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 ФРУНЗ КАЗАРЯН

 ПЕДАГОГИКА СПОРТА:  
ИСТОКИ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

В ве де ни е. Се год ня труд но най ти че ло
ве ка, ко то рый всер ьез стал бы от ри цать 
ст ре ми тель ное раз ви тие спор та и его те о
ре ти чес ких ос нов в сов ре мен ном ми ре. В 
на ше вре мя спорт ста но вит ся са мым ди на
мич но раз ви ва ю щим ся со ци о куль тур ным 
фе но ме ном. Он бе рет на се бя функ ции 
фор ми ро ва ния силь ной лич нос ти, спо
соб ной ус пещ но пре о до ле вать труд нос ти, 
бо роть ся со сво и ми сла бос тя ми, при об
ре тать опыт меж лич ност ных от но ше ний. 
Цен нос ти спор та, спор тив ный стиль жиз
ни ши ро ко расп рост ра не ны в сов ре менн
ном куль тур ном прост ранст ве, по э то му 
сле ду ет го во рить о по яв ле нии спор тив
ной куль ту ры. Для то го что бы ус пеш но 
ре шать на суш ные за да чи на уч но–ме то ди
чес ко го обес пе че ния сфе ры спор та и соп
ря жен ных с ней дис цип лин, сле ду ет бо лее 
конст рук тив но ста вить и ре шать ме то до
ло ги чес кие проб ле мы.Те о рия и ме то ди ка 
спор та и ее пе да го ги ка не об хо ди мы и с 
ме то до ло ги чес кой точ ки зре ния для вы
пол не ния функ ций ин тег ра ции на уч но го 
зна ни я. Про цесс пе ре ос мыс ле ния ме то до
ло ги чес ких под хо дов к ана ли зу спор та и 
его пе да го ги чес ких ос нов на би ра ет си лу.

Ис то ки. Что бы оце нить зна чи мость 
пе да го ги ки спор та как об лас ти на уч ных 
зна ний бу дет пра виль но бро сить взг ляд 
на не ко то рые осо бен но за мет ные и ис
то ри чес ки сло жив ши е ся ли нии раз ви тия 
этой дис цип ли ны. Ис то ри чес кие све де ния 

сви де тельст ву ют о том, что еще на ран
них сту пе нях раз ви тия че ло ве чес ко го об
щест ва в той или иной ме ре про во ди лись 
эм пи ри чес кие наб лю де ни я, из ме ре ни я, 
ре гист ра ция от дель ных фак тов. В пер вую 
оче редь лю дей ин те ре со ва ли дви га тель
ные воз мож нос ти че ло ве ка. Так, пер вые 
из ме ре ния расс то я ния в прыж ках от но сят
ся к 664 г.до. н.э. Поз же при вы пол не нии 
раз лич ных дви же ний ста ли учи ты вать и 
ант ро по мет ри чес кие приз на ки–д ли ну и 
вес те ла. Ес тест вен но, каж дая эпо ха от во
ди ла свое ис то ри чес кое мес то на у ке. Со
вер шен но не слу чай но, что из Древ ней 
Гре ции бе рут свое на ча ло изу че ние дви
же ний че ло ве ка и про ис хож де ние мно гих 
спор тив но–пе да го ги чес ких по ня тий – гим
нас ти ка, за ка ли ва ни е, фи зи чес кое раз ви
ти е, дви га тель ная под го тов ка, це лост ный 
и расч ле нен ный ме то ды обу че ния и т.п.

Из вест но и то, что в каж дую ис то ри чес
кую эпо ху раз ра ба ты ва лись свои взг ля ды 
и под хо ды к вос пи та ни ю, от ра жав шие 
ин те ре сы и по ли ти ку пра вя щей вер хуш
ки. По э то му мож но го во рить о пе да го ги ке 
ра бов ла дель чес ко го, фе о даль но го, бур жу
аз но го об щест ва. В боль шинст ве слу ча ев 
здесь про яв ля лись эле мен ты и пе да го ги ки 
спор та. Нап ри мер, гим нас ти ка бы ла не от
ъем ле мой част ью гре чес ко го вос пи та ни я, 
в сред не ве ков ье прог рам ма ры царс ко го 
вос пи та ния пре дус мат ри ва ла уме ние пла
вать, ме тать коп ье, фех то вать. В со ветс



6

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

кое вре мя су щест во ва ла нор ма тив ная 
прог рам ма «Го тов к тру ду и обо ро не» и т.п.

 Важ но от ме тить, что пер вые сле ды пе
да го ги ки спор та бы ли об на ру же ны еще 
в ан тич ной фи ло со фии [11]. Так, Пла тон 
(427–348 гг) и Арис то тель (384–322 гг) 
очень близ ко с на шей сов ре мен ност ью 
до ка зы ва ли не об хо ди мость «с пор тив но
го вос пи та ни я», не при ме ня я, ра зу ме ет
ся, са мих по ня тий «с порт» и «с пор тив ное 
вос пи та ни е» [15,16]. Их идеи поз же бы ли 
«пе ре са же ны» на со вер шен но иную поч
ву. В пе ри од ста нов ле ния бур жу аз но го об
щест ва ста ли по яв лять ся прог рес сив ные 
пе да го ги чес кие сис те мы (Я. А. Ко менс кий, 
И. Г. Пес та лоц ци, Ф. А. В. Дис тер вег). Оп
ре де лен ную роль в этом про цес се сыг рал 
Ж .Ж. Рус со (1712–1778гг.). Это про и зош ло 
не слу чай но, ибо имен но он стал крест ным 
от цом пе да го ги ки в ка чест ве сов ре мен ной 
на у ки, об ра тив ее к че ло ве чес кой лич нос ти, 
хо тя сам он и не яв ля ет ся ос но ва те лем этой 
на уч ной дис цип ли ны. В кон текс те пе да го
ги чес кой те о рии Но во го вре ме ни Ж. Ж. 
Рус со обос но вал идею о нас то я тель ной 
не об хо ди мос ти фи зи чес ко го вос пи та ни я.

С пор тив ная пе да го ги ка как от расль об
щей пе да го ги ки по лу чи ла ши ро кое расп
рост ра не ние в се ре ди не прош ло го ве ка. 
При чи ной то му яви лось бур ное раз ви тие 
спор та как фе но ме на со ци аль ной жиз ни. 
По э то му дик то ва лась нас то я тель ная не
об хо ди мость изу че ния ее пе да го ги чес ких 
за ко но мер нос тей и пот реб нос тей в ин тег
ра ции спе ци аль ных зна ний в рус ле обоб
ща ю щей пе да го ги чес кой те о ри и.

 Та ким об ра зом, хо тя тер мин «пе да го ги
ка спор та» ис поль зу е мый для обоз на че ния 
са мос то я тель ной на уч ной дис цип ли ны от
но си тель но мо лод, не ко то рые из важ ней
ших проб лем и нап рав ле ний этой на у ки 

воз ник ли очень дав но. 
Суш ность пе да го ги ки спор та. Ана лиз 

ст рук тур ных мо де лей за ру беж ной спор
тив ной на у ки поз во ля ет от ме тить два ос
нов ных под хо да к ре ше нию проб ле мы 
пе да го ги ки спор та: пер вое – трак тов ка пе
да го ги ки спор та как рав ноп рав ной час ти 
спор тив ной на у ки, и вто рое – от ве де ние 
ей цент раль но го мес та в этой ст рук ту ре. 
Сле ду ет от ме тить, что ме то до ло гия и пе
да го ги ка спор та ис то ри чес ки раз ви ва лись 
вмес те с на у кой о спор те и их прак ти кой.

 Пе да го ги ка спор та – мо ло дая от расль 
пе да го ги чес кой на у ки. На ря ду с ин но ва
ци он ным сло во со че та ни ем «пе да го ги ка 
спор та» в спе ци аль ной ли те ра ту ре раз ных 
ст ран ( Поль ша, Гер ма ни я, Ка на да, Рос
си я, США, Шве ци я, Фран ци я, Швей ца рия 
и др.) вст ре ча ют ся и та кие как «с пор тив
ная пе да го ги ка», «пе да го ги чес кие ос но вы 
спор та», «ос нов ные проб ле мы пе да го ги
ки спор та», «те о рия пе да го ги ки спор та», 
«д ви га тель ная пе да го ги ка», «ме то до ло гия 
спор та», «пе да го ги чес кие ос но вы вос пи та
тель ной де я тель нос ти в фи зи чес кой куль
ту ре и спор те» и т.п.

 Тер мин «пе да го ги ка спор та» (”Sportped
agogy”) был окон ча тель но уза ко нен 40 
лет на зад на ин тер на ци о наль ном фо ру ме 
спор тив ных пе да го гов в Гер ма ни и. В то 
же вре мя сле ду ет приз нать, что об ьек тив
ность тен де ции раз ви тия сов ре мен но го 
спор та в об щест ве обус ло ви ла приз на ние 
прак ти ка ми пе да го ги ки спор та не за ви си
мо от тер ми но ло ги чес ко го приз на ни я.

 Пе да го ги ка спор та – это об шир ное пе
да го ги чес кое прост ранст во, нап рав ле ние 
сов ре мен ной пе да го ги чес кой мыс ли, ха
рак те ри зу ет ся как пе да го ги чес кая па ра
диг ма и на хо дит свое эф фек тив ное внед
ре ние в прак ти ке вос пи та ни я. Пе да го ги ка 
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спор та–од на из вет вей об щей пе да го ги ки. 
Ее ос но вы и ис точ ни ки на хо дят ся на сты ке 
ря да об щест вен ных и ес тест вен ных на ук: 
об ще те о ре ти чес кие дис цип ли ны (ис то ри я, 
фи ло со фи я, ло ги ка, со ци о ло ги я, эти ка), 
пси хо ло го– пе да го ги чес кие дис цип ли ны 
(пе да го ги ка, пси хо ло ги я, ак ме о ло ги я), ме
ди ко–би о ло ги чес кие дис цип ли ны (а на то
ми я, фи зи о ло ги я, би о ло ги я, ге не ти ка), те
о рия и ме то ди ка фи зи чес ко го вос пи та ни я, 
спор тив ной тре ни ров ки, оз до ро ви тель ной 
и адап тив ной фи зи чес кой куль ту ры.

В пол не по нят но, что пе да го ги ка спор та 
как пе да го ги чес кая дис цип ли на ос но ва на 
на тес ней шей вза и мос вя зи спор та и вос пи
та ния [1, 4, 7, 13]. Изу чая свой об ьект – че
ло ве ка, за ни ма ю ще го ся фи зи чес кой куль
ту рой и спор том, пе да го ги ка спор та преж де 
все го исс ле ду ет сущ ность и за ко но мер нос
ти вос пи та тель но го воз дейст вия фи зи чес
кой куль ту ры и спор та на за ни ма ю щих ся. 
При этом об ьек том исс ле до ва ния на у ки 
яв ля ют ся не толь ко де ти раз но го воз рас та, 
но и вз рос лое на се ле ние и ли ца, име ю щие 
отк ло не ния в сос то я нии здо ров ья.

 Пе да го ги ка спор та име ет свою чет ко 
ог ра ни чен ную об ласть исс ле до ва ни я, но 
она мо жет су щест во вать обо соб лен но от 
дру гих на ук. Де ло в том, что об ьек том вос
пи та тель ной де я тель нос ти яв ля ет ся рас ту
щий и раз ви ва ю щий ся че ло век, и по э то
му пе да го ги ка спор та преж де все го тес но 
свя за на с на у ка ми, изу ча ю щи ми че ло ве ка.

 Та ким об ра зом, пе да го ги ка спор та 
как са мос то я тель ная на уч ная дис цип ли на 
срав ни тель но быст ро за во е ва ла приз на
ние в раз ных ст ра нах ми ра. Как учеб ная 
дис цип ли на она пре по да ет ся в бо лее чем 
трех ты ся чах физ куль тур ных учеб ных за
ве де ни ях раз ных ст ран. С 1973 г. из да ет
ся меж ду на род ный жур нал по пе да го ги ке 

спор та (Internationale Zeitschrift fur Sport– 
padagogik), пло дот вор но функ ци о ни ру ет 
Меж ду на род ный ко ми тет по пе да го ги ке 
спор та (ICSP), в раз ных ст ра нах про во дят
ся еже год ные меж ду на род ные се ми на ры, 
сим по зи у мы и кон фе рен ци и, в том чис ле 
и в Ар ме ни и.

 Со дер жа ние пе да го ги ки спор та. Из
вест но, что пе да го ги ка – об ласть на уч
ных и прак ти чес ких зна ний о вос пи та ни и, 
раск ры ва ет сущ ность и за ко но мер нос ти 
вос пи та ни я, его роль в жиз ни об щест ва и 
раз ви тии лич нос ти, про цесс обу че ния и об
ра зо ва ния на се ле ния [3, 6, 8, 13]. Не сос
тав ля ет иск лю че ние и пе да го ги ка спор та.

Ч то бы дать предс тав ле ние о за да чах и 
проб ле мах пе да го ги ки спор та, сле ду ет оп
ре де лить ее об щее мес то в сис те ме обу че
ния и об ра зо ва ни я. В ря ду раз лич ных от
рас лей пе да го ги ки–ш коль на я, ву зовс ка я, 
во ен на я, ин же нер на я, спе ци аль ная и дру
гие свое ис тин ное мес то за ни ма ет и спор
тив ная пе да го ги ка [2, 5, 9, 10, 14, 16, 17].

 Пе да го ги ка спор та рав но как и дру гие 
пе да го ги чес кие дис цип ли ны – это об ьек
тив ный ре зуль тат про цес са диф фе рен ци
а ции пе да го ги ки как на у ки в це лом, что 
всег да вы зы ва ет ся об щест вен ны ми пот
реб нос тя ми. Сле ду ет от ме тить, что пе да
го ги ка спор та прош ла дол гий путь неп ре
рыв ных по ис ков и уст рем ле ний в бу ду ще е, 
путь твор чест ва и по бед. Ее раз ви тие 
про ис хо ди ло пу тем изоб ре те ний но во го и 
отк ры тий, что свя за но с про ник но ве ни ем 
в суть яв ле ний и про цес сов фи зи чес ко го 
вос пи та ни я, спор тив ной и олим пийс кой 
под го тов ки, оз до ро ви тель ной и адап тив
ной фи зи чес кой куль ту ры. Как и в лю бой 
на у ке здесь в ис то ри чес ком сре зе бы ли 
как вз ле ты, так и па де ни я, про ис хо ди ло 
неп ре рыв ное че ре до ва ние ус пе хов и не у
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дач, прог рес са и рег рес са. Ес ли взг ля нуть 
на дис кус си и, ко то рые ве лись в прош лом 
вок руг пе да го ги ки спор та в рет рос пек ти
ве, то с уве рен ност ью мож но бу дет ска
зать, что и са ма пе да го ги ка спор та, и круг 
проб лем, оп ре де ля ю щих ее со дер жа ни е, 
в сво ей зна чи тель ной час ти из на чаль но 
при над ле жа ли к ком пе тен ции об щей пе
да го ги чес кой те о ри и. Воп ро сы фи зи чес
ко го вос пи та ния и об ра зо ва ни я, сто я щие 
у ис то ков раз ви тия пе да го ги ки спор та, не
раз рыв но свя за ны с кру гом об ще пе да го
ги чес ких проб лем.

П ред ме том пе да го ги ки спор та как 
учеб но–на уч ной дис цип ли ны яв ля ет ся 
исс ле до ва ние за ко но мер нос тей обу че ния 
и вос пи та ния в про цес се спор тив ных за
ня тий. От ли чие пе да го ги ки спор та от дру
гих пе да го ги чес ких на ук сос то ит в том, что 
она ус та нав ли ва ет свои прин ци пы и пра
ви ла, оп ре де ля ет средст ва и ме то ды, ус
ло вия ре ше ния сво их за дач, ос но вы ва ясь 
на пра ви лах ов ла де ния дви га тель ны ми 
дейст ви я ми, раз ви тия форм те ла, функ
ций ор га низ ма и дви га тель ных спо соб
нос тей, а так же фор ми ро ва ния лич нос ти в 
про цес се дви га тель ной де я тель нос ти.

С пор тив ная пе да го ги ка, во о ру жая че
ло ве ка спо со ба ми при ви де ния в дви же ние 
всех ор га нов и сис тем, обес пе чи ва ет его 
здо ров ье, ана то мо – фи зи о ло ги чес кую и 
ги ги е ни чес кую ос но ву нор маль но го ов ла
де ния дру ги ми спо со ба ми де я тель нос ти. 
Она вк лю ча ет в се бя об щие зна ни я, об
ще физ куль тур ные уме ния и дви га тель ные 
на вы ки, твор чес кое мыш ле ние в ре ше нии 
спор тив но – иг ро вых за дач.

 Родст вен ны ми для пе да го ги ки спор та 
яв ля ют ся те о рия и ме то ди ка фи зи чес ко го 
вос пи та ни я, ис то рия фи зи чес кой куль ту
ры и спор та, со ци о ло гия фи зи чес кой куль

ту ры и спор та, ме недж мент и мар ке тинг. 
Для те о рии и ме то ди ки от дель ных ви дов 
спор та–гим нас ти ка, ат ле ти ка, пла ва ни е, 
фут бол, тя же лая ат ле ти ка и дру гие пе да го
ги ка спор та выс ту па ет как ин тег ри ру ю щая 
дис цип ли на, пос коль ку она оп ре де ля ет пе
да го ги чес кие за ко но мер нос ти, ко то ры ми 
не об хо ди мо ру ко водст во вать ся в про цес се 
за ня тий все ми ви да ми спор та.

 Пе да го ги ка спор та как на у ка и учеб ный 
пред мет – срав ни тель но мо ло дая об ласть 
спе ци аль ных зна ний. Ее проб ле ма ти кой 
за ни ма ют ся уче ные раз ных ст ран – Гер
ма ни и, Швей ца ри и, Япо ни и, Рос си и,С ША, 
Шве ци и, Ар ме нии и мно гих дру гих ст ран. 
Так, в США пе да го ги ка спор та ус пеш но 
ис поль зу ет ся в ин те ре сах вос пи та ния аме
ри канс ко го об ра за жиз ни, в ст ра нах СНГ, 
Гер ма ни и, Да ни и, Бель ги и, Фран ци и, 
Поль ши – с цел ью по вы ше ния ка чест ва 
под го тов ки к тру до во му про цес су. В Лат
ви и, Швей ца ри и, Гер ма нии Функ ци о ни ру
ют инс ти ту ты и ака де мии спор тив ной пе
да го ги ки.

О чень важ но от ме тить, что в об лас ти 
пе да го ги ки спор та вы пол ня ют ся на уч ные 
исс ле до ва ния по спе ци аль нос ти «Те о рия и 
ме то ди ка фи зи чес ко го вос пи та ни я, спор
тив ной тре ни ров ки, оз до ро ви тель ной и 
адап тив ной фи зи чес кой куль ту ры». Пос ле 
при об ре те ния не за ви си мос ти в Ар ме нии 
бы ла соз да на Выс шая ат тес та ци он ная ко
мис си я, а в спе ци а ли зи ро ван ных со ве тах 
бы лы за щи ще ны во семь док торс ких и 57 
кан ди датс ких дис сер та ций по пе да го ги ке 
спор та, в том чис ле иност ран ца ми.О ко ло 
90 про цен тов уче ных этой от рас ли ра бо та
ют в выс ших учеб ных за ве де ни ях и спор
тив ных ор га ни за ци ях на шей ст ра ны.

 Перс пек ти вы. Та ким об ра зом, сов
ре мен ная на у ка о спор те–за ко но мер ный 
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ре зуль тат мно го лет ней ана ли ти чес кой и 
поз на ва тель ной де я тель нос ти в об лас ти 
спор тив но го дви же ни я, Фи зи чес ко го вос
пи та ния и спор тив ной под го тов ки, а так же 
ря да сер ьез ных обоб ща ю щих исс ле до
ва ний. В свя зи с де мок ра ти за ци ей, гу ма
ни за ци ей и гло ба ли за ци ей об ра зо ва ния 
пе да го ги ка спор та столк ну лась с ост рой 
пос та нов кой на уч ных проб лем и уто че ни
ем ме то до ло ги чес ко го ба зи са. На пер вый 
план выс ту па ют раз ви ва ю щи е ся про цес
сы спе ци а ли за ции и диф фе рен ци а ци и, ге
те рох рон ность под хо дов к пе да го ги чес ким 
проб ле мам спор та, дви га тель ной ак тив
нос ти, экос пор та, ор га ни за ции здо ро во го 
об ра за жиз ни, адап тив но го спор та. В этом 
про цес се спор тив ные пе да го ги ки долж ны 
еше боль ше ук реп лять меж дис цип ли нар
ные свя зи, кон так ты и сот руд ни чест во с 
дру ги ми на у ка ми.

 Ха рак тер ной тен де ци ей раз ви тия на у ки 
о спор те яв ля ет ся ин тен сив ное изу че ние 
изу че ние ме ди ко–би о ло ги чес ких воп ро
сов, по вы ше ние удель но го ве са ра бот по 
оз до ро ви тель ной и адап тив ной фи зи чес
кой куль ту ре, внед ре ние ин но ва ци он ных 
под хо дов в спор тив но–пе да го ги чес кую 
прак ти ку.

