թյու նը ձևա վո րում է ե րե խա նե րի 
կրթա կան գոր ծու նե ու թու նը, պահ պա նում է 
կր թա կան հա մա կար գը և ճա նա չո ղա կան 
դր դա պատ ճառ նե րը, ի րա կա նաց նում է 
կր թա կան նպա տակ նե րը, վե րահս կում և 
գնա հա տում է  ու սում նա կան նպա տակ
ներն  ու նրանց ար դյունք նե րը։

Կրտ սեր դպ րո ցա կանն ու նի տա րի
քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. ան կա
յուն ու շադ րու թյուն, տե սո ղա կան–պատ
կե րա վոր մտա ծո ղու թյան գե րակշ ռում, 
բարձր շար ժո ղա կան ակ տի վու թյուն, 
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ձգտում խա ղային գոր ծու նե ու թյան, ճա նա
չո ղա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի բազ մա
զա նու թյուն։

 Դա սի ըն թաց քում ե րե խա նե րի ուշադրու
թյու նը պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ակ
տիվ և հե տաքր քիր դա սա ժա մի կազ մա
կեր պում։ Իմ դի տար կում նե րի ըն թաց քում 
ես հան գել եմ այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ա ռանց շար ժա ռի թի կամ թույլ շար ժա ռի
թով գոր ծու նե ու թյու նը ցան կա ցած ձևե րի 
և մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քում կա՛մ 
ը նդ հան րա պես չի ի րա կա նաց վում, կա՛մ 
ծայ րաս տի ճան ան կա յուն է լի նում։ Թե 
ա շա կերտն ի րեն ի նչ պես է զգում ո րո շա
կի ի րա վի ճա կում, կախ ված է այն ջան քե րի 
ծա վա լից, ո րոնք նա գոր ծադ րում է իր ո ւս
ման ժա մա նակ։ Այդ պատ ճա ռով կար ևոր է, 
որ ու սուց ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը ե րե
խայի մեջ ա ռա ջաց նի ին տեն սիվ և ներ
քին դր դում` լար ված մտա վոր աշ խա տան
քի հա մար։ Իմ պրակ տի կայի ըն թաց քում 
պար զե ցի, որ դպ րո ցա կա նի զար գա ցումն 
ա վե լի ին տեն սիվ և ար դյու նա վետ է տե ղի 
ու նե նում, ե թե նա նե րառ ված է գոր ծու նե
ու թյան մեջ, ո րը հա մա պա տաս խա նում է 
նրա տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րին։ Ե թե դրա կան հույ զեր է ա ռա ջաց
նում ու սու ցու մը, ի սկ կր թա կան գոր ծըն
թա ցի մաս նա կից նե րի ման կա վար ժա կան 
ներ գոր ծու թյու նը հիմն ված է վս տա հու
թյան վրա, ա պա ու ժե ղաց նում է հույ զե րի 
և ը մբռն ման դե րը։

 Կա յուն ու սում նա կան շար ժա ռի թի (մո
տի վա ցի այի) և ճա նա չո ղա կան ակ տի վու
թյան զար գաց ման նպա տա կով ես կի րա
ռում եմ ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
բազ մա զան մե թոդ ներ՝ խրա խու սում, հա
ջո ղու թյան ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծում, 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծում, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջադ րանք նե րի կա

տա րում, պա տաս խա նատ վու թյան ձևա
վո րում, օգ տա կար լի նե լու ցան կու թյան 
ձևա վո րում, փո խօգ նու թյան ի րա վի ճակ
նե րի ստեղ ծում, կո լեկ տիվ աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյուն, ի նք նաս տուգ ման և փոխս տուգ ման 
կազ մա կեր պում, դր դում այ լընտ րան քային 
լու ծում նե րի ո րոն ման։ 

Այս ա մենն ի նձ թույլ է տա լիս գի տե լիք
նե րի ստա ցու մը վե րա ծել ներ քին շար ժա
ռիթ նե րի և ու րախ, խա ղային գոր ծըն թա ցի, 
ո րն էլ հան գեց նում է ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցում ո րա կա կան փո փո խու
թյուն նե րի։ Խա ղը պահ պա նում է ե րե խայի 
ճա նա չո ղա կան ակ տի վու թյու նը և հեշ
տաց նում ու սուց ման բարդ գոր ծըն թա ցը։ 
Խա ղե րում ե րե խա ներն ա վե լի ա զատ են 
լի նում, զար գա նում են մտա ծո ղու թյու նը, 
ու շադ րու թյու նը։

 Հետ ևա բար, կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի ու սուց ման հա ջո ղու թյան գրա վա
կա նը կա յուն ու սում նա կան շար ժա ռի թի 
առ կա յու թյունն է։ 

Աշ խա տան քային պրակ տի կա յում  կի
րա ռում եմ նաև նա խագ ծե րի մե թո դը, ո րը 
ո ւղղ ված է ե րե խա նե րի հե տա զո տա կան, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյա նը, ու նի
վեր սալ ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ձևա վո ր մա նը, տրա մա բա նա կան–ճա նա
չո ղա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը։ 

Ի՞նչ է նա խա գի ծը (հե տա զո տու թյուն
նե րը) փոքր ե րե խայի հա մար։ Դա նախ 
և ա ռաջ կյան քի դի տար կումն է, շատ 
եր ևույթ նե րի բա ցա հայ տու մը։ Կրտ սեր 
դպ րո ցա կան տա րի քի սո վո րող նե րի հե
տա զո տա կան կա րո ղու թյուն նե րի աս տի
ճա նա կան ձևա վոր ման հա մար կա րևոր 
հարց է հե տա զո տու թյան թե մայի ը նտ րու
թյու նը։ « Թե ման պետք է մոտ և հա րա զատ 
լի նի ե րե խայի հո գուն,— գրում է պրո ֆե
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սոր Ա. Տեր–Գ րի գո րյա նը,— ապ րում ներ 
ա ռա ջաց նի, դաս տի ա րա կու թյան ա ռու մով 
ազ դի ե րե խայի վրա, նպաս տի նրա բա րո
յա կան կեր պա րի ձևա վոր մա նը, աշ խար
հա ճա նա չո ղա կան և լեզ վա կան գի տե լիք
նե րի հարս տաց մա նը, ա զն վաց նի նրան» 
[2, 461]։ Նա խագ ծե րի մե թո դի կի րա ռու մը 
ա վե լի ար դյու նա վետ է լի նում, ե րբ ու սու ցի
չը հար ցում է ան ցկաց նում ա շա կերտ նե րի 
միջև, թե ի նչ թե մայի շուրջ կցան կա նային 
աշ խա տել։

Տ նային կեն դա նի նե րի կյան քին, բույ
սե րին, մար դու գոր ծե րին հետ ևե լը. այս 
ա մե նը նե րառ վում է նա խագ ծե րի մեջ։ 
Դիտար կում նե րի օ րա գի րը նա խագ ծի 
հիմքն է։ Այդ պի սի դի տար կում նե րի ար
դյունք է դառ նում բա նա վոր պատ մու թյու նը 
կամ նկա րը։ Տնային կեն դա նի նե րի վե րա
բե րյալ նա խագ ծե րը գրե թե միշտ շատ հա
ջող են ստաց վում՝ հա գե ցած հե տաքր քիր 
պատ մու թյուն նե րով, դի տար կում նե րով և 
հի ա նա լի լու սան կար նե րով։ Նա խագ ծե րի 
տվյալ տե սա կը կի րա ռում եմ «Ես և շր ջա
կա աշ խար հը» ա ռար կայի դա սե րին։

 Կա ռու ցո ղա կան նա խագ ծե րը կի րա
ռում եմ աշ խա տան քի ու սուց ման դա սե րի 
ժա մա նակ։ Դրանց թվին է դաս վում շնոր
հա վո րա կան բա ցիկ նե րի, գր քե րի է ջա
նիշ նե րի, խա ղա լիք նե րի, հու շան վեր նե րի 
պատ րաս տու մը։ Այս պի սի նա խագծ ման 
հիմ նա կան գա ղա փա րն ի նք նա սպա սարկ
ման գա ղա փարն է։ Այս պի սի նա խագ ծի 
խն դի րն այն է, որ ա վան դա կան ա ռա
ջադրանք նե րին տր վի նա խագ ծային ձև՝ 
պատ րաստ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե
րի մշա կում, մեկ տար բե րա կի ը նտ րու թյու
նը և ռեֆ լեք սի ան աշ խա տան քի վեր ջում։ 
Նա խա գծե րի բարդ չլի նելն ա պա հո վում 
է նրանց կա տար ման հա ջո ղու թյու նը և 
հան դի սա նում է խթան, ո րն ա շա կեր տին 

ո գեշն չում է կա տա րե լու ու րիշ, ա վե լի բարդ 
և ի նք նու րույն նա խա գծեր։

 Կար ծում ե մ՝ նա խագ ծե րի մե թո դի կի
րա ռու մը նպաս տում է ներ դաշ նակ ան ձի 
զար գաց մա նը և հա մա պա տաս խա նում է 
ար դի հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րին.

• ըն դու նե լու ի նք նու րույն ո րո շում
ներ; 

• խն դիր ներ ա ռա ջադ րե լու և հար
ցեր տա լու ու նա կու թյուն; 

• ոչ ստան դարտ, յու րօ րի նակ  լու
ծում նե րի ո րո նում; 

• շր ջա պա տող նե րին ը նտր ված թե
մայով գրա վե լու, հե տաքրք րե լու ու նա կու
թյուն; 

• ան հա տա կան նե րու ժի բա ցա հայ
տում։ 

Շփ ման պա հանջ մուն քի ի րա կա նաց
ման հա մար կի րա ռում եմ բա նա վե ճի կամ 
կա ռուց ված քային ե րկ խո սու թյան մե թո
դը, ին չը են թադ րում է մաս նակ ցող նե րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյուն։ Աս տի ճա նա բար 
ե րկ խո սու թյու նը ձեռք է բե րում սուբյեկտ
նե րի միջև կո լեկ տիվ ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան լայն շփ ման ձև։

 Մի մյանց հետ շփ վե լու, բա նա վեճ վա
րե լու ու նա կու թյու նը յու րա քան չյուր ե րե
խայի հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ապ րելու 
ճշ մար տու թյան հա մա տեղ ո րոն ման զգա
ցու մը։ Ես դպ րո ցա կան նե րին սո վո րեց
նում եմ ե րկ խո սու թյան մեջ աշ խա տան քի 
հետ ևյալ կա նոն նե րը.

 կա նոն 1 – պա տաս խա նել տր ված հար
ցին;

 կա նոն 2 – յու րա քան չյուրն ու նի իր տե
սա կե տի ի րա վունք;

 կա նոն 3 – յու րա քան չյուրն ի րա վունք 
ու նի պաշտ պա նել ու րի շի տե սա կե տը;

 կա նոն 4 – յու րա քան չյուրն ի րա վունք 
ու նի քն նա դա տել ու րի շի տե սա կե տը։ 
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Այս մե թո դի կի րառ ման մեջ ա ռա վել 
ար ժե քա վորն այն է, որ ո ւս մուն քը գա լիս է 
սո վո րող նե րից, ի սկ ես ո ւղ ղոր դում եմ կո
լեկ տիվ ո րո նու մը, բռ նում եմ ան հրա ժեշտ 
միտ քը և նրանց տա նում եզ րա կա ցու
թյուն նե րի։ Պա տաս խա նում են և՛ ու ժեղ
նե րը, և՛ թույ լե րը։ Սո վո րող նե րը չեն վա
խե նում պա տաս խա նի մեջ սխալ ա նե լուց, 
քա նի որ գի տեն, որ ի րենց դա սա րան ցի
նե րը միշտ օգ նու թյան կհաս նեն, և ի րենք 
բո լո րը մի ա սին ճիշտ ո րո շում կըն դու նեն։ 
Աշ խա տան քում կար ևո րը շփ վե լու, բա նա
վեճ վա րե լու ու նա կու թյունն է, լսե լով յու
րա քան չյու րին` պա տաս խան նե րը հմ տո
րեն և ան նկատ դե պի ան հրա ժեշտ հունն 
ո ւղ ղե լը։ Որ պես օ րի նակ կա րող է ծա ռայել 
ե րկ րա չա փա կան նյու թի հետ աշ խա տան
քը մա թե մա տի կայի դա սին 2–րդ  դա սա
րա նում։

Ն շեմ բա նա վե ճի դրա կան կող մե րը. 
• ա շա կեր տը ներգ րավ վում է ակ

տիվ ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, 
սո վո րում է մաս նակ ցել բա նա վե ճե րին, 
հս տակ ձևա կեր պել հար ցը, պարզ ար տա
հայ տել մտ քե րը, պաշտ պա նել իր կար ծի
քը, լսել ու րիշ տե սա կետ ներ,

•  փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում դպ րո ցա կան նե րի փո
խա դարձ հարս տա ցում, քա նի որ յու րա
քան չյու րը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
դի մելու պար զա բա նում ստա նա լու հա մար 
և ստա նա լու ա վե լի ամ բող ջա կան ին ֆոր
մա ցի ա,

•  մի ա սին մտա ծե լով, մի մյանց վի
ճար կե լով՝ սո վո րող նե րը հաս նում են 
քննարկ վող հար ցե րի ի րա կան բո վան դա
կու թյա նը։ 

Ըստ ի ս՝ տար րա կան դպ րո ցի կար ևոր 
խն դիր է ե րե խա նե րին հա ղոր դակ ցու թյան 
տար բեր ձևեր սո վո րեց նե լը։ Խմ բային ու

սուց ման մե թո դի կի րա ռու մը շատ ար դյու
նա վետ է տվյալ խն դի րն ի րա կա նաց նե լիս։ 
1–ին և 2–րդ դա սա րան նե րում կի րա ռում եմ 
զույ գե րով աշ խա տան քը։ Զույ գե րով աշ
խա տան քը դի տում եմ որ պես ա ռա ջին 
դա սա րան ցի նե րի գործ նա կան մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
սկզբ նա կան փուլ։  

Դա ո րոշ վում է նրա նով, որ ու սում նա
կան տար վա սկզ բին ա ռա ջին դա սա րան
ցի նե րի մե ծա մաս նու թյու նը. 

• չեն տի րա պե տում հա մա տեղ գոր
ծու նե ու թյան ու նա կու թյուն նե րին;

•  պատ րաստ չեն հա մա գոր ծակ
ցելու մեծ խմ բե րում; 

• ի րար վատ են ճա նա չում;
•  չեն կա րո ղա նում շփ վել քիչ ծա նոթ 

հա սա կա կից նե րի հետ, խու սա փում են 
նրանց հետ հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նից։

 Զույ գե րով աշ խա տան քն ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
ա ռա վել հար մա րա վետ ձևն է, ո րի նպա
տակն է գործ նա կան մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը։ Զույ
գե րով աշ խա տան քը ե րե խա նե րի մեջ 
ձևա վո րում է ը նդ հա նուր նպա տակն ըն
դու նե լու, պար տա կա նու թյուն նե րը բա ժա
նե լու, ա ռա ջարկ ված նպա տա կին հաս նե
լու ե ղա նակ նե րը հա մա ձայ նեց նե լու, իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա տեղ գոր ծու նե ու
թյան մեջ գոր ծըն կե րոջ գոր ծո ղու թյուն նե
րի հետ հա րա բե րակ ցե լու, աշ խա տան քի 
նպա տա կի և ար դյուն քի հա մե մա տու թյան 
մեջ մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու ու նա կու
թյուն նե րը։ Զույ գե րով աշ խա տանք ան ց
կաց րել եմ ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի հետ 
ա դապ տա ցի ոն ժա մա նա կա հատ վա ծում։ 

Այս պի սով՝ հիմք ըն դու նե լով իմ դի տար
կում նե րը՝ կազ մա կեր պում եմ ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը՝ հաշ վի առ նե լով գործ նա
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կան մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց ման ան հա տա կան բնույ թը։ Հենց 
այդ դիր քո րո շու մից ել նե լով եմ ե րե խա
նե րին սո վո րեց նում պլա նա վո րել հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյու նը, պայ մա նա վոր վել 
ա ռա ջադ րան քի կա տար ման ե ղա նակ
նե րի մա սին, ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը 
զու գըն կե րոջ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ հա
րա բե րակ ցել, մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ 
գոր ծու նե ու թյան նպա տա կի և ար դյուն քի 
հա մե մա տու թյան մեջ։ Դա հա մա տեղ գոր
ծու նե ու թյան նկատ մամբ դրա կան վե րա
բեր մուն քի ա ռա ջաց ման պայ մանն է։ 

Եր րորդ դա սա րա նից սկ սած՝ ես իմ 
պրակ տի կա եմ ներ մու ծում սո վո րող նե րի 
խմ բային փո խազ դե ցու թյան մե թո դը։ 
Խմ բե րում աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լիս 
ան հրա ժեշտ է պահ պա նել մի քա նի պայ
ման ներ։

1.  Խում բը ստա նում է հս տակ և 
կոնկ րետ ձևա կերպ ված ա ռա ջադ րանք՝ 
լրիվ կան խա տե սե լի ար դյուն քով։

2. Խնդ րի լուծ ման հա մար ան հրա
ժեշտ ի րե րի ա պա հո վում՝ դա սագր քե րի, 
լրա ցու ցիչ տե ղե կա տու գրա կա նու թյան 
տես քով։

3.  Նա խա պես տր վում է խմ բի հաշ
վետ վու թյան ձևը. հար ցե րի գրա վոր կամ 
բա նա վոր պա տաս խան ներ, ա ղյու սակ նե
րի լրա ցում և այլն։ 

Այս տեղ յու րա քան չյուրն աշ խա տում է 
յու րա քան չյու րի հա մար։ Քն նարկ ման ըն
թաց քում սո վո րող ներն ի րենց ու ժե րի նե
րա ծին չա փով ին տե լեկ տո ւալ ներդ րում են 
ու նե նում ը նդ հա նուր գոր ծի մեջ։ Տե ղի է 
ու նե նում գի տե լիք նե րի, գա ղա փար նե րի 
փո խա նա կում։ Փոխ վում է հո գե բա նա կան 
մթ նո լոր տը։ Նույ նիսկ խմ բում հետ մնա ցող 
ա շա կերտ նե րը չեն բար դույ թա վոր վում, 
նույն պես սկ սում են ակ տի վո րեն մաս նակ

ցել քն նարկ մա նը և ա ռա ջադր ված խն դիր
նե րի լուծ մա նը։ Կո լեկ տիվ քն նարկ ման 
ըն թաց քում ե րե խա նե րը սո վո րում են բա
նա վե ճի, շփ ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կուլ տու րան, սո վո րում են լսել ի րար։ Յու
րա քան չյուր նոր ու սում նա կան խնդ րի հետ 
նրանք կա տա րե լա գոր ծում են ճա նա չո ղա
կան ո րոն ման ի րենց մար տա վա րու թյու նը։ 
Նրանք ի րենք են ստեղ ծում հա ջո ղու թյան 
ի րենց բա նաձ ևը։ 

Եվ այս պես, խմ բերն աշ խա տում ե ն։ 
Ես հնա րա վո րու թյուն ու նեմ շփ վե լու ոչ թե 
ամ բողջ դա սա րա նի հետ, այլ 4–6–հո գա
նոց խմ բի հետ, ին չը շատ ա վե լի ար դյու
նա վետ է։ Եր բեմն բա վա կան է մի քա նի 
բառ, որ պես զի ա շա կեր տին օգ նենք գտ նել 
իր աշ խա տան քի ա վե լի հա ջող շա րու նա
կու թյու նը։ Նկա տեք, ոչ պատ րաս տի պա
տաս խա նը։ Հնա րա վո րու թյուն կա, խմ բից 
խումբ ան ցնե լով, գո վել նրանց յու րօ րի
նակ լուծ ման հա մար, մյուս նե րին հան դի
մա նել մի օ րի նակ մտա ծո ղու թյան հա մար, 
ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի նկա տո ղու թյուն 
ա նել ի րենց պա սի վու թյան հա մար։ Գլ խա
վորն այն է, որ ե րե խա նե րը հաս կա նան՝ 
ի նք նու րույն գի տե լիք ներ հայ թայ թե լը հե
տաքրքիր է և ան հրա ժեշտ։

 Միկ րոխմ բե րում ե րե խա նե րը սո վո
րում են ար տա հայ տել ի րենց տե սա կե տը, 
հար գա լից վե րա բե րվել ու րի շի կար ծի քին, 
ի րենց տե սա կե տը են թար կել ըն կեր նե
րի կար ծի քին, ե թե նրանք ու սում նա կան 
ի րա վի ճա կի քն նարկ ման ժա մա նակ ա վե
լի մոտ են ճշ մար տու թյա նը։ Կա ռուց
ված քային ե րկ խո սու թյան պայ ման են 
զրու ցակ ցի հան դեպ հար գան քը, նրան 
ո ւնկնդ րե լու և լսե լու, հար ցեր տա լու և սե
փա կան կար ծիքն ար տա հայ տե լու, փաս
տարկ ներ գտ նե լու և դրանք հա մո զիչ կեր
պով օգ տա գոր ծե լու ու նա կու թյու նը։ 
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Ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րով դա սըն թա
ցի դա սա վանդ ման ըն թաց քում լայն տա
րա ծում է գտել մտագ րոհ (մտ քե րի տա
րափ) մե թո դը։ Ես այն կի րա ռում եմ մինչ 
նոր նյու թը ներ կա յաց նե լը։ Ա շա կերտ նե
րին ա ռա ջար կում եմ կող քին նս տո ղի հետ 
քն նար կել,  թե ի նչ գի տեն տվյալ թե մայի 
մա սին, ա պա կազ մեն ցու ցակ` գ րի առ նե
լով այն ա մենը,  ի նչ գի տեն, թե կար ծում 
են, որ գի տեն թե մայի մա սին։ Այս փու լում 
կար ևո րը տր ված թե մայի շուրջ նրանց գի
տե լիք նե րը հա մա կող մա նի ներ կա յաց նելն է, 
ան կախ այն բա նից` ս խա՞լ են դրանք, թե՞ 
ճիշտ։

 Լայ նո րեն կի րառ վում է նաև Վեն նի  
դի ագ րամ մո թո դը։ Վեն նի  դի ագ րա մը 
կա ռուց վում է եր կու շր ջագ ծե րով, ո րոնք 
հատ ման մա կե րես ու նեն կենտ րո նում։ 
Այդ դի ագ րա մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
գա ղա փար նե րը մի մյանց հա կադ րե լու 
կամ դրանց ը նդ հան րու թյու նը ցույց տա լու 
նպա տա կով։ Օ րի նակ` ես ցան կա նում եմ, 
որ ա շա կերտ նե րը « Սա սուն ցի Դա վիթ» 
է պո սը ըն թեր ցե լուց հե տո բնու թագ րեն 
Դավ թին և Մե լի քին և գտ նեն նրանց ը նդ
հան րու թյու նը։ Ես խնդ րում եմ ա շա կերտ
նե րի զույ գե րին գծել Վեն նի դի ագ րամ՝ մի 
շր ջագ ծում բնու թագ րելով մի հե րո սին, 
մյուս շր ջագ ծում` ե րկ րոր դին։ Հե տո մի ա

նալ այլ զույ գե րի, հա մե մա տել դի ագ րամ
նե րը, այ նու հետև հատ վող մա սում լրաց
նել նրանց ը նդ հա նուր հատ կա նիշ նե րը։ 

Իմ հե տա զո տու թյան եզ րա հան գումն 
այն է, որ ե րե խայի ան ձի զար գա ցու մը 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վում է հո գե բա
նա կան ան վտան գու թյան պայ ման նե րում, 
ո րը ձևա վոր վում է յու րա քան չյուր ե րե
խայի ար տա քին գնա հա տու մից հրա ժար
վե լու, ան ձի դրա կան կող մե րի վրա հեն
վե լու, ան հա ջո ղու թյուն նե րի հան դի պե լիս 
նրբան կա տու թյան և զգու շու թյան դրս ևոր
ման, ի նք նու րույ նու թյան դրս ևոր ման հա
մար պայ ման ներ ա պա հո վե լու ձգտ մա նը։ 

Տար րա կան դպ րո ցում դա սե րի ժա մա
նակ ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ու սուց ման 
ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ, քա նի որ դրանք 
թույլ են տա լիս նյու թը մա տու ցել մատ չե լի, 
հե տաքր քիր, վառ և պատ կե րա վոր ձևով, 
նպաս տում են գի տե լիք նե րի ա վե լի խո ր 
յու րաց մա նը, հե տաքրք րու թյուն են ա ռա
ջաց նում գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման հան
դեպ, ձևա վո րում են հա ղոր դակ ցա կան, 
ան ձնա կան, սո ցի ա լա կան, ին տե լեկ տո ւալ 
բա նի մա ցու թյուն (գ րա գի տու թյուն)։
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Ин те рак тив ные ме то ды обу че ния в на чаль ной шко ле
 А. Мел ку мян 

В стат ье об суж да ет ся ре зуль та тив ность ин те рак тив ных ме то дов обу че ния в прак ти
ке на чаль ной шко лы, как пред по сыл ки ка чест вен но го об ра зо ва ни я. Предс тав ле ны ряд 
ин те рак тив ных ме то дов при ме ня е мых в пе да го ги чес кой прак ти ке.

Interaktive methods of teaching in primary school 
A.  Melqumyan 

The effectiveness of using interactive methods in primary school as a background of a 
quality education is discussed in the article.There are numbers of interactive methods used 
in the pedagogical practice.
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Խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը հա ղոր
դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի այի կարևոր 
բա ղադ րիչն ե ն։ Ի նչ պես նշ վում է ՀՀ 
«Օ տար լե զու նե րի ա ռար կա յա կան չա
փո րո շի չում», ա ռա վել ար դյու նա վետ 
մե թոդ նե րի մշա կումն ու հա մա կար գու
մը նպա տա կաուղղ ված են սո վո րող նե
րի ոչ մի այն լեզ վա կան գի տե լիք նե րի 
հարստաց մա նը, այլև լեզ վա հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն ցի այի ձևա վոր մա նը, 
զար գաց մա նը (communicative language 
competence)։ 

Հա ղոր դակ ցա կան լեզ վա կան կոմ պե
տեն ցի ան են թադ րում է սո վո րո ղի լեզ
վա հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցում՝ խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան ձևե րի (ո ւնկնդ րել, խո սել, 
կար դալ և գրել), ի նչ պես նաև լեզ վա
կան միջ նոր դու թյան (թարգ մա նու թյուն) 
ո լորտ նե րում՝ այն թե մա նե րի շր ջա նակ
նե րում, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 
նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րին, տա րի
քային, հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին։ Հա ղոր դակ ցա կան ու սու
ցու մը դառ նում է ի րա կա նու թյուն, ե րբ 
սո վո րող նե րի լեզ վա կան գի տե լիք նե րը 
ձևա վոր վում ու զար գա նում են խոս քային 
հա ղոր դակ ցու թյան մեջ, հա ղոր դակ ցա
կան կա րո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ։ Ո ւս
տի հա ղոր դակ ցա կան դա սե րը հա ջող
ված են, ե թե դրանք. 