Ор га ни за то рам спор тив ной на у ки и пе
да го ги ки не об хо ди мо вся чес ки со дейст
во вать про ве де нию на уч ных дис кус сий, 

те ма ти чес ких кон фе рен ций, спе ци а ли зи
ро ван ных се ми на ров по воп ро сам те о ре
ти ко–ме то до ло ги чес ко го обес пе че ния на
уч ных исс ле до ва ний.

 За да ча ми раз ви тия на у ки о спор тив
ной пе да го ги ке слу жит и сис те ма физ
куль тур но го об ра зо ва ния как глав ный 
ис точ ник восп ро из водст ва и по вы ше ния 
ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла об щест ва и 
глав ным фак то ром эко но ми чес ко го и со
ци аль но го прог рес са. И не слу чай но, что 
бу ду щее на шей не за ви си мой ст ра ны обус
лов ле но под го тов кой спе ци а лис тов дан но
го про фи ля.

 Пе да го ги ка спор та су щест ву ет и бу дет 
веч но су щест во вать, по ка су щест ву ет че
ло ве чест во, по ка про во дят ся спор тив ные 
со рев но ва ни я, мо ни то ринг фи зи чес ко го 
раз ви тия и дви га тель ной под го тов лен нос
ти с цел ью оцен ки, срав не ния и со пос тав
ле ния сил, спо соб нос тей и воз мож нос тей 
че ло ве ка.

 Го во ря о на уч ных раз ра бот ках пе да го
ги ки спор та, не сле ду ет за бы вать о по ис ке 
но вых кон цеп ций, поз во ля ю щих эф фек
тив но ор га ни зо вы вать спор тив но–пе да го
ги чес кий про цесс и уметь уп рав лять им. 
По ис ки но вых пу тей в спор тив ной на у ке 
обя за тель но пред по ла га ют даль ней шее 
раз ви тие об ще пе да го ги чес ких зна ний о 
спор те.
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Ֆ. Ղա զա րյան

 Հոդ վա ծում պատ մա հա մե մա տա կան վեր լու ծա կան մե թո դի կի րառ մամբ քն նու թյան 
են ա ռն վել սպոր տային ման կա վար ժու թյան, որ պես դա սա կան ման կա վար ժու թյան 
ճյու ղե րից մե կի տե սա կան և մե թո դա բա նա կան հի մունք նե րի ձևա վոր ման և զար գաց
ման հիմ նախն դիր նե րը: Քն նու թյան է են թարկ վել նաև սպոր տային ման կա վար ժու թյան 
բո վան դա կու թյու նը՝ որ պես գի տու թյուն և ու սում նա կան ա ռար կա:

Sports Pedagogy: sources, content, prospectives
F. Ghazaryan

The main issues of formation and development of theoretical and methodical fundamen
tals of Sports Pedagogy as one of the branches of Classical Pedagogy were studied in the 
article with the historical – comparative and analytical method. The content of Sports Peda
gogy as a science and educational discipline was also studied.
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Ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի 
հա մա կար գում ե րի տա սարդ գի տա ճյու ղը 
կա րե լի է հա մա րել կա յա ցած, ե թե բա ցի 
որ պես գի տա ճյուղ բնու թագ րող չա փա նիշ
նե րից, այն նաև մե թո դա բա նա կան հիմք է 
որ ևէ այլ գի տա ճյու ղի հա մար: Այդ պի սին 
է նաև ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի
ան: Որ պես գի տա ճյուղ՝ ման կա վար ժա
կան ան տրո պո լո գի ան բնու թագր վում է 
տար բեր դիր քո րո շում նե րով՝ 1. ին տեգր
ված գի տու թյուն, 2. մե թո դա բա նա կան 
հիմք, 3. կի րա ռա կան փի լի սո փա յու թյուն, 
4. գի տու թյուն, ո րը մար դուն դի տար կում է 
որ պես մշա կու թային ֆե նո մեն: Տրա մա բա
նո րեն տար բեր դիր քո րո շում նե րը կա րե լի 
է հիմ նա վո րել նրա նով, որ թվար կած նե
րից յու րա քան չյու րը փոր ձում է ման կա
վար ժա կան մար դա բա նա կան հիմ նախն
դիր նե րը դի տար կել հա մա պա տաս խան 
կտր վա ծով, որ տեղ հս տակ սահ ման վում 
են ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի այի 
նպա տակն ու խն դիր նե րը, ու սում նա սի
րու թյան օբյեկտն ու ա ռար կան, հաս կա
ցու թյուն նե րի հա մա կար գը, կա պը այլ գի
տու թյուն նե րի հետ: 

Մենք կար ծում ե նք, որ նման դա սա
կար գում նե րը պայ մա նա կան են, ո րոնք 
սահ մա նա փա կում են ման կա վար ժա կան 
ան տրո պո լո գի այի բազ մընդգր կուն հնա
րա վո րու թյուն նե րը, և ա ռա ջար կում ե նք 
ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի ան դի
տար կել որ պես ինտեգրալ գիտաճյուղ, 
ո րը հա մա կա գում է և՛ տար բեր գի տու
թյուն նե րի ձեռք բե րում նե րը, և՛ մե թո դա բա

նա կան հիմք է, և՛ կի րա ռա կան փի լի սո փա
յու թյուն է, և՛ մար դուն դի տար կում է որ պես 
մշա կու թային ֆե նո մեն: Ա վե լին՝ կար ծում 
ե նք, որ ցան կա ցած ման կա վար ժա կան 
ան տրո պո լո գի ա կան հիմ նախն դիր պետք 
է հա մադ րել սո ցի ա լա կան ման կա վար
ժու թյան հա մա տեքս տում, քա նի որ սո ցի
ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում լի ար ժեք 
բա ցա հայտ վում է ու սում նա սիր վող հիմ
նախնդ րի ի րա կան պատ կե րը՝ բնու թյուն
մարդկր թու թյունմշա կույթ գոր ծառ նա կան 
հա մա կար գում: Ման կա վար ժա կան ան
տրո պո լո գի այի գե րա կա, ա ռանց քային 
հիմ նախն դիր նե րից մե կը կեն սա բա նա
կան, սո ցի ա լա կան մշա կու թային ծրագ րե
րի հա մադ րու թյուն է: Նշ ված հիմ նախն դի
րը առ կա է ցան կա ցած ման կա վար ժա կան 
ախ տո րոշ ման հիմ քում, ե րբ փոր ձում 
ե նք հիմ նախն դի րը դի տար կել բնու թյուն
մարդկր թու թյուն հա մա կար գում: Ման
կա վար ժա կան ախ տո րոշ ման գոր ծըն թա
ցի չա փա նիշ նե րը հս տակ ձևա կեր պե լով, 
հիմք ըն դու նե լով ախ տո րոշ ման բա ղադ
րի չային մո դե լը, սահ մա նե լով ախ տո րոշ
ման նպա տա կը՝ քն նարկ վում է ախ տո րոշ
ման ալ գո րիթ մը. 
1. ախտորոշման նպատակին հա մա

պա տաս խան խն դիր նե րի ա ռա ջադ
րում, ու սում նա սի րու թյան օբյեկ տի և 
ա ռար կայի ձևա կեր պում:

2. Իրավիճակի հստակեցում. բազ մա
կող մա նի դի տար կե լով ի րա վի ճակն 
ի նչ պես հա մա կար գային մո տեց մամբ, 
այն պես էլ բա ղադ րի չային:

ԱՐԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՆՏՐՈՊՈԼՈԳԻԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔ
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3. Նախնական ախտորոշում. այս փու
լի հա մար հս տա կեց նել ծագ ման դր
դա պատ ճառ նե րը, նպաս տա վոր կամ 
խո չըն դո տող պայ ման նե րը, կան խա
տես վող մե խա նիզմ ներն ըն թա ցիկ 
ախ տո րոշ ման հա մար:

4. Ընթացիկ ախտորոշում. ճշգր տել և 
տե ղայ նաց նել, հա մադ րել նախ նա կան 
ախ տո րոշ ման տե ղե կատ վա կան բա
զան, վեր լու ծել պատ ճա ռա հետ ևան
քային կա պե րը:

5. Վերջնական ախտորոշում. վերջ նա
կան տե ղե կատ վու թյան ամ փո փում, 
ար դյունք նե րի հա մա կար գում, վեր լու
ծու թյուն, կան խա տե սող և կան խար
գե լող գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա
ցում:

6. Հետադարձ կապի ապահովում.
նպաս տա վոր ան հրա ժեշտ պայ ման
նե րի, մե խա նիզմ նե րի ա պա հո վում 
ախ տո րոշ ման հե տա գա զար գաց նող 
պա րույ րի շա րու նա կա կան ըն թաց քի 
հա մար:

Ման կա վար ժա կան ախ տո րոշ ման որ 
փուլն էլ ա ռան ձին դի տար կենք, որ պես մե
թո դա բա նա կան հիմք ըն դու նում ե նք այն, 
որ զար գա ցու մը հնա րա վոր է բնու թյուն 
մարդկր թու թյուն բազ մա մա կար դակ հա
մա կար գում, որ տեղ մար դը դի տարկ վում է 
որ պես կա տա րյալ, բա ցար ձակ ֆե նո մեն, 
աշ խա տում է ան տրո պո ցենտ րիկ մո տե
ցու մը, և դրս ևոր վում են կեն սա բա նա
կան, սո ցի ա լա կան, նշա նամ շա կու թային 
ծրագ րե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ի նչ պես 
պատ մա կան, այն պես էլ ան հա տա կան 
զար գաց ման ըն թաց քը:

Երբ քն նար կում ե նք «բ նու թյունմարդ» 
են թա հա մա կար գը, ա պա այն դի տար կում 
ե նք եր կու մո տեց մամբ՝ 
1. պատմական զարգացման (ֆիլոգենեզ). 

հիմք ըն դու նե լով կեն սա բա նա կան 

ծրագ րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում գե
նե տի կա կան այն կո դա վո րու մը, ո րն 
ա պա հո վել է « մարդ բա նա կան» տե սա
կին սո ցի ա լա կան և նշա նամ շա կու թային 
ծրագ րե րի, սո ցի ա լա կա նաց ման ար դյուն
քում դրս ևո րե լու հա մա մարդ կային հատ
կա նիշ ներ: Կազ մե լով բնու թյան բարդ, 
դի նա միկ և ե զա կի հա մա կար գի մաս նիկ՝ 
են թարկ վե լով բնու թյան զար գաց ման օ րի
նա չա փու թյուն նե րին՝ մար դը ստո րա կարգ 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մից ան
ցել է բարձ րա կարգ պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար մա նը: Այս ըն թաց քում ա ռա վել 
լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են դրս ևոր վում 
սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի ար տա հայտ մանն 
ու փո փո խու թյուն նե րին. հիմ քում նշա նամ
շա կու թային ծրա գիրն է, ար ժե քային հա
մա կար գը, ար ժեք նե րի սահ ման ման հի ե
րար խի ան:
2. Անհատական զարգացում (օնտոգենոզ). 

ախ տո րոշ վում է մար դու ան հա տա կան 
կեն սա բա նա կան, գե նե տի կա կան կո դը, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո ցի ա լա
կա նաց ման ըն թաց քում դրս ևո րե լու ան
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
սո ցի ա լա կան ծրագ րի հա մա պա տաս խան 
դրս ևո րում՝ կախ ված տա րի քային, հո
գե բա նա կան, սե ռային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից: Ժա մա նա կաշր ջա նին 
հա մա հունչ, որ քան քա ղա քակր թու թյան 
ներ գոր ծու թյամբ մար դը հե ռա ցավ բնու
թյու նից, այն քան ար տա հայտ ված է ա կան 
փո փո խու թյուն ներ են ախ տո րոշ վում նրա 
կեն սա բա նա կան ծրագ րում, ո րն էլ իր հեր
թին հան գեց նում է սո ցի ա լա կան ծրագ
րե րի է ա կան փո փո խու թյուն նե րին, քա
նի որ սո ցի ա լա կան ծրագ րե րը կա րող են 
հար մար վել սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: 
Սա կայն միշտ չէ, որ հար մար ման մե խա
նիզմ նե րը հան գեց նում են դրա կան տե ղա
շար ժե րի: Ա ռա ջա ցող հա կա սու թյուն նե րը, 
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ո րոնք, մի գու ցե, ան հրա ժեշտ են մարդ կու
թյան գոյը ա պա հո վե լու հա մար, կար ծես 
թե փոխլ րաց վում են ամ բող ջա կան հա մա
կար գի այլ են թա մա կար դա կում՝ մարդ կր
թու թյունմ շա կույթ: Կր թու թյունն այս մա
կար դա կում, կախ ված ման կա վար ժա կան 
ախ տո րոշ ման նպա տա կից, կա րե լի է դի
տար կել բազ մա մա կար դակ ըն կալ մամբ. 

1. կր թու թյու նը որ պես սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ, ո րը հնար վո րու թյուն է տա
լիս ան ձին ին տեգր վե լու հա սա րա կու թյուն, 
2. կր թու թյու նը որ պես վերջ նար դյունք, 3. 
կր թու թյու նը որ պես միջ նոր դա վոր ված մե
խա նիզմ՝ սո ցի ա լա կան ծրագ րի ար տա
հայտ ման հա մար, 4. կր թու թյու նը որ պես 
եր ևույթ, 5. կր թու թյու նը որ պես հա մա
կարգ:

Յու րա քան չյուր ըն կալ ման դեպ քում 
մարդ « բա ցար ձակ» ար ժե քը դի տարկ
վում է հա մա պա տաս խան հա մա կար
գում, սա կայն կա մեկ ը նդ հան րու թյուն, 
ո րը փաս տում է Պ. Գուր ևի չը. կր թու թյու
նը, մշա կույ թը նախ՝ պետք է դի տար կել 
ան տրո պո լո գի ա կան ֆե նո մեն, ա պա նոր՝ 
սո ցի ա լա կան (1, 35), ո րով հետև մար դու 
բնու թյան նման բաց հա մա կարգ են նաև 
կր թու թյունն ու մշա կույ թը, ո րոնք, սա
կայն, վերջ նա կա նա պես ձևա վոր ված չեն: 
Մարդկր թու թյունմ շա կույթ հա մա կար
գում ա նընդ հատ եր կուս տեք փոխ ներ
գոր ծու թյուն ներ են դրս ևոր վում. մի կող
մից՝ մար դը ձևա վո րում է մշա կույթ, մյուս 
կող մից՝ մշա կույ թը ձևա վո րում է մար դուն: 
Այս պի սի փոխլ րաց նող հա մա կար գում 
կա րող են դրս ևոր վել մար դու մշ տա կան 
ո րո նում նե րը գոյի, կե ցու թյան, հա վեր ժու
թյան, եր ջան կու թյան բա ցա հայտ ման: Ե րբ 
մենք ախ տո րո շում ե նք ան ձի զար գաց ման 
կեն սա բա նա կան, սո ցի ա լա կան ծրագ
րե րը, ա պա ա ռա ջին հեր թին կար ևո րում 
ե նք սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյունն 

ու կր թու թյու նը, ո րոնք ման կա վար ժա կան 
հա մա կար գի հե նա սյու ներն են, ի սկ մշա
կույ թով է պայ մա նա վոր ված դրանց ձևա
վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու 
է ու թյու նը: Մար դու նշա նամ շա կու թային 
ծրագ րի հա մընդ հա նուր դրս ևո րու մից բա
ցի՝ մշա կույ թի բազ մա գոր ծո նու թյան ու 
բազ մա մա կար դա կու թյան ար դյուն քում՝ 
ըն կալ ման դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը տար բեր են, ո րոնք փո փոխ վում 
են սո ցի ա լա կան ծրագ րին հա մա հունչ: 
Կր թա կան հա մա կար գում, սո ցի ա լա կա
նաց ման ար դյուն քում տրա մա բա նա կան 
ան ցում է կա տար վում « կե սա բա նա կան 
մար դուց» զար գա ցում « սո ցի ա լա կան մար
դու», որ տեղ եր կու սը ար տա հայ տում են 
մար դու ան տրո պո լո գի ա կան նա խադ րյալ
նե րը և աս տի ճա նա կան ան ցում է ա պա
հո վում մշա կու թային մար դու դրս ևոր ման 
հա մար: Այս ան ցման տրա մա բա նա կան 
զար գաց ման ըն թաց քը Ի. Գրե շի լո վան 
ա ռա ջար կում է գնա հա տել փի լի սո փա
յա կանա նտ րո պո լո գի ա կան մո տեց մամբ 
(2, 114), որ տեղ մար դը դի տարկ վում է 
ե ռա հա մա կար գի մեջ՝ միտքմար մինհո
գի, թվարկ ված նե րից յու րա քան չյուրն ու
նի հա մա պա տաս խան փի լի սո փա յա կան, 
ան տրո պո լո գի ա կան հիմ քե րը: Մար դու 
սո ցի ալպատ մա կան զար գաց ման օ րի
նա չա փու թյուն նե րի հիմ քի վրա փո փոխ
վող հա մա կար գե րում ախ տո րոշ վում են 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, ո րոնք այն քան բազ մա զան են, որ քան 
ե զա կի և բազ մա զան են ան տրո պո լո գի ա
կան նա խադ րյալ նե րը, մշա կու թային հիմ
քե րը: Սա կայն ման կա վար ժա կան ան տրո
պո լո գի այի սկզ բունք նե րը, դի տար կե լով 
որ պես մե թո դա բա նա կան հիմք, կա րե լի 
է դա սա կար գել նաև ման կա վար ժա կան 
ախ տո րոշ ման սկզ բունք նե րը.
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Ամբողջական ուսում նա սի րու թյուն ների 
սկզբունք: Հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որ
պես մե թո դա բա նա կան հիմք դի տար կե
լու ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո գի այի 
ձեռք բե րում նե րը, ո րն իր հեր թին նույն պես 
հա մա կար գում է տար բեր գի տու թյուն նե
րի գի տե լիք նե րը, նո րա րա րու թյուն ներն ու 
նո րա մու ծու թյուն նե րը՝ բնու թյունմարդկր
թու թյուն հա մա կար գում:

2. Ուսումնասիրման մեթոդների հա
մա կարգի կիրառման սկզբունք: Են թադ
րում է հա մա պա տաս խան ի րա վի ճա կի 
ախ տո րոշ ման դեպ քում բազ մա կող մա նի 
ու սում նա սի րու թյուն ներ, ո րոնց ժա մա նակ 
կի րառ վում են հա մա պա տաս խան մե թոդ
նե րը: Որ քան խո րու թյամբ՝ ար տա քին և 
ներ քին է ու թյու նը բա ցա հայ տող ըն թաց
քով է դի տարկ վում ի րա վի ճա կը, այն քան 
ախ տո րոշ ման նպա տա կը տրոհ վում է 
են թան պա տակ նե րի, ա ռա ջադր վում են 
լու ծում ներ պա հան ջող խն դիր ներ, ո րոնք 
են թադ րում են ախ տո րո շո ղի կող մից 
կոնկ րետ մե թոդ նե րի կի րա ռում: Եր ևույթ
նե րի միջև դրս ևոր վող և չդրս ևոր վող տրա
մա բա նա կան կա պե րի բա ցա հայ տու մը, 
պատ ճա ռա հետ ևան քային վեր լու ծու թյուն
նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա ռա
վել տի պիկ ը նտ րե լու գե րա կայող մե թո դը: 
Ախ տո րոշ ման ըն թաց քում մե թոդ նե րը կի
րա ռե լիս հնա րա վո րինս պետք է բա ցա ռել 
պա տա հա կա նու թյուն նե րի դրս ևո րում նե
րը, քա նի որ դրանք փո խում են ու սում նա
սի րու թյուն նե րի ըն թաց քը՝ ա ռաջ բե րե լով 
սխալ ման հա վա նա կա նու թյուն: Ա նհ րա
ժեշտ է միև նույն փաս տը, եր ևույ թը, ի րա
վի ճա կը դի տար կել մի քա նի ան գամ տար
բեր մե թոդ նե րի կի րառ մամբ՝ վեր լու ծե լով 
փի լի սո փա յա կան, ան տրո պո լո գի ա կան, 
ման կա վար ժահո գե բա նա կան հիմ քե րը:

3. Օբյեկտիվության սկզբունք: Են
թադ րում է ախ տո րոշ ման ըն թաց քում 

հաշ վի առ նել մեծ թվով օբյեկ տիվ գոր ծոն
ներ, նվա զա գույ նի հասց նել սուբյեկ տիվ 
գոր ծոն նե րի դե րը: Պետք է տար բե րա կել, 
որ նույն մե թոդն ու գոր ծո նը նույ նա բար չի 
կա րե լի կի րա ռել ախ տո րո շողախ տո րոշ
վող հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում, 
քա նի որ նրան ցից յու րա քան չյու րը ե զա
կի է իր կեն սա բա նա կան ծրագ րում, հետ
ևա բար՝ ան հա տա կան, տա րի քային, հո
գե բա նա կան, սե ռային, վար քագ ծային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը տար բեր 
են: Օբյեկ տի վու թյան սկզ բուն քի պար բե
րա բար կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս բա ցա հայ տե լու ճշ մար տու թյու նը. 
որ պես մե թո դա կան հնար՝ կա րե լի հա
մադ րել և վեր լու ծել այլ հե տա զո տող նե րի 
կող մից ստաց ված ար դյունք նե րը: Օբյեկ
տի վու թյան սկզ բունքն ու նի նր բե րան
գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն. Այն, ի նչն 
օբյեկ տիվ է այդ պա հի, ի րա վի ճա կի հա
մար, կա րող է մաս նա կի սուբյեկ տիվ լի նել 
այլ ի րա վի ճա կում: Հետ ևա բար, ո րա կյալ 
ման կա վար ժա կան ախ տո րո շում ի րա կա
նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է սկզ բուն
քը հա մադ րել մյուս սկզ բուն քե րի հետ: 
Օբյեկ տիվ ար դյունք ներ ստա նա լու հա մար 
ախ տո րո շող ման կա վար ժը պար բե րա բար 
պետք է ի րա կա նաց նի ի նք նա վեր լու ծու
թյուն ներ, ստու գի և ախ տո րո շի իր ապ
րում նե րը, հույ զե րը, դիր քո րո շում նե րը, 
հա մակ րանքն ու հա կակ րան քը՝ չան տե սե
լով, այն հան գա ման քը, որ բա ցար ձակ մի
ան շա նա կու թյուն չկա որ ևէ հար ցում:

4. Սովորողների կրթվածության, 
դաս տիարակվածության միաս նա կա
նու թյան ուսումնասիրման սկզբունք: 
Հաշ վի առ նե լով, որ ման կա վար ժա կան 
ախ տո րո շումն ի րա կա նաց նում է կր թա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ՝ ան հրա
ժեշտ է հա մա մաս նու թյան մեջ դի տար կել 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցը՝ կար ևո



15

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

րե լով սո վո րող նե րի ան տրո պո լո գի ա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Տրա մա բա
նա կան է, որ պետք է հա մադր վի ու սուց
ման և դաս տի ա րա կու թյան մե թո դա կան 
հա մա կար գը: Այս սկզ բուն քը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս դաս տի ա րա կու թյու նը 
դի տար կե լու որ պես ան տրո պո լո գի ա կան 
ֆե նո մեն (3, 21)՝ ախ տո րո շումն ի րա կա
նաց նել ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին 
հա մա պա տաս խան՝ նկա տի ու նե նա լով 
ժա մա նա կաշր ջա նով պայ մա նա վոր ված 
այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են ո րա կա կան փո փո խու
թյուն ներ սո ցի ա լա կան ծրագ րում և դրս
ևոր վում են վար քագ ծային, հա ղոր դակ ցա
կան մո դել նե րում:

5. Անձի և կոլեկտիվի համատեղ 
ուսումնասիրության սկզբունք: Սկզ բուն
քը հիմք է ըն դու նում ման կա վար ժա կան 
ան տրո պո լո գի այի ու սում նա սի րու թյան 
օբյեկ տը՝ « մարդ մարդ» հա րա բե րակ
ցու թյու նը, ո րը դի տարկ վում է կր թա կան 
հա մա կար գում: Ա նձ կո լեկ տիվ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը միշտ ու նի եր կու կողմ՝ 
դրս ևո րում ներ, ո րոնք ան ձը ցու ցա բե րում 
է կո լեկ տի վում ի նք նաի րաց վե լու հա մար, 
մյուu կող մը, ո րն ո ւղղ ված է ի նքն ի րեն: 
Այն դեպ քում, ե րբ ախ տո րո շող ման կա
վարժն ան ձի ան հա տա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը գե րադ րե լի է դարձ նում 
կո լեկ տի վից, ան ձին դի տար կում է սո ցի ա
լա կան ա ռան ձին մի ջա վայ րում. սխալ ման 

հա վա նա կա նու թյու նը մե ծա նում է: Մեկ այլ 
ծայ րա հե ղու թյուն է, ե րբ կո լեկ տի վի ներ
գոր ծու թյունն է ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
վրա բա ցար ձա կաց վում: Ի րա կան ար
դյունք ներ կա րե լի է ա կն կա լել այն դեպ
քում, ե րբ եր կուս տեք ախ տո րոշ վեն ան ձ
կո լեկ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րե րը:

6. Զարգացման ընթացքում փո փո
խությունների գրանցում և պար բե րա
բար վերլուծության սկզբունք: Զար
գա ցու մը հան գեց նում է քա նա կա կան և 
ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի՝ տա րի
քային, ան հա տա կան, հո գե բա նա կան, սե
ռային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան, ո րոնք ար տա հայտ վում 
են սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում: Ե թե 
այս սկզ բուն քը չի հաշ վառ վում, խախտ
վում են ման կա վար ժա կան ան տրո պո լո
գի այի հիմ քե րը, քա նի որ այդ փո փո խու
թյուն նե րով են պայ մա նա վոր ված ի նչ պես 
մարդ տե սա կի, այն պես էլ ան հա տա կան 
զար գաց ման գոյի է վո լյու ցի ան: 

Այս պի սով՝ ման կա վար ժա կան ախ տո
րոշ ման սկզ բունք ներն ի րա տե սա կան են 
այն քա նով, որ քա նով հնա րա վո րու թյուն 
կա բա ցա հայ տե լու ման կա վար ժա կան 
ան տրո պո լո գի ա կան հիմ նախն դիր նե րը, 
կան խա տե սե լու այն հնա րա վոր ա ռա վե
լու թյուն ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը 
« մարդմարդ» հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն
թաց քում՝ հիմք ըն դու նե լով վե րաի մաս
տա վոր վող ար ժե հա մա կար գը:

 Գրա կա նու թյուն
1. Грешилова И. А., Филосовский образ мира в педагогической антропологии, М., 2013 г., ст. 35.
2. Под ред. Н. В. Микляевой, Воспитание как антропологический феномен, М., 2014 г., ст. 214.
3. Под ред. Н. В. Микляевой, Воспитание как антропологический феномен, М., 2014 г., ст. 21.
4. Вишневский В. А., Педагогическая диагностика управления, Чебоксары, 2000 г.
5. Гершунский Б. С., Педагогическая прогностика, Киев, 1986 г.
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Педагогическая антропология как методологическая  
основа педагогической диагностики

А. Казарян

В статье рассматривается педагогическая антропология как методологическая 
основа педагогической диагностики. Проанализированы некоторые основные понятия 
педагогической диагностики. Օбсуждены с антропологической точки зрения природа
человекобразование функциональная система.

Pedagogical Anthropology as a Methodological Bases  
of a Pedagogical Diagnostics 

A. Ghazaryan

The scientific article focuses on pedagogical anthropology as a methodological basis of 
pedagogical diagnostics. The issues of pedagogical diagnostics are viewed in the context of 
pedagogical anthropology, highlighting biological and social programs within the ranges of 
the historical and individual development process of a person. 
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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՋՈՒ ԼԻ Ե ՏԱ ԳՅՈՒ ԼԱ ՄԻ ՐՅԱՆ

Ա ՊԱ ԳԱ ԴԱՍ ՎԱՐ ՆԵ ՐԻ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ 
 ՀԱ ՄՈԶ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ  

ԶԳԱՑ ՄՈՒՆ ՔԱՅԻՆ ԽԹԱ ՆԻՉ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ

Ա նա ռար կե լի է, որ ա պա գա ու սուց չի 
ան ձնային և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի 
ձևա վոր ման ու զար գաց ման ար դյու նա
վետ ի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
ու սուց ման հա մա պա տաս խան տեխ նո լո
գի ա նե րի մշակ մամբ և կի րառ մամբ, դի
դակ տի կա կան, ը նդ հա նուր ման կա վար
ժա կան, հո գե բա նա կան և այլ այն պի սի 
գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնք ա պա հո վում են 
ո ւնկն դիր նե րի կող մից բարձ րա գույն դպ
րո ցի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ
տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը, ան ձնա կողմ
նո րոշ ված, ան հա տա կանս տեղ ծա գոր ծա
կան և գործ նա կան ու սուց ման վե րա բե րյալ 
հայ րե նա կան և ար տա սահ մա նյան ման
կա վարժ նե րի ու հո գե բան նե րի գա ղա
փար նե րի վեր լու ծա բար յու րա ցու մը: 

Ու սում նա կան պրակ տի կա նե րից մե
կի ժա մա նակ մենք ու սա նող նե րին հարց
րինք, թե հնա րա վոր է ա րդյոք, որ ու սու ցի
չը դա սա րա նում ի րեն դրս ևո րի այն պի սին, 
ի նչ պի սին է ին քը դա սա րա նից դուրս, 
այ սինքն՝ լի նի ա զատ՝ ի նքն իր հետ: Այս 
հար ցին ի պա տաս խան՝ հն չեց՝ «Ի հա՛ր կե, 
ո՛չ»: Այս ա ռն չու թյամբ ու սա նող նե րը ձևա
կեր պե ցին չա փա զանց հա մո զիչ եզ րա կա
ցու թյուն ներ՝ հիմ նա վո րե լով, թե ին չու ու
սու ցիչն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում չի 
կա րող լի նել «ինքն իր հետ»: Լսա րա նում 
գե րակշ ռում է այն կար ծի քը, որ յու րա քան
չյուր ու սու ցիչ դա սի ժա մա նակ ա ռա ջին 

հեր թին հան դես է գա լիս տե ղե կատ վու
թյան աղ բյու րի, կարգ ու կա նո նի պահ պա
նո ղի, փոր ձա գե տի դե րե րում, ով ի րա կա
նաց նում է մշ տա դի տար կում և գնա հա տում 
է ոչ թե ա շա կեր տին իր զգաց մունք նե րով, 
ցան կու թյուն նե րով և ա մե նա կար ևո րը՝ 
ա շա կերտ նե րի հետ դրանք կի սե լու, հա
ղոր դա կից դարձ նե լու պատ րաս տա կա նու
թյամբ, այլ սահ ման ված չա փա նիշ նե րով: 
Այս պի սի մտա կեց ված քը մենք հա մա րում 
ե նք, մեղմ ա սած, ոչ ճիշտ: Նշ ված գա
ղա փար նե րի շուրջ մենք կար ևո րում ե նք 
աշ խա տան քը թե՛ մա գիստ րա տու րա յում, 
թե՛ բա կա լավ րի ա տում: Ա պա գա ու սու ցիչ
նե րի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում մենք 
ձգ տում ե նք մեր վա րած դա սըն թա ցը հա
գեց նե լու զգաց մուն քային ակ տի վու թյուն 
ա պա հո վող խթա նիչ նե րով, ո րոնց վրա 
խարսխ վում են ու սա նող նե րի ման կա վար
ժա կան հա մոզ մունք նե րը: 

Ու սու ցիչ նե րի պատ րաստ ման գոր ծըն
թա ցում զգաց մուն քային ակ տի վու թյուն 
ա պա հո վող խթա նիչ նե րի կի րա ռու մը են
թադ րում է դա սե րի ժա մա նակ դի տարկ
վող ու սում նա կան նյու թե րի բո վան դա
կու թյան մեջ այն պի սի տե ղե կատ վու թյան 
նե րա ռում, ո րը վե րա բե րում է նրանց մաս
նա գի տա կան և ան ձնային կողմ նո րոշ
մա նը, ի նք նա ճա նաչ մա նը, պրո ֆե սի ո նալ 
դժ վա րու թյուն նե րին և միտ ված է դրանց 
հաղ թա հար մա նը: 

Ա պա գա ման կա վարժ նե րի զգաց մուն
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քային ո լոր տի ակ տի վաց մա նը նպաս տող 
հնար նե րից մե կը, մեր կար ծի քով, կար ևո
րը, սե փա կան ան ձի նկատ մամբ դրա կան 
վե րա բեր մուն քի ձևա վո րումն է: Մար դու 
դրա կան ի նք նա վե րա բեր մուն քը բնա կա
նա բար սեր տո րեն ա ռնչ վում է սե փա կան 
ան ձի նկատ մամբ ձևա վոր ված բարձր 
գնա հա տա կա նին: Ու սա նող նե րի հետ աշ
խա տե լիս մենք ձգ տում ե նք բարձ րաց նե լու 
նրանց ի նք նավս տա հու թյան մա կար դա
կը՝ դի տե լով ի բրև ա պա գա ու սու ցիչ նե րի: 
Վս տահ ե նք՝ որ քան ու սուց չի «Ես» հայե
ցա կար գը դրա կան է՝ բարձր, այն քան նա 
սո վո րող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա զատ է, ան կաշ կանդ, ճկուն և ի նք նավս
տահ: Հետ ևա բար ա վե լի մեծ է հա վա տը՝ 
ա կն կա լի քը, որ նա կա րող է ա շա կերտ
նե րին փո խան ցել ստեղ ծա գոր ծա բար սո
վո րե լու իր ոճ, ո րը հեն վում է ի նք նու րույն 
մտա ծո ղու թյան և ոչ թե ու սում նա կան 
նյու թի մե խա նի կա կան սերտ ման վրա: 
Այս տե ղից հետ ևում է՝ որ քան ու սու ցիչն 
իր ու ժե րի վրա քիչ է վս տահ, այն քան նա 
բար դույ թա վոր վում է, մտա ծո ղու թյու նը 
դառ նում է կա նո նա կարգ ված, գոր ծու նե ու
թյու նը՝ պահ պա նո ղա կան, ավ տո րի տար: 

Ա պա գա ու սուց չի զգաց մուն քային ակ
տի վու թյան խթա նիչ նե րից մե կը ու սում
նա ռու թյան գոր ծըն թա ցում ստեղ ծա գոր
ծա կանո րո նո ղա կան ի նք նա տիպ ձևե րի 
օգ տա գոր ծումն է: 

Ըստ հո գե բան նե րի՝ մար դու զգաց մուն
քային ակ տի վու թյու նը սեր տո րեն ա ռնչ
վում է նրա ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան ակ
տի վու թյա նը: Այս մո տե ցու մը են թադ րում է 
ու սա նո ղի՝
• ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն 

վա րե լու կա րո ղու թյան մա կար դա կի 
ո րո շում՝ ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րի, մաս նա գի տա կան դիր քո
րո շում նե րի, մաս նա գի տա կան ան

հա տա կան ո ճի ձևա վոր վա ծու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա տա
կով,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան և 
կրե ա տի վու թյան հիմ նա կան բա ղադ
րիչ նե րի՝ որ պես նրա մաս նա գի տա
կան նվա զա գույն կար ևոր ո րակ նե րի 
ձևա վո րում,

•  նո րա րա րա կան փոր ձի, ար դի ա կան 
սկզ բունք նե րի և մե թոդ նե րի ու սում
նա սիր ման ու վեր լուծ ման հա մար ան
հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի ձեռ բե րում և 
կա րո ղու թյուն նե րի մշա կում:

 Տար րա կան դպ րո ցի ու սուց չի մաս
նա գի տա կան և ան ձնային պատ րաստ
վա ծու թյա նը նպաս տում են տար րա կան 
կր թու թյան ման կա վար ժու թյուն և մե թո
դի կա ներ բաժ նում դա սա վանդ վող բո լոր 
ա ռար կա նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան բազ մա կող
մա նի «ու ղեկ ցում» ու սում նա ռու թյան բո լոր 
տա րի նե րի ըն թաց քում: 

Բ նա կա նա բար, ու սու ցիչ նե րի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում հայե ցա կար
գային նոր մո տե ցում նե րի, կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան ու ձևե րի ներդ րու մը 
նպաս տում է ան ձնայինմաս նա գի տա
կան ա ռա վել ար դյու նա վետ խն դիր նե
րի լուծ մա նը, ա պա գա ման կա վարժ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի, 
ի նք նադրս ևոր ման կա րիք նե րի բա վա րար
մա նը, պրո ֆե սի ո նալ կոմ պեն տեն տու թյան 
ձևա վոր մա նը:

« Մայ րե նի ի տար րա կան ու սուց ման մե
թո դի կա» բու հա կան դա սըն թա ցի շր ջա
նա կում ի րա կա նաց վող դա սա խո սու թյուն
նե րի և լա բո րա տոր պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ մենք ձգ տում ե նք մշ տա պես 
գոր ծա ծե լու ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս
նակ ցու թյունն ա պա հո վող խթա նիչ ներ: 
Դրանք ոչ մի այն ձեռք բե րած ու սում նա
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կան նյու թի ամ փոփ մա նը նպաս տող փոխ
գոր ծուն մե թոդ ներ են, այլև տե սա կան 
եզ րա կա ցու թյուն նե րի, ամ փո փող դա տո
ղու թյուն նե րի ի նք նու րույն ձևա կերպ մա նը 
տա նող տա րաբ նույթ վար ժանք ներ են, 
ո րոնց ժա մա նակ ա պա հով վում է զգաց
նուն քային ա զատ մթ նո լորտ, ակ տիվ մաս
նակ ցու թյուն և բարձր ը մբռ նո ղա կա նու
թյուն: Զգաց մուն քային այս խթա նիչ նե րը 
ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի և վար ժանք նե
րի բո վան դա կու թյան միջև ա ռա ջաց նում 
են կա յուն զու գոր դում ներ, ո րոնք ոչ մի այն 
նպաս տում են յու րաց րած տե սու թյու նը 
պրակ տի կային կա պե լուն, այլև ի նք նու
րույն եզ րա կա ցու թյուն նե րի ու դա տո ղու
թյուն նե րի հան գե լուն: 

Այդ պի սի զգաց մուն քային խթա նիչ ներ 
են «Գ րա վի՛ր ա թո ռը», « Փո խան ցի՛ր նկա րի 
բո վան դա կու թյու նը», «Ան ձե ռո ցիկ», « Կողմ 
– դեմ», « Թի րախ», «Օ դա պա րիկ» և նման 
այլ վար ժանք նե րը, դե րային տա րան պա
տակ ի րադ րային բե մա կա նա ցում նե րը, 
ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը և այլն:

 Դի տար կենք ներ կա յաց ված վար ժանք
նե րից մե կը՝ «Գ րա վի՛ր ա թո ռը»: 

Նպատակը. ու սա նող նե րի մեջ ձևա
վո րել այն հա մոզ մուն քը, որ ու սու ցիչն իր 
ա ռջև դր ված նպա տա կին հաս նե լու հա
մար (թե՛ ու սում նա կան, թե՛ դաս տի ա րակ
չա կան) պի տի նա խա պես ման րա մաս նո
րեն ծրագ րի ոչ մի այն իր ա նե լի քը, խոս քի 
բո վան դա կու թյու նը, այլև նա խա պատ րաս
տի գոր ծու նե ու թյան մի քա նի տար բե րակ՝ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դրանք մի
մյան ցով փո խա րի նե լու հա մար:

Մասնակիցները. ողջ լսա րա նը՝ ան
կախ ու սա նող նե րի քա նա կից:

Կահավորումը. սո վո րա կան լսա րա
նային մի ջա վայր, մի այն ու սա նող նե րի դի
մաց դր ված է մեկ ա թոռ:

Ընթացքը. ա) Դա սա խո սի հրա հան

գով հինգ ու սա նող (ի րենց ը նտ րու թյամբ) 
դուրս են գա լիս լսա րա նից: 

բ) Ու սա նող նե րի ա ռա ջար կու թյամբ 
խմ բից մե կը նս տում է լսա րա նի կենտ րո
նում դր ված ա թո ռին:

Հրահանգ 1 (աթոռին նստած ուսանո ղին).
Դու ա զատ ես քո գոր ծո ղու թյուն նե րի 

մեջ, մի այն ի մա ցի՛ր, որ դր սում կանգ նած 
ու սա նող նե րին հանձ նա րար վե լու է ցան
կա ցած ձևով քե զա նից վերց նե լու ա թո ռը և 
նս տե լու քո տե ղը: Քո ի րա վունքն է՝ ա թոռ 
հանձ նել կամ չհանձ նել. ո րո շու մը քոնն է, 
պահ պա նի՛ր ա թոռդ, ի նչ պես կա րող ես: 

Հրահանգ 2. 
Լ սա րա նին հանձ նա րար վում է լի նել ու

շա դիր, հետ ևել ա թո ռին նս տած և դր սից 
հեր թով ներս ե կող ու սա նող նե րի՝ ի նչ պես 
խոս քին (բա ռա պա շա րին, դի մա խա ղե րին, 
ձայ նին և այլն), այն պես էլ վար քին: Մի ա
ժա մա նակ ու սա նող նե րին հանձ նա րար
վում է ե րկ խո սու թյուն նե րի մեջ չմտ նել վար
ժան քին մաս նա կից եր կու կող մե րի հետ: 
Պար զա պես ան հրա ժեշտ է դի տում նե րի 
ըն թաց քում գրա ռում ներ կա տա րել, ո րով
հետև դրանք հե տո պի տի քն նարկ վեն: 

Լ սա րա նից դուրս ե կած ու սա նող նե
րին դա սա խո սը հայտ նում է, որ լսա րա
նի կենտ րո նում դր ված ա թո ռին նս տած է 
ու սա նող նե րից մե կը (նշ վում է ու սա նո ղի 
ա նու նը): Սա կար ևոր է, ո րով հետև լսա րա
նից դուրս գտն վող ու սա նող նե րը ո րո շում 
կա յաց նե լիս պի տի հաշ վի առ նեն այդ ու
սա նո ղի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Հրահանգ 3. 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րար վում է հեր

թով ներս մտ նել լսա րան և ցան կա ցած 
ճա նա պար հով ա թո ռին նս տած ու սա նո
ղու հուն հա նել ու նս տել նրա տե ղը: Որ պես 
կա նոն, ու սա նող նե րի մեջ պար տա դիր հն
չում է հետ ևյալ հար ցը. 

Կա րո՞ղ ե նք քա շել, հրել և այլն (այ
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սինքն՝ բռ նու թյուն գոր ծադ րել)…
 Պա տաս խան.
Ընտ րու թյու նը ձերն է, դուք ա զատ եք 

ձեր ո րոշ ման մեջ…
Տր վում է 23 րո պե և հանձ նա րար վում, 

որ ը նտր ված տար բե րա կը յու րա քան չյու րը 
պի տի գաղտ նի պա հի, չքն նար կի ըն կեր
նե րի հետ: Այ նու հետև հեր թով ներս են 
մտ նում դր սում կանգ նած ու սա նող նե րը և 
փոր ձում են ա թո ռին նս տած ու սա նո ղին 
հա նել, «գ րա վել» ա թո ռը: Գրե թե միշտ 
նրան ցից ոչ մե կին այդ չի հա ջող վում. 
ա թո ռին նս տած ու սա նո ղը այն չի զի ջում 
ըն կե րո ջը: Հա ջոր դիվ քն նարկ վում է վար
ժան քի ըն թաց քը, մեկ նա բան վում են ել քե
րը և դի տարկ վում լսա րան մտ նող յու րա
քան չյուր ու սա նո ղի քայ լե րը. ին չո՞ւ այդ պես 
ստաց վեց: Ձևա կերպ վում են հետ ևյալ եզ
րա հան գում նե րը.

Ա թո ռին նս տած ու սա նո ղու հին չզի ջեց 
այն, ո րով հետև հենց սկզ բից նա դիր քո
րոշ վեց այդ պես. խա ղա վա րը նրան զգու
շաց րել էր, որ դր սում գտն վող ու սա նող
նե րին հանձ նա րա րե լու է « ցան կա ցած 
ճա նա պար հով ա թո ռը պի տի գրավ վի»: 
Լսա րա նում լի նում են ու շա դիր ու սա նող
ներ, ով քեր նշում են, որ ա թո ռին նս տած 
ու սա նո ղու հին այդ խոս քե րը լսե լիս եր կու 
ձեռ քով ան մի ջա պես ա մուր բռ նում է ա թո
ռը. ո րո շում է ոչ մի դեպ քում չզի ջել:

Եզրակացություն
Երբ որ ևէ հանձ նա րա րու թյուն, ա ռա

ջադ րանք ներ կա յաց վում է բռ նի, պար
տադ րա բար, ան ձն ըմ բոս տա նում է, 
ձևա վոր վում է հա կա սու թյան ո գի, չեն
թարկ վե լու ո րո շում: 

Ին չո՞ւ ներս մտ նող ու սա նող նե րիս ոչ 
մե կին չհա ջող վեց «գ րա վել ա թո ռը»: Ո՞րն 
էր նրանց թույլ տված սխա լը: 

ա) Բո լոր ներս մտ նող նե րը նա խա տե
սել է ին ա թո ռը գրա վե լու մեկ ծրա գիր, մեկ 

մտահ ղա ցում: Եվ ե րբ ա թո ռին նս տած ու
սա նողն ա ռա ջին ի սկ ա ռա ջար կի դեպ քում 
չզի ջեց այն, նրանք ա ռա ջար կե լու ու րիշ 
տար բե րակ չու նե ին, ստիպ ված չշա րու նա
կե ցին հա մո զել:

Եզրակացություն
Թե՛ ու սում նա կան, թե՛ դաս տի ա րակ չա

կան որ ևէ խն դիր լու ծե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է նա խա տե սել նպա տա կին հաս նե լու 
մի քա նի մե թո դա կան տար բե րակ. մե կի 
ձա խող վե լու դեպ քում կա րե լի է փոր ձար
կել մյուս նե րը:

բ) Ա թո ռը «գ րա վել» ցան կա ցող ու սա
նող նե րը ա թո ռին նս տա ծին ա ռա ջար կում 
է ին կեղծ, ան հա մո զիչ պատր վակ ներ, 
խա բում է ին, փոր ձում է ին ստեղ ծել ոչ 
բնա կան ի րադ րու թյուն ներ (Դե կա նը քեզ 
շտապ կան չում է: Հի մա կու շա թափվեմ, 
ե թե թույլ չտաս նս տել և այլն:) Այդ պատ
ժա ռով ա թո ռին նս տած ու սա նո ղու հին 
նրանց չէր հա վա տում, չէր վս տա հում:

Եզրակացություն
Որ ևէ խն դիր լու ծե լու հա մար ա մե նաար

դյու նա վե տը ա ռա ջարկ վող տար բե րակ նե
րի հա մո զիչ, բնա կան, ան կեղծ լի նելն է և 
ա ռա ջարկ վող տար բե րա կի կապ վա ծու
թյու նը սո վո րող նե րի կեն սա փոր ձին: Մի
այն այս դեպ քում ը նտր ված տար բե րա կը 
կա րող է դրա կա նո րեն ազ դել ան ձի ո րոշ
ման վրա: 

Վեր ջում դի տարկ վում են «ա թո ռը գրա
վե լու» փոր ձը հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց
նե լու ու սա նող նե րի ա ռա ջար կած տար բե
րակ նե րը: 

Ինչ պես տես նում ե նք, այս վար ժան քի 
մի ջո ցով ու սա նող նե րը զգաց մուն քային 
ի րադ րու թյուն նե րի օգ նու թյամբ (դ րանք 
հենց խթա նիչ ներն են) հան գե ցին եզ րա
կա ցու թյուն նե րի՝ ի նք նու րույն ան ցնե լով 
դրանց տա նող ճա նա պար հը:

Նշ ված և բազ մա թիվ այլ՝ վե րը նշ ված 
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աշ խա տան քային տար բե րակ նե րի մի ջո
ցով մենք փոր ձում ե նք հաս նել նրան, որ 
ա պա գա ու սու ցիչ նե րը ոչ մի այն ա ռար
կա յա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րեն, այլև 
ու նե նան ման կա վար ժա կան հաս տա տուն 
հա մոզ մունք ներ, կա յուն հա յացք ներ, տե
սա կետ ներ, մո տե ցում ներ: Սրանք կն պաս
տեն, որ հե տա գա յում՝ դա սա րա նի ա ռջև 
կանգ նե լիս, ու սու ցիչ նե րը ոչ թե ա սեն այն, 
ի նչ ի րենց ա սում են ու պար տադ րում, այլ 
այն, ին չի ար դյու նա վե տու թյան մեջ ի րենք 
հա մոզ ված են: Հենց այս հա մոզ մունք ներն 
են, ո րոնք պի տի ձևա վոր վեն բու հում՝ լսա

րա նային ժա մե րի և ման կա վար ժա կան 
տա րաբ նույթ շա րու նա կա կան պրակ տի
կա նե րի մի ջո ցով: 

Այս ա մե նով հան դերձ, մենք ու նենք մի 
հաս տա տուն տե սա կետ. ման կա վար ժա
կան բու հում ըն դա մե նը դր վում է ու սու ցիչ 
դառ նա լու ճա նա պար հի սկիզ բը: Բու հի 
շր ջա նա վարտն ու սու ցիչ է դառ նում դպ
րո ցում՝ գոր ծըն կեր նե րի, դպ րո ցի տնօ րի
նու թյան, վե րա պատ րաս տում նե րի և նպա
տա կային մշ տա դի տար կում նե րի, այ սինքն՝ 
շա րու նա կա կան կր թու թյան շնոր հիվ:
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The Formation of Future Elementary Classroom Teachers’ Pedagogical Convictions 
through Sensitive Stimuli

J. Gyulamiryan

The role of sensitive stimuli in the process of formation of future elementary classroom 
teachers’ pedagogical convictions is observed in the article. The author analyzes the men
tioned basic problem from the aspect of the formation of students’ freedom of mind, high 
degree of selfesteem and selfconfidence.

Формирование педагогических убеждений будущих учителей начальных классов 
с помощью эмоциональных стимуляторов

Дж. Гюламирян

В статье рассматривается формирование педагогических убеждений будущих 
учителей начальных классов с помощью эмоциональных стимуляторов. Автор 
анализирует проблему с точки зрения формирования свободного мышления, высокой 
самооценки и самоуверенности.
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Կր թու թյու նը միշտ ա ռանց քային նշա
նա կու թյուն է ու նե ցել հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման և սո ցի ալտն տե սա կան 
ա ռա ջըն թա ցի հա մար: Ա նընդ հատ վե
րա փոխ վող ու զար գա ցող աշ խար հում 
ա ռա ջադր ված նոր մար տահ րա վեր ներն 
ան մի ջա կա նո րեն ո ւղղ ված են մար դուն, 
ո րի գե րա կա խն դիրն է դառ նում ար ձա
գան քե լու ար տա քին մի ջա վայ րի փո փոխ
վող պայ ման նե րին և լի նե լու մր ցու նակ։ 
Այս տե սա կե տից մեկ ան գամ հիմ նա րար 
կր թու թյուն ստա նալն այլևս բա վա րար 
պայ ման լի նել չի կա րող։ Ո ւս տի և ա ռաջ 
է քաշ վում հա րատև կր թու թյան գա ղա
փա րը, ո րը դր վում է ազ գային կր թա կան 
հա մա կար գե րի վե րա կա ռուց ման և բա րե
փո խում նե րի հիմ քում:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գի տե լի քա հենք տն տե սու թյան ձևա վո րու
մը հիմն ված է մարդ կային ռե սուրս նե րի, 
հե տա զո տու թյուն նե րի և գի տաին նո վա
ցի ոն գոր ծու նե ու թյան շա րու նա կա կան 
զար գաց ման վրա, ո րի հիմ քը հա րատև 
կր թու թյան զար գա ցու մը և դրա գործ նա
կան կի րա ռու թյան ռազ մա վա րա կան ու 
ի րա վա կան հիմ քե րի ստեղ ծումն է: 

Հա րատև կր թու թյան են թա տեքս տում 
Հա յաս տա նի կր թու թյան հա մա կար գը 
հիմն վում է եր կու սյու նե րի վրա՝ ֆոր
մալ կր թա կան հա մա կարգ և լրա ցու ցիչ 
կրթու թյուն, վեր ջինն էլ ի րա կա նաց վում է 
ոչ ֆոր մալ կամ ին ֆոր մալ ձևա չա փե րով: 

Ֆոր մալ կր թու թյան հա մա կար գը 
կար գա վոր վում է «Կր թու թյան մա սին» 
օ րեն քով (ըն դուն վել է 14.04.1999 թ.), 
« Հան րակր թու թյան մա սին» օ րեն քով (ըն

դուն վել է 10.07.2009 թ.), « Նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) 
և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան»  
օ րեն քով (ըն դուն վել է 08.07.2005 թ.), 
« Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա
գի տա կան կր թու թյան»  օ րեն քով (ըն դուն
վել է 14.12.2004 թ.) և մի շարք ի րա վա կան 
ակ տե րով:

Ի տար բե րու թյուն ֆոր մալ կր թա կան 
հա մա կար գում ի րա կա նաց վող բա րե փո
խում նե րի՝ լրա ցու ցիչ կր թու թյան դաշ տը 
կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը նոր ձևա
վոր ման փու լում է:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հա
րատև կր թու թյան գա ղա փա րը և կար
ևո րու թյու նը Հա յաս տա նի կր թա կան 
հա մա կար գում զգա լի ո րեն կար ևոր վել 
են վեր ջին տա րի նե րին, այն եվ րո պա
կան կա ռույց նե րի կող մից վա վե րաց վել 
է տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
մի շարք մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով: 
Հա րատև կր թու թյու նը կար ևոր վել է Եվ րո
պայի խորհր դի, Լի սա բո նի և Ստոկ հոլ մի 
հան դի պում նե րի և Ֆի ե րայի եվ րո պա կան 
խորհր դակ ցու թյան կո մյու նի կե ում նշ ված 
հա տուկ հանձ նա րա րա կա նում1:  

 Լի սա բո նի և Ստոկ հոլ մի Կո մյու նի կե նե
րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը հաս տա տում են 
հա րատև կր թու թյու նը որ պես ո ղջ կյան քի 
ըն թաց քում ի րա կա նաց վող ցան կա ցած 
տե սա կի կր թա կան գոր ծըն թաց, ո րի նպա
տակն է կա տա րե լա գոր ծել գի տե լիք նե րը, 
ու նա կու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը՝ ան
ձնա կան, քա ղա քա ցի ա կան, սո ցի ա լա կան 

1  Lisbon and Stockholm Communications, March 2000.

ԱԻԴԱ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱՏԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ԵՎ 
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
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և կամ աշ խա տան քային նկա տա ռում նե
րով:

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա
մա տեղ կո մյու նի կե ում տր ված ա վե լի լայն 
սահ մա նու մով հա րատև կր թու թյու նը չի 
սահ մա նա փակ վում մի այն տն տե սա կան 
ի մաս տով կամ էլ մի այն որ պես մե ծա
հա սակ նե րի կր թու թյուն. այն ը նդ գր կում 
է կր թու թյու նը ման կա պար տե զից մինչև 
հետ թո շա կային տա րի քը՝ նե րա ռե լով 
կա նո նա կարգ ված(ֆոր մալ), ոչ կա նո նա
կարգ ված(ոչ ֆոր մալ) և ի նք նա բուխ (ին
ֆոր մալ) կր թու թյան ո ղջ հա մա կար գը: Կո
մյու նի կեն ա ռա ջար կու թյուն ներ էր ա նում 
հա րատև կր թու թյու նը եվ րո պա կան կր թա
կան դաշ տում ներդր ման ո ւղ ղու թյամբ, ո րի 
նպա տակն էր քա ղա քա ցի նե րին նա խա
պատ րաս տել գի տե լիք նե րի վրա հիմն ված 
հա սա րա կու թյան մար տահ րա վեր նե րին 
դի մա կայե լու, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց նե
լու Եվ րա մի ու թյան ան դամ և ան դա մակ
ցե լու թեկ նա ծու ե րկր նե րի ձգ տում նե րը` 
լի նե լու ա վե լի ծաղ կուն, ի նք նա բավ, հան
դուր ժող և ժո ղովր դա վա րա կան1:

 Հա մա ձայն « Հա րատև կր թու թյուն hու
շագ րի»2 հա րատև կր թու թյան հա մար հա
վա սա րա պես կար ևոր և փոխ կա պակց ված 
նպա տակ ներն են թե՛ ակ տիվ քա ղա քա ցի
ներ դաս տի ա րա կե լը և թե՛ աշ խա տա տե
ղեր ա պա հո վե լը: Փաս տա թուղ թը ա ռա
ջադ րում է մի շարք հիմ նախն դիր ներ, 
ո րոնք կի րա կա նաց վեն հա րատև կր թու
թյան ի րա գործ մամբ, այն է` կեր տել ի նք
նա բավ հա սա րա կու թյուն` ո րա կյալ կր թու
թյան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով 
բո լո րի հա մար, հա մա պա տաս խա նեց նել 
կր թու թյան և ու սուց ման տրա մադր ման 

1  Making the European Area of Lifelong Learning a Re-
ality, para. 1.4.
2  ‘A Memorandum on Lifelong Learning’, Commission 
Staff Working Paper, Brussels, 30.10.2000, SEC(2000) 
1832 par. 5

ձևե րը այն պես, որ մար դիկ կա րո ղա նան 
ը նդ գրկ վել դրա նում ի րենց ո ղջ կյան քի 
ըն թաց քում, հաս նել կր թու թյան ու ո րա կա
վոր ման ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րի` 
հա մա պա տաս խա նե լու աշ խա տա շու կայի 
փո փոխ վող պա հանջ նե րին, քա ջա լե րե լու 
և նա խա պատ րաս տե լու մարդ կանց ա վե լի 
ակ տիվ մաս նակ ցե լու սո ցի ա լա կան և քա
ղա քա կան կյան քի բո լոր մա կար դակ նե
րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րին: 

Հու շա գի րը վեր է հա նել հա րատև կր
թու թյան ամ բող ջա կան և ը նդ գր կուն ռազ
մա վա րու թյան 6 ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու
ցիչ նե րը՝

 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ոչ մի այն ո րո
շում կա յաց նե լու մա կար դակ նե րում (օր.` 
ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և տե ղա
կան), այլև իշ խա նու թյուն նե րի և կր թա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի (դպ
րոց ներ, մաս նա գի տա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ և այլն), գոր ծա րար 
ո լոր տի և հա սա րա կա կան գոր ծըն կե րու
թյան, տե ղա կան մի ա վո րում նե րի, մի ջին 
մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյան ծա ռա
յու թյուն նե րի, հե տա զո տա կան կենտ րոն
նե րի միջև:

Կր թու թյան պա հան ջար կի ըն կա լում 
գի տե լիք նե րի վրա հիմն ված հա սա րա կու
թյու նում, ին չը թույլ կտա վե րա սահ մա նե
լու ան հրա ժեշտ հիմ նա կան հմ տու թյուն նե
րը` ի նչ պես, օ րի նակ, տե ղե կատ վա կան և 
հա ղոր դակ ցա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի 
նե րա ռու մը: Այս ո ւղ ղու թյամբ վեր լու ծու
թյուն նե րը պետք է ը նդ գր կեն աշ խա տա
շու կայի ա ռա ջի կա յում տե սա նե լի զար գա
ցում նե րը:

 Հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի տրա
մադ րում` նե րա ռե լով կր թու թյան ո լոր տում 
հա սա րա կա կան և մաս նա վոր ներդ րում
նե րի է ա կան աճ: Հաշ վի է ա ռն ված ոչ 
մի այն է ա պես ա ճող պե տա կան բյու ջեն, 
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այլև առ կա մի ջոց նե րի ար դյու նա վետ տե
ղա բաշ խու մը և ներդ րում նե րի նոր ձևե րի 
քա ջա լե րու մը: Կադ րե րի պատ րաստ ման 
հա մար կա տար ված ներդ րու մը տն տե
սու թյան մեջ կար ևոր է բո լոր տե սա կետ
նե րից` հմ տու թյուն նե րի պա կա սը կամ 
դրանց բա ցա կա յու թյու նը կա րե լի է հա վա
սա րեց նել գոր ծազր կու թյան հետ: 

Ընդ լայ նել կր թու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու
նը` դրանք դարձ նե լով ա վե լի տե սա նե լի, 
ա ռա ջար կե լով նոր հնա րա վո րու թյուն ներ 
և վե րաց նե լով մատ չե լի ու թյան ար գելք
նե րը, օ րի նակ` բա ցե լով ա վե լի շատ տե
ղա կան կր թա կան կենտ րոն ներ: Հա տուկ 
ջան քեր են ան հրա ժեշտ այս ա ռու մով 
տար բեր խմ բե րի հա մար, օ րի նակ` էթ նիկ 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի, հաշ ման դամ նե
րի կամ գյու ղա կան շր ջան նե րում ապ րող 
մարդ կանց հա մար:

 Կեր տել կր թա կան մշա կույթ՝ բարձ
րաց նե լով կր թու թյան հե ղի նա կու թյու նը 
և ար ժե քը` ստեղ ծե լով ու սա նե լու շար ժա
ռիթ ներ այն մարդ կանց մոտ, ով քեր վե րա
պա հո րեն են մո տե նում կր թու թյուն ստա
նա լուն: 

Բա րե լավ ման ձգ տում ո րա կի վե
րահսկ ման և ա ռա ջըն թա ցի չա փո րո շիչ
նե րի ներդր ման մի ջո ցով: Կոնկ րետ դեպ
քե րում պայ ման ներ պետք է ստեղծ վեն 
չա փո րո շիչ նե րի, ու ղե ցույց նե րի և մե խա
նիզմ նե րի մշակ ման հա մար, ո րի մի ջո ցով 
ձեռք բե րում նե րը կա րող են ճա նաչ վել և 
գնա հատ վել1: 

Եվ րո պայի խորհր դի և Եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից նա խագծ ված քա
ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
կար ևոր վում են 3 հիմ նա կան նպա տակ. 