1. ի րա կա նա նում են սո վո րող նե րի 
հա մար հե տաքր քիր գոր ծըն թա ցով ,

2. ա պա հո վում են լեզ վի ու սուց ման 
բնա կան մի ջա վայր, 

3. ու նեն պարզ նպա տակ ներ ու փու
լեր,

4. ճ կուն են, սո վո րող նե րին մղում են 
ի նք նա կա ռա վար ման և ակ տիվ ի նք
նադրս ևոր ման,

5.  նե րա ռում են ժա մա նա կա կից, 
բնա գիր տեքս տեր, հե տաքրք րա շարժ 
թե մա ներ, ի րա վի ճակ ներ և լեզ վա նյութ 
(authenticity)։

 Հա ղոր դակ ցա կան ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է նաև ա ռա ջադր վող լեզ վա նյու թի 
յու րաց ման լեզ վա բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով, սո վո րող նե րի մտա
վոր կա րո ղու թյուն նե րով, նրանց հո գե
բա նա կան –անձ նային հատ կա նիշ նե րով, 
ի նչ պես նաև ու սուց չի մաս նա գի տա կան 
վար պե տու թյամբ ու ման կա վար ժի ան
ձնային ո րակ նե րով։ Ա նդ րա դառ նա լով 
հա ղոր դակ ցա կան ուսուց մա նը` Դ. Նու
նա նը [1991] ը նդ գծում է հետ ևյալ հինգ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

1. Գլ խա վո րա պես շեշ տադր վում է 
սո վո րող նե րի փոխ ներ գոր ծու թյու նը։

2.  Ներ մուծ վում են բնա գիր տեքս
տեր ու սուց ման հա մա պա տաս խան 
ի րադ րու թյուն նե րում։ 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ Ա ՍԱՏ ՐՅԱՆ

 ՆԱ ՐԻ ՆԵ ԲՈՒ ԿՈՒ ՇՅԱՆ

ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽՈՍ ՔԱՅԻՆ
ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄՆ 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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3. Ա պա հով վում են հնա րա վո րու
թյուն ներ` կենտ րո նա նա լու ոչ մի այն 
լեզ վի ու սուց ման, այլև ու սուց ման կազ
մա կերպ ման ա ռա վել ար դյու նա վետ գոր
ծըն թաց նե րի վրա։ 

4. Արժ ևոր վում է սո վո րող նե րի ան
հա տա կան ակ տի վու թյու նը, բնա կա նա
բար, խրա խուս վում է սո վո րող– սո վո րող 
և սո վո րող– սո վո րեց նող փախ ներ գոր ծու
թյու նը։ 

5. Ու սուց ման ներլ սա րա նային և 
ար տալ սա րա նային ձևե րը հա վա սա րա
պես հա մադ րե լի են և փոխլ րաց նող։

Վե րոն շյալ հատ կա նիշ նե րի հաշ վա
ռու մը ան հրա ժեշտ է ու սուց ման բա
րե հունչ հա ղոր դակ ցա կան մի ջա վայր 
ա պա հո վե լու հա մար։

 Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյու
նը սա հուն խոս քի վրա հիմն ված փոխ
ներ գոր ծու թյուն է, ո րը պա հան ջում է 
նաև հա մա պա տաս խան քե րա կա նա կան 
նմուշ նե րի, կա ռուց վածք նե րի, կա նոն
ների ճիշտ ու նպա տա կային գոր ծա ծում 
[3; 130]։ Է ա կանն այն է, որ այն հիմն ված 
լի նի ի րա գոր ծե լի ի րադ րու թյուն նե րի, 
ի րա վի ճակ նե րի, ժա մա նա կա կից թե մա
նե րի ու լեզ վա նյու թի վրա։ 

Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման պրակ
տի կա յում հս տա կո րեն սահ մա նա զատ
վում է եր կու հաս կա ցու թյուն` ճշգրտու
թյուն (accuracy) և սա հու նու թյուն (fluency)։ 

Ճշգր տու թյու նը վե րա բե րում է լեզ վի 
կի րառ ման ֆոր մալ գոր ծոն նե րին, տար
րե րին ու բա ղադ րիչ նե րին, ի սկ սա հու
նու թյու նը` լեզ վի բնա կա նոն կի րառ մա նը 
(ըն կա լո ղա կան և վե րար տադ րո ղա կան)
[ նույն տե ղում, 53]։ 

Սույն հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում փոր
ձենք ներ կա յաց նել ո րոշ ու սու ցո ղա կան 
վար ժու թյուն ներ` ո ւղղ ված սո վո րող նե րի 

վե րար տադ րո ղա կան խոս քային կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, զար գաց մա
նը։ Դ. Լիթլ վու դը այդ վար ժու թյուն նե րը 
դի տար կում է որ պես « սո ցի ա լա կան փո
խազ դե ցու թյան վար ժու թյուն ներ» [6; 42]։ 
Դրանց կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման 
կար ևոր պայ ման նե րից մե կը փոքր խմ
բե րով աշ խա տելն է։ Վեր ջինս հա ղոր
դակց վե լու ա ռա վել լայն հնա րա վո րու
թյուն է ստեղ ծում սո վո րող նե րի հա մար, 
քան դա սա րա նային քն նար կում նե րը։ 
Խմ բաշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ձևա
վոր վում է նաև սո վո րող նե րի հա սա րա
կա կան վար քա գի ծը։ Դրանք ոչ մի այն 
խթա նում են ու սու ցան վող լեզ վով հա ղոր
դակ ցու մը, այլև նպաս տա վոր մի ջա վայր 
ստեղ ծում ան հա տա կան և հա սա րա կա
կան պա հանջ մունք նե րի ար տա հայտ ման 
և դրանց ար ձա գանք ման հա մար։ Սո վո
րող նե րը հա մա գոր ծակ ցում են ո րո շա կի 
խնդ րի լուծ ման, տր ված ա ռա ջադ րան քի 
կամ նա խագ ծի կա տար ման հա մար։ 

Փոքր խմ բե րով աշ խա տե լը նպաս
տում է սո վո րող նե րի ան հա տա կա նու
թյան ձևա վո րմա նը` պայ մա նա վոր ված 
հե տա դարձ կա պի ու վե րահսկ ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի բազ մազ անու թյամբ, 
հա ղոր դակց ման հա մար բնա կան, ի րա
կան մի ջա վայ րի առ կա յու թյամբ։ 

Ն կա տե լի է, որ այժմ ու սուց ման գործ
ըն թա ցում հա ճախ բնա կան լեզ վա կան 
վար քա գի ծը չի խրա խուս վում մի շարք 
պատ ճառ նե րով. ու սու ցի չը մեծ մա սամբ 
լեզ վա կան փոխ ներ գոր ծու թյան նա խա
ձեռ նողն է, ո ւս տի ա շա կեր տի խն դիրն է 
հիմ նա կա նում ար ձա գան քել ու սուց չին։ Սո
վո րող նե րի պա տաս խան նե րը գե րա զան
ցա պես գնա հատ վում են քե րա կա նա կան 
և հն չյու նա բա նա կան կա նոն նե րի գե րա կա
յու թյամբ, եր բեմն էլ պա հանջ վող չա փա
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նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նեց վում են լեզ
վակ րի լեզ վա կան կոմ պե տեն ցի ային։ 

Ուս տի խմ բաշ խա տանք նե րը սո վո րող
նե րի ան կա տա րու թյան բար դույ թը հաղ
թա հա րե լու լա վա գույն մի ջոց են, դրանք 
ա զատ, ան կաշ կանդ ար տա հայտ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում։ Լի նե լով 
ու սուց ման ա վան դա կան գոր ծըն թաց ի 
մի օ րի նա կա նու թյու նը « կոտ րող» հի ա նա
լի մի ջոց` նպաս տում են լար վա ծու թյան 
թու լաց մա նը, սո վո րող նե րը ձեռք են բե
րում ի նք նավս տա հու թյուն։ 

Տե ղե կատ վու թյան բա ցակ։ Հա ղոր
դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ է, 

ո րում յու րա քան չյուր մաս նակ ցի տր վում է 
ա ռան ձին տե ղե կույթ։ Հա ջոր դիվ ներ կա
յաց նում ե նք տե ղե կատ վու թյան բա ցա կի 
եր կու նմու շօ րի նակ.

Օ րի նակ 1. Լ րաց նել չվա ցու ցա կում 
բաց թողած տե ղե կատ վու թյու նը: Այս 
վար ժու թյու նը ի րա կա նաց վում է զույ գե
րով` Ա և Բ։ Յու րա քան չյուր մաս նակ ցի 
տր վում է նույն չվա ցու ցա կից մե կա կան 
օ րի նակ, որ տեղ բաց են թողած տե ղե
կատ վու թյան տար բեր հատ ված ներ (նկ. 1), 
(նկ. 2)։

մեկնում ժամանում ուղղություն
1 08:25 Հռոմ

2 14:15 Մոսկվա

3 10:05 Մոսկվա

4 15:00 Հռոմ

5 12:10 Բանգկոկ

6 15:35 Բանգկոկ

մեկնում ժամանում ուղղություն
1 09:25 Հռոմ

2 13:20 Մոսկվա

3 11:05 Մոսկվա

4 15:55 Հռոմ

5 09:45 Բանգկոկ

6 13:10 Բանգկոկ

Մասնակից Ա Մասնակից Բ

Մաս նա կից նե րը չպետք է տես նեն մի
մյանց չվա ցու ցակ նե րը։ Նրանք պետք է 
լրաց նեն յու րա քան չյուր չվա ցու ցա կի տե
ղե կատ վու թյու նը` փո խա դարձ հար ցեր 
տա լով, օ րի նակ. “When does the plane ar
rive in Rome?” («Ե՞րբ է ի նք նա թի ռը ժա մա
նում Հռոմ»), « Ժա մը քա նի սի՞ն է ի նք նա թի
ռը ժա մա նում Մոսկ վա»։ Պա տաս խա նում 
են. “09։25 or 15։55” («09։25 կամ 15։55»), 
“11։05 p.m.” («Ե րե կո յան ժա մը 11։05»)։ 
Պա տաս խան նե րը կա րող են ա վե լի եր
կար լի նել. “The plane arrives in Rome at 
09։25 or 15։55” («Ինք նա թի ռը ժա մա նում է 

Հռոմ 09։25 կամ 15։55»)։ 
Այս վար ժու թյան մի ջո ցով մաս նա

կից նե րը սո վո րում կամ ամ րապն դում են 
հար ցեր /  հար ցա կան նա խա դա սու թյուն
ներ կազ մե լու ձևերն ու կա նոն նե րը, այս
պես՝ տվյալ վար ժու թյան հիմ քում ըն կած է 
“When…..?” («Ե՞րբ….») և “At what time…
..?”(« Ժա մը քա նի սի՞ն է…. ») մի ա վոր նե րի 
կի րա ռու մը։ 

Օ րի նակ 2. Պար զել, թե եր կու թռիչք նե
րից ո րն է ո ւղ ևո րին ա ռա վել նպա տա կա
հար մար.
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Ըստ ա ռա ջադ րան քի` բո լոր մաս նա
կից նե րը պետք է փո խա նա կեն ին ֆոր մա
ցի ա, որ պես զի լու ծեն պա հանջ վող խն դի
րը։ 

Խնդ րի լուծ ման ա ռա ջադ րանք (Prob
lem–Solving Task) 

Այս վար ժու թյու նը հի շեց նում է ա ռա
ջադ րանք նե րի վրա հիմն ված ու սու ցու մը 
(Task–based learning). նախ՝ կար ևոր վում է 
ար դյուն քը, ա պա` գնա հատ վում սո վո րող
նե րի լեզ վա կան գի տե լիք նե րը [1; էջ 233–23]։ 

Այս պես, ե րե խա նե րը փոր ձում են 
ճշգրտել, թե որ ա մա ռային ճամ բա րում և 
ի նչ քան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով կա
րող են կազ մա կեր պել ի րենց հան գիս տը։ 
Նրանք զբո սաշր ջային գոր ծա կա լու թյուն
նե րից կամ հա մա ցան ցից կու տա կում են 
ին ֆոր մա ցի ա, ա պա քն նար կում պայ ման
ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, վեր ջում 
կա յաց նում ո րո շում։ 

Ան շուշտ, այս ա ռա ջադ րան քը կա տա
րե լիս լեզ վի ի մա ցու թյունն ու ճիշտ գոր
ծա ծու մը կօգ նի սո վո րող նե րին հանձ նա
րար ված խն դի րը լու ծելու, այն է՝ ճշգր տել 
հանգս տի հա մար պա հանջ վող գու մա րի 
չա փը, ի նչ պես նաև ո ւղ ևո րու թյան վայ րը։

Ն կա րի լրա ցում : Այս վար ժու թյու նը 
դար ձյալ կա տա րում են զույ գե րով` Ա և Բ։ 
Յու րա քան չյուր ա շա կեր տի տր վում է մե
կա կան նկար, ո րում բաց են թողած տար
բեր ա ռար կա ներ։ 

Ա շա կերտ նե րը պետք է հա մա գոր ծակ
ցեն (շփ վեն, խո սեն), որ պես զի գտնեն բա
ցա կայող ա ռար կա նե րը։ Օ րի նակ. “I have a 
saucepan. And you don’t have it” («Ես ունեմ 
կաթ սա, ի սկ դու չու նես») կամ “There is 
a saucepan on my picture. Do you have it, 
too?” («Իմ նկա րում պատ կեր ված է կաթ
սա։ Ա րդյո՞ք դու էլ ու նես կաթ սա»)։ Տի պիկ 
պա տաս խան ներն են. “Yes, I have a sauce
pan, too.” («Այո։ Ես նույն պես ու նեմ կաթ
սա») կամ “No, I don’t have a saucepan” 
(«Ոչ։ Ես կաթ սա չու նեմ») [12]։

There are two shuttles leaving Atlanta airport for Auburn, one at 11:00 
am, and the other at 8:00 pm. Someone is coming to Auburn from 

Chicago. She or he wants to find a flight that arrives in Atlanta airport 
45 minutes to an hour before the shuttle leaves for Auburn so that he or 

she can have enough time to catch the shuttle, but does not have to 
wait for too long. Four students participate in this activity. Their task is 

to find two flight they meet the above criteria. Each student has the 
flight information for only one of the following four airlines, Delta, 

Northwest, United, and American. 
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 Մեկ այլ տար բե րա կում կա րե լի է ա շա
կերտ նե րից յու րա քան չյու րին տալ նույն 
նկա րը,  սա կայն պատ կեր ված ա ռար
կա նե րը տար բեր են գույ նով, քա նա կով, 
չափ ե րով և այլն։ Ա շա կերտ նե րը դար ձյալ 
պետք է նկա տեն և բարձ րա ձայ նեն տար
բե րու թյուն նե րի մա սին։ 

Խ ճան կար:  Դա սա րա նը բա ժան վում 
է փոքր խմ բե րի` չորս ա շա կերտ յու րա
քան չյուր խմ բում։ Խմ բի յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ ստա նում է փոք րիկ վա հա նակ 
և գաղտ նի պա հում իր վա հա նա կի վրա 
գրված տե ղե կատ վու թյու նը խմ բի մյուս 
ա շա կերտ նե րից։ Մի ա սին այդ չորս վա հա
նակ նե րը պատ մում են հետ ևյալ հատ վա ծը. 
“The boy takes the ice–cream plate from the 
fridge” («Տ ղան վերց նում է սառ ցա րա նից 
պաղ պա ղա կի ա մա նը»), “He puts several 
ice–cream snoops” (« Նա դնում է պաղ պա
ղա կի մի քա նի գն դիկ»), “He sits in front of 
the TV post and eats the ice–cream” (« Նա 
նս տում է հե ռուս տա ցույ ցի ա ռջև և ու տում 
պաղ պա ղա կը»), “He goes back to the kitch
en with the empty plate and sees that he has 
left the ice–cream which has been melting on 
the kitchen table” (« Նա վե րա դառ նում է խո
հա նոց դա տարկ ափ սե ով և տես նում, որ 
սե ղա նին է թո ղել պաղ պա ղա կը, ո րը հա
լում էր խո հա նո ցի սե ղա նին»)։ Ա շա կերտ
նե րը պետք է հա մա ձայ նու թյան գան` ճիշտ 
հեր թա կա նու թյամբ դա սա վո րե լու վա հա
նակ նե րը, վե րա կանգ նե լու հատ վա ծը։ 

Մ տագ րոհ : Ու սու ցի չը ներ կա յաց նում է 
թե ման, օ րի նակ` “Clothes” (« Հա գուստ»)։ 
Ա շա կերտ նե րը թվար կում են հա գուս տին 
ա ռնչ վող տար բեր բա ռեր, հաս կա ցու
թյուն ներ, ո րոնք գր վում են գրա տախ տա
կին։ Ա պա նրանք սկ սում են նկա րագ րել 
որ ևէ հա գուստ, օ րի նակ. “This is a coat. It is 
red. We usually wear coats in winter”. (« Սա 

վե րար կու է։ Այն կար միր է։ Սո վո րա բար 
մենք վե րար կու կրում ե նք ձմ ռա նը»)։ 

Քար տեզ : Այս վար ժու թյու նը հե տաքրք
րա շարժ դարձ նե լու հա մար ցան կա լի է 
օգ տա գոր ծել աշ խար հի քա ղա քա կան 
քար տե զը։ Ու սու ցի չը որ ևէ ա շա կեր տի 
ա ռա ջար կում է քար տե զի վրա ցույց տալ 
այն եր կի րը, որ կցա ն կա նար այ ցե լել։ Ա պա 
ա շա կերտ նե րը հար ցեր են ո ւղ ղում. “What 
is the weather like in that country?” («Ինչ
պի սի՞ ե ղա նակ է այդ եր կում»), “How is the 
weather of that country different from the 
weather in Armenia?” («Ին չո՞վ է այդ ե րկ րի 
ե ղա նա կը տար բեր վում Հա յաս տա նի ե ղա
նա կից»), “What is the difference between 
living in a hot and a cold country?” («Ո՞րն է 
տաք և ցուրտ ե րկր նե րում ապ րե լու տար
բե րու թյու նը»)։ Բնա կա նա բար, ծա վալ վում 
է հե տաքր քիր խո սակ ցու թյուն, և ա շա
կերտ նե րը ձգ տում են ար տա հայտ վել, քա
նի որ ու նեն ա սե լիք։ Կա րե լի է այս պի սի 
ա ռա ջադ րանք սո վո րող նե րին նա խա պես 
հանձ նա րա րել. չէ՞ որ այդ դեպ քում նրանք 
ա վե լի ի նք նավս տահ կլի նեն, ի սկ ե րկ խո
սու թյուն ներն էլ հնա րա վո րինս սա հուն ու 
բո վան դա կա լից կըն թա նան։ 

Շղ թա : Ա շա կերտ նե րը շր ջա նաձև 
նստում ե ն։ Ու սու ցի չը սկ սում է շղ թան` 
նշե լով մեկ բառ` ան վա նում, որ վե րա բե
րում է ի րեն (օ րի նակ՝  հա գուս տի ան վա
նում, զարդ, ժա մա ցույց և այլն, որ նա 
տվյալ պա հին կրում է)։ Հա ջորդ ա շա
կեր տը նույն ձևով նշում է մեկ այլ բառ 
(դար ձյալ ի րեն վե րա բե րող) և այս պես 
շա րու նակ։ Վար ժու թյու նը կա րե լի է բար
դաց նել` թվարկ ված բառ –ան վա նում նե րին 
հատ կա նիշ ներ` ո րո շիչ նե ր ա վե լաց նե լով։ 
Օ րի նակ՝ ա շա կերտ նե րը կա րող են նկա
րագ րել ի րենց ըն կե րոջ ար տա քին տես քը, 
բնա վո րու թյու նը, կեց ված քը։ Շղ թան կազ
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մե լիս կա րե լի է խոս քի մեջ տար բեր ժա
մա նա կաձ ևեր կի րա ռել։ 

Հար ցե րով ամ փո փում, նկա րագ րում: 
 Մեկ կամ եր կու ա շա կերտ մեջ քով նս տում են 
դե պի դա սա րա նը։ Թե մային (clothes, food, 
weather, people, coloures, etc.) վե րա բե րող 
որ ևէ նկար, լու սան կար կամ բա ռա քարտ 
տե ղադ րում են նրանց հետ ևում։ Նրանք 
փոր ձում են, դա սա րա նին հար ցեր ո ւղ ղե
լով պար զել, կռա հել, թե ի նչ է պատ կեր
ված կամ գր ված նկա րի կամ քար տի վրա։ 
Մյուս ա շա կերտ նե րը պա տաս խա նում են 
կարճ` այո կամ ո չ։ 

Պատմ վածք ներ։ Դա սա րա նը բա
ժան վում է խմ բե րի։ Յու րա քան չյուր խմ բի 
հանձ նա րար վում է որ ևէ պատմ վածք ըն
թեր ցել։ Ա շա կերտ նե րը կար դում են, այ
նու հետև փոր ձում վե րար տադ րել։ Նրանք 
կա րող են, ը ստ ի րենց եր ևա կա յու թյան, 
փո խել պատմ ված քի սյու ժեն, սկիզ բը կամ 
ա վար տը։ 

Սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան լեզ
վա կան հմ տու թյուն նե րը զար գա նում են` 
ա ռանց վեր ջին նե րիս գի տակց ված ջանքե
րի, քա նի որ ու սու ցու մն ի րա կա նաց վում է 
գե րա զան ցա պես խա ղե րի մի ջո ցով և ոչ 
լար ված պայ ման նե րում։ Խա ղե րի ըն թաց
քում ու սու ցի չը պա սիվ հետ ևող է, հա մա
կար գող։ 

Նա խընտ րե լի է հա ղոր դակ ցու թյան ժա
մա նակ սո վո րող նե րի սխալ նե րը չուղ ղել, 
քա նի որ այդ պես նրանց ու շադ րու թյու նը 
կա րող է շեղ վել բուն ա ռա ջադրան քի կա
տա րու մից և եր բեմն նույ նիսկ բա ցա սա
բար ազ դել հա ղոր դակ ցու թյան հե տա գա 
ըն թաց քի վրա։ Ա նհ րա ժեշտ է ան դրա
դառ նալ մի այն է ա կան սխալ նե րին, այն 
էլ՝ ամ փոփ ման փու լում։ Նման մե թո դի
կան բխում է լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան մո
տեց ման հայե ցա կե տից, հա մա ձայն ո րի` 

խոս քային փոխ ներ գոր ծու թյան ժա մա նակ 
(փոքր խմ բե րում կամ ը նդ հան րա պես) 
ա ռաջ նայի նը ի րա վի ճակ նե րի, թե մա նե
րի, լեզ վա նյու թի ճիշտ ը նտ րու թյունն ու կի
րա ռումն է, ի սկ պա տա հա կան սխալ նե րը 
կամ վրի պում նե րը հե տա գա յում զար գա
նա լու մի տում չու նեն։ 

Ու սու ցո ղա կան խա ղե րը խրա խու
սում են ա շա կերտ նե րին, դրանց մի ջո ցով 
ուսում նա ռու թյու նը դառ նում է հե տաքր քիր 
և զվար ճա լի, ի սկ սո վո րող նե րը ձեռք են 
բե րում ի նք նավս տա հու թյուն, մե ծա նում է 
նրանց` ո ղջ կյան քում լե զու սո վո րե լու ներ
քին ցան կու թյու նը (life–long learning) [7, 1]։ 
Ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան մե թո դա
կան « զի նա նո ցում» ու սու ցո ղա կան խա
ղերն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն։

Թ վարկ ված վար ժու թյուն նե րն ը նտ
րե լիս կամ կի րա ռե լիս դրանց ար դյու նա
վե տու թյու նը ո րո շե լու հա մար ու սու ցի չը 
պետք է հաշ վի առ նի նաև սո վո րող նե րի 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ան ձնային ո րակ նե րը, օ րի նակ՝ 
ա րդյո՞ք բո լոր ա շա կերտ նե րը հա մար ձակ 
են, թե ո մանք ու նեն ան կա տա րու թյան 
բար դույթ ներ, կամ բո լո՞րն են ցան կա նում 
դե րային խա ղին մաս նակ ցել։ 

Ակն հայտ է, որ հա մար ձակ սո վո րող
նե րի հա մար այս վար ժու թյուն նե րը հո գե
բա նա կան ան հանգս տու թյուն չեն ա ռա
ջացնի։ Մինչ դեռ պրակ տի կա յում հա ճախ 
են հան դի պում «զ գու շա վոր սո վո րող ներ» 
[6; 44]։ Ե թե դա սա րա նում տի րում է ջերմ, 
ըն կե րա կան, հա մա գոր ծակ ցային մթ նո
լորտ, ա պա սո վո րող նե րը գի տակ ցում 
են, որ բո լորն էլ կա րող են սխալ վել, վրի
պել, այս տեղ է ա կանն այն է, որ ու սու ցի չը 
քննա դա տա բար չվե րա բեր վի սա նե րի կա
տա րած սխալ նե րին կամ վրի պում ներին, 
փո խա րե նը` միշտ օգ նի նրանց և քա ջա լե
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րի [5; 98]։ 
Քա նի որ այժմ օ տար լե զու նե րի ու սուց

ման ա ռանց քը սո վո րող նե րի հա ղոր դակ
ցա կան կոմ պե տեն ցի այի ձևա վո րումն է, 
զար գա ցու մը, ո ւս տի ու սուց չի խն դիրն է 
ստեղ ծել ան ձնա կենտ րոն ին տե րակ տիվ 
լեզ վա կան մի ջա վայր՝ խթա նե լու սո վո
րող նե րի լե զու սո վո րե լու ներ քին ցան
կու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
ի նք նա  վս տա հու թյունն ու հա մա գոր ծակ

ցե լու կա  րո ղու թյուն նե րը։ Այս ա ռու մով 
հա ղոր դակ ցա կան ու սուց ման փոր ձա գետ 
Մ. Բերն սն ի րա վամբ վկա յում է. « Լե զուն 
փոխ ներ գոր ծու թյուն է, մի ջանձ նային գոր
ծու նե ու թյուն, այն ու նի հս տակ կապ հա
սա րա կու թյան հետ։ Լե զու սո վո րող նե րը/
ու սում նա սի րող նե րը պետք է կար ևո րեն 
լեզ վի գոր ծա ծու մը հա մա տեքս տում` լի
նի դա լեզ վա կան, հա սա րա կա կան կամ 
ի րադ րային» [M. Berns, 1984]։ 
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Teaching speaking is a very important part of second language learning. Various speak
ing activities such as those listed above can contribute a great deal to students in develop
ing their interactive skills necessary for life. These activities make students more active and 
autonomous in class, and at the same time the teaching/learning process becomes more 
meaningful and enjoyable. 

We suppose, that such classroom environment will motivate the learners and help them 
step forward from receptive stage to the productive one. 
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 Ра зи тие на вы ков про дук тив ной ре чи в рам ках

ком му ни ка тив ных клас сов  анг лийс ко го язы ка
С. Асат рян, Н. Бу ку шян

О бу че ние уст ной ре чи – это очень важ ная часть линг во ди дак ти ки. Раз лич ные под хо
ды и ст ра те ги и, ко то рые об суж де ны в дан ной стат ье, мо гут спо собст во вать раз ви тию у 
уча щих ся ин те рак тив ных на вы ков, не об хо ди мых для ком му ни ка ци и. 

Э ти тех ни ки спо собст ву ют так же бо лее ак тив но му учас тию сту ден тов в про цес се 
обу че ни я. В то же вре мя их обу че ние ста но вит ся все бо лее зна чи мым и при ят ным. Мы 
по ла га ем, что та кая ком му ни ка тив ная ат мос фе ра в клас се мо ти ви ру ет уча щих ся и по мо
га ет им пе рей ти от ре цеп тив но го эта па к про дук тив но му.
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 Ներ կա յումս կա տար վող բազ մա թիվ 
հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ 
դիտ վում է ե րե խա նե րի զար գաց ման տա
րաբ նույթ խան գա րում նե րի թվի ա ճ։ Այս 
խան գա րում նե րի թվին է դաս վում նաև 
աու տիզ մը։ 

Մեր հե տա զո տու թյան նպա տակն է ու
սում նա սի րել և ներ կա յաց նել աու տիզ մի 
բա ցա հայտ ման և կան խար գել ման հետ 
կապ ված բժշ կա հո գե բա նա ման կա վար
ժա կան գի տու թյուն նե րի ա ռջև դր ված 
հիմ նախն դիր նե րը, աու տիզ մի բուժ ման 
ա ռա վել հայտ նի և ար դյու նա վետ շտկ ման 
մե թոդ նե րը։ 

Այ սօր աշ խար հում տե ղի ու նե ցող 
բազ մա թիվ ի րա դար ձու թյուն նե րի կի զա
կե տում ա ռանձ նաց նում են դեռևս գի
տու թյա նը ան հայտ հի վան դու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման, հա մա լիր ու սում նա սիր
ման և կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի կազմ
ման աշ խա տանք նե րը։

Մեր աշ խա տան քում կփոր ձենք քն նար
կել և ներ կա յաց նել այդ հի վան դու թյուն
նե րից մե կի՝ 21–րդ դա րի հա մախ տա նիշ 
հան դի սա ցող հի վան դու թյան՝ Աու տիզ մի` 
բա ցա հայտ ման և կան խար գել ման հետ 
կապ ված հիմ նախն դիր նե րը` հեն վե լով 
նաև ՀՀ –ում առ կա տվյալ նե րի հի ման վրա։

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա

լիս, որ բա վա կա նին շատ ե րե խա ներ են 
տա ռա պում այս հա մախ տա նի շով, ո րոնց 
թի վը գնա լով ա վե լա նում է, այն դեպ քում, 
որ դեռևս բա ցա հայտ ված չեն այս հի վան
դու թյան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, և 
գո յու թյուն ու նեն հնա րա վոր վար կած ներ 
մի այն [1]։

«Աու տիզմ» եզրույթն ա ռա ջին ան գամ 
օգ տա գոր ծել է շվեյ ցա րի ա ցի հո գե բույժ 
Յու ջին Բլոյ լե րը` 1912 թ., ան գլի ա կան ձեռ
նարկ նե րից մե կում։ Բայց այդ ժա մա նակ 
աու տիզ մը տա րան ջատ ված չէր, և եր բեմն 
ախ տա նիշ նե րը նույ նաց վում էր շի զոֆ րե
նի այի հետ։ Այն մեկ նա բա նու թյամբ, որ 
այ սօր բնու թագ րում ե նք աու տիզ մը, տա
րան ջատ վել է ո ւշ` 1943 թ., բժիշկ Լե ո 
Կան նե րի կող մից։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ աշ խար հում ծն վող յու րա քան չյուր 
100 ե րե խա նե րից 1 –ը աու տիկ է։ Ան ցյալ 
դա րի վեր ջին տաս նա մյա կում աու տիզ մով 
ե րե խա նե րի թվի ա ճը Ա ՄՆ –ում կազ մում 
էր 27 %։ Եվ, ե թե 1992–93 թթ. Ա մե րի կա
յում կրթ վում է ին 15,5 հա զար աու տիզ մով 
հի վանդ ե րե խա ներ, ա պա 1997–98 թթ., 
նրանց թի վն ա վե լա ցել է` հաս նե լով 42,5 
հա զա րի։ 

Աու տիզ մի կլի նի կա կան պատ կե րն ար
տա հայ տվում է հետ ևյալ կերպ.