1  ‘A Memorandum on Lifelong Learning’, Commission 
Staff Working Paper, Brussels, 30.10.2000, SEC(2000) 
1832 par. 10

ո րա կը, մատ չե լի ու թյու նը, կր թու թյան և 
ու սուց ման հա մա կար գե րի հա սա նե լի ու
թյու նը ա վե լի լայն հա սա րա կա կան խմ
բե րի հա մար: 

Հա րատև ու սում նա ռու թյան ծրագ
րի նպա տակ նե րը սահ ման ված են նաև 
Եվ րա խորհր դա րա նի No 1720/2006/EC 
Հոդ ված 1ո ւմ և 2006 թ. նոյեմ բե րի 6ին 
ստեղծ ված հա րատև ու սում նա ռու թյան 
ո լոր տի2 գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րում, 
ո րի նպա տակն է հա րատև ու սում նա ռու
թյան մի ջո ցով նպաս տել Եվ րո պա կան մի
ու թյան զար գաց մա նը` որ պես ա ռա ջա դեմ 
կրթ ված հա սա րա կու թյան՝ տն տե սա կան 
կա յուն զար գաց մամբ, ա վե լի շատ ու լավ 
աշ խա տանք նե րով ու ա ռա վել ը նդ լայն ված 
սո ցի ա լա կան հա մախմբ վա ծու թյամբ, և 
ո րն ա պա հո վում է ա պա գա սե րունդ նե րի 
հա մար շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պան
վա ծու թյուն: 

ԵՄ 20203 ռազ մա վա րու թյու նում hա
րատև ու սում նա ռու թյան ծրագ րի ա ռաջ
նա հերթ նպա տա կը կր թու թյան և ու
սուց ման ներդր ման ամ րապն դումն է՝ 
կենտ րո նա նա լով գի տե լիք նե րի ա ճի վրա, 
ա պա հո վե լով մարդ կանց հա րատև ու սում
նա ռու թյան ո րա կա վո րում նե րի բարձ րաց
ման մատ չե լի ու թյու նը՝ « Նոր hմ տու թյուն
նե րին նոր աշ խա տանք նե րի հա մար»4 
տի րա պա տե լու նպա տա կով: Հա րատև 
ու սում նա ռու թյան ծրա գի րը ա ջակ ցում է 
կր թու թյան ու ու սուց ման ո լոր տում եվ րո
պա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց

2   Եվրոպական պառլամենտի ու խորհրդի որոշում, 
համար 1720/2006/EC, 15 նոյեմբեր, 2006 թ.: 
3   Եվրոպայի հանձնաժողով 2020, Ռազմավարություն 
խելացի, կայուն ու ընդգրկուն աճի համար:
4  Եվրախորհրդարանի,  տարածքների  տնտե սա
գի տա կան  և  սոցիալական  եվրո պա կան  կո մի տեի 
հայ տա րարագիր՝  Նոր  հմտու թյուն ներ  նոր  աշ
խա տանքների  համար,  աշ խա տաշուկայի  հմտու
թյուն ների  կարիքների  հա մա պա տաս խա նե ցում: 
COM(2008) 868 final, Brussels.
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մա նը: Հա մա կարգ ման բաց մե թոդ նե րի 
մի ջո ցով ան դամ ե րկր նե րի նպա տակն 
է ի րա կա նու թյուն դարձ նել հա րատև ու
սում նա ռու թյունն ու շար ժու նա կու թյու
նը` մշա կե լով հա րատև ու սում նա ռու թյան 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը, զար գաց նե լով 
ո րա կա վոր ման շր ջա նակ նե րը և չա փո րո
շիչ նե րը՝ կր թու թյան ա վե լի ճկուն ու ղի ներ 
ստեղ ծե լու հա մար, խթա նել Եվ րո պայի 
բո լոր սո վո րող նե րի, ու սու ցիչ նե րի ու դա
սա վան դող նե րի ու սուց ման շար ժու նա կու
թյու նը:

 Բա րե լա վել կր թու թյան և ու սուց ման 
ո րակն ու ար դյու նա վե տու թյու նը` հնա
րա վո րու թյուն տա լով բո լոր սո վո րող նե
րին ձեռք բե րել ի րենց աշ խա տու նա կու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ հիմ նա կան 
ու նա կու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, այդ 
թվում`« նոր հմ տու թյուն ներ նոր աշ խա
տանք նե րի հա մար» նա խա ձեռ նու թյան 
մի ջո ցով: Ա պա հո վել ո րա կյալ դա սա վան
դում և դա սա վան դող նե րի ու սու ցում և 
ա վե լաց նել կր թու թյան ու ու սուց ման բո լոր 
մա կար դակ նե րի գրավ չու թյու նը: 

Խ թա նել ա նա չա ռու թյու նը, սո ցի ա լա
կան հա մախմբ վա ծու թյու նը և ակ տիվ քա
ղա քա ցի ու թյա նը՝ բարձ րո րակ տար րա
կան կր թու թյան թե րու թյուն ներն ո ւղ ղե լով 
ա վե լի նպա տա կային և նե րա ռա կան կր
թու թյանն ա վե լաց նել ստեղ ծա գոր ծա կան 
միտ քը և նո րա րա րու թյուն նե րը կր թու թյան 
ու ու սուց ման բո լոր մա կար դակ նե րում` 
խթա նե լով ա ռանց քային հմ տու թյուն նե րի 
ձեռք բե րու մը և հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ 
հաս տա տե լով ա վե լի լայն հար թակ նե
րում` մաս նա վո րա պես բիզ նե սում, դարձ
նել կր թա կան ու ու սուց ման հաս տա տու
թյուն ներն ա վե լի բաց և աշ խա տան քային 
շու կային ու հա սա րա կու թյա նը հա մա պա

տաս խան1: 
Ամ փո փե լով վե րոն շյալ փաս տաթղ

թե րում ամ րագր ված դրույթ ներն ա ռա
վել լայն և ը նդ հա նուր ա ռու մով՝ հա րատև 
կր թու թյու նը սահ ման վում է որ պես վաղ 
ման կու թյու նից մինչև խոր ծե րու թյուն շա
րու նակ վող մշ տա կան գոր ծըն թաց, ո րը 
նպա տա կաուղղ ված է կյան քի ցան կա ցած 
փու լում և ցան կա ցած ձևով (կա նո նա
կարգ ված, ոչ կա նո նա կարգ ված, ի նք նա
բուխ) նոր գի տե լիք ներ, ու նա կու թյուն ներ 
և հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լուն և դրանք 
զար գաց նե լուն` ը նդ լայ նե լով մար դու ան
ձնա կան զար գա ցու մը, աշ խա տան քային 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րում հիմ նա
կա նում կի րառ վում է հա րատև կր թու թյուն 
տեր մի նը, սա կայն ժա մա նա կա կից գրա
կա նու թյան մեջ օգ տա գործ վում են այլ 
տեր մին ներ, ո րոնք բո վան դա կային ա ռու
մով ու նեն նույն նշա նա կու թյու նը: Դրան
ցից ե ն՝ « մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյուն», 
« շա րու նա կա կան կր թու թյուն», « հե տա գա 
կր թու թյուն», « նո րաց վող կր թու թյուն», 
«կր թու թյուն ո ղջ կյան քի ըն թաց քում» 2:

« Մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյուն» տեր
մինն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում է ան
դրա գո գի կա հաս կա ցու թյան հետ, ո րն 
ան դրա դառ նում է մե ծա հա սակ նե րի կր
թու թյան ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե
րին, ո րոնք վե րա բե րում են գի տա մե թո դա
կան և կադ րային ա պա հո վա ծու թյա նը այս 
ո լոր տում: Կար ևո րե լով ան դրա գո գի կան 
որ պես գի տա կան ար տա հայտ ման գոր
ծիք՝ կա րե լի է հաս տա տել, որ մե ծա հա սակ
նե րի կր թու թյան ֆե նո մե նը բա վա կա նին 

1    Խորհրդի  եզրակացություն,  12  մայիս,  2009  թ. 
կրթու թյան  ու  ուսուցման  եվրոպական  հա մա գոր
ծակ ցության  ռազմավարության  մասին  (‘ET  2020’), 
(2009/C119/02): 
2   ОСНОВЫ АНДРАГОГИКИ՛, И. А.  Колесниковой, 
Москва ACADEMA, 2007, 167с.
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հս տակ սահ ման ված և ամ բող ջո վին նկա
րագր ված է որ պես ու սում նա սի րու թյան 
տե ղա կան և ար տա սահ մա նյան գրա կա
նու թյան հա տուկ օբյեկտ: Մինչ դեռ տեխ
նո լո գի ա կան ա ռու մով մե ծա հա սակ նե րի 
կր թու թյու նը կա րիք ու նի լուրջ տե սա կան 
հիմ նա վոր ման1:

 Հա յաս տա նում կր թու թյան ո լոր տում 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա
կան սկզ բուն քը կր թու թյան շա րու նա կա
կա նու թյան գա ղա փարն է, ին չը դիտ վում 
է որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րն ա նընդ հատ 
կր թու թյան մի ջո ցով ա պա հո վում է ան ձի 
զար գա ցու մը, և դրա հա մար կար ևոր նա
խա պայ ման են ի րա վա կան դաշ տում առ
կա մի շարք օ րենք ներ, հայե ցա կար գեր, 
ռազ մա վա րու թյուն ներ, ո րոնք կար գա վո
րում են հա րատև կր թու թյան ո լոր տը կամ 
պա րու նա կում են Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ֆոր մալ և ոչ 
ֆոր մալ կր թու թյան խն դիր նե րին վե րա բե
րող մի շարք դրույթ ներ:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
մի ջազ գային կա ռույց նե րի միջև ստո
րագր ված փաս տաթղ թե րում ան հրա ժեշտ 
ան դրա դարձ է կա տար վում հա րատև կր
թու թյան հար ցե րին` դրանք դի տար կե լով 
նաև լրա ցու ցիչ կր թու թյան և մե ծա հա սակ
նե րի կր թու թյան հա մա տեքս տում:

2005 թ. մայի սի 19ին ստո րագր վեց 
Բո լո նի այի ան դամ ե րկր նե րի կր թու թյան 
նա խա րար նե րի Բեր գե նի կո մյու նի կեն, 
և այս պի սով՝ Հա յաս տա նը պաշ տո նա
պես մի ա ցավ Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցին՝ 
ստանձ նե լով պա տաս խա նատ վու թյուն` 
մինչև 2010 թ. ա վար տել Բո լո նի այի գոր
ծըն թա ցի հիմ նա կան սկզ բունք նե րի ի րա
կա նա ցումն ը ստ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա ռան ձին ո ւղ ղու թյուն նե րի և մաս դառ նալ 

1   Основы андрагогики, И. А. Колесниковой, Москва 
ACADEMA, 2007, 167 с.

կազ մա վոր վող Եվ րո պա կան բարձ րա գույն 
կր թա կան տա րած քի (Ե ԲԿՏ): 

Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի հիմ նա սյու
նե րից է հա րատև կր թու թյու նը, ո րի հիմ
նա կան նպա տա կը հա սա րա կու թյան կր
թա կան պա հանջ մուն քի բա վա րա րումն է, 
մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման ա նընդ
հատ բարձ րա ցու մը, մար տահ րա վեր նե
րին դի մա կայե լու կա րո ղու թյան զար գա
ցու մը:

 Շա րու նա կե լով մի ջազ գային հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ո լոր տում փոր ձա ռու
թյուն ու նե ցող եվ րո պա կան կա ռույց նե րի 
հետ՝ Հա յաս տա նում տար բեր ժա մա նա
կա հատ վա ծում ըն դուն վում են հա րատև 
կր թու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ ներ հան
դի սա ցող շա րու նա կա կան և լրա ցու ցիչ կր
թու թյանն ա ռնչ վող փաս տաթղ թեր:

1999 թ. Ազ գային ժո ղո վի կող մից ըն
դուն ված «Կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րենքն 
իր մեջ նե րա ռում է կր թու թյան ո լոր տի 
կա ռա վար ման, ֆի նան սա վոր ման և մե
թո դա կան ա պա հով ման հիմ նա կան մո
տե ցում ներն ու սկզ բունք նե րը, սա կայն 
օ րեն քի մի այն 26րդ հոդ վածն է ի մաս
տային ա ռու մով վե րա բե րում լրա ցու ցիչ 
կր թու թյա նը, հա մա ձայն ո րի՝ «1. լրա ցու
ցիչ կր թա կան ծրագ րերն ի րա կա նաց վում 
են քա ղա քա ցի նե րի և հա սա րա կու թյան 
կր թա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա
րար ման նպա տա կով: Մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան յու րա քան չյուր մա կար դա կի 
շր ջա նա կում լրա ցու ցիչ կր թու թյան հիմ
նա կան խն դիրն ան ձի մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վոր ման ա նընդ հատ բարձ րա ցումն 
է: 2. Լրա ցու ցիչ կր թու թյունն ի րա կա նաց
վում է հան րակր թա կան, մաս նա գի տա
կան և լրա ցու ցիչ կր թու թյան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև ան
հա տա կան ման կա վար ժա կան գոր ծու նե
ու թյան մի ջո ցով, ո րի կար գը սահ մա նում 
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է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյու նը»:

2004 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան նախ նա կան (ար հես
տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան և ու սուց ման ռազ մա վա րու թյու
նը», հա մա ձայն ո րի՝ մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան և ու սուց ման որ ևէ հա մա կարգ 
այլևս չի կա րող ու սա նող նե րին տալ այն
պի սի կր թու թյուն, ո րը կա պա հո վի աշ խա
տան քի կամ ե կամ տի հե ռան կար ներ ո ղջ 
կյան քի հա մար, ի սկ շա րու նա կա կան և 
եր բեք չդա դա րող ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը բե րում է մարդ կային ռե սուրս նե րի 
նո րաց ման և ո ղջ կյան քի ըն թաց քում ու
սուց ման բո վան դա կու թյան ա դապ տա ցի
այի, ո րը որ պես ը նդ հա նուր գա ղա փար՝ 
կա րող է կազ մել մաս նա գի տա կան կր
թու թյան, սկզբ նա կան ու շա րու նա կա կան 
մաս նա գի տա կան ու սուց ման են թա հա
մա կարգ: Ե րի տա սարդ նե րի սկզբ նա կան 
կր թա կան փու լը պետք է հա ջորդ վի ֆոր
մալ և ոչ ֆոր մալ մաս նա գի տա կան կր թու
թյան և սկզբ նա կան ու շա րու նա կա կան 
ու սուց ման և վե րա պատ րաստ ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյամբ, 
ո րոնք ար դյու նա վե տո րեն կապ ված են 
աշ խա տան քային շու կայի և ար տադ րու
թյան հետ՝ ձևա վո րե լով այ լընտ րան քային 
հե ռան կար ներ: Այս հա մա կար գը ա կն հայ
տո րեն ար դյու նա վետ է ե րկ րի աշ խա տան
քային շու կան ո րա կյալ մաս նա գետ նե րով 
ա պա հո վե լու տե սան կյու նից, և դրա ներդ
րու մը պետք է դիտ վի որ պես ե րկ րի ՄԿՈՒ 
հա մա կար գի զար գաց ման ռազ մա վա րա
կան նպա տակ: 

2004 թվա կա նին Ազ գային ժո ղո վի 
կող մից ըն դուն վեց « Բարձ րա գույն և հետ
բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով կար գա վոր վում 

է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բարձ
րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա
կան կր թու թյան հա մա կար գի գոր ծու նե
ու թյու նը՝ ո րո շա կի ո րեն ան դրա դառ նա լով 
նաև շա րու նա կա կան կր թու թյա նը, մաս
նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րաց մա
նը և վե րա պատ րաստ մա նը: 

Օ րեն քում լրա ցու ցիչ կր թու թյան ո րոշ 
սկզ բունք ներ ներ կա յաց ված են որ պես 
մաս նա գի տա կան կր թու թյան հիմ քի վրա 
հիմ նա կան կր թա կան ծրագ րե րից դուրս 
մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը կա տա րե լա
գոր ծող, մաս նա գի տա կան վե րաո րա կա
վո րումն ա պա հո վող, ա նընդ հատ լրաց նող 
լրա ցու ցիչ կր թու թյուն: Օ րեն քի հա մա ձայն՝ 
բու հե րի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա
նում նե րը լրա ցու ցիչ կր թա կան ծրագ րե րով 
կա րող են ի րա կա նաց նել վե րա պատ րաս
տում և մաս նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման 
բարձ րա ցում:

2005 թ. ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 
ըն դուն վեց «ՀՀ նախ նա կան (ար հես տա
գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը: Այս տեղ 
ա ռա ջին ան գամ օ րենսդ րո րեն օգ տա
գործ վեց « Մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյուն» 
տեր մի նը: Այս օ րեն քով նա խա տես վում է 
այլ կր թա կան ծրագ րե րի հետ մեկ տեղ մե
ծա հա սակ նե րի կր թու թյուն ի րա կա նաց նել 
նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 

Հիմք ըն դու նե լով «ՀՀ նախ նա կան 
(ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա
գի տա կան կր թու թյան և ու սուց ման ռազ
մա վա րու թյու նը»՝ 2005 թ. վեր ջին ՀՀ 
կա ռա վա րու թյու նը հա վա նու թյան ար ժա
նաց րեց « Մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյան 
հայե ցա կար գը և ռազ մա վա րու թյու նը»: 

2006 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
հա վա նու թյան ար ժա նա ցած «ՀՀ ոչ ֆոր
մալ կր թու թյան հայե ցա կար գով» սահ
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ման վում և կար գա վոր վում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ոչ ֆոր մալ կր թու
թյան ի րա վա կան և կազ մա կեր պա կան 
հիմ նա կան դրույթ նե րը և ո ւղ ղու թյուն նե րը:

 2007 թ. ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի նա խա
ձեռ նու թյամբ մշակ վեց և քն նարկ ման ներ
կա յաց վեց « Մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րը, սա
կայն, լրամ շա կում նե րի ա ռա ջար կով հան
վեց քն նար կում նե րից։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րը թվարկ ված 
ի րա վա կան ակ տե րը կամ ռազ մա վա
րա կան փաu տաթղ թե րը բա վա րար չԷ ին 
Հա յաս տա նում հա րատև կր թու թյան ո լոր
տը կար գա վո րող քա ղա քա կա նու թյունն 
ար դու նա վետ մշա կե լու և ի րա կա նաց նե
լու հա մար, և 2009 թ. ՀՀ կա ռա վա րու
թյան կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ 
« Հայե ցա կարգ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում ցկյանս ու սում նա ռու թյան», 
ո րը հիմք հան դի սա ցավ 2011 թվա կա նի 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լրա ցու
ցիչ և շա րու նա կա կան կր թու թյան մա սին 
ազ գային զե կույ ցի» և « Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան լրա ցու ցիչ և շա րու նա կա
կան կր թու թյան 20142017 թթ. ռազ մա վա
րու թյան հա մար»:

 Վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի, վեր լու ծու թյուն
նե րի և մշակ ված փաս տաթղ թե րում վեր 
հան ված խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա
կով ի րա կա նաց ված բա րե փո խում նե րից է 
2014 թվա կա նի հու նի սի 21ին «Կր թու թյան 
մա սին» օ րեն քում կա տար ված փո փո խու
թյուն նե րը, ո րի 3րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
լրաց մամբ ամ րագր վե ցին հա րատև, ֆոր
մալ, ոչ ֆոր մալ և ին ֆոր մալ, ի նչ պես նաև 
լրա ցու ցիչ կր թու թյան սահ մա նում նե րը: 

Շա րու նա կա կան կր թու թյան ո լոր տի 
բա րե փոխ ման հա ջորդ կար ևոր քայ լը 
կլի նի ի րա վա կան դաշ տի կար գա վոր

ման ար դյունք հան դի սա ցող «Լ րա ցու ցիչ 
կր թա կան ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման և 
ի րա կա նաց ման կար գի» և «Ոչ ֆոր մալ և 
ին ֆոր մալ ու սուց ման ար դյունք նե րի գնա
հատ ման և ճա նաչ ման կար գի» նա խագ
ծե րի ըն դու նու մը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մից: 

Վե րոն շյալ կար գե րի բա ցա կա յու թյու նը 
շա րու նա կա կան կր թու թյան առ կա հիմ
նա կան, կար ևոր խն դիր նե րից է ոչ մի
այն Հա յաս տա նի կր թու թյան կա ռա վար
ման հա մա կար գում, այլև եվ րո պա կան 
մի շարք ե րկր նե րում, ո րի ար դյունքն է 
Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում 
« Նա խըն թաց ու սուց ման ար դյունք նե րի 
ճա նաչ ման» խմ բի գոր ծու նե ու թյու նը՝ ո ւղղ
ված վե րոն շյալ հար ցի կար գա վոր մա նը 
ամ բողջ եվ րո պա կան բարձ րա գույն կր թա
կան տա րած քում1:

1   The European Higher Education Area in 2012, Bologna 
Process Implementation Report, para. 6.5
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Concept And Legal Basis Of Lifelong Learning
A. Tigranyan

A number of international documents are presented in the article, which describe the 
goal of lifelong learning, definitions and terminology of the field. It reflects lifelong learning 
legislation of Armenia and brings up relevant legal issues.