Ա ՆԻ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ԱՈՒ ՏԻԶ ՄԻ ԲԱ ՑԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ,
ՇՏԿ ՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
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1. ա ռա ջին ժպի տը հան դես է գա լիս 
նոր մային հա մա պա տաս խան, սա կայն 
այն ո ւղղ ված չէ կոնկ րետ որ ևէ մե կին,

2. առ կա է չտար բե րակ ված վե րա
բեր մունք շր ջա պա տի նկատ մամբ,

3. մ տե րիմ, հա րա զատ մար դու հետ 
կապ վա ծու թյու նը նկատ վում է, սա կայն 
աու տիզ մով ե րե խան հա ճախ չի օգ տա
գոր ծում դրա կան հույ զեր` իր զգաց մունք
նե րն ար տա հայ տե լու հա մար։

Ե րե խա նե րը կա րող են ա մեն ևին չար
ձա գան քել բարձր ձայ նե րին, բայց կա
րող են ան մի ջա պես շրջ վել, ե րբ լսում են, 
օ րի նակ, հան քային ջրի շշի բա ցե լու ձայ
նը։ Նույն կերպ կա րող են չար ձա գան քել 
ի րենց ան վա նը, բայց լսել մի քա նի սե նյակ 
այն կողմ ջրի կա թե լու ձայ նը։

Այս պի սի ե րե խա նե րը նո րած նային հա
սա կում չեն ձգ վում դե պի ծնող նե րը, ե րբ 
նրանց մո տե նում ե ն։ Աու տիզ մով ե րե խան 
խու սա փում է աչ քե րին նայել, չի ար ձա
գան քում ձայ նե րին կամ խո սում է իր մա
սին եր րորդ դեմ քով, տե ղում ճոճ վում է 
հետ ու ա ռաջ, պտույտ է գա լիս սե փա կան 
ա ռանց քի շուրջը, դեմ քը չի ար տա հայ տում 
որ ևէ զգաց մունք։

 Այս պի սով՝ ներ կա յումս բժշ կա հո գե բա
նա ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
ա ռջև դր ված են հետ ևյալ հիմ նախն դիր
նե րը`

1. բա ցա հայ տել աու տիզ մի ա ռա ջաց
ման պատ ճառ նե րը,

2. մշա կել աու տիզ մի շտկ ման ա ռա վել 
ար դյու նա վետ մե թոդ ներ, 

3. ի րա զե կել ծնող նե րին ի րենց ե րե
խայի հի վան դու թյան մա սին [2] ,

Այ սօր գո յու թյուն ու նեն աու տիզ մի ա ռա
ջաց ման պատ ճառ նե րի բազ մա թիվ տե
սա կետ ներ, սա կայն մե ծա մաս նու թյամբ 
լոկ վար կած ներ ե ն։ Դրան ցից ա ռա վել 

հիմ նա վոր տվյալ ներ է փո խան ցում վեր
ջերս մար դու գլ խու ղե ղում հայ տնա բեր
ված հայե լային նեյ րոն նե րի ֆունկ ցի ո նալ 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը։ 

1990 թ–ի վեր ջում Կա լի ֆոռ նի այի Սան 
Դի ե գոյի ի նս տի տու տում ո րո շե ցին պար
զել, թե ա րդյոք աու տիզ մի և ոչ վաղ հայտ
նա բեր ված հայե լային նեյ րոն նե րի միջև 
կապ գո յու թյուն ու նի՞ և ի նչ պի սի՞։ Քա նի որ 
հենց այս բջիջ նե րին են մար դիկ պար տա
կան ու րիշ նե րի է մո ցի ա նե րը և մտադրու
թյուն նե րը ճա նա չե լու ըն դու նա կու թյան 
հա մար, այդ ի սկ պատ ճա ռով մաս նա
գետ նե րը տե սա կետ ա ռա ջար կե ցին, որ 
աու տիզ մի ո րոշ ախ տա նիշ ներ կա րող են 
ի հայտ գալ հայե լային նեյ րո նային հա մա
կար գի դիս ֆունկ ցի այի (ան բա վա րա րու
թյան) հետ ևան քով։ Աու տիզ մով ե րե խա նե
րի մոտ դիտ վում է նաև գլ խու ղե ղի կեղ ևի 
ո րոշ տե ղա մա սե րում հայե լային նեյ րոն
նե րի ակ տի վու թյան դե ֆի ցիտ։ Աու տիզ մի 
ե րկ րոր դային սիմպ տոմ նե րը (ախ տա նիշ
նե րը)` գերզ գա յու նա կու թյու նը, կա րող է 
պայ մա նա վոր ված լի նել լիմ բի ա կան հա
մա կար գի և ու ղե ղի այլ բա ժին նե րի կա պի 
խան գա րում նե րով [3]։

1990 թ. ի տա լա ցի հե տա զո տող նե րն 
ու սում նա սի րում է ին մա կա կա նե րի գլխու
ղե ղի նյար դային բջի ջ նե րի ակ տի վու թյու
նը կենտ րո նաց ված գոր ծո ղու թյան կա
տար ման ժա մա նակ։ Ի նչ պես հայտ նի է, 
պրե մո տոր կեղ ևի ո րոշ նեյ րոն ներ (ու ղե ղի 
ֆրոն տալ բաժ նի մա սեր) մաս նակ ցում են 
ի նք նա կամ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մա
նը։ Այս պես, օ րի նակ, մի նեյ րո նը ին պուլս 
է ա ռաջ բե րում, ե րբ կեն դա նին ձեռ քը մեկ
նում է կող քին գտն վող ըն կույ զին, մեկ ուրի
շը` ե րբ նա սեղ մում է լծա կը և այլն։ Տվյալ 
բջիջ նե րն ան վա նում են մո տոր խմբային 
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նեյ րոն ներ։ Ռից ցո լատ տին և նրա կո լե գա
նե րին զար մաց րեց այն ի րա վի ճա կը, ե րբ 
ո րոշ մո տոր խմ բային նեյ րոն նե րի պո պու
լյա ցի ա նե րն ա ռաջ է ին բե րում պար պում
ներ ան գամ այն դեպ քե րում, ե րբ կեն դա
նին ի նք նու րույն չէր գոր ծում, այլ հետ ևում էր, 
թե ի նչ պես է միև նույն գոր ծո ղու թյու նը կա
տա րում մար դը կամ որ ևէ մե կը։ 

Ինչ պես ցույց տվե ցին հե տա գա հե տա
զո տու թյուն նե րը, օգ տա գոր ծե լով նեյ րո վի
զո ւալ մե թոդ նե րը՝ այդ պի սի « հայե լային 
նեյ րոն ներ» գո յու թյուն ու նեն և մար դու 
գլ խու ղե ղի կեղ ևի հա մա պա տաս խան բա
ժին նե րում։ 

Ա վե լի ո ւշ ա պա ցուց վեց, որ հայե լային 
նեյ րոն նե րը գտն վում են նաև մար դու 
գլխու ղե ղի այլ բա ժին նե րում ևս (օր.` կեղ

ևի գոտ կային և կղ զյա կային մա սում), և 
նրանք կա րող են մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ 
է մո ցի ո նալ վար քի այն պի սի դժ վար ձևե րի 
վրա, ի նչ պի սին ապ րու մակ ցումն է [3]։

 Բա ցառ ված չէ նաև, որ հայե լային 
նեյ րոն նե րը պա տաս խա նա տու են նաև 
նմա նակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հա
մար, ին չը թույլ է զար գա ցած մար դան
ման կա պիկ նե րի մոտ, սա կայն մեծ դեր 
է խա ղում նաև մար դու կյան քում։ Կեղ ևի 
կղ զյա կային և ա ռջ ևի գո տու հայե լային 
նեյ րոն նե րի դիս ֆունկ ցի ան պայ մա նա վո
րում են նրանց ապ րու մակց ման ա նըն դու
նա կու թյու նը, ի սկ ան կյու նային գա լա րի 
հայե լային հա մա կար գի խան գա րում նե
րը` խոս քի խան գար ման և բա ցա կա յու
թյան (նկ. 1)։ 

Նորմալ զարգաց�մով երեխա Ա�տիզմով երեխա
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Աու տիզ մի շտկ ման մե թոդ նե րի ու սում
նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում պարզ 
դար ձավ, որ ա ռա վել կի րա ռե լի, տա րած
ված և ար դյու նա վետ շտ կո ղա կան մե թո
դի կա նե րի շար քին են դաս վում հետ ևյալ
նե րը`

• Աֆ ֆոլ տե րի մե թո դի կան,
• Վար քի կի րա ռա կան վեր լու ծու

թյուն АВА (Applied Behavioral Analysis),
• Նկար նե րի փո խա նակ ման հա

ղոր դակց ման հա մա կարգ` PECS,
• Աու տիզ մով և հա ղոր դակց ման այլ 

խն դիր նե րով ե րե խա նե րի բու ժում և դաս
տի ա րա կում` TEACCH (Treatment and Edu
cation for Autistic and related Communica
tion handicapped Children), 

• Այլ հայտ նի մե թոդ ներ` Տո մա տիս, 
բու ժում Սեկ րե տին դեղ ամի ջո ցով, ա րտ
թե րա պի ան, խա ղային թե րա պի ա, Մա կա
տոն և այլն։ 

Ել նե լով մաս նա գի տա կան փոր ձից՝ 
ա ռա ջարկ վում է, որ ա ռա վել խոս տում
նա լի են հա մար վում Աֆ ֆոլ տեր և Վար քի 
կի րա ռա կան վեր լու ծու թյուն` АВА մե թո դի
կա նե րը։ 

Աֆ ֆոլ տե րի մե թո դի կան մեր հան րա
պե տու թյու նում կի րառ վում է «Ար բես» 
ցե րե կային ա ռող ջու թյան կենտ րո նում, 
ի սկ  Վար քի կի րա ռա կան վեր լու ծու թյու
նը` АВА –ը` «Ե րե խա նե րի հայ մի ջազ գային 
զար գաց ման կենտ րոնում» ։ 

 Փոր ձենք հա կիրճ ան դրա դառ նալ մե
թո դի կա նե րի նկա րագ րու թյա նը և ար
դյունք նե րի ու սում նա սիր մա նը։ 

Շ վեյ ցա րի ա ցի հե տա զո տող Ֆ. Դ. Աֆ
ֆոլ տե րը, ու սում նա սի րե լով աու տիզ մի 
ը նդ հա նուր բնու թա գի րը, ծա նո թա նա լով 
այս ե րե խա նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին, փոր ձեց ստեղ ծել մի մե
թո դի կա, ո րն ան վան վեց նրա ա նու նով` 

մե թո դի կա «Աֆ ֆոլ տեր»։ Մե թո դի կայի 
ը նդ հա նուր գա ղա փա րն այն է, որ ա ռա
վել դրա կան փո փո խու թյուն ներ կս պաս
վեն, ե թե աշ խա տանք նե րի հիմ քում դր
վեն զգա յու թյուն նե րը և դրանց շտ կու մը։ 
Ե րե խան ան մի ջա կա նո րեն պետք է զգա
յա կան տե ղե կատ վու թյուն ստա նա շր ջա
պա տում կա տար վե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մա սին։ Մե թո դի կայի ը նդ հա նուր նպա
տա կը և է ու թյու նը պայ մա նա վոր վում է`

– ժա մա նա կի կա ռուց ված քայ նու թյամբ 
(ս տուրկ տու րա վոր մամբ),

– ի նք նաս պա սարկ ման հմ տու թյուն նե
րի ձևա վոր մամբ,

– սո ցի ա լի զա ցի այով (ե րե խա նե րի հա
ղորդա կց ման` շփ ման մեջ ներգ րավ վե լով),

– կեն ցա ղային հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր մամբ,

– ճա նա չո ղա կան ո լոր տի զար գաց
մամբ։

 Մե թո դի կի րառ ման ար դյուն քում այ սօր 
բազ մա թիվ ե րե խա ներ ար դեն սո ցի ա լի
զաց վել են հա սա րա կու թյուն, ո մանք ար
դեն հա ճա խում են ման կա պար տեզ ներ, 
այն դեպ քում, ե րբ ը նդ հան րա պես խոսք 
չու նե ին, բա վա կա նին նվա զել է ագ րե սի
վու թյան մա կար դա կը, բո լո րը կոն տակտ են 
հաս տա տում ե րե խա նե րի հետ, տի րա պե
տում են ի նք նաս պա սարկ ման հմ տու թյուն
նե րին և այլն [4]։

 Վար քի կի րա ռա կան վեր լու ծու թյուն` 
ABA (Appliied Bihavioral Analisis) : Այ սօր 
աշ խար հի շատ ե րկր նե րում աու տիզմի 
շտկ ման հայտ նի մե թոդ նե րի շար քին է 
պատ կա նում ABA մե թո դի կան։ ABA–ի 
արմատ նե րը գա լիս են վար քային թե
րա պի այի հիմ նա դիր Ջոն Ո ւոտ սո նի և 
Սկի նե ր յան օ պե րան տային ու սուց ման 
հիմ քե րից, քա նի որ վեր ջինս հո գե բա նու
թյան ո ւղ ղություն նե րից մե կի` բի հեյ վո
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րիզ մի հիմ նա դիրն է։ 1913 թ. Ջոն Ո ւոտ
սո նը (1878–1958 թթ.) հրա տա րա կեց 
« Հո գե բա նու թյու նը բի հեյ վո րիս տի տե
սան կյու նից» հոդ վածը, որ տեղ նա այն 
միտքն ա ռաջ քա շեց, թե մար դու ներ հո
գե կան գոր ծըն թաց ներն ու ապ րում ներն 
այն քան ան հա տա կան ու ին տիմ են, որ 
օբյեկ տիվ գի տա կան ուսում նա սի րու
թյան ա ռար կա չեն կա րող դառ նալ։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ հո գե բա նու թյու նը պետք է 
ուսում նա սի րի ոչ թե գի տակ ցու թյու նը, այլ 
վար քը, այ սինքն՝ այն, թե ի րա կա նում ի նչ 
է ա սում և ա նում մար դու օր գա նիզ մը` ար
տա քին գրգ ռիչ նե րի ազ դե ցու թյան տակ և 
պետք է բա ցա հայ տի ու նկա րագ րի վար քի 
օ րի նա չա փու թյու ննե րը։ Ը ստ ABA մե թո
դի կայի՝ ե րե խայի վար քը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել ու սուց ման պրո ցե սի ձևա վոր ման 
հա մար։ Ա մե նա կար ևոր գոր ծող նե րից 
մեկն էր ստե րե ո տի պային վար քի փո խա
րի նու մը շար ժու մով։

ABA –ի նպա տակն է նոր վարք ձևա վո
րե լը։ Այս մե թո դում չկան կոնկ րետ ձևեր, 
ո րոնց մի ջո ցով էլ պետք է ամ րապնդ վի 
դրա կան վար քը, քա նի որ ցան կա ցած 
ե րե խա ու նի իր յու րա հատ կու թյու նը և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո ւս տի դա 
կախ ված է ման կա վարժ նե րից և հո գե բա
նից, թե ի նչ պես աշ խա տել ե րե խայի հետ 
և ճիշտ վար քա գիծ ամ րապն դել։ Օ րի նակ՝ 
մեկ ե րե խայի կա րե լի է 100 դրա մի մա սին 
պատ կե րա ցում տալ տնային պայ ման նե
րում, ի սկ մեկ ու րի շին` կր պակ տա նե լով։ 
Վեր ջինս ա վե լի ճիշտ տար բե րակ է, քա նի 
որ ե թե ա ռա ջին ե րե խային ա սում ե նք կա
տա րել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն և ստա նալ գու
մա րը, դա սխալ ամ րապն դում կլի նի [5]։

«Ե րե խա նե րի հայ մի ջազ գային զար
գաց ման կենտ րո նը» –ը բա ցա ռա պես աշ
խա տում է այս մե թո դով, և այս դեպ քում 

ևս նկա տե լի ո րեն բա րե լավ վել են աու տիզ
մով ե րե խա նե րի շփ ման, հա ղոր դակց ման 
ոլորտ նե րը, նվա զել են ագ րե սիվ վար քի 
դրս ևո րում նե րը։ 

Այս պի սով`
– Այս եր կու մե թո դի կա ներն էլ այ սօր 

բա վա կա նին հայտ նի են ը ստ ի րենց կի
րա ռու թյան և ցույց տված ար դյունք նե րի:

– Եր կու մե թո դի կա ներն էլ հա մե մա
տա բար կա րող են փաս տել ե րե խայի մեջ  
հնա րա վոր դրա կան փո փո խու թյան մա
սին` ել նե լով նրա ան հա տա կան  ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի բնույ թից:

– Եր կու մե թո դի կա ներն էլ ու նեն յու րա
քան չյուր օր վա ամ բող ջու թյամբ պլա նա
վոր ված աշխատան քային գրա ֆիկ:

– Եր կու մե թո դի կա ներն էլ ա պա հո վում 
են ե րե խա նե րի զար գաց մա նը նպաս տող  
ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն ներ` հո գե բա նա
կան, լո գո պե դա կան, ման կա վար ժա կան, 
թե րապև տիկ և այլն։

Ուս տի վե րը նշ ված նե րը թույլ են տա լիս 
եզ րա կաց նել, որ կա րե լի է այս մե թոդ նե րի 
հա մա տեղ կի րառ ման ար դյուն քում ա վե
լի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա վել 
ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել շտ կո ղա կան 
աշ խա տանք նե րը։ 

Մյուս կար ևոր հիմ նախնդ րի շր ջա նակ
նե րում մաս նա գետ նե րը պար տա վոր վում են 
ճիշտ և հա մա պար փակ տե ղե կատ վու թյուն 
տալ ծնող նե րին ե րե խայի հի վան դու թյան 
մա սին։ Այս գոր ծըն թացն ի րա կա նաց
նե լիս հա ճախ ծնող նե րի մոտ ծա գում են 
հար ցեր (ո ՞րն է հի վան դու թյան պատ ճա ռը, 
ի ն չո՞ւ չեն կա րող բու ժել իր ե րե խային և 
այլն), ո րոնց ցա վոք մինչև օ րս գի տու թյու
նը չի գտել սպա ռիչ պա տաս խան ներ։
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Օсновные проблемы выявления, коррекции и предупреждения

аутизмав современности
А. Григорян

В  основе иследования аутизма, выделяется ряд основных проблем, которое до сих 
пор оставались нерешеннмыми.

В этой статье представлены эти основные проблемы и вероятные версии 
произхождения аутизма.

Также изображены самые известные коррекционные методы для лечения аутизма, в 
основе которых предлогается параллельное использование методов АБА и Аффолтер, 
для интенсивного и продуктивного лечения.

Contemporary basic problems of detection,

correction and prevention of autism.
 A. Grigoryan 

Same basic problems have been determined as a result of autism, which have not been 
solved up to now.

In the article these basic problems and the causes of autism are introduced.Besides , 
some more popular methods of correction of autism are given ,where the methods of ABA 
and Affolher are suggested to be used parrallely in oroler to make the more effective treat
ment.
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 Մեր կող մից ան ցկաց ված գի տա փոր
ձե րի ար դյունք նե րը փաս տում են, որ 
խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե
ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի պա սիվ և 
ակ տիվ բա ռա պա շարն աղ քատ է, ե րե խա
նե րի մոտ դիտ վում են բա ռե րի նպա տա
կային կի րառ ման է ա կան դժվա րու թյուն
ներ, ի մաս տային դաշ տե րի ձևա վոր ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, բա ռա կազ
մա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
խան գա րում ներ։ Ի նչ պես վկա յում են 
նաև խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա
ցում ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա
տող ման կա վարժ նե րի սո ցի ո լո գի ա կան 
հարց ման ար դյունք նե րը, նա խադպ րո
ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում խոս քի 
ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող ե րե
խա նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րը 
հա մա կարգ ված և բա վա րար չա փով չեն 
ի րա կա նաց վում, ին չի հետ ևան քով բա
ռա պա շա րի աղ քա տու թյու նը կա յուն ձևով 
պահ պան վում է դպ րո ցա կան տա րի քում 
և բազ մա թիվ դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց
նում դպ րո ցա կան ծրա գի րը յու րաց նե լիս։ 
Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ մշակ վել է խոս
քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող 
նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մանն ո ւղղ ված լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի օ րի նա կե լի մո դել։ Մեկ 
տար վա ման կա վար ժա կան գի տա փոր
ձի տար բեր փու լե րում լուծ վել են հետ ևյալ 

հիմ նա կան խն դիր նե րը.
1. խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 

ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա
պա շա րի քա նա կա կան հարս տա ցում, 

2. բա ռի ի մաս տի հս տա կե ցում, 
3. բա ռի նպա տա կային կի րառ ման 

կա րո ղու թյան զար գա ցում, 
4. բա ռա կազ մա կան կա րո ղու թյուն նե

րի ձևա վո րում :
Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 

ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա
պա շա րի հարս տաց ման ո ւղ ղու թյամբ աշ
խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են հետևյալ 
ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ 

●պա սիվ բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, 
ո րը նպաս տում է շր ջա պա տող աշ խար հի 
մա սին ե րե խա նե րի պատ կե րա ցում նե րի 
ը նդ լայն մա նը, 

●ակ տիվ բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, 
որ տեղ մենք ա ռանձ նա կի ո րեն կարևո
րել ե նք բա ռի ի մաս տի հս տա կե ցու մը, 

●աշ խա տանք՝ հո մա նիշ նե րի և հա կա
նիշ նե րի շուրջ, 

●աշ խա տանք՝ բա ռե րի բազ մի մաս
տու թյան ո ւղ ղու թյամբ, 

●աշխատանք՝ փո խա բե րա կան և ը նդ
հան րա կան ի մաստ ու նե ցող բա ռե րի շուրջ, 

●աշ խա տանք՝ բա ռա կազ մա կան կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ։  
Բա ռա պա շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված 
այս աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 
ի րար հետ սերտ փոխ կա պակց ված:

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ԿԻ ՐԱ ԿՈ ՍՅԱՆ

 ԽՈՍ ՔԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԹԵՐ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄՈՎ
ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ

ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆՆ Ո ՒՂՂ ՎԱԾ ԼՈ ԳՈ ՊԵ ԴԱ ԿԱՆ
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ 
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 Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ակ տիվ բա ռա պա
շա րի հարս տա ցումն ի րա կա նաց վել է 
հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ.

●Նոր բա ռի ներ մու ծում ե րե խայի բա
ռա պա շար

●Ներ մուծ ված բա ռի ի մաս տի հս տա
կե ցում

●Բա ռի ներ մու ծում հո մա նի շայինհա
կա նի շային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ 

●Նոր բա ռի ներ մու ծում նա խա դա
սության մեջ

●Բա ռի ներ մու ծում կա պակց ված 
խոսք 

Նոր բա ռե րի ու սու ցումն ի րա կա նաց
վել է՝ հաշ վի առ նե լով նա խադպ րո ցա կան 
ծրագ րի թե մա տիկ պա հանջ նե րը։ Բա ցի 

այդ՝ ու սում նա սիր վել են նաև դպ րո ցի I 
դա սա րա նի «Այբ բե նա րան» և « Մայ րե նի 
լե զու» դա սագր քերն ու ու սում նա կան 
ծրա գի րը [1;2]։ Դպ րո ցա կան ծրագ րում 
ը նդ գրկ ված ո րո շա կի « խոս քային նյութ» 
և հանձ նա րա րու թյուն ներ են ներ մուծ
վել խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 
ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա
ռա պա շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք նե րում, ին չը միտ ված էր 
ե րե խա նե րի մոտ ձևա վո րե լու այն կա րո
ղու թյուն նե րը, ո րոնք հե տա գա յում ա ռա
վե լա պես դժ վա րու թյուն ներ են ա ռա ջաց
նում դպ րո ցա կան ու սուց ման ըն թաց քում ։

Ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րում նոր 
բա ռե րի ներ մու ծումն ի րա կա նաց վել է 
զն նա կան հեն քի վրա։ Փոր ձա րա րա կան 

Բառակազմական
կարող�թյ�նների

զարգաց�մ

Շրջապատի մասին
պատկերաց�մների

ընդլայն�մը

Աշխատանք՝ բառի
բազմիմաստ�թյան

շ�րջ

Բառի իմաստի
հստակեց�մ

Բառի փոխաբերական
իմաստի ընկալման

ձևավոր�մ

Հոմանիշային-
հականիշային

հարաբեր�թյ�նների
զարգաց�մ

Ակտիվ
բառապաշարի
հարստաց�մ

Պասիվ
բառապաշարի
հարստաց�մ

Ն կար 1. Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա
ռա պա շա րի հարս տաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը:
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հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը փաս
տե ցին, որ այս ե րե խա նե րի բա ռա պա
շարն աղ քատ է, ի նչ պես նաև դրա նում 
գե րակշ ռում են կեն ցա ղում հա ճա խա կի 
կի րառ վող և ա ռար կա յա կան նշա նա կու
թյուն ու նե ցող բա ռե րը, ո ւս տի մեր կող
մից աշ խա տանք ներ են ծա վալ վել բա ռա
պա շա րի քա նա կա կան հարս տաց ման, 
ի նչ պես նաև այն կեն ցա ղում հազ վա
դեպ հան դի պող բա ռե րով, ա ծա կան նե
րով, բայե րով, ը նդ հան րա կան հաս կա
ցություն նե րով հա մալր ման ո ւղ ղու թյամբ 
[3; 5]։ Ա ռար կա յա կան ի մաստ ու նե ցող 
բա ռե րի ներ մուծ ման դեպ քում ե րե խային 
ցույց է տր վել տվյալ ա ռար կայի նկա
րը, ե թե հնա րա վոր է ստույգ ա ռար կան՝ 
օգ տա գոր ծե լով մի ջա նա լի զա տո րային 
կա պը։ Փոր ձել ե նք ե րե խայի ու շադ րու
թյու նը սևե ռել տվյալ ա ռար կային ա ռա
վել բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի վրա, բա
ցատրվել է, թե որ դա սին է պատ կա նում 
այդ ա ռար կան։ Ե րե խա նե րի բա ռա պա
շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված լո գո պե
դա կան աշ խա տանք նե րում ա ռանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն ե նք դարձ րել նաև հատ
կա նիշ ցույց տվող, փո խա բե րա կան և 
ը նդ հան րա կան ի մաստ ու նե ցող բա ռե
րին, հա կա նիշ նե րին և հո մա նիշ նե րին։ 

Այս նպա տա կով փոր ձարկ վող նե րին 
ա ռա ջար կել ե նք հա տուկ ը նտր ված և 
մշակ ված խա ղեր ու ա ռա ջադ րանք ներ։ 

Օ րի նակ՝ հատ կա նիշ ցույց տվող 
բա ռե րի զար գաց ման նպա տա կով կի
րառ ված՝ «Կ ռա հի՛ր, թե ի նչն է…» խա
ղի ըն թաց քում ե րե խայի ա ռջև դր վում է ին 
տար բեր մր գեր և բան ջա րե ղեն , ե րե խան 
պետք է ցույց տար, թե ի նչն է «հյու թա լի», 
« փա փուկ», « պինդ», «կ լոր», «օ վա լաձև», 
և այլն, կամ, օ րի նակ, ը նդ հան րա կան 
հաս կա ցու թյուն ներ ցույց տվող բա ռե րի 