Концепция и правовые основы обучения  
на протяжении всей жизни

А. Тигранян

В статье представлен ряд международных документов, в которых определены 
сущность и цель непрерывного образования, а также другие понятия, относящиеся к 
данной сфере. Здесь отражены основные положения правового поля, регулирующего 
область обучения на протяжении всей жизни в РА, выявлены проблемы в области 
законодательство.
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 Հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող 
փո փո խու թյուն նե րից ան մասն չի կա րող 
մնալ դպ րո ցը: Հա սա րա կա կան նոր հա
րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման պայ ման
նե րում այլ ո րակ է ստա նում այդ հա սա րա
կու թյան քա ղա քա ցին. նա պետք է ու նե նա 
զար գա ցած սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ, 
ա ռանց ո րոնց ապ րելն ու լի ար ժեք գոր ծելն 
ան հնար է: « Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց
ման ըն թաց քում մենք կա րող ե նք ի րա պես 
կենտ րո նա նալ մի մյանց հետ ար դյու նա
վետ և ստեղ ծա գոր ծա բար աշ խա տել սո
վո րե լու վրա (սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն
ներ)…» (1, 3): 

Ա հա թե ին չու այ սօր կր թա կան ո լոր
տում ար դի ա կան է հա մա գոր ծակ ցային 
ու սուց ման հիմ նախն դի րը: Ի սկ ին չո՞ւ է 
կար ևոր, որ ե րե խա նե րը սո վո րեն մի ա
սին, սո վո րեն ի րա րից… Ի նչ պես ի րա վա
ցի ո րեն նշում է հայտ նի հո գե բան Գ. Ա. 
Ցու կեր մա նը, այլևս ոչ մի ու սու ցիչ չի բա
վա րար վում նրա նով, որ իր սա նե րը կա
րո ղա նում են գրա գետ գրել, տար բե րել 
յամ բը քո րեյից, բա ռի ար մա տը` ա ծան
ցից, ե թե դրա հետ մեկ տեղ նրանք չու նեն 
« սո վո րե լու` ի նք նու րույն նոր գի տե լիք ներ, 
կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ ձեռք 
բե րե լու ու նա կու թյուն» (2, 30): Ա մե նա
լավ դա սագր քե րով և ու սում նաօ ժան դակ 
նյու թե րով ան գամ ա մե նա փոր ձա ռու ու
սու ցի չը չի կա րող ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում բա վա րա րել բո լոր սո վո րող նե րի հե
տաքրք րու թյուն նե րը` ա պա հո վե լով նրանց 
մշ տա կան և ակ տիվ ը նդ գրկ վա ծու թյու նը 
գոր ծըն թա ցին: Այս հար ցում ու սուց չի լա

վա գույն օգ նա կան նե րը հենց ի րենք` ե րե
խա ներն են: Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի 
տա րի քով, հե տաքրք րու թյուն նե րով, մտա
ծո ղու թյամբ ի րեն մոտ մարդ կանց` հա սա
կա կից նե րի հետ շփ վե լու կա րիք, ո րոնց 
հետ ին քը խո սում է « միև նույն (ի րենց) լեզ
վով». կաշ խա տեն մի ա սին, ի րար օգ նե լով` 
կհաս նեն ար դյուն քի, քա նի որ մի ա սին 
լավ է, հե տաքր քիր և ա վե լի հեշտ: 

Իսկ ի նչ պե՞ս սո վո րել մի ա սին սո վո
րել: Այդ կար ևոր նպա տա կի ի րա գործ
ման հա մար ան հրա ժեշտ է նախ և ա ռաջ 
հրա ժար վել « դու դեռ փոքր ես», «ա ռայժմ 
վաղ է», « դու դեռ չես կա րող» և այլ ար
տա հայ տու թյուն նե րից` փո խա րե նը ե րե
խային ներշն չել պա տաս խա նատ վու թյուն 
իր ու սում նա ռու թյան և վս տա հու թյուն սե
փա կան ու ժե րի նկատ մամբ: Պարզ վում է` 
սո վո րող նե րը ա ռա վե լա գույն ի նք նու րույ
նու թյուն ձեռք են բե րում ի րա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում. նրանք ու նեն 
ոչ այն քան գի տե լի քի և տե ղե կու թյուն նե
րի ձեռք բեր ման, որ քան մտա ծո ղու թյան 
մե թոդ նե րի, հա մա գոր ծակ ցային, հա
ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի կա րիք: 
Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է նրանց դնել 
հա մա պա տաս խան ի րադ րու թյուն նե րում, 
որ տեղ կձ ևա վոր վեն ու կզար գա նան ան
հրա ժեշտ ո րակ ներն ու կա րո ղու թյուն նե
րը: 

Օ րի նակ` 4րդ դա սա րա նում մայ րե նի ից 
« Հայ րե նի եր կիր» թե մա տիկ խմ բի (hեղ.՝ 
Դ. Գյուր ջի նյան, Ն. Հե քե քյան) ու սում նա
սիր ման ժա մա նակ կի րա ռե լով խմ բային 
հե տա զո տու թյան մե թո դը` ու սու ցի չը կա

 ԳԱՅԱ ՆԵ ԹՈՎ ՄԱՍՅԱՆ

 ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԱՅԻՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԸ 
ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՆԵՐ ԿԱ ՓՈՒ ԼՈՒՄ
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1. Խմ բե րի ձևա վո րում և թե
մայի ը նտ րու թյուն

Սո վո րող նե րը բա ժան վում են խմ բե րի և ի րենք 
են ը նտ րում ու սումն ա սի րու թյան թե ման, կամ 
ու սու ցիչն ը նտ րում է թե մա ներ, ա պա նոր ձևա
վո րում խմ բեր: 

2. Թիմ ձևա վո րող  վար ժու
թյուն

Երբ խմ բե րը ձևա վոր վում են, ը նտր վում են ու
սումն ա սիր ման թե մա նե րը, ան ցկաց վում է թիմ 
ձևա վո րող վար ժու թյուն:

3. Խմ բային աշ խա տան քի 
պ լա նա վո րում

Սո վո րող նե րը մշա կում են գոր ծո ղու թյուն նե րի 
պլան, ո րո շում են խմ բի ան դամն ե րի պար տա
կա նու թյուն նե րը, ո րո շում են ի րենց աշ խա տան
քի հիմն ա կան ու ղ ղու թյուն նե րը: 

4. Հե տա զո տու թյան ի րա կա
նա ցում

Սո վո րող նե րը փնտ րում են ռե սուրս ներ, հավա
քում են տե ղե կատ վու թյուն: 

5. Ար դյունք նե րի ամ փո փում և 
ներ կա յաց ման  նա խա պատ

րաս տում

 Սո վո րող նե րը վեր լու ծում և գնա հա տում են հա
վա քած տե ղե կատ վու թյու նը: Ո րո շում են կա տա
րած աշ խա տան քի ներ կա յաց ման ձևե րը (պաս
տառ ներ, գծագ րեր, տե սա ֆիլմ և այլն):

6. Հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րի ներ կա յա ցում

Խմ բե րը ներ կա յաց նում են ի րենց աշ խա տանք
նե րը` նա խա պես ո րո շե լով գնա հատ ման չա փա
նիշ նե րը: 

7. Հա մա տեղ քն նար կում և 
գնա հա տում

Յու րա քան չյուր խմ բի աշ խա տան քի գնա հա 
տումն ի րա կա նաց վում է ու սուց չի, մյուս խմ բե րի 
կող մից և ին քագ նա հատ ման մի ջո ցով:

 

րող է հա մա պա տաս խան ի րադ րու թյան 
մի ջո ցով հաս նել հիմ նա կան նպա տա կից 
բխող ե րեք խումբ խն դիր նե րի լուծ մա նը. 
• հա մա կարգ ված և վեր լու ծա բար լու

ծել կոնկ րետ խն դիր ներ (խոս քային 
հա ղոր դակց ման և խոս քի մշա կույ թի 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում, մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թաց նե րի և 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցում), 

• յու րաց նել ու սում նա կան նյու թը (տե

ղե կու թյուն ներ Հա յաս տա նի բնաշ
խար հի, հայ հե րոս նե րի, ար վես տի 
գոր ծե րի, հայ կա կան է պո սի մա սին, 
գի տե լիք ներ նա խա դա սու թյան կա
ռուց ված քի, խոս քի մա սե րի և դարձ
ված քի մա սին),

•  սո վո րել հա մա գոր ծակ ցել խնդ րի հա
մա տեղ ու սում նա սիր ման ըն թաց քում: 

Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել խմ բային հե
տա զո տու թյուն մե թո դի հիմ նա կան փու լե րը.
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Հայտ նի են ե րե խա նե րի հա մա գոր
ծակ ցու թյան, հա ղոր դակ ցու թյան կազ մա
կերպ ման շատ ձևեր, ո րոնց կի րառ ման 
ար դյուն քում բա վա կա նին լուրջ հա ջո ղու
թյուն ներ են գրանց վել: Շատ ման կա վարժ
ներ են զբաղ վել ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցում ե րե խա նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հար ցե րով` ստեղ ծե լով մի շարք լուրջ աշ
խա տու թյուն ներ: Ար դի ա կան են հատ կա
պես Լև Վի գոտս կու գա ղա փար նե րը, հա
մա ձայն ո րոնց.
• ու սու ցու մը կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն

թաց է, ո րը ներգ րա վում է ե րե խային 
և մե ծա հա սա կին սո ցի ա լա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի մեջ, 

• ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րը կար ևոր 
են, սա կայն հար ցեր և խն դիր ներ լու ծե
լը զար գաց նում է ա վե լի բարձր` վե րա
ռար կա յա կան կա րո ղու թյուն ներ, ար
դյուն քում կա ռուց վում է նոր գի տե լիք, 

• այն, ի նչ կա րե լի է սո վո րել մե ծա հա սա
կի կամ հա սա կակ ցի օգ նու թյամբ, մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է մե նակ 
սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման տե
սու թյան մշակ ման և դրա ներդր ման ո ւղ
ղու թյամբ մեծ աշ խա տանք են կա տա րել 
Ջոն սոն եղ բայր նե րը: Հիմն վե լով ժա մա
նա կա կից ման կա վար ժա կան տե սու թյուն
նե րի և նա խորդ մշա կում նե րի վրա՝ նրանք 
զար գաց րել են « Սո ցի ա լա կան փոխ կախ
վա ծու թյան տե սու թյու նը»` նշե լով սո ցի
ա լա կան փոխ կախ վա ծու թյան ազ դե
ցու թյու նը սո վո րող նե րի նվա ճում նե րի, 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, հո գե բա նա
կան ա ռող ջաց ման և սո ցի ա լա կան զար
գաց ման վրա: Որ պես հա մա գոր ծակ ցային 
ու սուց ման հիմ նա կան տար րեր` ա ռանձ
նաց վել են դրա կան փոխ կախ վա ծու թյու
նը, ան հա տա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նը, դեմ առ դեմ փո խազ դե ցու թյու նը, 

սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րը, խմ բային 
գոր ծըն թա ցը և փոխ ներ գոր ծուն ա ռա
ջադ րան քը [3, 48  64]:

 Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման ա մե
նաար դյու նա վետ ձևը փոքր խմ բային 
աշ խա տանքն է: Հա կիրճ ձևա կերպ ման 
դեպ քում դա նշա նա կում է դա սա րա նի 
տրո հում եր կու սից չորս ա շա կերտ ը նդ
գր կող խմ բե րի` հանձ նա րար ված աշ խա
տան քը կա տա րե լու նպա տա կով: Սա կայն 
ոչ բո լոր խմ բային աշ խա տանք ներն են, որ 
կա րող են ա պա հո վել հա մա գոր ծակ ցային 
ու սու ցում: Սո վո րող նե րին պար զա պես խմ
բե րի բա ժա նե լով և ա ռա ջար կե լով մի ա սին 
աշ խա տել` դեռ չի նշա նա կում մղել նրանց 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան: Հա
մա գոր ծակ ցային ու սու ցում ի րա կա նաց
նե լիս ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել մի շարք 
կար ևոր պայ ման նե րի` ու սուց ման նոր 
մշա կույ թի ու ար ժեք նե րի, սո ցի ա լա կան 
հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման, ու սուց ման 
հա մա պա տաս խան մե թոդ նե րի առ կա յու
թյու նը: Նշա նա կում է` ան հրա ժեշտ է նախ 
և ա ռաջ ստեղ ծել բա րեն պաստ ու սում
նա կան մի ջա վայր` սո վո րող նե րի հետ ու 
նրանց ջան քե րով մշա կել ակ տիվ ու սուց
ման մշա կույթ.
• լ սել մի մյանց,
•  փո խա նա կել մտ քե րը,
•  հար ցեր տալ մի մյանց փոխ ներ գոր

ծումն ու ը մբռ նու մը խթա նե լու նպա
տա կով, 

• ուղ ղոր դել խմ բային աշ խա տան քը և 
օգ նել խմ բին շարժ վել ա ռաջ,

•  քա ջա լե րել և ա րժ ևո րել յու րա քան չյու
րի մաս նակ ցու թյու նը,

• խնդ րել օգ նել կամ բա ցատ րել,
•  վե րա պատ մել, 
• ն կա րագ րել մի ա սին աշ խա տե լու ըն

թաց քում ու նե ցած զգա ցում նե րը և այլն: 
Այս մշա կույ թի ստեղ ծու մը ժա մա նակ 
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է պա հան ջում, և այն ի րա կա նաց վում է 
աս տի ճա նա բար: Ի տար բե րու թյուն ա կա
դե մի ա կան գի տե լիք նե րի, ո րոնք ա վե լի 
հեշտ և ա րագ են յու րաց վում՝ սո ցի ա լա
կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար 
ա վե լի եր կար, նպա տա կային աշ խա տանք 
է պա հանջ վում: Հա մա գոր ծակ ցային ու
սուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես 
կախ ված է մե թոդ նե րի, հնար նե րի, ձևե րի 
ճիշտ ը նտ րու թյու նից և կի րա ռու թյու նից: 
Մե թոդ ներ ը նտ րե լիս ու սու ցի չը պետք է 
ա վե լի հետ ևո ղա կան գտն վի, քա նի որ 
ոչ բո լոր մե թոդ ներն են խթա նում հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ա շա կեր տա կան խմ բե
րի ներ սում, և նույ նիսկ հա կա ռա կը` կան 
շատ մե թոդ ներ, ո րոնք զար գաց նում են 
մր ցակ ցու թյու նը կամ խթա նում են ա շա
կերտ նե րի ան հա տա կան աշ խա տան քի 
զար գա ցու մը: Այ նինչ, փոքր խմ բային աշ

խա տան քի նպա տա կը յու րա քան չյուր ան
դա մի ա վե լի ու ժեղ ան հատ դարձ նելն է: 
Ան հա տա կան հաշ վետ վու թյունն ա պա հո
վում է, որ խմ բում ա շա կերտ նե րը սո վո րեն 
և ա ռա ջըն թաց ու նե նան: Հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը տու ժում է, ե րբ խումբն ըն դու
նում է պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա
փող «ա զատ ո ւնկն դիր նե րի» (4, 21 – 36): 

Օ րի նակ` խճան կա րը՝ որ պես հա մա
գոր ծակ ցային ու սուց ման մե թոդ, կա րե լի է 
կի րա ռել տար րա կան դպ րո ցի 3–4րդ դա
սա րան նե րից սկ սած: Մե թո դի հիմ նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, 
որ սո վո րող նե րը տար բե րակ չու նեն խու
սա փե լու աշ խա տան քից, քա նի որ նրան
ցից յու րա քան չյու րը խո րա մուխ է լի նում 
ու սում նա կան նյու թի ո րո շա կի հատ վա ծի 
մեջ և այն ներ կա յաց նում ու րիշ նե րին: Մե
թո դի կի րառ ման փու լերն են.

1. Նյու թի ու սումն ա սի րու
թյուն և տե ղե կատ վու
թյան հա վա քում

Սո վո րող նե րը բա ժան վում են հե նա կե տային խմ բե րի: 
Խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ դառ նում է որ ևէ են թա թե
մայի « փոր ձա գետ»: Փոր ձա գետ նե րը ու սումն ա սի րում 
են ի րենց են թա թե ման, հա վա քում են տե ղե կատ վու
թյուն:

1. Աշ խա տանք փոր ձա գի
տա կան խմ բում

 Փոր ձա գի տա կան խմ բե րի ան դամն ե րը հա մե մա տում են, 
հարս տաց նում ի րենց նյու թե րը:

2. Աշ խա տանք ու սումն ա
կան խմ բում

Յու րա քան չյուր փոր ձա գետ հե նա կե տային խմ բի մյուս 
ան դամն ե րին սո վո րեց նում է իր են թա թե ման:

3. Ա վար տա կան աշ խա
տանք

 Սո վո րող նե րը ան հա տա կան աշ խա տանք են հանձ նում 
ամ բողջ թե մայից:

4. Ամ փո փում Ար դյունք ներն ամ փոփ վում են ը ստ ան հա տա կան և 
խմ բային ցու ցա նիշ նե րի:
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Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման հա
ջո ղու թյա նը նպաս տե լու հա մար պա
հանջ վում են խմ բում աշ խա տե լու հմ տու
թյուն ներ. սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ 
չու նե ցող ան հատ նե րից խումբ կազ մե լը և 
նրանց հա մա գոր ծակ ցու թյան մղե լը ա նի
մաստ աշ խա տանք է, քա նի որ այս դեպ
քում չկա ե րաշ խիք, որ կս տաց վի ար դյու
նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն: Խմ բային 
ար դյու նա վետ աշ խա տանք ծա վա լե լու հա
մար պետք է ա պա հո վել հետ ևյալ գոր ծո
ղու թյուն նե րը. 

Հե տա դարձ կապ: Սա ան հրա ժեշտ է 
հա մոզ վե լու հա մար, որ յու րա քան չյուր սո
վո րող, յու րա քան չյուր խումբ ար դյու նա
վետ է աշ խա տել` ներդ նե լով բո լոր ու ժերն 
ու ռե սուրս նե րը:

 Ռեֆ լեք սի ա (վեր լու ծու թյուն): Սո վո րե
լու լա վա գույն ձևը աշ խա տան քը պար բե
րա բար վեր լու ծելն է, հա ջո ղու թյուն ներն ու 
ա ռա ջըն թացն ար ձա նագ րե լը, դժ վա րու
թյուն նե րը վեր հա նե լը, ան հա ջո ղու թյուն
նե րին ան դրա դառ նա լը: Ռեֆ լեք սի ան թույլ 
է տա լիս սո վո րել` հիմն վե լով սե փա կան 
փոր ձի վրա: 

Ն պա տակ նե րի ա ռա ջադ րում: Ե րբ 
ար դեն ի րա կա նաց ված են խմ բային աշ

խա տան քի նա խորդ եր կու մա կար դակ նե
րը, խմ բե րը պատ րաստ են ի րենց ա ռջև 
բա րե լավ ման նպա տակ ներ դնե լու: 

Խ րա խու սում: Խմ բային գոր ծըն թացն 
ա վարտ վում է հա մա գոր ծակ ցային աշ խա
տան քի ար դյունք նե րի ու հա ջո ղու թյուն նե
րի ներ կա յաց մամբ: Խրա խու սումն ու ա րժ
ևո րու մը խթա նում են ու սում նա ռու թյու նը, 
բարձ րաց նում սո վո րող նե րի ի նք նագ նա հա
տա կա նը, հա ղոր դում ի նք նավս տա հու թյուն: 

Այս պի սով՝ հա մա գոր ծակ ցային ու սուց
ման ար դյու նավ»տ կազ մա կեր պու մը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս հաս նե լու կար ևոր 
նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը. 
• ա շա կերտ նե րի ա կա դե մի ա կան գի տե

լիք նե րի ու սուց ման բա րե լա վում,
•  սո վո րող նե րի սո ցի ա լա կան և մի ջանձ

նային հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում, 
• ա շա կերտ նե րի մեջ ար ժե քային հա

մա կար գի տար րե րի ձևա վո րում:
 Ման կա վար ժա կան միտքն այ սօր զար

գա նում է հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման 
ո ւղ ղու թյամբ` մշա կե լով ան ցյա լի փորձն 
ու ձեռ բե րում նե րը, ա վե լի զար գաց նե լով, 
կա տա րե լա գոր ծե լով ու ներ դաշ նա կե լով 
դրանք ժա մա նա կի փո փոխ վող պա հանջ
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Основной вопрос сотрудничест ва в  обучении на данном этапе об разо вания
Г. Товмасян 

В  данной статье говорится  об акт уальности использования метода группового 
 обучения.Этот метод дает возможность всем учащимся активно и резуль тативно 
взаимодейство вать в процессе обучения.Необходимо целенап равленно разви вать у 
учащихсья на выки совместной рабо ты, в ходе которой они учатся мыслит, об щаться и 
сотрудни чать.А групповая рабо та способствует этому. Она дает возможность каждому 
участнику находиться в активной коммуникативной позиции.