ո ւղ ղու թյամբ տար վող լո գո պե դա կան աշ
խա տանք նե րում կի րառ ված՝ « Խա նու թից 
սպասք ե նք գնել» խա ղի ըն թաց քում ե րե
խայի ա ռջև դր վել են մր գե րի, բան ջա րե
ղեն ի, կա հույ քի, խա ղա լիք նե րի, կեն դա
նի նե րի, սպաս քի նկար ներ։ Ե րե խան 
պետք է դրանց մի ջից ա ռանձ նաց ներ և 
պա յու սա կի մեջ դներ մի այն «ս պասք»
ին վե րա բե րող նկար նե րը և այլն։  Խոս քի 
ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող 
նախադպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մանն ո ւղղ ված լո գո պե դա կան 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում. լայ նո
րեն կի րառ վել են հե քի աթ նե րը՝ հո րին վել 
են հե քի աթ ներ՝ ո ւղղ ված բա ռի հո մա նի
շային և հա կա նի շային հա րա բե րու թյուն
նե րի զար գաց մա նը, բա ռի փո խա բե րա
կան ի մաս տի ձևա վոր մա նը, հատ կա նիշ 
ցույց տվող բա ռե րի ձևա վոր մա նը, հե
քի աթ նե րի հե րոս նե րի օ րի նակ նե րի վրա 
վեր լուծ վել են մարդ կային հատ կա նիշ նե
րը։ Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց ման լո գո պե դա կան աշ խա
տանք նե րում մենք կար ևո րել ե նք նաև 
հա նե լուկ նե րը. մի դեպ քում՝ ե րե խան 
պետք է կռա հեր հա նե լու կի պա տաս խա
նը, ին չը կն պաս տեր նրա պա սիվ բա
ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, ի սկ մյուս 
դեպ քում՝ պետք է ի նք նու րույն հա նե լուկ 
հո րի ներ, ին չը կն պաս տեր բա ռե րի նպա
տա կային կի րառ ման կա րո ղու թյան զար
գաց մա նը։ Այս վեր ջինն ա ռա վել բարդ 
էր, ո րով հետև ե րե խան պետք է ստույգ 
նշեր ա ռար կայի բո լոր հատ կա նիշ նե րը՝ 
ան պայ մա նո րեն ը նդ գծե լով ա ռար կայի 
այն է ա կան հատ կա նի շը, ո րը պար տա
դիր է տվյալ ա ռար կան ճա նա չե լու հա
մար։ Օ րի նակ՝ ե րե խան պետք է կռա հեր 
ա ռա ջարկ ված հա նե լու կի պա տաս խա նը 
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(Գի շա տիչ թռ չուն է, ու նի կեռ կտուց, սուր 
ճան կեր, սև փե տուր ներ), (Միրգ է, հյու
թա լի է, քաղցր, ա ճում է ող կույզ նե րով), 
(Հս կա կեն դա նի է, ապ րում է ան տա ռում, 
ու նի հաստ մոր թի, ծուռ թա թեր, մեղր է 
սի րում) կամ ի նք նու րույն պետք է հա նե
լուկ հո րի ներ՝ «Մ տա ծի՛ր հա նե լուկ գն դա
կի մա սին», « Դու հա նե լո՛ւկ մտա ծիր, ի սկ 
ես կկ ռա հեմ դրա պա տաս խա նը» և այլն ։

Ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց
մանն ո ւղղ ված լո գո պե դա կան պա րապ
մունք նե րը զու գակ ցել ե նք ա ռար կա յա
գործ նա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
ձևե րի հետ՝

● ապ լի կա ցի ա 
● ծեփ 
● նկար չու թյուն 
● խճան կա րով աշ խա տան ք
Այս պա րապ մունք ներն ա ռա վե լա պես 

կար ևոր վել են մի կող մից՝ այն հան գա
ման քով, որ մատ նե րի նուրբ շար ժո ղա
կա նու թյան զար գա ցու մը դրա կա նո րեն է 
ան դրա դառ նում խոս քի զար գաց ման 
վրա [4], մյուս կող մից՝ ի րենց հու զա կա
նու թյամբ. ե րե խան ա վե լի հա ճույ քով է 
մաս նակ ցում լո գո պե դա կան պա րապ
մուն քին և հե տա գա յում ա վե լի հա ճույ քով 
է պատ մում իր պատ րաս տած ա ռար կա
նե րի մա սին։ Օ րի նակ՝ պա րապ մուն քի 
ըն թաց քում կա տա րում ե նք « Սոսն ձում 
ե նք և պատ մում» ապ լի կա ցի ան, ո րի ըն
թաց քում ե րե խայի հետ մի ա սին պատ
րաս տում ե նք տո նա ծառ, զար դա րում 
այն, այ նու հետև հա ջոր դա բար պատ մում 
պատ րաստ ման ըն թաց քը և այլն։

Քա նի որ գի տա փոր ձի ար դյունք նե րը 
փաս տե ցին, որ խոս քի ը նդ հա նուր թեր
զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա նե րի ակ տիվ 
բա ռա պա շա րը խիստ աղ քատ է, այս ե րե
խա նե րի մոտ դիտ վում են բա ռի նպա տա

կային կի րառ ման է ա կան դժվա րու թյուն
ներ, ի մաս տային դաշ տե րի ձևա վոր ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, բա ռա կազ
մա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
խան գա րում ներ, ո ւս տի այդ նպա տա կով 
մշակ վել են հա տուկ խա ղեր, ա ռա ջադ
րանք ներ, հնար ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են 
վե րը նշ ված կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
մա նը և զար գաց մա նը։

Այս պես, օ րի նակ, բա ռի նպա տա
կային կի րառ ման կա րո ղու թյան զարգաց
ման նպա տա կով ե րե խային տրվում էր 
« Շա րու նա կի՛ր……» ա ռա ջադ րանքը. ե րե  
խան պետք է ա վար տեր նա խադա սու
թյու նը՝ լրաց նե լով բա ցա կայող բայը. 
(Քա մուց տերև նե րը…..(թափ վում են, 
խշխ շում են), (Քա մուց ծա ռե րը……
(օ րոր վում են)), (Ա նձր ևից հո ղը……(խո
նա վա նում է, թրջ վում է)) կամ, օ րի նակ, 
« Կեն դա նու ի ՞նչն է պա կա սում» խա ղի 
ըն թաց քում ե րե խան պետք է ու շա դիր 
նայեր կեն դա նի նե րի նկար նե րը և ա սեր, 
որ պա կա սում են վագ րի « բե ղե րը», ձի ու 
«սմ բակ նե րը», ագ ռա վի « ճան կե րը», փղի 
«կն ճի թը», եղ նի կի «եղ ջյուր նե րը» և այլն ։

Այս պես, ի մաս տային դաշ տե րի ձևա
վոր ման ն պա տա կով ե րե խա նե րին հանձ 
նա րար վում էր օ րի նակ, « Կազ միր բա
ռա կա պակ ցու թյուն ներ ա ռա ջարկ ված 
բա ռե րով» ա ռա ջադ րան քը՝ օ րի նակ, (Սա
ռը–սա ռը ջուր, սա ռը պաղ պա ղակ, սա ռը 
բնա վո րու թյուն, ….), (ջերմ –…..), (եր կա
թե ….)։ Ի մաս տային դաշ տե րի ձևա վոր
ման նպա տա կով մենք կար ևո րել ե նք 
նաև հա կա նիշ նե րի և հո մա նիշ նե րի, բա
ռե րի բազ մի մաս տու թյան ձևա վոր ման 
շուրջ, փո խա բե րա կան ի մաս տի ձևա
վոր ման շուրջ տար վող լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րը։ Այս նպա տա կով ևս 
մեր կող մից մշակ վել են հա տուկ խա ղեր 
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և ա ռա ջադ րանք ներ։ Այս պես, օ րի նակ, 
հա կա նիշ նե րի ձևա վոր ման շուրջ տար
վող լո գո պե դա կան աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում կի րառ վել է «Ես ա սեմ, ի սկ 
դո՛ւ շա րու նա կիր» խա ղը, ո րի ըն թաց քում 
ե րե խան պետք է շա րու նա կեր միտ քը՝ 
ան վա նե լով հա կա նիշ բա ռը, օ րի նակ՝ 
Խն ձո րը քաղցր է, ի սկ կիտ րո նը…. Փի
ղը ու ժեղ է, ի սկ մկ նի կը…. Կամ այս պես, 
օ րի նակ, փո խա բե րա կան ի մաս տի ձևա
վոր ման շուրջ տար վող աշ խա տանք
նե րում կի րառ վել է «Ա սա՛ ու րիշ ձևով» 
խա ղը, ո րի ըն թաց քում ե րե խան պետք 
է փոր ձեր բա ցատ րել՝ բա ռա կա պակ ցու
թյամբ ան վա նել ա ռա ջարկ ված փո խա
բե րա կան ի մաստ ու նե ցող դարձ վածք նե
րը (Ես ու նեմ ոս կե սիրտ  – Ես բա րի եմ), 
(Ես ու նեմ պայ ծառ ու ղեղ–), (Ա ստ ղի կը 
մայ րի կի աջ ձեռքն է–), և այլն։ Խոս
քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող 
նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մանն ո ւղղ ված լո գո պե դա կան 

աշ խա տանք նե րում է ա կա նո րեն կար ևոր
վել է բա ռա կազ մա կան կա րո ղու թյուն նե
րի ձևա վո րու մը։

Այս նպա տա կով ևս մշակ վել են հա
տուկ հնար ներ, ա ռա ջադ րանք ներ, խա
ղեր։ Օ րի նակ՝ « Բա ռե րը մի ա նում ե ն» 
խա ղի ըն թաց քում ե րե խան պետք է 
ան վա ներ մեկ բա ռով (մաք րու թյուն սի
րող–….), (աշ խա տանք սի րող–…..), 
(բա րի սիրտ ու նե ցող–….), և այլն կամ 
« Կազ մի՛ր նոր բա ռեր ա ռա ջարկ ված 
բա ռե րո վ» ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լիս 
ե րե խան պետք է ա ռա ջարկ ված բա ռե
րով նոր բա ռեր կազ մեր. (գույն– վար դա
գույն, ե րկ նա գույն, շա գա նա կա գույն…), 
(Սեր–…..), (բարձր–….) և այլն։

Այս պի սով՝ խոս քի ը նդ հա նուր թեր
զար գա ցում ու նե ցող նա խադպ րո ցա
կան նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
շուրջ տար վող լո գո պե դա կան աշ խա
տանք նե րում լայ նո րեն կի րառ վել են.

Հեքիաթներ

Խաղեր

Հանել�կներ

Առարկայագործնական
գործ�նե�թյան
տարբեր ձևեր

Հատ�կ
մշակված

առաջադրանքներ

Բառապաշարի
հարստաց�մ

 Ման կա վար ժա կան գի տա փոր ձի ըն
թաց քում մեր կող մից մե ծա պես կար ևոր
վել է նաև խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա
ցում ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 

ե րե խա նե րի կող մից բա ռե րի նպա տա
կային կի րառ ման կա րո ղու թյան զար գա
ցու մը կա պակց ված խոս քում։
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Նկարագրական
պատմվածքի կազմ�մ

Պատմվածքի կազմ�մ
ըստ սյ�ժետային նկարի

Հանձնարարված
թեմայի շ�րջ

պատմվածքի կազմ�մ

Կապակցված խոսք�մ
բառերի նպատակային

կիրառման կարող�թյան
զարգացման

�ղղ�թյ�նները

Ըստ առաջադրվող
իրադր�թյան

երկխոս�թյան կազմ�մ

 Նկար 2. Կա պակց ված խոս քում բա ռե րի նպա տա կային կի րառ ման կա րո ղու թյան 
զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը 

Կա պակց ված խոս քում ե րե խա նե րի կող մից բա ռե րի նպա տա կային կի րառ ման կա
րո ղու թյան զար գա ցու մը ի րա կա նաց վել է հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ՝ 

Պատմվածքի
վերապատմ�մ

Ըստ իրադր�թյան՝
երկխոս�թյան

ստեղծ�մ

Հանձնարարված
թեմայի շ�րջ
պատմվածքի

կազմ�մ

Նկարագրական
պատմվածքի

կազմ�մ

Սյ�ժետային
նկարների շարքով

պատմվածքի
կազմ�մ

 Կա պակց ված խոս քում բա ռա պա շա
րի հարս տաց ման, բա ռե րի նպա տա կային 
կի րառ ման զար գաց ման նպա տա կով ե րե
խայի հետ ան ցկաց վել են սյու ժե տային 
նկար նե րի շար քով պատմ վածք կազ մե
լու կա րո ղու թյան զար գաց մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք ներ։ Սյու ժե տային նկար նե րի 
շար քով պատմ վածք կազ մե լուն նա խոր դել 
են նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք

ներ ա ռան ձին սյու ժե տային նկար ներ 
պատ մե լով։

Կա պակց ված խոս քում բա ռա պա շա րի 
նպա տա կային կի րառ ման զար գաց մանն 
ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րի հա ջորդ փու
լում աշ խա տանք է տար վել ե րե խա նե րի 
կող մից նկա րագ րա կան պատմ վածք կազ
մե լու կա րո ղու թյան զար գաց ման շուրջ։ 
Սա կայն պետք է նշել, որ նկա րագ րա կան 
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պատմ ված քի ստեղծ մա նը նա խոր դել են 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել են ա ռան
ձին ա ռար կա նե րի նկա րագ րու թյամբ և 
դրանց պատ րաստ մամբ ծե փի, ապ լի
կա ցի այի միջո ցով, նկար չու թյամբ։ Այս 
պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում թվարկ
վել և քննարկ վել են ա ռար կայի հատ կա
նիշ նե րը, ի նչն էլ ո ւղղ ված էր ե րե խա նե րի 
կող մից հատ կա նիշ ցույց տվող բա ռե րի 
նպա տա կային կի րառ ման զար գաց մա նը։ 
Նկա րագ րա կան պատմ ված քի ըն կալ մա
նը և ստեղծ մա նը մե ծա պես նպաս տել է 
ե րե խա նե րի կող մից հա նե լուկ նե րի կռա
հու մը և ստեղ ծու մը, քա նի որ հա նե լու կում 
պետք է ճիշտ և ամ բող ջա կան նկա րագր
վեն ա ռար կայի բո լոր հատ կա նիշ նե րը, որ
պես զի ո ւնկնդ րո ղը ճիշտ կռա հի հա նե լու
կի պա տաս խա նը։ Օ րի նակ՝ սպի տակ է, 
փա փուկ է, իջ նում է փա թիլ– փա թիլ։

Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցու մով 
ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց
մանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րում մե
ծա պես կար ևոր վել են նաև պատմ վածք 
վե րա պատ մե լու կա րո ղու թյան զար գաց
մանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րը, ո րոնք 
նպաս տում են պա սիվ բա ռա պա շա րի 
հարստաց մա նը՝ պատմ ված քի ը մբռն մա նը 
և ակ տիվ բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը՝ 
բա ռե րի նպա տա կային կի րառ ման կա րո
ղու թյան զար գաց մա նը՝ պատմ ված քի վե
րար տադ րում։

Նախ քան պատմ ված քի վե րա պատ
մե լը ե րե խայի հետ ան ցկաց վում են աշ
խա տանք ներ ա ռան ձին նկար նե րի հետ։ 
Ե րե խան իր ա ռջև դր ված տար բեր սյու ժե
տային նկար նե րից պետք է ը նտ րեր այն 
նկա րը, ո րի մա սին պատմ վում է։ Նմա նա
տիպ աշ խա տանք նե րից հե տո ի րադ րու
թյու նը բար դաց վում է ր. ե րե խան պետք է 

սյու ժե տային նկար նե րի միև նույն շար քի 
մի ջից ը նտ րեր այն սյու ժե տային նկա րը, 
ո րի մա սին պատմ վում է ։

Այ նու հետև ե րե խային ա ռա ջարկ վել է 
լսել պատմ ված քը, լսե լուց հե տո հար ցե րի 
մի ջո ցով քն նարկ վել է բո վան դա կու թյու
նը, ա ռա ջարկ վել են հատ կա պես այն պի
սի հար ցեր, ո րոնք ո ւղղ ված է ին պար զա
բա նե լու, թե ե րե խա նե րը հաս կա ցել են 
ա րդյոք պատմ ված քի հիմ նա կան միտ քը, 
ին չը սա կայն պատմ ված քում որ ևէ ձևով 
բա ռա ցի ո րեն ար տա հայտ ված չէր։ Այս 
ա մե նից հե տո ե րե խան պետք է պատ մեր 
այն, ո րի ժա մա նակ մեծ ու շադ րու թյուն էր 
դարձ վում ե րե խա նե րի կող մից ա ռար
կայի հատ կա նիշ ցույց տվող, ի նչ պես նաև 
տա րա ծա կան, ժա մա նա կային հա րա բե
րու թյուն ներ ար տա հայ տող բա ռե րի կի
րառ մա նը, բո վան դա կու թյան լի ար ժեք վե
րար տադր մա նը։

Խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում 
ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա
ռա պա շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք նե րի հա ջորդ փու լում աշ խա
տանք է տար վել նաև ե րկ խո սու թյան և 
հանձ նա րար ված թե մայի շր ջա նակ նե րում 
պատմ վածք կազ մե լու ըն թաց քում բա
ռե րի նպա տա կային կի րառ ման կա րո
ղու թյան զար գաց մա նը։ Այս նպա տա կով 
մշակ վել են հա տուկ ա ռա ջադ րանք ներ, 
խա ղային ի րադ րու թյուն ներ։ Օ րի նակ՝ 
« Հե ռա խո սազ րույց տիկ նի կի հետ» խա
ղային ի րադ րու թյու նում ե րե խան պետք է 
« հե ռա խո սով» զրու ցի տիկ նի կի հետ և 
տիկ նի կից հարց նի, թե ի նչ պես է տիկ նի կը 
պատ րաստ վում իր մայ րի կի տա րե դար ձին 
(մայ րի կին ի ՞նչ է նվի րե լու, մայ րի կի ծնն
դյան կա պակ ցու թյամբ ի ՞նչ է պատ րաս տե
լու և այլն)։ « Պատ մի՛ր ար ջու կին մեր զբո
սան քի մա սին» խա ղային ի րա վի ճա կում 
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ե րե խան պետք է ար ջու կին պատ մի, թե 
ի նչ պես է զբոս նել բա կում, ին չով է զբաղ վել՝ 
պա տաս խա նե լով «ար ջու կի հար ցե րին»։

Միև նույն ժա մա նակ պետք է նշել նաև, 
որ խոս քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու
նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա
պա շա րի հարս տաց մանն ո ւղղ ված լո գո
պե դա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում 
աշ խա տանք ներ են տար վել նաև ո ւղղ ված 
այս ե րե խա նե րի խոս քի մյուս բա ղադ րիչ
նե րի զար գաց մա նը՝ մաս նա վո րա պես քե
րա կա նա կան կա ռույ ցին և բա ռի հն չյու նա
վան կային կա ռույ ցին։

Բա ցի այդ՝ պետք է նշել, որ խոս քի ը նդ հա
նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող նա խա դպրո

ցա կան նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
նպա տա կով կի րառ ված մի ջոց նե րը նպաս
տել են նաև այս ե րե խա նե րի խոս քային 
ակ տի վու թյան բարձ րաց մա նը, խոս քային 
նա խա ձեռ նու թյան ը նդ լայն մա նը, ե րե խա
նե րի ը նդ հա նուր ճա նա չո ղա կան ակ տի վու
թյան զար գաց մա նը։

Այս պի սով՝ մեր կող մից մշակ ված խոս
քի ը նդ հա նուր թեր զար գա ցում ու նե ցող 
նա խադպ րո ցա կան նե րի բա ռա պա շա
րի հարս տաց ման լո գո պե դա կան մո դե լը 
հիմք կծա ռայի այս ե րե խա նե րի դպ րո
ցա կան ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման 
աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման հա մար։
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The Characteristics of Speech Therapy Aimed at Vocabulary Enrichment

of Preschool Children with Speech General Retardation
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The characteristics of speech therapy aimed at vocabulary enrichment of preschool chil
dren with speech general retardation is introduced in the article. The primary approaches to 
speech therapy intended to enrich the vocabulary of preschool children with speech general 
retardation are described.
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 Վեր ջին տա րի նե րին ան հա մե մատ 
մե ծա ցել է զար գաց ման տար բեր խան
գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի (տե սո
ղու թյան խան գա րում, մտա վոր խան գա
րում ներ, հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի 
խան գա րում ներ, խոս քային խան գա րում
ներ) ծնե լի ու թյան մա կար դա կը: Վե րը 
ներ կա յաց ված ե րե խա նե րի կող քին պի
տի նշել լսո ղու թյան տար բեր աս տի ճա նի 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին, 
ո րոնք ևս մեծ թիվ են կազ մում այ սօր վա 
մեր հա սա րա կու թյան մեջ: Այս ե րե խա նե
րի լսո ղու թյան խան գար ման աս տի ճա նի, 
ա ռա ջաց ման ժա մա նա կի, պատ ճառ նե
րի բա ցա հայ տու մը կար ևոր վում է նրանց 
հետ ի րա կա նաց վող շտ կո ղա զար գաց նող 
աշ խա տանք նե րի, մի ջո ցա ռում նե րի բո
վան դա կու թյան ը նտ րու թյան և հս տա կեց
ման նպա տա կով: Այ սօր հա տուկ ման
կա վար ժու թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե րն 
ու շադրու թյուն են դարձ նում հա մա կարգ
չային նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րին, 
ո րոնք ե րե խային ըն ձե ռում են փոխ հա
տու ցող հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ա պա հո վե
լով խան գար ված գոր ծա ռույթ նե րի հնա
րա վո րինս ճշգ րիտ շտ կում:

Գ րա կան աղ բյուր նե րի վեր լու ծու թյու
նը փաս տում է տար բեր ե րկր նե րում (բայց 
ոչ Հա յաս տա նում) լայն տա րա ծում ստա
ցած հա մա կարգ չային խա ղե րի դրա կան 
ազ դե ցու թյու նը սահ մա նա փակ կա րո

ղու թյուն նե րով ե րե խա նե րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Այ սօր կա րող ե նք հան
դի պել ար տա սահ մա նյան ար տադ րու
թյան մի շարք հա մա կարգ չային խա
ղերի («Игры для Тигры» (Пермь, 2004), 
«Видимая Речь» I, II, III (Москва, 1997), 
«Дэльфа–130» (Москва, 1992), «Гарфилд–
малышам. Развиваем речь», «Macromedia 
flasche»), ո րոնք ու նեն ի րենց ո ւղղ վա ծու
թյունն ու նշա նա կու թյու նը: Ներ կա յաց ված 
խա ղե րը կոչ ված են շտ կե լու ու զար գաց
նե լու լսո ղա կան ըն կա լումը, խոս քի ար
տա սա նա կան կողմը, ձայնը, խոս քային 
շն չա ռու թյունը, հն չար տա բե րու մը և այլն: 
Միև նույն ժա մա նակ հա մա կարգ չային 
խա ղերն ու ծրագ րե րը կա րող են լու ծել ե րե
խա նե րի հո գե կան տար բեր գոր ծա ռույթ
նե րի (ու շադ րու թյուն, հի շո ղու թյուն, խոս
քա–տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն) 
զար գաց ման խն դիր նե րը, ո րոնք կա րե լի 
է կի րա ռել ի նչ պես ա վագ նա խադպ րո ցա
կան, այն պես էլ կրտ սեր դպրո ցա կան տա
րի քում [5]:

 Սուր դո ման կա վար ժու թյան զար գաց մա
նը զու գըն թաց՝ ո լոր տի մաս նա գետ նե րին 
մշտա պես հե տաքրք րել է լսո ղու թյան խան
գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի ար տաբե րա
կան կա րո ղու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես 
ձայ նի, խոս քային շն չա ռու թյան, խոս քի 
ա ռոգա նաար տա հայտ չա կան կող մի, հն չար
տա բեր ման ձևա վոր ման, շտկման ու զար

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՐՏԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
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գաց ման հիմ նա հար ցե րը (Т. В. Пелымская, 
Н. Д. Шматко, 2003; Ա. Վ. Մա   նու կյան, 
2008; И. В. Королева, П. Янн, 2011; Ս. Ս. Մու
րա դ յան, 2012): 

Ներ կա յաց ված հա մա կարգ չային խա
ղե րի թվին է պատ կա նում «Видимая Речь» 
ծրա գի րը (1987–1989 թթ.), ո րն իր լայն 
տա րա ծու մն ար տերկ րում ստա ցել է դեռևս 
1991 թ–ից: Հա յաս տա նում հա տուկ մաս
նա գետ նե րի կող մից ևս փոր ձեր ար վե ցին 
ծրա գի րը ներ մու ծե լու լսո ղու թյան խան
գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ կազ
մա կերպ վող շտ կո ղա զար գաց նող պա
րապ մունք նե րում, սա կայն ա պար դյուն, 
քա նի որ այն ու ներ ո րո շա կի թե րու թյուն
ներ: Այն նա խա տես ված է ի նչ պես լսո ղու
թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի, 
այն պես էլ մե ծե րի հա մար: Ծրա գիրն իր 
մեջ նե րա ռում է խոս քային շն չա ռու թյան, 
ձայ նի ձևա վոր ման (ձայ նի առ կա յու թյուն 
և բա ցա կա յու թյուն), ձայ նի տևո ղու թյան, 
ձայ նի ու ժի և հա ճա խա կա նու թյան, հն չյու
նային ձևա վոր ման բա ժին ներ, ո րոնք հա
մա կարգ չային էկ րա նի վրա ար տա հայտ
վում են 12 մո դուլ նե րի տես քով [5]:

Լ սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե
խա նե րի ար տա բե րա կան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր ման և շտկ ման նպա տա կով 
մաս նա գետ նե րի կող մից 1994 թ. ս տեղծ
վեց «Дэльфа–130» (М.) հա մա կարգ չային 
ծրա գի րը: Այն հիմ նա կա նում նա խա տես
ված է լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ կազ մա կերպ վող վե րա
կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի, ի նչ պես 
նաև խոս քի ձևա վոր ման, ար տա սա նա կան 
թե րու թյուն նե րի շտկ ման հա մար: Շտ կո ղա
զար գաց նող աշ խա տանք նե րում ծրագ րի 
մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան լայն հնա րա վո
րու թյու նը թույլ է տա լիս այն կի րա ռե լու նա
խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 

հա տուկ դպ րոց նե րում, գի շե րօ թիկ նե րում, 
բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ի նչ
պես նաև ծնող նե րի հետ կազ մա կերպ վող 
տնային պա րապ մունք նե րում:

Ներ կա յաց ված հա մա կարգ չային ծրա
գի րը նա խա տես ված է լսո ղու թյան խան
գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի խոս քային 
շն չա ռու թյան թե րու թյուն նե րի, ձայ նի ու ժի 
և ռն գային ե րան գի, ձայ նա վոր և բա ղա
ձայն հն չյուն նե րի ար տա բե րա կան թե
րու թյուն նե րի շտկ ման հա մար: Այ սինքն՝ 
վե րոն շյալ ծրա գիրն իր մեջ նե րա ռում է 
խոս քային շն չա ռու թյան,  ձայ նի ձ ևա վոր
ման, հն չող խոս քի հն չյու նային կազ մի 
ձևա վոր ման,  խոս քի տեմ պո ռիթ միկ կա
ռույ ցի ձևա վոր ման  բա ժին նե րը [4]:

Պայ մա նա վոր ված ե րե խայի տա րի քով, 
ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րով, լսո ղու
թյան խան գար ման ծան րու թյան աս տի ճա
նով և բնույ թով՝ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
կա րող են ա ռա ջադր վել տար բեր բար դու
թյան վար ժու թյուն ներ, խա ղային հնար ներ:

Ա վագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե
խա նե րի խոս քի ը նդ հա նուր զար գաց ման 
նպա տա կին է ծա ռա յում «Игры для Тигры» 
հա մա կարգ չային խաղ–ծ րա գի րը [4]:

Ծ րագ րի և ե րե խայի միջև կա պի ա պա
հո վու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
ե րե խայի տե սո ղա կան ըն կալ մամբ: Ե րե
խան տե սո ղու թյան շնոր հիվ հետ ևում է 
հա մա կարգ չի էկ րա նին հայտն վող փո փո
խու թյուն նե րը, հրա հանգ նե րը և փոր ձում 
կա տա րել դրանք: Այս տեղ կար ևոր վում է 
ոչ մի այն ե րե խայի, այլև մաս նա գե տի ու 
ծնող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը:

Տ վյալ հա մա կարգ չային ծրա գիրն իր 
մեջ նե րա ռում է վար ժու թյուն նե րի մի հա
մա կարգ, ո րը ե րե խա նե րի ու շադ րու թյա
նը ներ կա յաց վում է ի րար հա ջոր դող չորս 
բա ժին նե րով (հն չար տա բե րում, ար տա բե
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րա կան ծայ րա մա սային հա մա կարգ, հն
չու թային հա մա կարգ, քե րա կա նու թյուն): 
Հետ ևյալ ի րար հա ջոր դող բա ժին նե րի 
մի աս նա կան ա շ խա տան քի ար դյուն քում 
ձևա վոր վում, զար գա նում և շտկ վում են 
ար տա բե րու թյան հա մար կար ևոր ո րոշ 
բնու թագ րիչ նե ր (հն չար տա բե րում, բա
նա վոր խոս քի ար տա սա նա կան կողմ, 
հն չյու նահն չու թային լսո ղու թյուն և ըն կա
լում, լեզ վի քե րա կա նա կան կողմ,  հա ղոր
դակց ման կա րո ղու թյուն ներ, ար տա բե րա
կան շար ժում ներ,  ձեռ քի մատ նե րի նուրբ 
շար ժում ներ, լ սո ղա կան և տե սո ղա կան 
ըն կա լում, ու շադ րու թյուն,  խոս քային և տե
սո ղա կան հի շո ղու թյուն, խոս քատ րա մա
բա նա կան մտա ծո ղու թյուն): 

Այս պի սով՝ դի տարկ վող ծրա գի րը 
ե րե խայի գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե
րը ներ կա յաց նում է ե րեք տար բե րա կով՝ 
տե սո ղա կան, հն չյու նային և թվային: Սա 
ե րե խային հե տա գա յում սե փա կան խոս քի 
ի նք նահսկ ման կա րո ղու թյան հնա րա վո
րու թյուն է ը ն ձե ռում [4]:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա
նե րի հետ կազ մա կերպ վող շտ կո ղա զար
գաց նող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում մի 
շարք մաս նա գետ ներ ե կան այն եզ րա
հանգ ման, որ այս տա րի քում խա ղային 
ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյան ու սու ցու
մը և կի րա ռու մը թույլ են տա լիս ա ռա վել 
ման րակր կիտ կեր պով հաշ վի առ նե լու 
ե րե խայի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը [1, 2]: 

Այս և նման այլ հա մա կարգ չային խաղ–
ծ րագ րե րը են թադ րում են ե րե խա նե րի հետ 
կազ մա կերպ վող շտ կո ղա զար գաց նող աշ
խա տանք նե րի ար դյու նա վետ ան ցկա ցում:

 Ներ կա յաց ված բո լոր հա մա կարգ չային 
խա ղերն ու նեն ի րենց մեծ դերն ու նշա
նա կու թյու նը: Ներ կա յաց ված ծրագ րե րից 

յու րա քան չյու րի ա նար դյու նա վե տու թյու նը 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մի այն 
ու մի այն հա մա կարգ չային տեխ նո լո գիա
նե րից մաս նա գետ նե րի թե րի ի րա զեկ
վա ծու թյան մա կար դա կով: Ա ռաջ նա հերթ 
մաս նա գե տի խն դիրն է հա մա կար գի չը և 
հա մա կարգ չային ծրագ րե րը կի րա ռել այն
պես և այն պա րա գա յում, ե րբ այն մյուս են
թադր վող բո լոր հնար նե րից ու մե թոդ նե րից 
կլի նի ա ռա վել խոս տում նա լից, կու նե նա 
ա կն կալ վող ար դյու նա վե տու թյուն: Այ սօր 
ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ
նե րի հա մա կարգ չային ի մա ցու թյու նը շատ 
կար ևոր է, քա նի որ այն իր տա րա ծումն է 
ստա ցել գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե
րում: Հետ ևա բար հա մա կարգ չին տի րա
պե տե լն այ սօր դար ձել է քա ղա քա կիրթ 
մար դուն բնու թագ րող գծե րից մե կը [3]:

Ի հա կադ րու թյուն վե րը ներ կա յաց ված 
հա մա կարգ չային խա ղե րի ու նե ցած մեծ 
դե րին և նշա նա կու թյա նը՝ Հա յաս տա նում 
այս հար ցը լու սա բան ված չէ, ո րի վառ 
ա պա ցույցն է այն, որ գո յու թյուն չու նեն 
լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա
նե րի ար տա բե րա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը նպաս տող հա յա լե զու հա
մա կարգ չային խա ղեր:  Հենց սա էլ հիմք 
հան դի սա ցավ, որ պես զի հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով պար զենք մաս
նա գետ նե րի, ու սա նող նե րի, ծնող նե րի հե
տաքրքր վա ծու թյան աս տի ճա նն ու սում նա
սիր վող հիմ նախնդ րի շուրջ: 

20092013 թթ. Ա րաբ կիր ԲՀ Ե ԴԱԻ –ին 
կից գոր ծող « Հա վատ» ՀԿ « Վատ լսող 
ե րե խա նե րի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ
րո նում», միև նույն կենտ րո նի Ա րա րատ 
մար զի (ք. Ար տա շատ) մաս նա ճյու ղում, 
քա ղաք Եր ևա նի «Լ սո ղու թյան խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա տուկ կր թա հա մա
լի րում», Նո րա գյու ղի վե րա կանգ նո ղա կան 
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կենտ րո նում մեր կող մից կա տար ված հե
տա զո տու թյուն նե րին (հար ցում, զրույց, 
ան կե տա վո րում) մաս նակ ցել է 168 մաս
նա գետ (սուր դո ման կա վարժ ներ, հա տուկ 
մաս նա գետ ներ, հա տուկ հո գե բան ներ, լո
գո պեդ ներ, սոց. աշ խա տող ներ), 96 ծնող 
և 102 ու սա նող: Ար դյուն քում մաս նա գետ
նե րի 54,3 % –ը, բարձր կուր սի ու սա նող նե
րի 20,2 % և ծնող նե րի 21,5 % –ը նշում է ր, 
որ ծա նոթ լի նե լով ար տա սահ մա նյան ար
տադ րու թյան հա մա կարգ չային խա ղե րին՝ 
ցա վով են վե րա բե րում դրանց` Հա յաս տա
նում բա ցա կա յու թյան փաս տին: 

Այս պի սով՝ ներ կա յաց ված հա մա կարգ
չային  խաղ–ծրագ րե րի ու սում նա սի րու
թյուն նե րը, դրանց ար դյու նա վե տու թյան ու 
մեծ դե րի բա ցա հայ տու մը, Հա յաս տա նում 
բա ցա կա յու թյան փաստն ու մեր հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րը (դրանք պա
հանջ ված են և շատ կար ևոր վում են ծնող
նե րի, մաս նա գետ նե րի, բարձր կուր սի 
ու սա նող նե րի կող մից) հիմք հան դի սա ցան 
լսո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա
նե րի ար տա բե րա կան կա րո ղու թյուն նե
րի շտկմանն ու զար գաց մա նը նպաս տող 
հա յա լե զու հա մա կարգ չային խա ղե րի՝ մեր 
կող մից մշակ ման հա մար: 

Մեր կող մից մշակ ված հա մա կարգ
չային խա ղե րը նա խա տես ված են նա
խա դպ րո ցա կան տա րի քի, ի նչ պես նաև 
դպ րո ցա հաս տա րի քի լսո ղու թյան խան
գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար: Այն 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել նաև խոս
քային խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ կազ մա կերպ վող շտ կո ղա զար գաց
նող աշ խա տանք նե րում: 

Նախ քան հա մա կարգ չային խա ղի ը նտ
րու թյու նը մաս նա գե տը պետք է հաշ վի առ
նի ե րե խայի լսո ղու թյան խան գար ման ա ռա
ջաց ման ժա մա նա կը, աս տի ճա նը, բնույ թը, 

ու ղեկ ցող խան գա րում նե րը, ե րե խայի ան
հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րը և այլն:

 Մեր կող մից ներ կա յաց վող հա մա կարգ
չային խա ղե րի ա ռա ջին մա սը կազմ ված է 
եր կու բա ժին նե րից (խոս քային շն չա ռու
թյուն, ձայ նի կար գա վո րում), են թադր վող 
ե րկ րորդ մա սը ևս կազմ ված է լի նե լու եր
կու մա սից (հն չար տա բե րում, խոս քի ա ռո
գա նա ար տա հայտ չա կան կողմ): Յու րա
քան չյուր բաժ նում ե րե խայի, մաս նա գե տի, 
ծնո ղի ու շադ րու թյանն է ներ կա յաց վում 
տա սա կան խաղ– վար ժու թյուն, ո րոնք 
մի մյան ցից տար բեր վում են ի րենց վառ 
գույ նե րով, պատ կե րա զարդ նկար նե րով, 
ե րաժշ տա կան կամ խոս քային լու ծում նե
րով, պա հան ջով և պայ մա նով:

 Մեր կող մից մշակ ված հա մա կարգ
չային խա ղե րը կա րող են հե տաքրք րել 
ցան կա ցած ե րե խայի ան կախ տա րի քից, 
զար գաց ման մա կար դա կից, քա նի որ գու
նա գեղ են, պա րու նա կում են ե րաժշտա
կան ձևա վո րում, ե րե խա նե րի կող մից 
սիր ված գոր ծող հե րոս ներ, բա ցի այդ՝ 
նպաս տում են ե րե խայի խոս քի, լսո ղա
կան ըն կալ ման զար գաց մա նը, ձևա վո րում 
են գե ղա գի տա կան ո րակ ներ և այլն: 

Ներ կա յաց ված յու րա քան չյուր խա ղի 
կար ևոր պա հանջ նե րից է բարձ րա խո սի 
առ կա յու թյու նը: Այ սինքն՝ հա մա կարգ չային 
էկ րա նի վրա հայտն վում է սյու ժե տային որ
ևէ դր վագ, որ տեղ կան գոր ծող կեր պար
ներ, և վեր ևի հատ վա ծում տր վում է հրա
հանգ գլխա վոր հե րո սի կող մից: Ե րեխան 
բարձ րա խո սի մի ջո ցով կա տա րում է հրա
հան գը: Կախ ված հանձ նա րա րու թյան կա
տար ման ճշգ րիտ լի նե լու մա կար դա կից՝ 
էկ րա նին հայտն վում են փու չիկ ներ, ծա
ղիկ ներ և այլն: Ներ կա յաց ված խա ղերը մի
մյան ցից տար բեր վում են, քա նի որ կա րող 
են նպաս տել ի նչ պես լսո ղա կան ըն կալ ման 
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զար գաց մա նը, այն պես էլ ար տա բե րա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի (ձայ նի, խոս քային շնչա
ռու թյան և այլն) զար գաց մա նը:

 Հա մա կարգ չային խաղ–ծ րագ րի ա ռա
վե լու թյուն նե րից մեկն այն է, որ այն ու նի 
փո խօգ նող ու ղե ցույց, ո րը հաս ցե ագր ված 
է ծնող նե րին, ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող 
մաս նա գետ նե րին: Ու ղե ցույցն իր մեջ պա րու
նա կում է պարզ ներ կա յաց ված հրա հանգ

ներ՝ կապ ված յու րա քան չյուր խա ղի հետ:
Հա մա կարգ չային խաղ–ծ րագ րի հա

ջորդ ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն այն է, որ 
ե րե խայի և հա մա կարգ չային խաղ–ծ րագրի 
միջև կա պը պահ պան վում է գոր ծող գլ խա
վոր հե րո սի մի ջո ցով, ով ի նքն է հանձ նա րա
րում ա ռա ջադ րան քը, այն ճիշտ կա տա րե լու 
դեպ քում խրա խու սում է ե րե խային, ձա խո ղե
լու դեպ քում՝ տխ րում ե րե խայի հետ մի ա սին: 
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Компьютерная игра программа спасобствующая развитию

произношения у детей с нарушением слуха
С. Мурадян

В стат ье предс тав ле на ха рак те рис ти ка раз ных комп ью тер ных игр–п рог рамм, спо
собст ву ю щих раз ви тию де тей с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми пот реб нос тя ми, осо бен но 
де тей с на ру ше ни я ми слу ха.

В ре зуль та те изу че ния предс тав лен ных комп ью тер ных игр–п рог рамм, на ми бы ло 
раз ра бо та но комп ью тер ная иг ра–п рог рам ма спа собст ву ю щая раз ви тию про из но си тель
ных на вы ков сла бос лы ша щих де тей, ко то рая предс тав ле на ва ше му вни ма ни ю.

Computer game program promote the development of pronunciation

in children with hearing impairments
S. Muradyan

The article presents the characteristics of different computer games programs, contribut
ing to the development of children with special educational needs, particularly children with 
hearing impairments.

As a result of examination of the computer game programs, we have developed a comput
er game program for the development of pronunciation skills of hearing–impaired children, 
which is presented to your attention.
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ТИГ РА НУИ АКО ПЯН

 ТА МА РА АРУ ТЮ НЯН 

С РАВ НИ ТЕЛЬ НЫЙ АНА ЛИЗ РАЗ ВИ ТИЯ
ДОШ КОЛЬ НО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ И ОБ РА ЗО ВА НИЯ 

В АР МЕ НИИ И РОС СИИ В 19 –ОМ ВЕ КЕ 

 Дош коль ная пе да го ги ка вы де ли лась 
из об щей пе да го ги ки во вто рой по ло ви не 
19– го ве ка. Это бы ло обус лов ле но, с од ной 
сто ро ны, раз ви ти ем детс кой пси хо ло ги и, а 
с дру гой – по яв ле ни ем и расп рост ра не ни
ем вос пи та тель ных дош коль ных уч реж де
ний. В от дель ных стат ьях мы предс та ви ли 
взг ля ды ар мянс ких и русс ких пе да го гов 
19– го ве ка на проб ле мы дош коль но го вос
пи та ния и об ра зо ва ния и их от но ше ние к 
фор ми ру ю щим ся детс ким са дам. Так же в 
от дель ных стат ьях от ра зи ли пу ти раз ви тия 
детс ких са дов в Ар ме нии и Рос сии во вто
рой по ло ви не 19– го ве ка и вли я ние на них 
не мец кой пе да го ги ки. В этой стат ье мы 
предс та вим срав ни тель ный ана лиз ус ло
вий и пу тей раз ви тия дош коль но го вос пи
та ния и об ра зо ва ния в Ар ме нии и Рос сии в 
19 –ом ве ке, а так же сходст ва и от ли чия во 
взг ля дах ар мянс ких и русс ких пе да го гов 
на фор ми ру ю щи е ся детс кие са ды.

 На ос но ва нии про ве ден но го на ми 
срав ни тель но –ис то ри чес ко го и со пос та
ви тель но го ана ли за мы мо жем ска зать о 
су щест во ва нии оп ре де лен ных ус ло вий и 
пред по сы лок для раз ви тия дош коль ной 
пе да го ги ки как в Ар ме ни и, так и в Рос сии 
в 19 –ом ве ке. Ус ло вия раз ви тия об ра зо ва

ния и, в част нос ти, дош коль но го об ра зо
ва ния в Ар ме нии и Рос сии в 19 –ом ве ке 
бы ли схо жи ми. Раз ви тие ка пи та лис ти чес
ких от но ше ний при ве ло к со ци аль но –э ко
но ми чес ко му рос ту в обо их ст ра нах, что в 
свою оче редь при ве ло к расц ве ту куль ту
ры и ис кусст ва. Во вто рой по ло ви не 19– го 
ве ка в обо их ст ра нах на ча лось пе да го ги
чес кое дви же ни е, ко то рое при ве ло к боль
шим из ме не ни ям в об лас ти об ра зо ва ни я. В 
Рос си и, кро ме школ и гим на зий, уве ли чи
ва ет ся ко ли чест во раз лич ных инс ти ту тов и 
уни вер си те тов, пе да го ги по лу ча ют боль ше 
воз мож нос тей поз на ко мить ся с за пад ны ми 
пе да го ги чес ки ми те о ри я ми (в част нос ти, 
с те о ри ей и прак ти кой дош коль но го вос
пи та ния и об ра зо ва ни я). В Ар ме нии (под 
Ар ме ни ей мы под ра зу ме ва ем так же все 
ар мя но на се лен ные го ро да и се ла За кав
каз ья, ибо из сло жив ших ся в 19 –ом ве ке 
ге о по ли ти чес ких ус ло вий (в хож де ние Вос
точ ной Ар ме нии в сос тав Рос сийс кой Им
пе ри и, пе ри о ди чес кое из ме не ние гра ниц 
ар мянс ких об лас тей и гу бер ний) ар мя не 
про жи ва ли по всей тер ри то рии За кав каз
ья, а куль тур ной сто ли цей За кав каз ья был 
Тиф лис)) не бы ло уни вер си те та, но отк ры
ва лись учи ли ща, про гим на зи и, гим на зии и 
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се ми на ри и. Ар мя не выс шее об ра зо ва ние 
по лу ча ли в уни вер си те тах Моск вы, Санкт– 
Пе тер бур га, Дерп та, а так же заг ра ни цей 
(Гер ма ни я, Швей ца ри я). С те о ри ей и прак
ти кой дош коль но го де ла они так же зна ко
ми лись заг ра ни цей. Так что для раз ви тия 
дош коль ной пе да го ги ки в обо их ст ра нах 
бы ли соз да ны со от ветст ву ю щие ус ло ви я.

Д ля фор ми ро ва ния дош коль ной пе
да го ги ки, как в Ар ме ни и, так и в Рос си и, 
име ло боль шое зна че ние раз ви тие женс
ко го об ра зо ва ния и воз мож ность по лу че
ния жен щи на ми выс ше го пе да го ги чес
ко го об ра зо ва ния за ру бе жом. Де я те ли 
дош коль но го вос пи та ния и об ра зо ва ния 
Ар ме нии и Рос сии (Соф ья Ба ба ян, Га я нэ 
Ма та кян, Соф ья Ар гу тян, Аде ла и да Си мо
но вич, Ели за ве та Во до во зо ва и др.), за
ни мав ши е ся ор га ни за ци ей и ос но ва ни ем 
пер вых детс ких са дов как в Ар ме нии (в 
За кав каз ье), так и в Рос си и, не пос редст
вен но свое выс шее пе да го ги чес кое об ра
зо ва ние по лу чи ли в Ев ро пе, в част нос ти в 
Гер ма нии и Швей ца рии (о ни все окон чи ли 
Фре бе левс кие кур сы). 

Важ ную роль в раз ви тии дош коль ной 
пе да го ги ки в обо их ст ра нах сыг ра ла и 
част ная пе да го ги чес кая прес са. И в Ар ме
ни и, и в Рос сии прес са от ра жа ла взг ля ды 
пе да го гов по это му воп ро су, сот руд ни ча ла 
со мно ги ми де я те ля ми дош коль но го вос
пи та ни я, зна ко мя чи та те лей с детс ки ми 
са да ми и пе да го ги чес ки ми те о ри я ми по 
дош коль но му вос пи та нию и об ра зо ва
ни ю. Стат ьи о дош коль ном вос пи та ни и 
об ра зо ва нии пе ча та лись в «Ю си са пай ле» 
(пе ре вод ные стат ьи С. На за ря на), « Ме гу 
Айас та ни» (с тат ьи Р. Пат ка ня на, С. Ба ба
ян), « Дас ти а ра ке», «А ра ра те», «Дп ро це» 
и « Вар жа ра не» (с тат ьи Г. Ага я на, С. Ба

ба ян), в жур на ле « Ман ка вар жа кан терт» 
(с тат ьи Соф ьи Ба ба ян), в детс ком жур на ле 
«Аг бюр», а так же в дру гих пе ри о ди чес ких 
из да ни ях. В Рос сии же, по ми мо раз лич
ных пе да го ги чес ких и детс ких жур на лов 
(«У чи тель», « Сем ья и шко ла», « Жур нал 
для вос пи та ни я», « Вест ник вос пи та ни я», 
« Пе да го ги чес кий сбор ник», « Вос пи та ние 
и обу че ни е», детс кий жур нал « Род ник» и 
др.), от ра жав ших проб ле мы дош коль ной 
пе да го ги ки, су щест во вал спе ци аль ный 
жур нал « Детс кий сад». Он ос ве щал ис то
рию раз ви тия детс ких са дов в Рос сии и 
заг ра ни цей, би ог ра фию и ме то ди ку Фре
бе ля, це ли, за да чи и со дер жа ние детс ких 
са дов, зна че ние иг ры, связь детс ко го са да 
со шко лой и мно гое дру го е. В прин ци пе, 
от ли чие меж ду ар мянс кой и русс кой пе
да го ги чес кой прес сой зак лю ча лось лишь 
в от сутст вии в Ар ме нии спе ци аль но го пе
чат но го ор га на по дош коль ной пе да го ги
ке, как это бы ло в Рос си и. Про ве дя ана
лиз ар мянс кой и русс кой пе да го ги чес кой 
прес сы, мы приш ли к вы во ду, что на эта пе 
ста нов ле ния дош коль ной пе да го ги ки как 
на у ки, имен но пе да го ги чес кие жур на лы 
и га зе ты ока за лись в цент ре дви же ния за 
об щест вен ное дош коль ное вос пи та ние и 
яви лись на и бо лее гиб ки ми и опе ра тив ны
ми про вод ни ка ми но вых идей в об лас ти 
« дош коль но го де ла».

К ро ме со путст ву ю щих ус ло вий, для раз
ви тия дош коль ной пе да го ги ки в Ар ме нии 
и Рос сии име лись и оп ре де лен ные пред
по сыл ки. В этих ст ра нах уже су щест во ва
ли уч реж де ни я, где за ни ма лись с деть ми 
дош коль но го воз рас та. От ли чие в пред
по сыл ках зак лю ча лось в том, что в кон це 
пер вой по ло ви ны 19– го ве ка в Рос сии бы
ли ор га ни зо ва ны вос пи та тель ные до ма и 
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детс кие при ю ты, где их ру ко во ди те ли (Е. 
О. Гу гель, В. Ф. Одо евс кий ) раз ра ба ты
ва ли ос но вы дош коль но го вос пи та ния и 
об ра зо ва ни я. Они бы ли хо ро шо зна ко мы с 
за пад ны ми пе да го ги чес ки ми те о ри я ми то
го вре ме ни и «ш ко ла ми для ма ло лет них», 
очень расп рост ра нен ны ми заг ра ни цей. 
Они пы та лись не прев ра щать свои уч реж
де ния в шко лу, а вво ди ли раз лич ные вос
пи та тель но –об ра зо ва тель ные за ня тия и 
бе се ды, со от ветст ву ю щие их воз рост ным 
осо бен нос тям, и соз да ва ли ру ко водст ва по 
дош коль но му об ра зо ва нию для вос пи та те

лей и ро ди те лей. 
А в Ар ме нии уже су щест во ва ли дош

коль ные уч реж де ния – «ц вет ни ки» 
(ծաղկոցն»ր). В этих «ц вет ни ках» за ни
ма лись маль чи ки и де воч ки 4–6– ти лет. 
«Ц вет ни ки» отк ры ва лись при шко лах и 
бы ли расп рост ра не ны, в ос нов ном, в За
пад ной Ар ме ни и. Нам из вест ны «ц вет ни
ки» в Ка ри не, Ва не, Эр зе ру ме и т. д. Да же 
наз ва ния этих дош коль ных уч реж де ний, 
ар мянс ких и но во яв лен ных ев ро пейс ких,–
«ц вет ник» и « детс кий сад»– не сут на се бе 
оди на ко вую смыс ло вую наг руз ку. 

С ходст ва и от ли чия в ус ло ви ях и пред по сыл ках раз ви тия дош коль ной пе да го ги ки в 
Ар ме нии и Рос сии в 19 –ом ве ке

Таб ли ца N1

Ар ме ни я Рос си я

С ходст ва

1. Со ци аль но –э ко но ми чес кое раз ви ти е 1. Со ци аль но –э ко но ми чес кое раз ви ти е

2. Раз ви тие куль ту ры 2. Раз ви тие куль ту ры

3. Об щест вен но– пе да го ги чес кое дви же ни е 3. Об щест вен но– пе да го ги чес кое дви же ни е

4. Рас ши ре ние се ти учеб ных за ве де ний 4. Рас ши ре ние се ти учеб ных за ве де ний

5. Раз ви тие женс ко го об ра зо ва ния и, как 
следст ви е, воз мож ность по лу че ния жен щи

на ми выс ше го об ра зо ва ния за ру бе жом

5. Раз ви тие женс ко го об ра зо ва ния и, как 
следст ви е, воз мож ность по лу че ния жен щи

на ми выс ше го об ра зо ва ния за ру бе жом

6. Раз ви тие пе да го ги чес кой прес сы 6. Раз ви тие пе да го ги чес кой прес сы

От ли чи я

На ли чие ар мянс ких дош коль ных уч реж де ний 
– «ц вет ни ков» (ծաղկոցներ)

На ли чие вос пи та тель ных до мов и детс ких 
при ю тов 
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В на ча ле вто рой по ло ви ны 19– го ве ка 
во мно гих ст ра нах ми ра расп рост ра ни лась 
фре бе левс кая сис те ма дош коль но го вос
пи та ния и об ра зо ва ни я. Вли я нию пе да го
ги чес кой сис те мы Фрид ри ха Фре бе ля под
верг лись и ар мянс ки е, и русс кие пе да го ги, 
за ни ма ю щи е ся ор га ни за ци ей детс ких са
дов. В Ар ме нии жен щи ны– пе да го ги, ос но
ва те ли пер вых детс ких са дов фре бе левс
ко го ти па быст ро осоз на ли не об хо ди мость 
на ци о наль но го и на род но го в со дер жа нии 
дош коль но го вос пи та ния и об ра зо ва ни я, 
ибо в сло жив ших ся ис то ри чес ких и ге ог
ра фи чес ких ус ло ви ях для ар мянс ких де тей 
все ино род ное бы ло смер ти по доб но. Но 
в Рос си и, в от ли чие от Ар ме ни и, фре бе
левс кое вли я ние бы ло ог ром но. До хо ди
ло до ме ха ни чес ко го пе ре но са не мец ких 
игр и пе сен в русс кую сре ду. В ито ге, и в 
Ар ме ни и, и в Рос сии фре бе левс кие са ды 
при ви лись в ка чест ве мо де ли, на пол ня ясь 
сво им на ци о наль ным со дер жа ни ем.

 Но идея детс ко го са да клас си ка ми русс
кой и ар мянс кой пе да го ги ки бы ла восп
ри ня та по раз но му. Н. И. Пи ро гов и Л. Н. 
Толс той, нап ри мер, ка те го ри чес ки от ри
ца тель но от нес лись к детс ким са дам. Они 
бы ли сто рон ни ка ми се мей но го вос пи та ния 
и счи та ли, что де тей нель зя от ры вать от 
ма те ри в этом воз рас те, и что вос пи та ние 
де тей дош коль но го воз рас та яв ля ет ся пре
ро га ти вой ма те ри. Яв ля ясь про тив ни ка ми 
детс ких са дов, они счи та ли эти уч реж де
ния бес по лез ны ми и вред ны ми, сис те ма
ти зи ру ю щи ми и ме ха ни зи ру ю щи ми жизнь 
ре бен ка, по дав ля ю щи ми раз ви тие детс кой 
при ро ды. Ушинс кий же не был ни про тив
ни ком, ни за щит ни ком детс ких са дов. Он 

счи тал, что идея детс ких са дов «с лиш ком 
раз ду та», хо тя и на хо дил в ней « зер но 
прав ды». От ме чая зас лу ги Фре бе ля, К. Д. 
Ушинс кий все же был сто рон ни ком се мей
но го вос пи та ния и ре ши тель но не до пус
кал воз мож нос ти ос тав ле ния ре бен ком се
мей ной сре ды без край ней не об хо ди мос ти 
рань ше 4–х лет.

В от ли чие от клас си ков русс кой пе да
го ги ки, ар мянс кие пе да го ги восп ри ня ли 
идею детс ких са дов по ло жи тель но. Они 
все мер но под дер жи ва ли и со дейст во ва ли 
ор га ни за ции ар мянс ких детс ких са дов в 
За кав каз ье։ Ара кел Ба гат рян выс ту пил с 
пуб лич ной лек ци ей «Ц вет ник или детс кий 
сад и его зна че ни е», вы шед шей в пе чать 
от дель ной бро шю рой; Га за рос Ага ян с 
боль шой лю бов ью ра бо тал вос пи та те лем в 
детс ком са ду Соф ьи Ба ба ян; Ра фа эл Пат
ка нян вмес те с же ной сам ос но вал детс кий 
сад для ар мянс ких де тей в Но вом На хи че
ва не; Иса ак Ару тю нян в по мощь дош коль
но му де лу так же из дал кни гу «Ц вет ник», 
где бы ли зат ро ну ты важ ней шие воп ро сы 
по дош коль но му вос пи та нию и об ра зо ва
ни ю. Му шег Ага ян, сын Г. Ага я на, про дол
жая се мей ные тра ди ци и, так же ра бо тал 
в детс ком са ду, но уже у Соф ьи Ар гу тян. 
Кс та ти, учас тие ар мянс ких пе да го гов– муж
чин в вос пи та тель ной ра бо те фор ми ру ю
щих ся ар мянс ких детс ких са дов во вто рой 
по ло ви не 19– го ве ка, так же яв ля ет ся от ли
чи тель ной осо бен ност ью. 

 Таб ли ца N2
 Раз ли чия во взг ля дах ар мянс ких и русс

ких пе да го гов 19– го ве ка
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Ар мянс кие пе да го ги Русс кие пе да го ги

А. Ба гат рян выс ту пил с пуб лич ной лек ци ей 
“Ц вет ник или детс кий сад и его зна че ни е”, вы
шед шей в пе чать от дель ной бро шю рой, где он 

те о ре ти чес ки обос но вал не об хо ди мость и зна чи
мость детс ких са дов в де ле обес пе че ния всес то
рон не го раз ви тия де тей. «Яс но, что детс кий сад 

яв ля ет ся тре бо ва ни ем вре ме ни и свою по лез
ность до ка зал на сво их вос пи тан ни ках».

“Ц вет ник или детс кий сад и его зна че ни е”, 1882

Е. И. Кон ра ди։ «Е же ли бы кто– ни будь вз ду мал 
так (по Фре бе лю – Т. А.) вос пи ты вать де тей, 
то ре ши тель но сде лал бы из них ав то ма тов, 
очень под виж ных при каж дом при кос но ве нии к 
ним, но ли шен ных вся кой внут рен ней са мос

то я тель нос ти. В те о рии о са мо де я тель нос ти 
ди тя ти Фре бель го во рит пос то ян но, но на де ле 
мно ги ми при е ма ми сво ей « ме то ды» он уби ва ет 

ее».

«Ч то та кое детс кие са ды и при ка ких ус ло ви ях 
мо жет быть прок от них», 1866г

Г. Ага ян։ в 1882г. ра бо тал в ка чест ве вос пи та
те ля в детс ком са ду Соф ьи Ба ба ян в Тиф ли се. 

Учил де тей гра мо те, а пос ле за ня тий ос та вал ся 
с ни ми, изу чал их за ня ти я, жизнь детс ко го са да, 
по мо гал им. “Пи сал детс кие пес ни и пе ре да вал 
ма дам Соф ье, ко то рая бы ла бес ко неч но ра да 

это му. Тай ком от ме ня она учи ла де тей петь мои 
сти хи, ск ры вая от ме ня под го тов ку. Под го то вив
шись, со би ра лись в за ле, око ло ро я ля, приг ла ша ли 
ме ня, но не мог ли утер петь до кон ца, де ла ли друг 
дру гу зна ки го ло вой и да ва ли по нять, что го то
вят сюрп риз для ме ня. На чи нал ся но вый спек

такль, по лу ча лась чу дес ная кар ти на, и я не мог 
по ве рить, что кар ти на эта на ри со ва на мно ю, 
до то го она бы ла кра си ва…” В 1882г. он из да ет 
кни гу “С ринг ов ва кан”, пос вя щен ную ру ко во ди

тель ни це детс ко го са да С. Ба ба ян.

“Г лав ные мо мен ты мо ей жиз ни”, 1893

Н. И. Пи ро гов։ ”Зас та вить че ты рех– пя ти лет
них де тей, по Фре бе лю, иг рать в оп ре де лен ный 
час так, в дру гой час ина че, ос мыс лять каж дую 
их иг ру и за ба ву – не зна чит ли дейст во вать 

от ри ца тель но, и сис те ма ти чес ки от ри ца тель
но, на сво бо ду та ких их дейст вий, ко то рые по 

су щест ву и це ли тре бу ют на и боль шей сво бо ды? 
Я, по край ней ме ре, не жа ле ю, что жил ре бен ком 
в то вре мя, ког да еще не из вест ны бы ли Фре бе
ле вы са ды. Но, ко неч но, об щест ва, при го тов
ля ю щие се бя к со ци аль но му пе ре рож де ни ю, не 

мо гут не ув ле кать ся вос пи та ни ем, обе ща ю щим 
сде лать из лю дей ма не ке нов сво бо ды”.

“Д нев ник ста ро го вра ча”,1879–1881

Р. Пат ка нян сам ос но вал детс кий сад, счи тал, 
что в детс ком са ду ре бе нок “на отк ры том и 
чис том воз ду хе дол жен иг рать и, не ус та ва я, 

тру дить ся и учить ся”, пос коль ку ему нуж ны чис
тый воз дух, сис те ма ти чес кие дви же ни я, а са мое 

глав но е,–«об щест во сверст ни ков». Детс кий 
сад спо собст ву ет умст вен но му, нравст вен но му 
вос пи та ни ю, за ка ля ет фи зи чес ки, со дейст ву ет 
обу че нию “раз ным ре мес лам, ри со ва ни ю, пе ни ю, 
му зы ке, связ ной ре чи, язы кам, тан цам, физ куль

ту ре”.

“ Детс кий сад”, “Детс кий сад и на чаль ная шко ла 
в Но вом На хи че ва не”, 1879

Л. Н. Толс той։ «В Kindergarten. Ге о мет ри чес кое 
ри со ва ние и пле те ние – пус тя ки. За ко ны раз ви
тия ре бен ка не у ло ви мы. Они учат на и зусть, где 
толь ко не по –их не му, а их нее не пой ма ешь. Ри су
ет пал ки, а ему смут но предс тав ля ет ся круг. И 
при у чить к пос ле до ва тель нос ти нель зя тог да, 

ког да все но во».

«Д нев ник», 1861

 Толс той счи тал, что су щест ву ю щие фре бе левс
кие детс кие са ды яв ля ют ся «...од ним из са мых 

бе зоб раз ных по рож де ний но вой пе да го ги ки».

«О на род ном об ра зо ва ни и»,1874
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С ходст вом во взг ля дах ар мянс ких и 
русс ких пе да го гов бы ло то, что они все 
бы ли сто рон ни ка ми на род нос ти в вос пи
та ни и, счи та ли, что вос пи та ние и обу че ние 
де тей долж но вес тись на род ном язы ке, 
счи та ли, что для фор ми ро ва ния гар мо нич
но го че ло ве ка не об хо ди мо син те зи ро вать 
умст вен но е, нравст вен но е, ре ли ги оз но е, 
эс те ти чес ко е, тру до вое и фи зи чес кое вос
пи та ни я, при да ва ли ог ром ное зна че ние 
лич но му при ме ру вос пи та те ля, учи те ля и 
ро ди те лей, а так же все они бы ли про тив 
те лес ных на ка за ний. В их тру дах крас ной 
нит ью про хо дит мысль о том, что вос пи та
ни е, преж де все го, долж но быть об ще че
ло ве чес ким։ « Че ло век преж де все го есть 
че ло век, а за тем уже Ки ра кос или Мар кос» 
(Г. Ага ян « Ду мы о вос пи та ни и»)1. Так же 
они все от ме ча ли ог ром ное вос пи та тель
ное зна че ние сказ ки для дош коль ни ков 
и мно гие из них са ми пи са ли сказ ки, сти
хот во ре ния и расс ка зы для де тей. Из ар
мянс ких пе да го гов А. Ба гат рян за пи сы вал 
и со би рал сказ ки2, Г. Ага ян пи сал сказ ки 
и сти хи, Р. Пат ка нян пи сал детс кие сти
хи. У русс ких пе да го гов сказ ки и расс ка зы 
для де тей пи са ли В.Ф. Одо евс кий, К. Д. 
Ушинс кий и Л. Н. Толс той.

 Раз ви тие детс ких са дов, нес мот ря на 
то, ка кое от но ше ние они к се бе вы зы ва ли, 
бы ло тре бо ва ни ем вре ме ни. Со дейст вие 
дош коль но му вос пи та нию и об ра зо ва нию 
ока зы ва ли част ные и бла гот во ри тель ные 
ор га ни за ции как в Ар ме ни и, так и в Рос
си и. И в За кав каз ье и в Рос сии воз ник ли 
«Ф ре бе левс кие об щест ва», уси ли я ми ко
то рых ос но вы ва лись детс кие са ды. Ру ко

1    Աղայան  Ղ.,  Երկերի  ժողովածու  4  հատ.,  հ.  4, 
Մանկավարժ. երկեր, Եր., Հայպետհրատ, 1963, էջ 15: 
2  Հարությունյան Ն. Կ., Առաքել Բահաթրյան, Կյանքը 
և գործը, Եր., Եր. համալս. հրատ, 1992, էջ 88:

во ди те ли этих об ществ ор га ни зо вы ва ли 
кур сы по под го тов ке са дов ниц (вос пи та
тель ниц), чи та ли лек ции по детс ко му зд ра
во ох ра не ни ю, из да ва ли детс кую ли те ра ту
ру. «Ф ре бе левс ко го об щест во» в Тиф ли се 
бы ло ос но ва но в 1880 г. (а в Санкт– Пе
тер бур ге в 1871 г.) Соф ьей Ба ба ян (в де
ви чест ве– Ба ян ду рян) и ее му жем Аве ти
ком Ба ба я ном, по лу чив шим ме ди цинс кое 
об ра зо ва ние в Гер ма ни и. С. Ба ба ян ос но
ва ла пер вый ар мянс кий се мей ный детс кий 
сад так же в 1880 г. (п лат ные детс кие са ды 
отк ры ва лись ар мянс ки ми пе да го га ми для 
ар мянс ких де тей и в дру гие го ды։ Оль га 
Ама ди с му жем Р. Пат ка ня ном – в Но вом 
На хи че ва не в 1879 г., Га я нэ Оган ни сян 
(по му жу Ма та кян)–в Ере ва не в 1883 г., в 
пос ле ду ю щие го ды в За пад ной Ар ме нии 
и ар мя но на се лен ных го ро дах Азер байд жа
на, Рос си и, Тур ци и, Си ри и, Ира на и т.д.). 
Со юз суп ру гов, детс ко го вра ча и пе да го га 
по дош коль но му вос пи та ни ю, явил ся на
и бо лее про дук тив ным для раз ви тия дош
коль ной пе да го ги ки как в Ар ме ни и, так и 
в Рос си и. Од ни ми из ос но ва те лей пер вых 
детс ких са дов в Пе тер бур ге то же бы ли 
суп ру ги։ детс кий врач Яков Си мо но вич и 
пе да гог по дош коль но му вос пи та нию Аде
ла и да Си мо но вич (в де ви чест ве– Берг ман). 
По возв ра ще нии из Швей ца рии А. С. Си
мо но вич при под держ ке му жа отк ры ла в 
1866 г. в Пе тер бур ге плат ный детс кий сад 
(в этом же го ду отк ры лись плат ные детс
кие са ды в Моск ве, и в г. Ни ко ла е ве, а с 
1867 г. отк ры лись плат ные са ды в Смо
ленс ке, Во ро не же, Ир кутс ке и дру гих го ро
дах). Она ра бо та ла в тес ном сод ру жест ве 
со сво им му жем, ко то рый был со ре дак то
ром жур на ла « Детс кий сад» и ав то ром ря
да ста тей по дош коль но му вос пи та ни ю.
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 Мы здесь от ме ти ли лишь детс кие са
ды, ос но ван ные в За кав каз ье ар мянс ки
ми жен щи на ми– пе да го га ми для ар мянс ких 
де ти шек. Са ми детс кие са ды бы ли ос но
ва ны в Тиф ли се на де ся ти ле тие рань ше. В 
1868 г. по пе чи тель Кав казс ко го учеб но го 
ок ру га раз ре шил отк ры тие плат но го детс
ко го са да в г. Тиф ли се Э. Жа бо и учи те
лю Лав рен ко1, за тем в 1870 г. Аде ла и дой 
Си мо но вич (по се мей ным обс то я тельст
вам А. Си мо но вич в 1870 г. вмес те с му
жем пе ре е ха ли из Пе тер бур га в Тиф лис) 
был так же отк рыт детс кий сад в Тиф ли се 
для ар мянс ких, гру зинс ких и русс ких де
тей, ко то рый про су щест во вал шесть лет2. 
В стат ье « Нуж ны ли детс кие иг ры или нет» 
А. С. Си мо но вич про па ган ди ро ва ла идею 
соз да ния детс ких са дов на Кав ка зе, из ла
га ла цель и со дер жа ние вос пи та тель ной 
ра бо ты детс ко го са да, ре ко мен до ва ла иг
ры и за ня ти я, при ме ня е мые в детс ких са
дах, ис поль зо вать в се мей ном вос пи та ни и. 
Фак ти чес ки, детс кие са ды фре бе левс ко го 
ти па бы ли отк ры ты в За кав каз ье и в Рос
сии поч ти од нов ре мен но (с раз ни цей в 
пять лет), в шес ти де ся тые го ды 19– го ве
ка։ в За кав каз ье (Тиф лис)–в 1868 г., а в 
Рос сии (Санкт– Пе тер бург)–в 1863 г. 

Об щим яв ле ни ем меж ду ар мянс ки ми 
и русс ки ми пер вы ми детс ки ми са да ми 
бы ло то, что они бы ли част ны ми или се
мей ны ми и плат ны ми. Пер вый на род ный 
детс кий сад в Рос сии был отк рыт так же в 
Пе тер бур ге в 1866г., а ар мянс кий на род
ный детс кий сад был отк рыт в 1882г. то
же в Тиф ли се. За не и ме ни ем средств эти 

1    Чувашев  И.  В.,  Очерки  по  истории  дошкольного 
воспитания в России (до Великой Октябрьской социа-
листической революции), М., Учпедгиз, 1955, стр. 155
2  Детский сад сто лет назад. Аделаида Симонович – 
основательница первого в России детского сада:http://
dob.1september.ru/2004/10/2.htm

детс кие са ды про су щест во ва ли не дол го. А 
плат ные детс кие са ды хоть и отк ры ва лись 
в пос ле ду ю щие го ды, но очень мед лен но. 
И в Ар ме ни и, и в Рос сии эти дош коль ные 
уч реж де ния отк ры ва лись лишь по част ной 
ини ци а ти ве пре дан ных дош коль но му де лу 
лю дей. К при ме ру, в на ча ле 20– го ве ка 
в Рос сии нас чи ты ва лось 150 детс ких са
дов3, а толь ко в За пад ной Ар ме ни и –о ко ло 
100 детс ких са дов4. Го су дарст вен ную под
держ ку дош коль ное об ра зо ва ние по лу чи
ло лишь в 1918 г.

 Та ким об ра зом, про ве ден ный на ми 
срав ни тель ный ана лиз раз ви тия дош коль
но го вос пи та ния и об ра зо ва ния в Ар ме нии 
и Рос сии в 19 –ом ве ке при вел нас к убеж
де ни ю, что ус ло вия и пу ти раз ви тия дош
коль ной пе да го ги ки в Ар ме нии и Рос си и, 
как и взг ля ды ар мянс ких и русс ких пе да
го гов 19– го ве ка, име ли не толь ко об щие 
чер ты, но и от ли чи тель ные осо бен нос ти, 
предс тав ля ю щие для нас боль шую на уч
ную цен ность.
 

3  Педагогическая энциклопедия в 4-х т., т.1, М.: Изд. 
«Советская энциклопедия», 1964, стр. 695
4  Детские  сады  Западной  Армении:  http://www.
genocide-museum.am/rus/online_exhibition_12.php
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19–րդ դարում Հայաստանում և Ռուսաստանում նախադպրոցական կրթության

և դաստիարակության զարգացման համեմատական վերլուծություն
Տ. Հակոբյան, Թ. Հարությունյան

Սույն հոդվածում համեմատական վերլուծության են ենթարկվում 19–րդ դարում 
Հայաստանում և Ռուսաստանում նախադպրոցական մանկավարժության զարգացման 
պայմաններն և ուղիները, ինչպես նաև հայ և ռուս մանկավարժների տեսակետները 
նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության և 19–րդ դարի երկրորդ կեսին 
մանկապարտեզների ձևավորման վերաբերյալ։ Համեմատական վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ 19–րդ դարում Հայաստանում և Ռուսաստանում նախադպրոցական 
կրթության և դաստիարակության զարգացումն ունեցել է ինչպես ընդհանուր գծեր, 
այնպես էլ տարբերակիչ առանձնահատկություններ։

Comperative Analysis of the Development of Pre–school Education

and Upbringing in Armenia and Russia in 19th Century
T. Hakobyan, T. Harutyunyan

This article is a comparative analysis of conditions and ways of the development of pre–
school pedagogy in Armenia and Russia in 19th century. It is also a comparative analysis of the 
Armenian and Russian pedagogues’ opinions on pre–school education and upbringing and 
on the formation of the kindergartens in Armenia and Russia in the second half of the 19th 
century. The comparative analysis shows that the development of pre–school education and 
upbringing in Armenia and Russia has both general and distinctive peculiarities.
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В на ше вре мя идет прог рес си ру ю щее 
пре об ра зо ва ние прак ти чес ки во всех сфе
рах жиз ни и де я тель нос ти сов ре мен но го 
ми ра. Наб лю да ет ся пос то ян ное из ме не ние 
и со вер шенст во ва ние раз но об раз ных об
ра зо ва тель ных прог рамм, воз ник но ве ние 
но вых со ци аль ноэ ко но ми чес ких ус ло вий, 
вс ледст вие че го про фес си о наль ная де я
тель ность зна чи тель ным об ра зом ус лож
ня ет ся, тем са мым пре об ра зуя внут рен
ни е, пси хо ло ги чес кие ре сур сы лич нос ти. 
Се год ня спе ци а лис тып си хо ло ги не об хо
ди мы во всех об лас тях де я тель нос ти че ло
ве ка. Ха рак тер ные чер ты пси хо ло ги чес кой 
го тов нос ти спе ци а лис та нап ря мую за ви сят 
от сте пе ни ус той чи вос ти, пос то янст ва и 
ка чест ва про фес си о наль ной де я тель нос ти 
лич нос ти, ко то рые при об ре та ют ся ма гист
ран та ми в про цес се обу че ни я, и его прак
ти чес кой де я тель нос ти [5]. В свя зи с этим 
оче вид на ак ту аль ность исс ле до ва ния пси
хо ло ги чес кой го тов нос ти сту ден товп си хо
ло гов к про фес си о наль ной де я тель нос ти.

Раз лич ная про фес си о наль ная де я тель
ность предс тав ля ет ся как нор ма тив ноо
доб рен ный спо соб де я тель нос ти, из ме няя 
ко то рый че ло век де ла ет ин ди ви ду аль ным 

спо со бом де я тель нос ти. Ха рак тер ным яв
ля ет ся сво е об раз ное ов ла де ние про фес
си ей со от ветст вен но с ин ди ви ду аль ны ми 
ка чест ва ми от дель но взя то го суб ъек та, а 
так же их из ме не ние вмес те с из ме не ни ем 
це лей, мо ти вов и ус ло вий де я тель нос ти 
суб ъек та. Ос но вой для не пос редст вен но го 
воз ник но ве ния пси хо ло ги чес кой сис те мы 
де я тель нос ти выс ту па ют нап рав лен ность 
лич нос ти, ми ро возз ре ни е, ин те ре сы, пра
ви ла, сте ре о ти пы, а так же осо бен нос ти от
дель ных пси хи чес ких функ ций.

О соз нан ный вы бор де я тель нос ти, вы
бор сво е го про фес си о наль но го по ве де ния 
и оп ре де ле ние ст ра те гий са мо раз ви ти я, 
при ня тие и ори ен та ция в из ме ня ю щих ся 
ме то дах про фес си о наль ной де я тель нос
ти – ос нов ные ха рак те рис ти ки про цес са 
фор ми ро ва ния го тов нос ти сту ден товп си
хо ло гов. Ги по те за зак лю ча ет ся в том, что 
в со от ветст вии с нап рав лен ност ью сту ден
товп си хо ло гов (нап рав лен ность на се бя, 
на об ще ни е, на де ло, на про фес си ю) есть 
от ли чия по со дер жа тель ным ком по нен там 
и уров ню пси хо ло ги чес кой го тов нос ти ма
гист ран тов к на ча лу про фес си о наль ной 
де я тель нос ти.
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 Вне за ви си мос ти от раз лич ных оп ре
де ле ний тер ми на “го тов ность”, в об щем 
– это конк рет нолич ност ная фор ма тол ко
ва ния со дер жа ния об ра зо ва ния раз лич ных 
ха рак те рис тик и опы та лич нос ти, ко то рая 
об ла да ет свойст ва ми об щей ме то ди чес кой 
и те о ре ти чес кой под го тов лен нос ти к про
фес си о наль ной де я тель нос ти. Го тов нос ти 
при су ща оп ре де лен ная спе ци фи ка: оп ре
де лен ные на вы ки, уме ния и оп ре де лен
ный ин ди ви ду аль ный стиль их осу ществ
ле ни я, прак ти чес кий опыт, реф лек сия 
про фес си о наль ной де я тель нос ти.

Важ ное мес то в ст рук ту ре про фес си
о на лиз ма за ни ма ет го тов ность к про фес
си о наль ной де я тель нос ти, ко то рая не
об хо ди ма для даль ней ше го про яв ле ния 
про фес си о наль ной ком пе тент нос ти, а 
так же дос ти же ния мас терст ва, а имен но 
яв ля ет ся ба зой для раз ви тия про фе си о
на лиз ма. Го тов ность к де я тель нос ти расс
мат ри ва ет ся как ис ход ная сос тав ля ю щая 
про фес си о на лиз ма, за ло гом ус пеш ной са
мос то я тель ной де я тель нос ти и ос нов ным 
ус ло ви ем для дос ти же ния про фес си о наль
но го мас терст ва и ком пе тент нос ти.

Так, ком пе тент ность и пси хо ло ги
чес кая го тов ность к про фес си о наль ной 
де я тель нос ти со пос тав ля ют ся как осо
бен нос ти вза и мос вя зан ных сте пе ней про
фес си о наль но го раз ви ти я, где ком пе тент
ность сле ду ет изу чать как про яв лен ную 
го тов ность к са мос то я тель ной про фес си
о наль ной де я тель нос ти. Раз лич ные про
ве ден ные ана ли зы поз во ля ют оп ре де лить 
го тов ность к де я тель нос ти как комп лекс 
пси хо ло ги чес ких но во об ра зо ва ний на пер
вых эта пах про фес си о на ли за ции (до ву
зовс кой и ву зовс кой), ко то рая сос то ит из 
спо соб нос тей и нап рав лен нос ти лич нос ти 

вы пол нять оп ре де лен ную про фес си о наль
ную де я тель ность, сог лас но нор ма тив ным 
тре бо ва ни ям, воз ни ка ю щие к кон цу про
фо бу че ния [2]. Это да ет воз мож ность опи
сать про цесс го тов нос ти с трех ос нов ных 
сто рон.

 Бе зус лов но, пси хо ло ги чес кой го тов нос
ти ма гист ран тов пред шест ву ет ряд пре об
ра зо ва ний: ак тив ная де я тель ность (у чеб
на я, поз на ва тель на я), ос во е ние ра нее 
не из вест ной по зи ци и, а так же раз ре ше ние 
раз лич ных за дач, спе ци фич ных для де
я тель нос ти пси хо ло га, ре зуль та том че го 
яв ля ет ся фор ми ро ва ние на и бо лее чест
но го предс тав ле ния о де я тель нос ти ли бо 
пси хо ло гап рак ти ка, ли бо пси хо ло гате о
ре ти ка. Бла го да ря лич ност ной го тов нос ти 
ма гист рант под хо дит к про фес си о наль ной 
де я тель нос ти на и бо лее от ветст вен но и 
осоз нан но: сре ди раз лич ных нап рав ле ний 
вы би ра ет пред поч ти тель ный ему ва ри ант, 
ко то рый спо собст ву ет на и бо лее ус пеш ной 
де я тель нос ти, ре зуль та том че го и яв ля ет ся 
лич ност ная и про фес си о наль ная са мо ре а
ли за ция [2].

С то ит от ме тить, что ма гист ран ты – это 
осо бая воз раст ная груп па, ко то рая ори
ен ти ро ва на на раз ви тие про фес си о наль
нолич ност ных ка честв. Вмес те с этим у 
них по яв ля ет ся не об хо ди мость со от ветст
во вать ме ня ю щим ся тре бо ва ни ям даль
ней шей про фес си о наль ной де я тель нос ти, 
по вы сить сте пень са мо ор га ни за ции в раз
ных ее ви дах, а так же оцен ка сво ей тру до
вой де я тель нос ти. Прак ти чес ки в лю бом 
про фес си о наль ном об ра зо ва нии ос нов
ной проб ле мой яв ля ет ся проб ле ма пе ре
хо да ма гист ран тов от учеб ной к про фес
си о наль ной де я тель нос ти. Ес ли дан ный 
пе ре ход расс мат ри вать с по зи ции об щей 
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те о рии де я тель нос ти, то не об хо ди мо за
ме тить, что пе ре ход по доб но го ро да ох
ва ты ва ет мо ти ва ци он ную сфе ру лич нос ти 
сту ден та, так как не что ино е, как мо тив, 
яв ля ет ся ком по нен том, соз да ю щим де я
тель ность. И ес ли учеб ная де я тель ность 
оп ре де ля ет ся поз на ва тель ны ми мо ти ва ми, 
то прак ти чес кая – про фес си о наль ны ми[4].

Чис ло сов ре мен ных про ти во ре чи вых 
проб лем фор ми ру ю щей ся сис те мы об
ра зо ва ни я, ко то рая осу ществ ля ет оп ре
де лен ную под го тов ку спе ци а лис та, спо
соб но го при ни мать ак тив ное учас тие в 
пе ре уст ройст вах инс ти ту ци о наль ных об
лас тей об щест ва, вк лю ча ет сис тем ное 
раз ви тие про фес си о наль но не об хо ди мых 
ка честв лич нос ти ма гист ран тов во вре мя 
обу че ни я. В свя зи с этим оче вид ным ста
но вит ся важ ность изу че ния транс фор ма
ции при о ри те тов в про цес се обу че ния и 
под го тов ки бу ду щих пси хо ло гов. Раз ви тие 
про фес си о наль но не об хо ди мых ка честв у 
ма гист ран тов мо ти ви ру ет их к ак тив но му 
ус во е нию зна ний, уме ний, на вы ков, обус
лав ли вая под го тов лен ность к даль ней шей 
де я тель нос ти по спе ци аль нос ти. Про цесс 
ста нов ле ния про фес си о наль ных ка честв 
– это мно гос ту пен ча тый про цесс, свя
зан ный с фор ми ро ва ни ем лич ност но го и 
про фес си о наль но го са мо оп ре де ле ни я. В 
про цес се исс ле до ва ния раз ви тия лич нос
ти осо бое вни ма ние уде ля ет ся проб ле ме 
лич ност ноп ро фес си о наль но го рос та до 
сте пе ни про фес си о на лиз ма. Раз ви тие лю
бой лич нос ти свя за но с вы пол не ни ем ка
койли бо де я тель нос ти, боль шинст во из 
ко то рых – про фес си о наль ные [5].

 Раз ви тие лич нос ти и фор ми ро ва ние 
про фес си о наль ных ка честв про ис хо дит в 
про цес се об ще ния и со ци аль но го вза и мо

дейст ви я. Про цесс раз ви тия сис те мы цен
нос тей, ус та но вок и мо ти вов, от но ше ние 
че ло ве ка к ок ру жа ю щей дейст ви тель нос ти 
и раз ным лю дям, с ко то ры ми он об ща ет ся 
в пси хо ло ги чес кой на у ке – со ци а ли за ция 
лич нос ти – про цесс ус во е ния че ло ве ком 
оп ре де лен ных при ме ров по ве де ни я, прис
во е ния со ци аль ных цен нос тей и норм, ко
то рые поз во ля ют ему сво бод но функ ци о
ни ро вать в об щест ве; про цесс, ко то рый 
на чи на ет ся в сем ье и про дол жа ет ся в шко
ле, уни вер си те те, в тру до вой де я тель нос ти 
и пред по ла га ет раз ви тие та ких ин ди ви ду
аль ных об ра зо ва ний, как лич ность и са мо
соз на ние [1]. 

Од на ко не об хо ди мым ус ло ви ем и в то 
же вре мя ре зуль та том фор ми ро ва ния го
тов нос ти яв ля ют ся оп ре де лен ные про фес
си о наль ные ка чест ва лич нос ти, ко то рые 
предс тав ля ют со бой ин ди ви ду аль ноп
си хо ло ги чес кую ба зу про фес си о наль ной 
под го тов лен нос ти. Про фес си о наль но важ
ные ка чест ва (ПВК) – ка чест ва суб ъек
та, не об хо ди мые и дос та точ ные для ее 
осу ществ ле ния на оп ре де лен ном уров не, 
зна чи мо и по ло жи тель но кор ре ли ру ю щие 
с нес коль ки ми или хо тя бы од ним ре зуль
та тив ным па ра мет ром [6]. В комп лек се 
про фес си о наль но важ ных ха рак те рис тик 
вы де ля ет ся спе ци фи чес кий пе ре чень так 
на зы ва е мых лич ност ноп ро фес си о наль
ных, или лич ност ноде ло вых ка честв, к ко
то рым сле ду ет от но сить: от ветст вен ность, 
ор га ни зо ван ность, вни ма тель ность, дис
цип ли ни ро ван ность, ини ци а тив ность.

 Де я тель ность прак ти ку ю ще го пси хо
ло га – слож ный, мно гос ту пен ча тый про
цесс, тре бу ю щий мас терст ва спе ци а лис та 
и зат ра ги ва ю щий судь бы лю дей, от ме тим, 
что, сле до ва тель но, в про фес си о наль ной 
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де я тель нос ти пси хо ло га ве ду щее мес то 
за ни ма ют ин ди ви ду аль ные и лич ност ные 
ка чест ва кли ен та, его внут рен ние сос то я
ния и пе ре жи ва ни я. 

Мож но ли счи тать че ло ве ка пси хо ло
ги чес ки под го тов лен ным к тру до вой де я
тель нос ти, ес ли у не го нет по ло жи тель но го 
от но ше ния и наст роя к ка ко мули бо ви ду 
про фес си о наль ной де я тель нос ти, ес ли нет 
ин те ре са (от сутст ву ет по ло жи тель ная мо
ти ва ци я), нет оп ре де лен ных пос тав лен ных 
це лей или же дос та точ ных зна ний, уме ний 
на вы ков, а так же со от ветст ву ю щих эмо
ци о наль ных, во ле вых и ин тел лек ту аль ных 
ка честв? От вет на дан ный воп рос од ноз
на чен. И толь ко со во куп ность по ло жи тель
ной мо ти ва ци и, на ли чие ин те ре са, осоз
на ние за дач и от ветст вен нос ти, же ла ние 
– обес пе чат мо би ли за цию и ак ти ва цию 
сил и да дут по ло жи тель ный ре зуль тат. 
Изу че ние про фес си о наль ной нап рав лен
нос ти, а так же де тер ми нант фор ми ро ва
ния по ло жи тель но го от но ше ния к выб
ран ной про фес сии не осу ществ ля ет ся 
от дель но. Не воз мож но из бе жать оп ре де
лен но го не со от ветст вия меж ду об ъек тив
ным со дер жа ни ем тру до вой де я тель нос ти 
и лич ност ным смыс лом, име ю щим для че
ло ве ка собст вен ный вы бор ли бо учас тие 
в нем, так как раз ви тие про фес си о наль
ной нап рав лен нос ти нап ря мую за ви сит от 
по вы ше ния ее уров ня, а дан ный про цесс 
не о су щест вим, ес ли ука зан ное вы ше не со
от ветст вие не бу дет пре о до ле но: по доб ное 
про ти во ре чие мо жет выс ту пить в ка чест ве 
дви жу щей си лы для фор ми ро ва ния про
фес си о наль ной нап рав лен нос ти.

 Так же как в об щеп си хо ло ги ческoй те
о рии нет еди но го оп ре де ле ния по ня тия 
го тов нос ти, так и от нос ти тель но пси хо ло

ги чес кой нап рав лен нос ти лич нос ти до сих 
пор не су щест ву ет еди но го оп ре де ле ния и 
каж дым ав то ром оно трак ту ет ся пос во е
му. 

В ши ро ком смыс ле нап рав лен ность 
сле ду ет оп ре де лять как сис те му конс тант
но до ми ни ру ю щих ин те ре сов лич нос ти, 
ко то ра я, в свою оче редь, из ме ня ет ся на 
про тя же нии обу че ния или же мо жет ос та
вать ся не из мен ной.

Расс мот рим сле ду ю щие фор мы нап
рав лен нос ти сту ден тов:

•  Нап рав лен ность на се бя. Яв ля
ет ся од ной из ве ду щих нап рав лен нос тей 
лич нос ти. Ее со дер жа ние в зна чи тель ной 
сте пе ни ме ня ет ся в за ви си мос ти от уров ня 
раз ви тия лич нос ти. Та кой сту дент от ли ча
ет ся ст рем ле ни ем вся чес ки подт вер дить 
свое пер венст во (п ре об ла да ет мо тив дос
ти же ни я). Все вни ма ние лич нос ти нап рав
ле но на собст вен ные чувст ва и пе ре жи ва
ни я, а к кол ле гам и ок ру жа ю щим лю дям 
без раз лич на.

•  Нап рав лен ность на об ще ни е. Ст
рем ле ние к сов мест ной де я тель нос ти, к 
под дер жа нию кон так тов (о чень час то под
держ ка в вы пол не нии де я тель нос ти дру
гим, мо жет на нес ти вред са мой лич нос ти).

•  Нап рав лен ность на де ло. За ин те
ре со ван ность в ре ше нии де ло вых проб
лем. Об ра зо ва ние для сту ден тов яв ля ет ся 
ос но вой для даль ней ше го соз да ния собст
вен но го де ла. Они ори ен ти ро ва ны на де
ло вое сот руд ни чест во, как на средст во 
дос ти же ния це ли.

•  Нап рав лен ность на про фес си ю. 
Ре а ли за ция се бя в выб ран ной про фес
си и. Для сту ден тов бу ду щая ра бо та по 
спе ци аль нос ти предс тав ля ет на и боль ший 
ин те рес, сле до ва тель но, та кие они бу дут 
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по лу чать на и боль шее удов лет во ре ние от 
даль ней шей тру до вой де я тель нос ти (та кие 
сту ден ты про дол жа ют обу че ние в ас пи
ран ту ре )[3].

Пси хо ло ги чес кая нап рав лен ность не 
яв ля ет ся прос тым об ра зо ва ни ем – она 
предс тав ля ет со бой мно го у ров не вое об
ра зо ва ние в со во куп нос ти его раз лич ных 
ка честв и форм.

 Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние нап
рав лен нос ти сту ден тов на чи на ет ся еще 
в шко ле, где про ис хо дит вы бор бу ду щей 
про фес си о наль ной де я тель нос ти. Так, 
нап ри мер, уже в стар ших клас сах ста вят ся 
оп ре де лен ные це ли пос туп ле ния в тот или 
иной вуз и вы бор спе ци аль нос ти, на и бо
лее прив ле ка ю щей стар шек ласс ни ка.

В свя зи с тем что цель дан но го исс
ле до ва ния – изу че ние нап рав лен нос ти, а 
так же пси хо ло ги чес кой го тов нос ти к даль
ней шей про фес си о наль ной де я тель нос ти 
сту ден тов – пси хо ло гов, в исс ле до ва нии 
при ня ли учас тие ма гист ран ты фа куль те та 
пси хо ло гии РА У, а так же ма гист ран ты АГ
ПУ г. Ере ван.

 По ре зуль та там исс ле до ва ния (ис поль
зо ва лись ме то ди ка ди аг нос ти ки нап рав
лен нос ти лич нос ти Б. Бас са, ме то ди ка 
Дж. Гол лан да  изу че ние про фес си о наль
ной нап рав лен нос ти, ме то ди ка А.А.Ре ан и 
В.А.Я ку ни на ди аг нос ти ки учеб ной мо ти ва
ции сту ден тов, наб лю де ни е), мож но сде
лать сле ду ю щие вы во ды:

• П ро цент ное со от но ше ние исс ле
ду е мых, нап рав лен ных на де ло, сос та ви ло 
29%, что o пи сы ва ет их за ин те ре со ван ных 
в раз ре ше нии де ло вых проб лем. Сту ден ты 
с нап рав лен ност ью на де ло ск лон ны вы
пол нять ра бо ту как мож но луч ше, ори ен

ти ро вать ся на де ло вое сот руд ни чест во, а 
так же спо соб ны отс та и вать ин те ре сы де
ла, иметь собст вен ное мне ни е, не об хо ди
мое для дос ти же ния об щей пос тав лен ной 
це ли, хо тя для них ра бо та по спе ци аль нос
ти не яв ля ет ся ос нов ной сос тав ля ю щей.

•  Нап рав лен ность на се бя вы яв ле на 
у 9% исс ле ду е мых. Они ори ен ти ро ва ны на 
пря мое воз наг раж де ние и удов лет во ре ние 
не от но ся ще е ся к ра бо те и сот руд ни кам, 
про яв ля ют на и боль шую аг рес сию для 
дос ти же ния ста ту са, ск лон ны к со пер ни
чест ву, влас ти, на и бо лее тре вож ны, разд
ра жи тель ны и инт ро вер ти ро ван ны.

•  Чис ло исс ле ду е мых с нап рав лен
ност ью на об ще ние сос та ви ло 12%. Они 
ст ре мят ся в лю бом слу чае под дер жи вать 
хо ро шие от но ше ния с раз ны ми людь ми, 
нап рав ле ны на сов мест ную де я тель ность, 
ори ен ти ро ва ны на со ци аль ное одоб ре ни е, 
на и бо лее за ви си мы от груп пы, а так же 
нуж да ют ся в при вя зан нос ти и эмо ци о
наль нопо ло жи тель ных от но ше ни ях с ок
ру жа ю щи ми.

•  Нап рав лен ность на про фес сию 
бы ла вы яв ле на у 50 %, что го во рит о том, 
что для дан ной груп пы выб ран ная ими 
спе ци аль ность предс тав ля ет на и боль ший 
ин те рес. Для них са мое важ ное – ре а ли
за ция се бя в выб ран ной про фес сии и по
лу че ние на и боль ше го удов лет во ре ния от 
ра бо ты по спе ци аль нос ти.

 Та ким об ра зом, на и боль шее чис ло 
исс ле ду е мых нап рав лен ны на про фес си ю, 
что, в свою оче редь, мо жет сви де тельст
во вать о на и бо лее по ло жи тель ном от но
ше нии к даль ней шей про фес си о наль ной 
де я тель нос ти и об их осоз нан ном вы бо ре.
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 On Master's Psychological Preparation for Professional Activity
 S. Kazdanyan, M. Khojoyan

This article examines the psychological readiness of undergraduates students to the pro
fessional work, which depends on the particular personal orientation of a student. The re
sults of the our research are presented in the article.

Key words: orientation of the individual, psychological readiness, professional activity, 
professional qualities.

 Մա գիստ րանտ ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան

հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյան հար ցի վե րա բե րյալ
Ս. Կազ դա նյան, Մ. Խո ջո յան 

Այս հոդ վա ծը քն նար կում է մա գիստ րանտ նե րի հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու
թյու նը մաս նա գի տա կան աշ խա տան քին, ո րը կախ ված է տվյալ ան ձի ո ւղղ վա ծու թյու
նից: Տվյալ հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: 

Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն են` ան ձի կողմ նո րո շում, հո գե բա նա կան պատ
րաստ վա ծու թյուն, մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն, ո րակ ներ:
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԵՎ ԲԱ ԼԱ ՅԱՆ

Գ ՐԱ ՃԱ ՆԱ ՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ 
ՀԱՅ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

(պատ մա կան ակ նարկ)

Գ րու սուց ման մե թո դի կան զար գաց ման 
հե տաքր քիր ճա նա պարհ է ան ցել՝ ստեղ
ծե լով, մշա կե լով և կի րա ռե լով գրու սուց
ման տա րաբ նույթ մե թոդ ներ, ո րոն ցից 
շա տե րը մինչ օ րս կի րա ռու թյան մեջ են: Մե
թո դի կա նե րի զար գաց ման պատ մու թյան 
մեջ գրու սուց ման մե թո դի կան հա մար վում 
է ա մե նա հի նը այն պարզ տրա մա բա նու
թյամբ, որ գրի ստեղ ծու մից հե տո (ն կա տի 
ու նենք այ բու բե նի՝ որ պես հա մա կարգ ված 
գիր) ա ռա ջին հու զող հար ցը պետք է լի
ներ՝ ի նչ պես սո վո րեց նել ե րե խա նե րին 
գրել ու կար դալ: 

Դեռևս 1870 –ա կան թվա կան նե րին 
գեր մա նա ցի նշա նա վոր ման կա վարժ Քե
ռի կող մից գրու սուց ման մե թոդ նե րը, ը ստ 
աշ խա տան քի կա տար ման ե ղա նա կի, 
բա ժան վե ցին 3 հիմ նա կան խմ բի՝ հա
մադ րա կան, վեր լու ծա կան, վեր լու ծա
կան– հա մադ րա կան: Ը ստ Քե ռի՝ գրա
ճա նա չու թյան ու սուց ման մե թոդ նե րից 
ա մե նա հի նը հա մադ րա կան խմ բի մե թոդ
ներն են, ո րոնք ու սու ցումն սկ սում են մա
սից դե պի ամ բող ջը տրա մա բա նու թյամբ՝ 
հն չյուն– տա ռից վանկ, ա պա բառ, բա
ռից` նա խա դա սու թյուն, պատ մու թյուն: 
Այս խմբի մեջ մտ նում են գրա ճա նա չու
թյան տա ռա նուն նե րի կամ գր կա պու թյան 

(տա ռա– հե գա կան) մե թո դը, վան կային 
մե թո դը, Տոլս տոյի մե թո դը և հն չյու նային 
մե թո դը: Այս մե թոդ նե րի հիմ նա կան թե
րու թյու նը, ո րով էլ պայ մա նա վոր ված՝ մե
թոդ ներն ար դյու նա վետ չէ ին, մինչ հա
մադ րա կան աշ խա տան քի կա տա րու մը 
վեր լու ծա կան աշ խա տան քի բա ցա կա յու
թյունն էր, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտար 
ե րե խա նե րին պատ կե րաց նե լու, թե որ
տե ղից վերց վեց հն չյու ն– տա ռը, ի նչ պես 
կազմ վեց բա ռը և այդ պես շա րու նակ: 

Գ րա ճա նա չու թյան ու սուց ման վեր լու
ծա կան խմ բի մե թոդ նե րի հիմ քում ըն կած 
էր ամ բող ջից՝ խոս քից` նա խա դա սու թյուն, 
նա խա դա սու թյու նից` բառ, բա ռից՝ վանկ, 
ա պա տառ–հն չյու նը տա նող վեր լու ծա
կան աշ խա տան քի կա տար ման սկզ բուն
քը: Վեր լու ծա կան խմ բի մեջ են մտ նում 
Գե դի կե ի, Ժա կո տոյի, Շպի զե րի, նոր մալ 
կամ օ րի նա կե լի բա ռե րի և ամ բող ջա կան 
բա ռա պատ կեր նե րի կամ ա մե րի կյան մե
թոդ նե րը: Այս խմ բի մե թոդ նե րից յու րա
քան չյու րը, որ պես վեր լու ծու թյան ե լա կետ, 
տար բեր մի ա վոր է ր վերց նում՝ բա ռը, 
նա խա դա սու թյու նը կամ խոս քը, սա կայն 
բո լոր դեպ քե րում էլ վերջ նա կան կե տը 
դառ նում էր հն չյուն– տա ռը: Ի նչ պես հա
մադ րա կան խմ բի, այն պես էլ վեր լու ծա
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կան խմ բի մե թոդ ներն ու նե ին նույն թե րու
թյու նը. դրանք մի ա կող մա նի է ին:

Գ րու սուց ման վեր լու ծա կան– համադրա
կան մե թոդ նե րը հա մակ ցում են այս եր
կու փու լե րը՝ ամ բող ջից ան ջա տում մա սը, 
ա պա, դրանք հա մադ րե լով, վե րա դառ նում 
ամ բող ջին, այդ պի սով վերց նում եր կու մե
թոդ նե րի՝ վեր լու ծա կան և հա մադ րա կան, 
դրա կան կող մերն ու ա ռա վե լու թյուն նե րը: 
Վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան մե թոդ նե րի 
տար բե րու թյու նը վեր լու ծու թյան նվա զա
գույն մի ա վո րի տար բե րու թյունն է, հա
մա ձայն ո րի էլ տար բե րում ե նք վեր լու ծա
կան– հա մադ րա կան տա ռա–հն չյու նային, 
վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան վան կային 
և վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան բա ռային:

Գ րա ճա նա չու թյան ու սուց ման մե թոդ
նե րի դա սա կարգ ման մեկ այլ տար բե րակ 
ա ռա ջար կեց Ա ֆա նաս ևը՝ դա սա կարգ ման 
հիմ քում դնե լով ոչ թե աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման ե ղա նա կը, ի նչ պես Քե ռը, այլ 
ու սու ցան վող լեզ վա կան մի ա վո րը:

 Մե զա նում ըն դուն ված է Քե ռի դա սա
կարգ ման սկզ բուն քը: Ա շոտ Տեր–Գ րի
գո րյանն ա ռա ջար կել է սկզբ նա կան 
դա սա կարգ ման հա մար նա խա պատ
վու թյու նը տալ Ա ֆա նաս ևի սկզ բուն քին, 
ի սկ այդ դա սա կարգ ման ներ սում յու րա
քան չյուր մե թո դի տար բե րակ նե րի զա
նա զան ման հա մար հիմք ըն դու նել Քե ռի 
սկզ բուն քը: «Ըստ այդմ կա րող է ստաց վել 
գրա ճա նա չու թյան ու սուց ման մե թոդ նե
րի դա սա կարգ ման հետ ևյալ պատ կե րը՝ 
1) տա ռային մե թոդ ներ (տա ռա նուն նե րի, 
հա մադ րա կան տա ռային, վեր լու ծա կան 
տա ռային, վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան 
տա ռային), 2) հն չյու նային մե թոդ ներ 
(հա մադ րա կան հն չյու նային, վեր լու ծա կան 
հն չյու նային, վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան 
հն չյու նային), 3) վան կային մե թոդ ներ 

(հա մադ րա կան վան կային, վեր լու ծա կան 
վան կային, վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան 
վան կային) և 4) ամ բող ջա կան բա ռե
րի մե թոդ ներ կամ բա ռային մե թոդ ներ 
(վեր լու ծա կան բա ռային, վեր լու ծա կան– 
հա մադ րա կան բա ռային)» [15, 22]:

 Հայ կա կան դպ րոց նե րում գրա ճա նա
չու թյան մե թոդ նե րից պատ մա կա նո րեն 
ա մե նա վաղ գոր ծած ված նե րից է հն չա կան 
կամ պատ մա կան մե թո դը, ո րի հիմ նա դիր 
և տա րա ծող հա մար վում է Մես րոպ Մաշ
տո ցը: Այս մե թո դի ը նտ րու թյու նը պա տա
հա կան չի ե ղել, քա նի որ « հայոց գի րը ոչ 
թե պատ կե րագ րու թյուն կամ նկա րադրոշմ 
գրու թյուն է, — ինչ պես նշում է Ման դի նյա
նը, — այլ հն չյուն նե րի նշան: Յու րա քան
չյուր ձայն յուր սե փա կան նշանն է ստա ցել: 
Սկզբ նե րում մեր այ բու բե նը մեծ կա տա րե
լու թյուն պի տի ու նե նար այն պես, որ այն 
ժա մա նակ գրու թյան հա մար մի այն մի 
կա նոն կա րող էր լի նել. գրի՛ր, ի նչ պես որ 
դու հն չում ես» [11, 15]: Սա կայն այս մե
թո դը մինչև 19–րդ դա րի 50 –ա կան թվա
կաններն ա նու շադ րու թյան է մատն վել, և 
հայ դպ րոց կր կին մուտք է գոր ծել ար դեն 
Խ. Ա բո վյա նի շնոր հիվ: Ը ստ Մ. Սանթ
րո սյա նի՝ « հայե րի մոտ հն չա կան մե թո
դի հիմ նա դի րը Խ. Ա բովյանն է, ո րը դեռ 
19–րդ դա րի 30 –ա կան թթ. վեր ջե րին այդ 
մե թո դով կազ մում է իր « Նա խա շա վի ղը»: 
Տա ռա հե գա կան մե թո դի խիստ քն նա դա
տու թյու նը Ա բո վյա նը տա լիս է իր հայտ նի 
« Խա ղար կու թյուն ման կանց» –ում: Ա բով
յա նը հն չա կան մե թո դի 3 գլ խա վոր փո
փո խա կից (սին թե տիկ, ա նա լի տիկ և 
ա նա լի տիկ– սին թե տիկ) կի րա ռում է սին
թե տիկ հն չա կան մե թո դը» [13, 196]: Սա 
մեծ ար ձա գանք է ստա նում՝ հան դի պե լով 
և՛ դի մադ րու թյան ժա մա նա կի սխո լաս
տիկ ման կա վարժ նե րի, և մեծ ոգ ևո րու
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թյան՝ ա ռա ջա դեմ ման կա վարժ նե րի կող
մից: «…« Նա խա շա վի ղը» մեր ժեց գրե րին 
ա նուն ներ տա լով դա սա վան դե լու միջ նա
դա րյան յե ղա նա կը, փո խա րենն ա ռաջ քա
շե լով հն չա կա նը, ը ստ ո րի տա ռերն ար
տահայտ վում են ի րենց բնա կան հնչմամբ» 
[9, Ժա]: Ի սկ մինչ այդ և Ա բո վյա նից հե տո 
դեռ 3 տաս նա մյակ գոր ծած վող այբ բե նա
րան նե րը որ պես գրա ճա նա չու թյան մի
ջոց շա րու նա կում է ին պահ պա նել գր կա
պու թյան կամ տա ռա նուն նե րի մե թո դը: 
Գրկա պու թյան կամ տա ռա– հե գա կան մե
թո դի հա մա ձայն՝ ա շա կեր տին սո վո րեց
նում է ին ամ բողջ այ բու բե նը՝ նախ՝ տա
ռա նուն նե րով, ա պա՝ տա ռա նու նը կա պում 
հա մա պա տաս խան տա ռի հետ: Ո րից հե
տո վարժ վում է ին վանկ հե գե լու (գիր կապ 
ա նե լու) պրո ցե սին: Տա լով յու րա քան չյուր 
տա ռի ա նու նը՝ վան կերն ա ռան ձին –ա ռան
ձին կար դա լուց հե տո կազ մում է ին ամ
բող ջա կան բա ռը: Այս մե թո դով կար դա լու 
կա րո ղու թյան զար գաց ման ար դյու նա վե
տու թյու նը հեն վում էր բա ցա ռա պես ե րե
խայի մե խա նի կա կան հի շո ղու թյան տա
րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյան վրա, 
կար դա ցա ծի ի մաս տի ըն կա լու մը մղ վում էր 
ե րկ րորդ պլան:

Սա կայն Ա. Վար դա նյա նը, հիմք ըն դու
նե լով մի շարք նկա տա ռում ներ, կաս կա
ծի տակ է առ նում այն կար ծի քը, որ մինչ 
Ա բո վյանն ըն կած ժա մա նա կաշրջա նում 
գրա ճա նա չու թյան մի ակ մե թո դը ե ղել է 
տա ռա– հե գա կա նը: « Նախ,— գրում է 
նա,— տա ռա– հե գա կան մե թո դը Հայաս
տան է ներ մուծ վել մի ջին դա րե րում Հու
նաս տա նից և Հռո մից: Ե րկ րորդ՝ այդ 
մե թո դը գե րիշ խել է մի այն վա նա կան 
դպրոց նե րում: Եր րորդ՝ բազ մա թիվ փաս
տեր կան այն մա սին, որ ե րե խա նե րը 
գրա ճա նաչ են դար ձել շատ կարճ ժա մա

նա կում, մինչ դեռ տա ռա– հե գա կան մե
թո դը պա հան ջում էր ան հա մե մատ ա վե լի 
եր կար ժա մա նակ, եր բեմն՝ մինչև եր կու 
տա րի: Չոր րորդ՝ տա ռա– հե գա կան մե թո
դը չէր կա րող գրա ճա նաչ դառ նա լու այն
պի սի մեծ ու հա մա ժո ղովր դա կան շար
ժում ա ռա ջաց նել, ի նչ պի սին կար Մես րոպ 
Մաշ տո ցի օ րոք և հա ջորդ դա րե րում» [14, 
6]: Միև նույն ժա մա նակ են թադ րում, որ 
« հե տա գա յում էլ ոչ վա նա կան դպ րոց նե
րում (ծ խա կան, ե կե ղե ցա կան, պե տա կան, 
մաս նա վոր, հա սա րա կա կան և տնային) 
տա ռա– հե գա կան մե թո դի կող քին ծվա րել է 
հն չա կան կամ մեկ այլ մե թոդ՝ բա րե փոխ
ված, կա տա րե լա գործ ված, ի սկ եր բեմն էլ 
տա ռա– հե գա կան մե թո դի պա հանջ նե րին 
հար մա րեց ված» [14, 7], միև նույն ժա մա նակ 
հաս տա տում, որ վա նա կան դպ րոց նե րում 
գե րիշ խող է ե ղել տա ռա– հե գա կան մե թո դը: 
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում չու նե նա լով կր թու
թյան մի ը նդ հա նուր հա մա կարգ՝ դպ րոց
նե րում կի րառ վել են տար բեր մե թոդ ներ, 
ին չը պա րարտ հող է ստեղ ծել զա նա զան 
մե թոդ նե րի մշակ ման հա մար: Այդ ժա մա
նակ ա ռա ջին քայ լերն են ար վել « ճիշտ հն
չե լով» կար դալ սո վո րեց նե լու ե ղա նա կին 
զու գա հեռ օգ տա գոր ծել հն չյու նի դյու րըն
կա լու թյան հա մար ստեղծ ված քա ռա տո
ղեր: Դեռևս միջ նա դա րում այդ նպա տա կով 
են կի րառ վել նաև Ն. Շնոր հա լու ո րոշ քա
ռյակ ներ. մեր օ րե րում սա լայն տա րա ծում 
է ստա ցել. կի րառ վում են նկա րագ րա կան 
քա ռա տո ղեր, հա նե լուկ ներ, բա ղա ձայն նե րի 
կու տա կում նե րով շու տա սե լուկ ներ:

Գ րա ճա նա չու թյան վեր լու ծա կան– հա
մադ րա կան հն չյու նային մե թո դի ամ բող
ջա կան մշակ մամբ զբաղ վել է Ղա զա րոս 
Ա ղա յա նը, ո րով և վերջ է դրել ժա մա նա կի 
հին դոգ մա տիկ սխո լաս տիկ մե թոդ նե րի 
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կի րառ մա նը: «1867 թ. Ա ղա յա նը վե րա դառ
նում է Կով կաս և մտ նում է ման կա վար ժա
կան աս պա րեզ և սկ սում ու սու ցա նել նոր 
մե թոդ նե րով: Սա կայն սկզ բում շատ է ին 
քն նա դա տում նրա այդ նոր մե թո դը, բայց 
հետզ հե տե հա մոզ վե ցին նրա ա ռա վե լու
թյան մեջ, և կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
Ա ղա յա նը մեծ հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րեց 
ման կա վար ժա կան աշ խար հում, և նրա 
կազ մած « Մայ րե նի լե զու»–ն եր կար տա րի
նե րի ըն թաց քում ըն դուն ված էր մեր բո լոր 
դպ րոց նե րում ի բրև ա մե նա լավ դա սա գիր
քը մա նուկ նե րի հա մար» [2, 270],— Ա ղա
յա նի մա սին իր հու շե րում գրում է Մա րի ամ 
Թու մա նյա նը: Ա ղա յա նը հան գա մա նո րեն 
ու սում նա սի րել է ժա մա նա կին գոր ծող այբ
բե նա րան նե րը և ե կել այն հա մոզ ման, որ 
դրանք սոսկ գրա գի տու թյուն են սո վո րեց
նում, նույնն են ի րենց սկզ բուն քով, բա
ցա հայ տել է դրանց թե րու թյուն նե րը, ու
սում նա սի րել է հայոց լեզ վի հն չյու նային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Գրա ճա նա
չու թյան գոր ծըն թա ցը ներ կա յաց նե լով 5 
շր ջան նե րով՝ նա ու սուց ման գործընթացի 
հա ջո ղու թյու նը տես նում էր ե րե խա նե րի 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
հե տաքրք րու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լու մեջ, 
ման կա վարժ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի
րում ու սուց ման գի տակ ցա կան ու սուց ման 
սկզ բուն քի վրա. «ա շա կերտ նե րին ո չինչ 
չպետք է ըն դու նել տալ կու րո րեն, այդ կա
նո նը պետք է պահ պան վի նույ նիսկ այ բու
բեն սո վո րեց նե լու օր վա նից» [3, 122–123]:

Գ րա ճա նա չու թյան ու սուց ման հն չյու
նային մե թո դին ան դրա դար ձել են նաև 
Ն. Տեր–Ղ ևոն դյա նը, Հ. Ղու կա սյան, Հ. Նա
զա րյա նը, Թ. Խզ մա լյա նը: Խզ մա լյա նը, որ
պես մե թո դա կան նո րույթ, ա ռաջ է քա շել 
հա մա տեղ գրել– կար դա լու ե ղա նա կը: Նա 
գրա ճա նա չու թյան դա սը չէր դի տար կում 

որ պես սոսկ տա ռու սուց ման հա ղորդ ման, 
այլև աշ խար հա ճա նա չո ղա կան տար
րա կան գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման դաս, 
ո ւս տի կար ևո րում էր զն նա կա նու թյան 
կի րա ռու մը դա սին: Խզ մա լյա նը գրա ճա
նա չու թյան նա խա պատ րաս տա կան շր
ջա նում լեզ վա կան նա խա գի տե լիք նե րի 
ու սու ցումն ի րա կա նաց նում էր գծային 
վեր լու ծու թյան ե ղա նա կով՝ դրանց միջև 
ե ղած տրա մա բա նա կան կա պը դյու րին 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Հն չյու նային մե թո դի մի տար բե րա
կի՝ նոր մալ կամ օ րի նա կե լի բա ռե րի մե
թո դի կի րա ռողն ու ա ռա ջին տա րածողը 
հայ ի րա կա նու թյան մեջ ե ղել է Ա. Բա  
հաթրյանը, ո րն, ու սում նա սի րե լով մե թո դը, 
իր «Այբ բե նա րա նը» և ա ռա ջին «Ըն թեր ցա
րա նը» կազ մել է այդ սկզբուն քով՝ ու սու ցու
մը կազ մա կեր պե լով « դի տել– խո սել–գ րել– 
կար դալ» ըն թաց քով՝ հիմ քում ըն դու նե լով 
օ րի նա կե լի բա ռը: Այս մե թո դը են թադ րում 
էր ի րա րից ան կախ, հն չյու նային կազ
մու թյամբ դյու րըն կալ բա ռե րի ու սու ցում, 
ո րոնք գե րա զան ցա պես ա ռար կա նե րի 
ան վա նում ներ է ին, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
էր տա լիս ցու ցադ րե լու զն նա կա նու թյան 
մի ջո ցով (օ րի նակ՝ էշ, խոզ, ա չք, շուն, 
ծառ, ծուխ, ծուռ, ծուծ, ա ծու, ա ռու, ա նուն, 
ա ծուխ, ա խոռ) [4, 3], ո րից հե տո ա ռա
ջադր վում էր ա շա կերտ նե րին նկա րել 
դրանք, վե րար տադ րել դրանց վե րա բե
րյալ ի մա ցա ծը, տե սա ծը, ու սուց չից լսա ծը, 
հե տո նոր կար դում է ին բա ռը՝ են թար կե
լով հն չյու նային վեր լու ծու թյան, հա մադ
րու թյան: Գրու սու ցումն ի րա կա նաց վում 
էր ու սուց չի ձե ռա գիր նմու շի հի ման վրա. 
բա ռը հն չյու նային և գրա ֆի կա կան վեր լու
ծու թյան էր են թարկ վում, ա շա կերտ նե րի 
ու շադ րու թյունն ո ւղղվում էր նոր հն չյու նին՝ 
նրան հա մադ րե լով պատ կե րը, տա ռը: 
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Ա պա ըն թերց վում էր բա ռը կամ տեքս տը 
նախ՝ ձե ռա գիր, հե տո՝ նոր տպա գիր ե ղա
նա կով, ին չը սա կայն մերժ վեց՝ հաշ վի առ
նե լով ձե ռա գիր տեքս տի դժ վար ըն թեռ նե
լի ու թյու նը և կյան քում քիչ գոր ծա ծա կան 
լի նե լը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մե թո դի ա ռա ջա
դի մա կանն այն էր, որ «գ րու սուց ման ժա
մա նակ դի տե լը, մտա ծելը, խո սե լը, գրե լը, 
կար դա լը կա տար վում էին մի ա ժա մա նակ 
(ան բա ժան), տա ռը գրե լու հա մար այն 
տրոհ վում էր տար րե րի» [10, 57]: Բա հաթ
րյա նի կող մից գրու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
բա ղադ րիչ նե րի վե րա ծե լը « հո գե բա նա կան 
գյուտ էր» [14, 52], ին չը մեր օ րե րում ևս 
կի րա ռու թյուն ու նի: Բա հաթ րյա նը կար ևո
րում էր նա խայբ բե նա կան փու լի ան հրա
ժեշ տու թյու նը՝ մեկ նա բա նե լով, որ « մինչև 
կար դալ ու գրել սկ սե լը ու սու ցու մը պի տի 
նա խա պատ րաս տէ ա շա կեր տին լե զո ւի 
կող մից, որ մեր կար ծի քով ա ռա վել ծան
րակ շիռ է, քան կար դալ գրե լը» [6, 180]: 
Այդ փու լում ի րա կա նաց վում էր նաև գրե
լու նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք՝ 
«գ ծագ րու թիւն», ին չը կրում էր վեր լու ծա
կան բնույթ և հնա րա վո րու թյուն տա լիս 
« կար դալ–գ րել ու սու ցա նե լիս ա մեն կեր
պով չաշ խա տենք սկ սել ա մե նա հեշտ գրո
ւող նշա նագ րե րից և յա ռաջ գնալ փոքր առ 
փոքր դէ պի դժուարն ու դժո ւա րա գոյ նը և 
որ կար դալ–գ րե լու նիւ թը ը նտ րե լիս ու դա
սա ւո րե լիս աչ քի ա ռաջ ու նե նանք ա ռա ւել 
ծան րակ շիռ մե թո դա կան պա հանջ ներ» 
[6, 180]: Բա հաթ րյա նը հան գա մա նո րեն 
ան դրա դառ նում է լեզ վա կան նա խա գի տե
լիք նե րի ու սուց մա նը՝ այն ներ կա յաց նե լով 
գծա պատ կե րի տես քով: Նա ե րե խայի հա
մար ան բա ժան ամ բող ջու թյուն ըն կալ վող 
նա խա դա սու թյու նը ներ կա յաց նում է «եր
կայն», ի սկ բա ռե րը՝ «կարճ» գծե րով, վան
կե րը նշ վում են ո ւղ ղա հա յաց գծե րով: 

Ա պա վան կե րը են թարկ վում է ին հնչյու
նային վեր լու ծու թյան, հա մադր մամբ 
կազ մում բա ռեր: Հն չյուն նե րը նշ վում է ին 
կե տե րով: Կար դա լու կա րո ղու թյան զար
գաց ման հա մար Բա հաթ րյանն ա ռա ջար
կում է օ րի նա կե լի բա ռե րի հա մադր ման և 
հա կադրման վար ժանք ներ: Ա պա կար դալ 
գրե լու գոր ծըն թա ցը բա ժա նում 5 աս տի
ճա նի, որ տեղ 1–2–րդ աս տի ճան նե րում 
կա տա րում է հն չյու նային վեր լու ծու թյուն, 
ան ջա տում ծա նոթ և ան ծա նոթ հն չյուն
նե րը, հա մադ րում ան ծա նոթ հն չյու նը հա
մա պա տաս խան նշա նագ րի հետ, եր րորդ 
և չոր րորդ աս տի ճա նում հն չյուն նե րի կա
պակց մամբ ստա նում նոր հն չյու նախմբեր, 
կազ մում բա ռեր: Հին գե րորդ փու լում ար
դեն կազ մում են բազ մա թիվ բա ռեր և կարճ 
նա խա դա սու թյուն ներ և հե տո մի այն ան ց
նում գրե լու գոր ծըն թա ցին: Գրե լու գոր ծըն
թացն ան ցկաց վում էր բա ռի հն չյու նային 
վեր լու ծա կան– հա մադ րա կան ե ղա նա կով՝ 
հն չյուն նե րին հա մա պա տաս խան կե տե րի 
դրում, ա պա օ րի նա կե լի բա ռի ծա նոթ և 
ան ծա նոթ հն չյուն նե րի ան ջա տում, նո րա
ծա նոթ հն չյու նի և նշա նագ րի հա մա պա
տաս խա նե ցում և գրե լու վեր լու ծու թյուն, 
ա պա ու սուց չի օգ նու թյամբ օ րի նա կե լի 
բա ռի գրում՝ ու սու ցա նե լով նո րա ծա նոթ 
հնչյուն– տա ռը: Ո րից հե տո գր ված բա ռե րի 
ըն թեր ցում ձե ռա գիր նմու շից: Սա կայն այս 
մե թո դը մերժ վեց, քա նի որ ձե ռա գիր հիմ
քով ըն թեր ցումն այն քան էլ դյու րըն կալ չէ: 

1880–թ վա կան նե րին ա ռա ջադր վեց 
գրու սուց ման օր գա նա կան մե թո դը, ո րի 
հիմ նա դի րը գեր մա նա ցի ման կա վարժ 
Օտ տոն էր, ի սկ հայ ման կա վար ժու թյա
նը մե թո դին ծա նո թաց նո ղը և տա րա ծո ղը` 
Սեդ րակ Ման դի նյա նը: Մեր ժե լով հն չա
կան մե թո դը՝ նա «Ըն տա նե կան աշ խարհ» 
այբ բե նա րա նում ներ կա յաց նում է օր գա
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նա կան մե թո դի է ա կան տար բե րու թյու նը 
մյուս մե թոդ նե րից, հա մա ձայն ո րի՝ ձայ
նա վոր ներն ու սու ցան վում են ա ռան ձին, 
ի սկ բա ղա ձայն նե րը՝ ձայ նա վո րնե րին 
կից, որ պես զի ը հն չյու նը չխան գա րի բա
ղա ձայ նի մա քուր ըն կալ մա նը: Կար դա լու 
ու սուց ման ըն թաց քում էլ շա րու նա կում է 
նույն տրա մա բա նու թյու նը՝ ձայ նա վոր նե
րի շուրջ խմ բե լով բա ղա ձայն նե րը: Ման
դի նյանն ա ռա ջար կում էր գրե լու հետ ևյալ 
կար գը. նախ՝ բա նա վոր վար ժու թյուն ներ, 
ա պա՝ ի նք նա թե լադ րու թյան տար բե րա
կով սե փա կան մտ քե րը գրի առ նե լու գոր
ծըն թա ցի կազ մա կեր պում: Կողմ լի նե լով 
գրել– կար դա լու սկզ բուն քին՝ Ման դի նյա նը 
գտ նում էր, որ գրա տախ տա կից կամ դա
սագր քից գրել հանձ նա րա րե լիս խախտ
վում է գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
կար գը. մինչ գրե լը ե րե խան ստիպ ված է 
կար դալ այն, ին չը հե տո պետք է գրի: 

1920 –ա կան թվա կան նե րին մուտք գոր
ծեց մա քուր–բ նա կան հն չյուն նե րի մե
թո դը, ո րը, հա մադ րա կան–հն չյու նային 
խմ բի մե թոդ լի նե լով, ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րու թյուն էր դարձ նում հն չյու նի մա
քուր, ան խա ռը ե ղա նա կով ու սուց մա նը: 
Այս մե թո դը լայն կի րա ռում է ու նե ցել եվ
րո պա կան մի շարք ե րկր նե րում դեռևս 
1860 –ա կան թվա կան նե րին (Ֆ րան սի ա, 
Գեր մա նի ա, Շվեյ ցա րի ա), մեզ մոտ այն 
տա րա ծում և կի րա ռում է ստա ցել Գուր գեն 
Է դի լյա նի կող մից: Այս մե թո դով գրել– կար
դա լու աշ խա տան քը սկ սում են հն չյու նից, 
դրա նից կազ մում են բառն ու նա խա դա
սու թյու նը, ի սկ հն չյու նը հա ղոր դում են ոչ 
թե բա ռից ան ջա տե լով, այլ որ պես ան կախ 
եր ևույթ ամ բող ջա կան պատ մու թյան մեջ: 
Է դի լյանն իր « Լեզ վի մե թո դի կա» գրքում 
(տ պագր ված 1923 թ., վե րամ շակ ված 
տար բե րա կը՝ 1930 թ.) հան գա մա նո րեն 

ան դրա դար ձել է կար դա լու և գրե լու հո
գե բա նա կան վեր լու ծու թյա նը՝ կար ևո րե լով 
եր կու գոր ծըն թաց նե րի նա խա պատ րաս
տա կան փու լե րի ան ցկա ցու մը:

Վեր լու ծե լով գրե լու գոր ծո ղու թյու նը որ
պես հո գեբ նա խո սա կան մի բարդ եր ևույթ՝ 
Է դի լյա նը հան գա մա նո րեն նշում է, թե ի նչ 
մա սե րից է կազմ ված գրե լու գոր ծըն թա ցը՝ 
1. նպա տա կից, 2. գրե լու ցան կու թյու նից և 
կամ քից, 3. ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե
լու կա րո ղու թյու նից, 4. գր վող բա ռի ի մաս
տային մտա պատ կե րի, նշա նա կու թյան 
ըն կա լու մից: Է դի լյա նը չէր ըն դու նում տակ
տով գրե լու մե թո դը, նա հա մոզ ված էր, որ 
ա ռանց այդ մե թո դի էլ կա րե լի է հաս նել 
հա ջո ղու թյան, քա նի որ «գ րե լու ժա մա նակ 
հիմ նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ձեռ քի 
շար ժում նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ թղ թի 
վրա ձևա կերպ վում են բա ռե րը» [8, 150]: 

1830 –ա կան թվա կան նե րից հայ կա կան 
մե թո դի կան բուռն զար գա ցում է ապ րում 
ի նչ պես սփյուռ քում, այն պես էլ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում: Տպագր վում են բա զում 
այբ բե նա րան ներ՝ և՛ տա ռա հե գա կան, և՛ 
հն չա կան մե թոդ նե րով: Ըն թեր ցա նու թյան 
նյու թը ո րոշ այբ բե նա րան նե րում տր վում է 
վան կատ ված ե ղա նա կով (1841 թ. Զմյուռ
նի ա յում լույս տե սած « Բա նա լի ըն թերց ման 
կամ այբ բե նա րան»): Այբ բե նա րան նե րից 
մի մասն ա ռա ջար կում է նախ՝ կար դալ 
սո վո րեց նել, հե տո՝ ան ցնել գրու սուց մա նը 
(1863 թ. Մոսկ վա յում լույս տե սած Զար մայր 
Մսե րյան ցի « Նոր այբ բե նա րան հայե րեն 
և ռու սե րեն» այբ բե նա րան): Մյուս մասն 
ա ռա ջար կում էր ու սու ցումն ի րա կա նաց
նել գրել– կար դա լու ե ղա նա կի հա մա ձայն 
(Հ. Գալս տյա նի «Այբ բե նա րան և ա ռա ջին 
ընթեր ցա րան հայե րեն լեզ վի ըն թեր ցա րան 
հայե րեն լեզ վի Նա խիջ ևա նի և Պե սա րա
պի ո վի ճա կին հայ դպ րոց նե րուն հա մար»):
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The methods of literacy in Armenian school
A. Balayan

The author of the article particularly presents the historical development of the literacy 
methods in Armenian school pointing out the specification of the methods, their authors, the 
chronology of the use, the essential features, advantages, disadvantages, the changes during 
the time.

 Ме то ды пре по да ва ния гра мо ты в ар мянс кой шко ле 
А. Ба ла ян 

Ав тор стат ьи под роб но предс тав ля ет ис то ри чес кое раз ви тие ме то ди ки пре по да ва ния 
гра мо ты в ар мянс кой шко ле, ти пы ме то дов, их ав то ров, хро ни ку ис поль зо ва ния этих 
ме то дов, их су щест вен ные осо бен нос ти, пре и му щест ва и не дос тат ки, про ис хо дя щие 
из ме не ния в те че нии вре ме ни.
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Ա դա մյան Նել լի
 ԿԱԻ ՇՄի կեն սա բա նու թյան գլ խա վոր 

մաս նա գետ 

Ա լեք սա նյան Շու շա նիկ
 Գյում րի ի Մ. Նալ բան դյա նի ան վան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 

դա սա խոս 

Ա ռա քե լյան Ծո վի նար
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի 

լե զու նե րի ամ բի ո նի դա սա խոս 

Ա սատ րյան Սու սան նա
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ ման կա

վար ժու թյան և լե զու նե րի դա սա վանդ
ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

մանկ. գիտ. թեկ նա ծու
 Ա վե տի սյան Ֆլո րա

Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար
վես տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի 

ե րաժշ տու թյան տե սու թյան, դա սա
վանդ ման մե թո դի կայի և նվա գա րան

նե րի ամ բի ո նի դա սա խոս 

Ար զու մա նյան Ա րու սյակ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  մա թե

մա տի կայի, ֆի զի կայի և ին ֆոր մա տի
կայի ֆա կուլ տե տի  ին ֆոր մա տի կայի 
և դրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի 

ամ բի ո նի մաս նա գետ

 Բա լա յան Ա րև 
Եր ևա նի Սի ա ման թոյի ան վան թիվ 162 

հիմն. դպ րո ցի  փոխտ նօ րեն

 Բա լա սա նյան Տաթ ևիկ 
Եր ևա նի  թիվ 106 դպ րո ցի ու սուց չու հի

 Բեք մե զյան Ա ստ ղիկ 
ԵՊՀ գրա կա նու թյան տե սու թյան ամ
բի ո նի դո ցենտ, բան. գիտ. թեկ նա ծու

Բու կու շյան Նա րի նե
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ 

« Դա սա վան դում են բրյու սո վա կան նե
րը» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ը նդ հա

նուր ան գլե րե նի դա սա վան դող

 Գալս տյան Հաս միկ 
ԵՊՀ  ռո մա նա կան բա նա սի րու թյան 

ամ բի ո նի դա սա խոս

 Գալս տյան Ան նա
 Եր ևա նի Հ. Հայ րա պե տյա նի ան վան 

թիվ 78 դպ րո ցի ու սուց չու հի

 Գաս պա րյան Ան նա 
ԵՊԼՀ ան գլե րե նի քե րա կա նու թյան և 
հն չյու նա բա նու թյան ամ բի ո նի ա վագ 

դա սա խոս, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 Գի նո սյան  Ֆլո րա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար
վես տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի           

խմ բա վա րու թյան և ձայ նադր ման ամ
բի ո նի դա սա խոս

Գ րի գո րյան Սու սան նա 
     ԵՊՀ հայոց լեզ վի պատ մու թյան 

ամ բի ո նի դո ցենտ

Գյո զա լյան Ա րայիկ
 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հայ կա կան 

պե տա կան ի նս տի տու տի կր թա կան 
հա մա կար գի ո րա կի ա պա հով ման 

բաժ նի  վա րիչ

 Գյու լա մի րյան Ջու լի ե տա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մայ րե
նի ի և դրա դա սա վանդ ման մե թո դի

կայի ամ բի ո նի  պրո ֆե սոր, մանկ. 
գիտ. դոկ տոր

Գ րի գո րյան Ա նի
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  հա տուկ 
ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան 

ամ բի ո նի հայ ցորդ 

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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Գ րի գո րյան Նա նա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  ին ֆոր

մա տի կայի և դրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ,  մանկ. 

գիտ. թեկ նա ծու

Գ ևոր գյան Ար մի նե
ՎՊՄՀ դա սա խոս,  կենս. գիտ. թեկ

նա ծու

Գ ևոր գյան Պարգև
ՎՊՄՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

վա րիչ, մանկ. գիտ. դոկ տոր,  պրո ֆե
սոր

Գ ևոր գյան Տաթ ևիկ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ օ տար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի 

ամ բի ո նի հայ ցորդ

 Դա նի ե լյան Է դո ւարդ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար
վես տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի 

խմ բա վա րու թյան և ձայ նադր ման  ամ
բի ո նի  պրո ֆե սոր 

Ե ղո յան Զի րի նե
 Պ. Ի. Չայ կովս կու ան վան միջ նա

կարգ ե րաժշ տա կան մաս նա գի տա կան 
դպ րո ցի մա թե մա տի կայի ու սուց չու հի

 Զիլ ֆի մյան Հա կոբ 
Եր ևա նի թատ րո նի և կի նոյի պետ. 

ի նս տի տու տի Գյում րի ի  մաս նա ճյու
ղի հու մա նի տար ամ բի ո նի դա սա խոս, 

բան. գիտ. թեկ նա ծու

 Թո ռու նյան Նաի րա 
ԵՊԲՀ հայոց լեզ վի ամ բի ո նի  դա սա

խոս

 Թոր գո մյան Սո ֆի
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  հայոց 
լեզ վի և դրա դա սա վանդ ման  մե թո
դի կայի ամ բի ո նի դա սա խոս,  մանկ. 

գիտ. թեկ նա ծու

 Խա չատ րյան Նաի րա 
Եր ևա նի թիվ 135 դպ րո ցի դաս վար

 Խո ջո յան Մար գա րի տա
ՀՀ ոս տի կա նու թյան օ պե րա տիվ  հա

կազդ ման ջո կատ, վե տե րան նե րի 
մի ու թյան հո գե բա նի օգ նա կան

 Կազ դա նյան Սու սան նա 
Ռուսհայ կա կան (Ս լա վո նա կան)  հա

մալ սա րա նի դո ցենտ, հո գեբ.  գիտ. 
թեկ նա ծու

 Կի րա կո սյան Ար մի նե
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  լո գո պե

դի այի և վե րա կանգ նո ղա կան թե րա
պի այի ամ բի ո նի դա սա խոս

 Հա կո բյան Մա մի կոն
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մա թե մա
տի կայի, ֆի զի կայի և ին ֆոր մա տի կայի 
ֆա կուլ տե տի ին ֆոր մա տի կայի և նրա 

դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի 
դո ցենտ, տեխն. գիտ. թեկ նա ծու

 Հա կո բյան Տիգ րա նու հի 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

հայ ցորդ

 Հայ րա պե տյան Ա շոտ 
ԵՊՀ ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան ամ

բի ո նի դո ցենտ, բան. գիտ. թեկ նա ծու

 Հայ րա պե տյան Հաս միկ 
ԵՊՀ ը նդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան  

ամ բի ո նի աս պի րանտ

 Հա րու թյու նյան  Թա մա րա 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի  

դո ցենտ, մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 Ղա զա րյան Սա թիկ
ՀՀԿ Ար մա վի րի շր ջա նային կազ մա

կեր պու թյան գրա սե նյա կի հա մա կարգ
չային օ պե րա տոր
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 Մայի լյան Ա նուշ 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

հայ ցորդ

 Մա նու կյան Մա րի նե
 ԿԱԻ նա խադպ րո ցա կան և տար րա
կան կր թու թյան բաժ նի մաս նա գետ

 Մար գա րյան Նաի րա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ խմ բա
վա րու թյան և ձայ նադր ման ամ բի ո նի 

դա սա խոս

 Մել քու մյան Ան նա 
Եր ևա նի Խ. Ա բո վյա նի ան վան թիվ 2 

դպ րո ցի դաս վար, մաս նախմ բի  ղե կա
վար

 Մու րա դյան Սվետ լա նա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հա տուկ 

կր թու թյան և հո գե բա նու թյան  ամ բի ո
նի դա սա խոս

 Նա վո յան Ար մե նու հի
 Գյում րու « Ֆո տոն» վար ժա րա նի  կեն

սա բա նու թյան ու սուց չու հի

 Ներ սի սյան Լի լիթ
 Կո տայ քի տա րա ծաշր ջա նային պե տա

կան քո լե ջի դա սա խոս

 Պետ րո սյան Լի ա 
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն

նե րի ֆա կուլ տե տի դի վա նա գի տա կան 
ծա ռա յու թյան  և  մաս նա գի տա կան 

հա ղոր դակց ման ամ բի ո նի դա սա խոս,  
բան. գիտ. թեկ նա ծու

 Պո ղո սյան Ստե փան
 Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մա թե

մա տի կայի, ֆի զի կայի և ին ֆոր մա տի
կայի ֆա կուլ տե տի  ին ֆոր մա տի կայի 
և դրա դա սա վանդ ման մե թո դի կայի 

ամ բի ո նի դո ցենտ

 

Ջուլ ֆա յան Ռու զան
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հայոց 

լեզ վի և դրա դա սա վանդ ման մե թո դի
կայի ամ բի ո նի դա սա խոս, բան. գիտ. 

թեկ նա ծու

 Սարգ սյան Շո ղիկ
ԳՊ ՄԻ  նա խադպ րո ցա կան և տար րա
կան  ու սուց ման ման կա վար ժու թյան և 
մե թո դի կա նե րի ամ բի ո նի դա սա խոս, 

մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

 Սո ղո մո նյան Լու սի նե
ՀՊՄՀ կուլ տու րայի ֆա կուլ տե տի  գե

ղար վես տա կան լու սան կար չու թյան, 
օ պե րա տո րու թյան և մե նեջ մեն թի  ամ

բի ո նի դա սա խոս,  մանկ. գիտ. թեկ
նա ծու

 Վար դու մյան Լի լիթ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  հայ նոր 
գրա կա նու թյան և  մե թո դի կայի ամ բի

ո նի հայ ցորդ

 Վեր դյան Լի լի ա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ման կա

վար ժու թյան տե սու թյան և պատ մու
թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

 Փա փա զյան Ի զա բել լա
 Թատ րո նի և կի նոյի պե տա կան  ի նս
տի տու տի վո կա լի ամ բի ո նի  դո ցենտ 
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Մա րի նե Մա նուկյան
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հանջ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Լի ա Պետ րո սյան

 Լա տի նա մե րիկյան ար ձա կի դա սա վան դու մը բու հում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ա շոտ Հայ րա պետյան,  Հաս միկ Հայ րա պետյան 

Լա տի նե րե նի գոյա կա նի ու սուց ման մի քա նի հար ցեր . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ֆլո րա Գի նո սյան
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 Նել լի Ադա մյան , Ար մե նու հի Նա վո յան
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հանջ ներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Շու շա նիկ Ա լեք սանյան 

Դպ րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կության կազ մա կերպ ման ա ռանձ
նա հատ կություն նե րը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Սու սան նա Գրի գո րյան
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Շո ղիկ Սարգ սյան

Տար րա կան կր թու թյան ար դի ա կա նաց ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը և դրանց 
ի րա կա նա ցու մը չա փո րոշ չա հեն մայ րե նի ի դա սե րի ժա մա նակ. . . . . . . . . . . . . . .66

 Լի լիթ Վար դու մյան
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Նա նա Գրի գորյան,  Սա թիկ Ղա զարյան

« Սո վո րենք ճիշտ գրել» կի րա ռա կան ծրագ րի մշա կու մը Visual Basic ծրագ րա վոր
ման լեզ վի կի րառ մամբ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Զի րի նե Եղոյան

Մի ջա ռար կայա կան կա պե րի դե րը ու սուց ման գոր ծըն թա ցում՝ մա թե մա տի կա –
ե րաժշ տություն օրի նա կով . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Լի լի ա Վերդյան

Բու հի կր թա կան մի ջա վայր ու սա նող նե րի ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի սո ցի ալ– ման
կա վար ժա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Հաս միկ Գալս տյան

Գո յա կա նի կար գից ա ծա կա նի կարգ ա ռանց ձևի փո փո խու թյան փո խանց ված գույն 
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