The problem of collaborative teaching in upto date development  
of general education 

G. Tovmasyan 

The article is about of modernization of collaborative teaching.It gives the learners an 
opportunity to be actively and effectively included in the teaching process. Learners should 
be developing their speculative, collaborative and communicative skills as an effective way of 
organizing their teaching within small groups.
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Ի տա լա կան օ պե րային ար վես տը, հա
րա զատ մնա լով հան րա հայտ « Բել կան տոյի» 
ա վան դույթ նե րին, մեծ համ բավ է վայե լում 
ամ բողջ աշ խար հում: Ե րբ, XVI դա րից սկ
սած, Ի տա լի ա մուտք է գոր ծում օ պե րային 
ար վես տը, ե րաժշ տա կան աս պա րե զում 
ի րադ րու թյու նը է ա պես փոխ վում է: XVII դա
րից սկ սած՝ ֆլո րեն ցի ա կան ռե ֆոր մի շնոր
հիվ սկ սում են ա վե լի մեծ տեղ տալ գե ղե ցիկ 
և լայ նա շունչ (կոն տի լե նային) եր գե ցո ղու
թյա նը: Օ պե րային ժան րի աս պա րե զում ի 
հայտ են գա լիս նոր ա նուն ներ՝ Մոն տե վեր
դի, Սկառ լատ տի, Պեր գո լե զի, ո րոնց շնոր
հիվ օ պե րային ար վես տը հարս տա նում է 
նոր բարձ րար վեստ ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րով: Մի ա ժա մա նակ աս պա րեզ են գա լիս 
վիր տո ւոզ եր գիչ ներ, ո րոնք հրաշք ներ է ին 
գոր ծում: Նրան ցից ար ժա նի է հի շա տա
կել Տո զի ի, Ֆեր րի ի, Կա ֆա րե լի ի, Մա րե զի ի 
ա նուն նե րը, ո րոնք մեծ հռ չակ է ին վայե լում: 

Օ պե րային ար վեստն Ի տա լի ա յում իր 
ծաղ կուն քի գա գաթ նա կե տին է հաս նում 
XX դա րում: Աս պա րեզ են գա լիս օ պե րային 
ար վես տի մե ծա գույն կոմ պո զի տոր ներ՝ 
Վեր դին, Բել լի նին, Դո նի ցետ տին, Պուչ չի
նին, Ռո սի նին, Լե ոն կո վա լոն, Մաս կա նին, 
Բոյ տոն, ո րոնք աշ խար հի բե մա հար թակ
նե րը ո ղո ղե ցին ան նա խա դեպ օ պե րային 
ներ կա յա ցում նե րով: Եվ կար ծես մի ա ժա
մա նակ եր գիչ նե րի մի հզոր հա մաս տե
ղու թյուն՝ Տա մա նի ոն, Էն րի կո Կա ռու զոն, 
Տիտ տա Ռու ֆոն, Բա տիս տի նին, Բե նյա
մի նո Ջիլ լին, Տիտ տո Գո բին, Տոտ տի դալ 
Մոն տեն, Տի տո Սկի պան, Մա րի ո դել Մո
նա կոն, Մա րի ո Լան ցան, Մա րի ա Կա լա սը, 

Ռե նա տա Տե բալ դին, Պեր տի լեն, ո րոնք, 
ձեռք բե րե լով հա մաշ խար հային համ բավ, 
ի տա լա կան օ պե րային ար վես տը հասց րին 
ա նա սե լի բար ձունք նե րի: Դրա փայ լուն 
օ րի նակն է բո լոր ժա մա նակ նե րի մե ծա
գույն տե նոր, ան զու գա կան Էն րի կո Կա
ռու զոն, ո րը մինչև օ րս ի տա լա կան օ պե
րային ար վես տի ա մե նա փայ լուն ա ստղն է 
հա մար վում, և նրա եր գար վես տը ան գնա
հա տե լի դպ րոց է ե րի տա սարդ եր գիչ նե րի 
հա մար: 

Այժմ էլ օ պե րային եր գիչ ներ դաս տի
ա րա կե լու հարցն Ի տա լի ա յում դր ված է 
շատ բարձր պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կի 
վրա: Կոն սեր վա տո րի այի վո կալ ֆա կուլ
տե տում դա սա վան դում են եր կա րա մյա 
բե մա կան ու դա սա վանդ ման մեծ փորձ ու
նե ցող մաեստ րո ներ, ով քեր հան րա հայտ 
« Բել կան տոյի» ա վան դույթ նե րը և սե փա
կան ե րգ չա կան գի տե լիք ներն ու զգա ցո
ղու թյուն ներն են փո խան ցում ե րի տա սարդ 
եր գիչ նե րին: Հա ճախ օ պե րային դի րի
ժոր նե րը, եր կար տա րի ներ աշ խա տե լով 
մե ծա գույն եր գիչ նե րի հետ, հս կա յա կան 
փորձ և գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լով, դի
րի ժո րա կան կա րի ե րայի ա վար տից հե տո 
վո կալ դա սեր են դա սա վան դում կոն սեր
վա տո րի ա նե րում:

 Հարկ է նշել, որ Ի տա լի ա յում այն ե րի
տա սարդ նե րը, ով քեր ո րո շում են եր գե ցո
ղու թյամբ զբաղ վել, ա մե նայն լր ջու թյամբ 
են գի տակ ցում, թե ի նչ դժ վար և պա տաս
խա նա տու մաս նա գի տու թյուն են ը նտ
րում: Նրանք կա րո ղա նում են կյան քի բո
լոր դժ վա րու թյուն նե րից վեր դա սել ե րգ չի 

ՀԵՆ ՐԻ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ

Օ ՊԵ ՐԱՅԻՆ ԵՐ ԳԻՉ ՆԵ ՐԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐՆ Ի ՏԱ ԼԻ Ա ՅՈՒՄ



37

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

մաս նա գի տու թյու նը և հա նուն ե րգ չա կան 
ար վես տի զո հա բե րել ա մեն ի նչ: Ո մանք 
նա խընտ րում են մաս նա վոր կր թու թյու նը, 
բայց հիմ նա կա նում ու սու ցումն ան ցնում 
են կոն սեր վա տո րի ա յում, որ տեղ, ի դեպ, 
ու սու ցումն ան վճար է: Ու սա նո ղը ու սուց
ման ա ռա ջին ի սկ պա հից քաջ գի տակ ցում 
է իր հիմ նա կան խն դի րը, այն է՝ հնա րա
վո րինս ա րագ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լով՝ դառ նալ պրո ֆե սի ո նալ եր
գիչ: Կոն սեր վա տո րի ան իր հեր թին ճիշտ 
ծրագ րե րով և պա հանջ նե րով է պա տաս
խա նում ու սա նող նե րի ցան կու թյուն նե րին: 
Մի լա նի կոն սեր վա տո րի ա յում վո կալ պա
րապ մունք նե րը սկս վում են ժա մը 15ից 
հե տո. պատ ճառն այն է, որ օր վա ե րկ րորդ 
կե սը ձայ նի մշակ ման հա մար ա մե նաար
դյու նա վետն է: Ու սա նո ղին մաեստ րոյի և 
նվա գակ ցո ղի հետ մաս նա գի տա կան դա
սըն թացն ան ցկաց նե լու հա մար շա բա թա
կան 6 ժամ է հատ կաց վում: Վո կալ դա սա
րա նի բո լոր ու սա նող ներն ան կախ կուր սից 
ներ կա են լի նում մաեստ րոյի և նվա գակ
ցո ղի պա րապ մունք նե րին: Լսե լով իր ըն
կեր նե րին՝ ու սա նո ղը շատ օգ տա կար եզ
րա հան գում ներ է ա նում: Յու րա քան չյուր 
ու սա նո ղի նկատ մամբ մաեստ րոն յու րո վի 
մե թո դա կան մո տե ցում ներ է ու նե նում: 
Ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին ի սկ քայ լե րից 
ու սա նո ղը քաջ գի տակ ցում է վո կալտեխ
նի կա կան, ե րաժշ տա կան և կա տա րո ղա
կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու կար ևո րու
թյու նը: Ու սա նո ղի դա սա ժա մը սկս վում է՝ 
վար ժու թյուն ներ կա տա րե լով, ո րը տևում է 
1015 րո պե, այ նու հետև մեկ կամ եր կու վո
կա լիզ կա տա րե լուց հե տո սկս վում է հիմ
նա կան ծրագ րի վրա աշ խա տան քը, ո րը 
հիմ նա կա նում օ պե րային ո ւղղ վա ծու թյուն 
է ու նե նում: Ի տա լա կան կոն սեր վա տո րի ա
նե րում ա ռան ձին կա մե րային և օ պե րային 
դա սա րան ներ չկան, ի նչ պես մեր կոն սեր

վա տո րի ա յում: Այս ծրա գիրն ու սա նող ներն 
ան ցնում են մաս նա գի տա կան դա սա րա
նում՝ դար ձյալ մաեստ րոյի ղե կա վա րու
թյամբ: Ու սում նա ռու թյան ա ռա ջին ի սկ 
պա հից ե րգ չին սկ սում են նա խա պատ րաս
տել օ պե րային բե մի հա մար՝ ձևա վո րե լով 
նրանց մեջ օ պե րային ճա շակ, ձայ նի թռիչք, 
հն չե ղու թյուն, լրիվ ձայ նա ծա վալ, ճկուն 
ձայն, գոր ծի քային հն չե ղու թյուն, մի խոս
քով՝ օ պե րային բե մի բո լոր պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Ը ստ ու սում նա կան 
ծրագ րի՝ ա ռա ջին կուր սում ե րգ չին տր վում 
է հնա գույն դա սա կան օ պե րային հե ղի նակ
նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: Այ նու հետև, 
աս տի ճա նա բար բար դաց նե լով ծրա գի րը, 
հանձ նա րար վում է XIX դա րի օ պե րային 
հե ղի նակ նե րի գոր ծե րից: Կա մե րային եր
գե ցո ղու թյան ծրա գիրն ան ցնում են եր րորդ 
և չոր րորդ կուր սե րում, այն է լ՝ շատ սահ
մա նա փակ ժա մա քա նա կով: Ի դեպ, քն
նա կան ծրագ րե րում կա մե րային եր գեր ու 
ռո մանս ներ չեն ը նդ գրկ վում: Հին գե րորդ 
կուր սում եր գիչն ամ բող ջո վին նվիր վում է 
որ ևէ օ պե րային գլ խա վոր հե րո սի դե րեր գի 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե
րին, ո րը մի ա ժա մա նակ ե րգ չի դիպ լո մային 
աշ խա տանքն է հա մար վում: Մաեստ րո նե
րը, նա խա պատ վու թյու նը տա լով ձայ նաս
տեղծ ման տեխ նի կա կան կող մին, ձայ նի 
գոր ծի քային հն չո ղու թյա նը, տեմբ րին, ձայ
նա ծա վա լին, ո ւժգ նու թյա նը, ճկու նու թյա նը, 
ու կար ծես ու շադ րու թյու նից դուրս են մնում 
խոս քը և ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա
կու թյու նը: Ը ստ ի ս՝ ի տա լե րե նի հս տակ 
ա ռո գա նու թյու նը, ձայ նա վոր նե րի գե րա
կա յու թյու նը, և այն, որ ի տա լե րե նը ամ բողջ 
աշ խար հում հա մար վում է ա մե նաե րաժշ
տա կա նը, թույլ են տա լիս մեզ մտա ծե լու, որ 
դրա պա հան ջը պար զա պես չկա: Կոն սեր
վա տո րի ա յում ո ղջ ու սում նա ռու թյան ըն
թաց քում շատ մեծ տեղ է տր վում թեր թից 
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ըն թեր ցե լով եր գե ցո ղու թյա նը:
Քն նու թյուն նե րի և ստու գարք նե րի ըն

թաց քում ու սա նո ղին հանձ նա րար վում է 
ան ծա նոթ վո կա լիզ ներ ու ա րի ա ներ, և նա 
պար տա վոր է թեր թից ան սխալ ըն թեր ցել: 
Ե րի տա սարդ եր գի չը կոն սեր վա տո րի այի 
պա տե րի ներ սում հիմ նա կա նում ի տա լա
կան դա սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
վրա է դաս տի ա րակ վում: Ու սում նա կան 
ծրագ րե րը կազմ վում են օ պե րային թատ
րո նի և ի տա լա ցի խս տա պա հանջ հան դի
սա տե սի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան: Ֆա կուլ տե տում հա տուկ «երգ չա կան 
օ րեր» է կազ մա կերպ վում, որ տեղ ու սա
նող ներն ամ բողջ օր վա ըն թաց քում մի
այն եր գե ցո ղու թյամբ են զբաղ վում, լսում 
ի րենց վո կա լիստ ըն կեր նե րին: Ու սա նո ղը, 
ա վար տե լով կոն սեր վա տո րի ան, հս տակ 
ու վարժ տի րա պե տում է վո կալտեխ նի
կա կան հնարք նե րին, ին տո նա ցի ոն մա
քուր եր գե ցո ղու թյա նը, թեր թից որ ևէ օ պե
րային հատ ված ըն թեր ցե լուն: Օ պե րային 
թատ րո նում, որ տեղ ե րի տա սարդ եր գի չը 
սկ սում է իր ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե
ու թյու նը դի րի ժո րի ու կոն ցերտ մայս տե րի 
հետ, ո րոնք գե րա զանց են տի րա պե տում 
վո կալտեխ նի կա կան ու կա տա րո ղա կան 
հնարք նե րին, սկս վում է մի նոր հե տաքր
քիր շր ջան: Սա կայն, գրե թե բո լոր եր գիչ
նե րը զու գա հեռ շա րու նա կում են պա րապ
մունք նե րը կոն սեր վա տո րի այի նախ կին 
մաեստ րոյի մոտ:

XIX դա րի ի տա լա կան դպ րո ցի նշա
նա վոր տե սա բան, պրո ֆե սոր, հայտ
նի տե նոր Ջա կո մո Լաու րի Վոլ պին ի ր՝ 
« Զու գա հեռ ձայ ներ» աշ խա տու թյան մեջ, 
վեր լու ծում է Ի տա լի ա յում գո յու թյուն ու նե
ցող ե րգ չա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, տեխ նի
կա կան ձևե րը, շն չա ռու թյան տե սակ նե րը, 
և նա ա ռա վե լու թյու նը տա լիս է ո րո վայ
նային շն չա ռու թյա նը: Մեկ այլ ի տա լա ցի 

հան րա հայտ եր գիչ ու տե սա բան Ֆրան
չես կո Լամ պար տին նույն պես ե րգ չա կան 
շն չա ռու թյան հար ցում ա ռա վե լու թյու նը 
տա լիս է ո րո վայ նային տե սա կին և կոն
տի լե նային եր գե ցո ղու թյա նը: Ի նչ պես 
Լամ պար տին է ա սում, « Ճիշտ եր գե ցո ղու
թյան հիմ քը ճիշտ շն չա ռու թյունն է, և ով 
չի եր գում լե գա տո, նա ը նդ հան րա պես չի 
եր գում»:

Կրծ քաո րո վայ նային շն չա ռու թյան պա
րա գա յում կրծ քա վան դա կը գրե թե ան
շարժ է մնում, ներշն չումն ի րա կա նաց վում 
է ստո ծա նու կծկ ման մի ջո ցով, ակ տի վո
րեն մաս նակ ցում են ո րո վայ նի ճն շամ
կան նե րը, ո րոնց շար ժում նե րը նկա տե լի 
են: Գործ նա կա նում գո յու թյուն չու նեն շն
չա ռու թյան բա ցար ձակ տե սակ ներ: Ե րբ 
ներշնչ ման աշ խա տան քին ա ռա վել չա փով 
է մաս նակ ցում կրծ քա վան դա կը, ա պա այն 
կոչ վում է կրծ քա վան դա կային, ի սկ ե րբ 
ա ռա վել ակ տիվ է ո րո վայ նի հատ վա ծը, 
այն կոչ վում է ո րո վայ նային: Այս պի սով՝ 
շն չա ռու թյան տե սակ նե րի տա րա բա ժա
նու մը խիստ պայ մա նա կան բնույթ է կրում: 
Ո րո վայ նային շն չա ռու թյան ժա մա նակ ակ
տի վո րեն մաս նակ ցում են ո րո վայ նի ան
րա կապտ կային մկան նե րը: Ներշնչ ման 
ըն թաց քում ո րո վայ նի ճն շամ կան նե րի ակ
տիվ մաս նակ ցու թյան շնոր հիվ թվում է, թե 
ո րո վայ նը լց վում է օ դով: Բայց ի րա կա նում 
ո րո վայ նը օ դով չի լց վում: Օ դով լց վում են 
բրոնխ նե րը և թո քե րը: Ճն շամ կան նե րի 
աշ խա տան քի շնոր հիվ ստո ծա նին իջ նում 
է ցած, ո րի հետ ևան քով բրոնխ նե րի և թո
քե րի մեջ ա վե լի շատ օդ է պա հես տա վոր
վում: Թո քե րը և բրոնխ նե րը, զուրկ լի նե լով 
ճն շամ կան նե րից, չեն կա րող ի րա կա նաց
նել այն գոր ծո ղու թյու նը, ի նչ կա րող է ո րո
վայ նը: Սա կայն ո րո վայ նի օ դով լց վե լու մի
տու մի շնոր հիվ է ե րգ չի մոտ ա ռա ջա նում 
ե րգ չային հե նա րա նի զգա ցո ղու թյու նը: 
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Օ դով ներշնչ ված հե նա րա նը պահ վում 
է մինչև յու րա քան չյուր ֆրա զայի ա վար տը: 
Օ դի ճնշ ման շնոր հիվ է ա ռա ջա նում նաև 
ձայ նաս տեղծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է ներ գի ան: Ար տա սա նա կան ա պա րա տը 
նույն պես խիստ ձևով կապ ված է շն չա ռա
կան օր գան նե րի հետ: Ձայ նա լա րե րը սկ
սում են աշ խա տել հե նա րա նից մղ վող օ դի 
հոս քի շնոր հիվ: Շն չա ռու թյու նը սկ սում է 
ճկուն ձևով են թարկ վել այն պա հանջ նե
րին, որ թե լադ րում են կո կոր դը (խռ չա կը) 
և ար տա սա նա կան ա պա րա տը: Խոս քի 
հն չյուն նե րի ար տա բեր ման ըն թաց քում շն
չա ռու թյան մի ջո ցով մղ ված օ դի, կո կոր դի 
և ար տա սա նա կան ա պա րա տի ավ տո մատ 
կեր պով փոխ կա պակց ված աշ խա տան քը 
մար դու մեջ ար մա տա վոր ված է ման կուց, 
և այդ ար տա սա նա կան ա պա րա տի և շն
չա ռու թյան ի նք նա կար գա վոր վող հա մա
կարգ է: Եր գե ցո ղու թյուն եր ևույ թը կապ
ված է ա ռանձ նա հա տուկ ե րգ չա կան ձայ նի 
կազ մա վոր ման հետ: Այս ա մե նը վկա յում 
է, որ ե րգ չա կան ձայն կար գա վո րող ա պա
րա տի աշ խա տան քում առ կա է յու րա հա
տուկ փոխ հա մա ձայ նե ցում: Շն չա ռու թյան 
ու ձայ նային ա պա րա տի բո լոր բա ղադ
րիչ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը կապ ված են 
նյար դային ազ դակ նե րի պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս նե րի հետ, ո րոնք ձևա վոր վում են 
մար դու գլ խու ղե ղի կենտ րո նա կան նյար
դային հա մա կար գում, և այս բո լոր օր գան
նե րի բա ղադ րիչ նե րի փոխ կա պակց ված 
աշ խա տան քի ար դյուն քում ստեղծ վում է 
մարդ կային ե րգ չա կան ձայ նը: Այս պի սով՝ 
ե րգ չա կան ձայ նի հա մե մա տա բար դյու րին 
կազ մա վո րու մը ի տա լա կան վո կալ դպ րո
ցում հիմն ված է բնա կան և ճիշտ շն չա ռու
թյան վրա: Ձայ նի մշակ ման ըն թաց քում 
փոխ կա պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ար
դյուն քում ա ռա ջա նում են ճիշտ մշակ ված 
ռեֆ լեքս ներ, հո գե բա նա կան լավ կեց

վածք, ձայ նի դյու րին կա ռա վա րում, ձայ
նա ծա վա լի լի ար ժեք տի րա պե տում: 

Ի տա լա կան ե րգ չա կան դպ րո ցում եր գի 
և խոս քի ու սուց ման ըն թաց քում իր ու րույն 
և կար ևո րա գույն տեղն ու նի լսո ղու թյու նը, 
ո րը ե րգ չա կան ար վես տի կար գա վո րիչն 
է:Լ սո ղու թյան ֆի զի ո լո գի ա կան կող մը 
կախ ված է մար դու մի շարք զգա յա կան 
օր գան նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նից: Այդ 
օր գան ներն են լսո ղու թյու նը, տե սո ղու թյու
նը, նյար դային հա մա կար գը, մկա նային 
զգա ցո ղու թյուն նե րը և մարդ կային է ներ
գի ան: Ե րգ չի վո կալ տվյալ նե րի մա սին 
խո սե լիս ա ռաջ նա հերթ մտա բեր վում է 
ե րգ չա կան լսո ղու թյու նը: Ե րգ չա կան լսո
ղու թյու նը ոչ մի այն սո վո րա կան լսո ղու
թյուն է, այլև բար դա գույն վո կալե րաժշ
տա կան զգա ցո ղու թյուն, ո րը հիմն ված է 
լսո ղա կան, մկա նային, տե սո ղա կան, վիբ
րա ցի ոն, եր ևա կա յա կան և մար դու զգա յա
կան է մո ցի ա նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
վրա:

Ֆ րան սի ա կան վո կալ դպ րո ցի ներ կա
յա ցու ցիչ Գար սի ա նե րը ա սում ե ն՝ «Եր գի
չը պետք է ու նե նա տես նող ա կանջ ներ»: 
Եր գի չը լսո ղու թյամբ է կողմ նո րոշ վում և 
ղե կա վա րում ո ղջ ե րգ չա կան ըն թաց քը: 
Ներշն չում և ար տաշն չում ի րա կա նաց
նող մկան նե րի, ստո ծա նու, ո րո վայ նային 
ճն շամ կան նե րի հա մա ձայ նեց ված գոր ծո
ղու թյուն նե րը նույն պես կար գա վոր վում են 
լսո ղու թյան մի ջո ցով: 

Ի տա լի ա յում ա սում ե ն՝ «Երգ չա կան 
լսո ղու թյու նը ե րգ չի տա ղան դի հիմքն է, 
և կա րող է ա րդյոք եր գի չը եր գել, ե րբ նա 
ի նքն ի րեն չի լսում»: 

Մարդն օ ժտ ված է սո վո րա կան կյան
քի հա մար ան հրա ժեշտ լսո ղու թյամբ: 
Սա կայն եր գար վես տով զբաղ վե լու հա
մար կար ևո րա գույն պայ մա նը ե րգ չա կան 
լսո ղու թյուն ու նե նալն է: Գո յու թյուն ու նեն 
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տար բեր տե սա բան նե րի և հայտ նի եր գիչ
նե րի կար ծիք ներ, ո րոնք հիմն ված են ան
ձնա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի վրա և եր
բեմն ի րա րա մերժ են: Հետ ևա բար, գա լիս 
ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ ե րգ չա կան 
լսո ղու թյու նը ի րա կա նում կազ մա վոր վում 
է եր գե ցո ղու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա
ցած ե րգ չի ի նք նազ գա ցո ղու թյուն նե րից: 
Ե րգ չա կան ըն դու նա կու թյան հիմ քում ըն
կած է ու րի շի եր գը լսե լու, ըն կա լե լու և 
այն վե րար տադ րե լու ցան կու թյու նը: Ի նչ
պես Ի տա լի ա յում են ա սում՝ «Լ սել ե րգ չին, 
նշա նա կում է եր գել ե րգ չի հետ մի ա սին»: 

Գլ խու ղե ղի կենտ րո նա կան նյար դային 
հա մա կար գը լսո ղու թյան մի ջո ցով ղե կա
վա րում է ո ղջ ե րգ չա կան գոր ծըն թա ցը: Այ
նու հետև տե ղի է ու նե նում մի հե տաքր քիր 
եր ևույթ: Լսո ղա կան օր գան նե րը հե տա
դարձ հա ղոր դում են գլ խու ղե ղին, թե ի նչ
պես է կա տար վում նրա կող մից ար ձա կած 
հրա ման նե րը, ո րին ֆի զի ո լոգ ներն ան վա
նում են « հե տա դարձ կապ»: 

Ի տա լի ա յում շատ մեծ և ա ռաջ նա կարգ 
տեղ է տր վում ե րգ չի բնա կան տվյալ նե րին, 
բե մում ի նք նա տի րա պետ մա նը, ար տա քին 
տես քին և ար տիս տա կան հմայ քին:

Գ րա կա նու թյուն
1. Димитриев Л. Б., Основы вокальной методики, издательство “Музыка”, Москва, 1968 г.
2. Ярославцева Л. К., Зарубежные вокальные школы, издательство “Музыка”, Москва, 1981 г.

Подготовка певцов в Италии для оперной сцены
Г. Симонян

Статья написана с целью ознакомления студентов и преподавателей соответствующих 
факультетов с проблемами и методами воспитания и обучения певцов для оперной 
сцены в Италии. Статья посвящена тому, что итальянская вокальная школа традиционно 
следует своим основным принципам “бельканто”.

The preparation of the singers in Italy for the opera’s stage
H. Simonyan

The aim of the article is to get acquinted with the problems and methods of singers’education 
and development for opera’s stage in Italy. The article describes that italian vocal school is 
traditionally follows “ belcanto” principles.



41

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

 The present article is devoted to the 
study of a small group of phrases from the 
great word stock of phraseology, namely 
the phrases having a proper name compo
nent (R. S. Ginzburg, 1979, p.12). The study 
touches upon structural, semantic, stylis
tic and etymological analysis of the units in 
question, their peculiarities from semantic 
point of view, stylistically commenting on 
quality and meaning in a text as well as ex
amine the origin of these phrases in English 
and in Armenian. 

 Proper names (also called proper nouns) 
are the words which present specific peo
ple, organizations or places. Proper nouns 
are nouns which represent unique entities. 
Proper nouns are not normally preceded by 
an article or other limiting modifier such as 
“any” or “some”, and are used to denote a 
particular person, place or thing. Sometimes 
the same word can function as both a com
mon noun and a proper noun like the com
mon noun god in English, where one such 
entity is special. It should be mentioned that 
proper names in English and Armenian are 
somewhat different: a proper name in Eng
lish is considered to be each part of a per
son’s name, the names of companies, orga
nizations or trademarks, given or pet names 
of animals, the names of cities and countries 
and words derived from those proper nouns, 
geographical and celestial names, monu
ments, buildings, meeting rooms, months, 
days of the week, holidays, scriptures; 

awards, vehicles, vehicle models and names, 
brand names. While in Armenian proper 
names are words which name specific peo
ple, places or organizations not including 
months, days of the week and nationalities 
(Скубашевская О. С., 2000, c. 14). .

 Phraseology tends to reflect the correla
tion between language and culture. There
fore, the language user needs shared knowl
edge in order to be able to understand given 
units properly. Phraseology can be used for 
selfstudy. Structurally they can be grouped 
into phrases and sentences, phrases in their 
turn are subdivided into substantive, ad
jectival, adverbial and verbal phrases and 
sentences may be exclamatory, declarative, 
imperative and interrogative (Arnold I. V., 
1986, p. 20). Here are some examples:

SUBSTENTIVE
The examples of N+N, N+ N’s +N, N + 

and/ և+N patterns are:
Father Knickerbocker – the nickname 

of New York(by the name of the hero of the 
comical book by V.Irving ‘’Knickerbocker’s 
History of New York’’.)

Tom Tiddler’s ground – golden bottom 
(the expression comes from the name of 
childish game ‘’Tom the Idler’s ground’’. In 
this game Tom Tiddler tries not to let anyone 
to his place while the other children are sing
ing at that time.)

 Հայր Աբ րա համ – a kind old man, an 
ancestor 

Ա բու Հա սա նի մա շիկ նե րը – torn, old 

NAIRA GASPARYAN 
ANNA SINANYAN

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
WITH PROPER NAMES IN ENGLISH AND ARMENIAN
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shoes (from S. Lisitsyan’s story)
Դոբ չինս կի և Բոբ չինս կի – people who 

spread gossips, blabber (the names of heroes 
in the comedy ‘’Ревизор’’ Николай Гогол.’’)

 In these patterns as N+N, N+ N’s +N, N 
+ and/ և+N we can find the corresponding 
ones in both languages but in case with 
prepositions there is a problem, as in 
Armenian we do not have prepositions. 

Jack at pinch – a person who is turned to 
in special cases

Jack in the box – a toy consisting of a box 
from which the lid is raised and figure in it 
springs (Cobham Brewer, 2001, p. 59)

ADJECTIVAL PHRASES
Old Tom – a strong type of jin 
Ա նո թի Կի կո – poor man
As black as a Newgate’s knocker  pitch 

black. (Refers to the heavy iron knocker on 
the gate of Newgate Prison, London.)

VERBAL PHRASES
Go to Canossa  appologize to smb pub

lically (as german emperor Genrikh IV be
fore Roman Padre Grigory VII in Canossa, 
in 1077)

Keep up with the Joneses  try to achieve 
the same social position and wealth as one’s 
neighbors or acquaintances

 As in Armenian there are not preposi
tions the same meaning in Armenian is ex
pressed by connectives in preposition and 
conjunctions.

Ք րիս տո սի մոտ ու ղար կել  to kill
 Զան գի բաս տի մոտ թա լա նել – outra

geous robbery (Բա դի կյան Խ. Գ., 2002, էջ 
34) (during the first Armenian republic)

Here should be mentioned, that such pat
tern can’t be found in English

 Նոյի ագ ռավ դառ նալ – to go somewhere 
by a special order and not return

 Սի բի րի հոտ գալ – feel the danger of be

ing sent away (Russian origin)
ADVERBIAL PHRASES
Since Adam was a boy _ long time ago 
Աստ ծո դու ռը - in the church
 The analyses show that the substantive 

phrases embrace a wide place in both lan
guages presenting the further generation a 
huge amount of legacy.

 There is a special group in the Armenian 
and English phraseological system in which 
phraseological units express the speaker’s 
attitude in this or that situation. Communi-
cation is developed between people by com
pound or simple sentences. The phrases 
having the structure of a sentence can be 
exclamatory, declarative, imperative, inter
rogative. Hereby, the most interesting part 
of the analysis in both languages is that of 
declarative phrases divided into proverbs 
and sayings. Proverbs are short statements 
of wisdom or advice that has passed into 
general use. The proverbs are found in most 
cultures and are often very ancient. Prov
erbs are among the most ancient in human 
institutions . Examples may be:

An Englishman’s home is his castle  the 
English dictum that a man’s home is his refuge. 

Պ լա տո նը բա րե կամս է, բայց ա վե լի 
մեծ բա րե կամս ճշ մար տու թյունն է: - used 
to say that the truth is the most important 
thing in the world and you must always be at 
the side of the truth.(latin)

What will Mrs.Grandy say? – what will 
people say? That’s to say the other’s opinions 
are important (Mrs.Grandy is a character in 
T.Morton’s comedy (T.Morton,17691839)).

 What refers the origins of phraseologi-
cal units this is another side of phraseology. 
The origins of English and Armenian phrases 
seem somewhat bewildering. Here can be 
presented such examples 
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Have kissed the Blarney stone – be a 
flatterer(according to tradition, everyone 
kissing the stone being in the castle Blarney 
in Ireland gets the ability of flattering) 

Like the Dickens  A lot (Nothing to do with 
Charles Dickens. Dickens is a euphemism for 
the word devil, possibly via monsters.)

 Խեղճ Յո րիք – everything is passing 
(Սու քի ա սյան Ա. Մ., 1975, էջ 41)

 Համ լե տյան ե րկմ տանք – a person be
ing in deep doubts (Sh. ‘’Hamlet’’) 

 Etymology of phraseological units is also 
very interesting part of the study as the ori
gins of different phrases have been present
ed, the places they were originated and dif
ferent facts connected with them, which are 
of great importance in the data languages.

Semantically phrases are of three types 
phraseological fusions  Tom and Jerry – 
strong punsh, Գառ նիկ ախ պեր - orphan 
(H. Tumanyan’s story), phraseological unities 
 John a Dreams  a stupid, dreamy fellow, 
always in a brown study and half asleep, Աղ-
քատ Ղա զա րոս – a person in poverty and 
phraseological collocations tend to become 
kind of clichés where the meaning of mem
ber – words is to some extent dominated by 
the meaning of the whole group. Due to this 
phraseological collocations are felt as pos
sessing a certain degree of semantic insepa
rability. In the material we didn’t find any 
example of phraseological collocations.

Stylistic analyses in literary studies are 
usually made for the purpose of commenting 
on quality and meaning in a text. It is practiced 
as a part of understanding the possible mean
ings in a text. According to A. Hayrapetyan 
the stylistic devices meeting in phrases can be 
lexical stylistic devices (these are a conscious 
and intentional intensifications of some typical 
structural and semantic property of language 

unit thus becoming a generative model.): 
metaphor, metonymy, simile, irony, periphra
sis, phonetic stylistic devices(phonetic stylistic 
devices are based on the sounds due to their 
acoustic properties awaking certain ideas, 
perceptions, feelings and images. ): allitera
tion, assonance as well as syntactical stylistic 
devices (these devices may be based on the 
absence of logically required components of 
speech, parts of the sentence (Հայ րա պե
տյան Ա., 2008 թ., էջ 19).

To finish Aladdin’s Window  to attempt 
to complete something begun by a great ge
nius, but left imperfect. The genius of the 
lamp built a palace with twentyfour win
dows, all but one being set in frames of pre
cious stones; the last was left for the sultan 
to finish; but after exhausting his treasures, 
the sultan was obliged to abandon the task 
as hopeless.

Ա դա մի տար վա նից – a long time ago
Aladdin’s Lamp  source of wealth and 

good fortune.
Այն պես քա րա նալ, ի նչ պես Ղով տի 

կի նը – to be punished (bible) (Բե դի րյան, 
1971, էջ 25) 

Եվ րո պայի հի վանդ մարդ – Turkey 
(Nikolay I told G.Seymur on Cyprus’s war) 
(Բե դի րյան Պ. Ս., 2007, էջ 33)

After all phraseology, being the trea
sure of the language, gets its reflection in 
the history of the nation, the uniqueness 
of its culture and everyday life. Therefore, 
phraseology may be considered to be the 
most picturesque part of the vocabulary. 
Summing up all the observations of phraseo
logical units with proper names, we should 
state that they play a considerable role both 
in English and in Armenian adding to our 
speech expressiveness, emotional coloring, 
vividness and variety. 
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Сравнительный анализ фразеологических единиц с компонентoм имени 
собственного в английском и армянском языках

N. Gasparyan, A. Sinanyan

Статья обсуждает фразеологию, которая является сокровищем языка. Во фразеологии 
находят проявление история нации, уникальность ее культуры и быта. Данная статья 
посвящена изучению небольшой группы фраз из огромного словарного запаса 
фразеологии, а именно фраз, имеющих компонент имени собственного как в армянском, 
так и в английском языках. Исследование затрагивает структурный, семантический, 
стилистический и этимологический анализ фразеологических единиц и их особенностей 
употребления в тексте, а также происхождение этих фраз в английском и армянском языках.

 Հա տուկ գոյա կան նե րով դարձ վածք նե րի հա մե մա տա կան  
վեր լու ծությու նը ա նգ լե րե նում և հայե րե նում

Ն. Գաս պա րյան, Ա. Սի նա նյան

Սույն հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է հա տուկ գո յա կան նե րով դարձ վածք նե րի հա մե մա
տա կան վեր լու ծու թյու նը ան գլե րե նում և հայե րե նում: Հոդ վա ծում դարձ վա ծա բա նու թյան 
ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան ան գլե րե նի և հայե րե նի դարձ վածք ներն են, նրանց ծա
գու մը, կա ռուց ված քը, ի մաս տային ա ռում նե րը, տե սակ նե րը, խոս քի մեջ ու նե ցած դե րը: 
Ի նչ պես բա ռե րը, դարձ վածք նե րը ևս լեզ վի հարս տու թյունն են. դրանց ու սում նա սի րու
թյու նը լույս է սփ ռում ժո ղովր դի կյան քի, մշա կույ թի, լեզ վի, պատ մու թյան վրա, քա նի 
որ վե րո հի շյալ ը մբռ նում նե րի այս կամ այն կող մը յու րա հա տուկ ձևով դրս ևոր վում է 
դարձ վածք նե րի մեջ: Հետ ևա բար դարձ վածք նե րի ճիշտ և տե ղին կի րա ռու մը խոս քը 
դարձ նում է գե ղե ցիկ, ար տա հայ տիչ, դի պուկ և պատ կե րա վոր: 
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 Տար րա կան դպ րո ցի բո լոր հայե ցա
կար գե րում, ա ռար կա յա կան ծրագ րե րում, 
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րում նշ վում է սո
վո րող նե րի մտա ծո ղա կան և ստեղ ծա գոր
ծա կան ո րակ նե րի զար գաց ման, նրանց 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան, հա սուն մար
դու հա մար ան հրա ժեշտ տա րաբ նույթ 
ո րակ նե րի հա մա լի րի ձևա վոր ման և զար
գաց ման մա սին: Սա կայն տար րա կան 
դպ րո ցում ի րա կա նաց վող կր թա դաս տի
ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի բո վան դա
կու թյունն ու կա ռուց ված քը, մե թոդ ներն 
ու մի ջոց նե րը դեռևս ամ բող ջու թյամբ չեն 
նպաս տում նշ ված խնդ րի լուծ մա նը: Բազ
մա թիվ հե տա զո տող նե րի կա տա րած ու
սում նա սի րու թյուն նե րը հա վաս տում են, 
որ ա վան դա կան ու սու ցու մը նույն պես 
նպա տա կաուղղ ված է ա շա կեր տի զար
գաց մա նը, սա կայն այդ խն դիր նե րի լուծ
ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նային են սո վո
րող նե րի հի շո ղու թյու նը, աշ խար հի մա սին 
նրանց ու նե ցած գի տե լիք նե րի հա րուստ 
« պա հո ցը» (1, 2, 3, 4 և այլք): 

Ա վան դա կան մե թոդ նե րով աշ խա տե
լու դեպ քում ա շա կեր տը պետք է լրա ցու ցիչ 
ջան քեր թա փի տե սա կան ո լոր տի գի տե
լիք նե րի ձեռք բեր ման, կյան քում դրանք 
գոր ծա ծե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման և 
զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ: Այդ գոր ծըն
թա ցում ա նա ռար կե լի ո րեն զար գա նում 
են ա շա կերտ նե րի աշ խա տա սի րու թյու նը, 
ջա նա սի րու թյու նը, ձևա վոր վում են ձեռք 
բե րա ծը պահ պա նե լու ու նա կու թյուն ներ: 
Բնա կա նա բար, են թադր վում է, որ թե՛ ա շա

կերտ նե րը, թե՛ ու սու ցիչ նե րը, թե՛ հա սա րա
կու թյունն այդ դեպ քում չեն «ըմ բոս տա նա» 
ու սուց ման հնաոճ, քա րա ցած մե թոդ նե
րի դեմ, այ նինչ քսան մե կե րորդ` ակ տիվ, 
« խե լա կո րույս» դարն ա ռա վե լա պես ու նի 
աշ խույժ, գոր ծու նյա, ճկուն, ա րագ մտա
ծող, շուտ կողմ նո րոշ վող, ստեղ ծա գոր
ծող, եր ևա կայող մարդ կանց պա հանջ: 
Այդ պի սի մարդ կձ ևա վոր վի մի այն ա զատ 
ո րո նո ղա կան, մտա ծո ղա կան, ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վող 
դա սե րի ժա մա նակ, ե րբ ու սու ցի չը ևս ու
նի մտա ծո ղու թյան ճկու նու թյուն, ա զա
տու թյուն, ստեղ ծա գոր ծա կան ո րակ ներ, 
ո րոնց շնոր հիվ նա ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կփո խի իր ը նտ րած մե թո դը, ո ւղ
ղու թյու նը` ա շա կերտ նե րին ակ տի վո րեն 
ներգ րա վե լով ճա նա չո ղա կան ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծըն թա ցի մեջ: Այդ գոր ծըն
թացն ա շա կերտ նե րին կտա ի նք նու րույն 
« հայտ նա գոր ծու թյուն ներ» ա նե լու հնա րա
վո րու թյուն` դրա նով դա սը դարձ նե լով հե
տաքր քիր, նպա տա կաս լաց` նպաս տե լով 
սո վո րող նե րի ու սում նա կան դր դա պատ
ճառ նե րի զար գաց մանն ու ա րար մա նը, 
ա պա հո վե լով ոչ մի այն ե րե խայի զար գա
ցու մը (այդ զար գա ցու մը այս կամ այն մա
կար դա կով թե՛ կյան քը, թե՛ դպ րո ցը, թե՛ ըն
տա նի քը, թե՛ ին քը` ե րե խան, ա պա հո վում 
են), այլև դրա թռիչ քը, ո րա կը: Հենց սրանք 
էլ ա շա կեր տի ճա նա չո ղու թյան, ի նք նա ճա
նաչ ման, ի նք նա կա տա րե լա գործ ման, ի նք
նադրս ևոր ման և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան 
աղ բյուր ներն են: 

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ԿԻ ՐԱ ԿՈ ՍՅԱՆ

ՆԱ ԽԱԳ ԾԱՅԻՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ 
ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  

ԿԱՐ ԵՎՈՐ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ
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Ակն հայտ է, որ ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը ոչ այն քան 
ու սուց ման բո վան դա կու թյան, որ քան 
այդ բո վան դա կու թյան յու րաց ման ձևե
րի, այդ գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ նե րի 
գոր ծու նե ու թյան այն ե ղա նակ նե րի մեջ է, 
ո րոնք ը նտ րում է ու սու ցի չը դա սը կազ
մա կեր պե լիս: Այս տե սան կյու նով` վեր ջին 
տաս նա մյա կում տար րա կան կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան և մե թոդ նե րի վե րա կա
ռուց ման ա կն հայտ փոր ձեր են կա տար
վում` կր թա կան գոր ծըն թա ցը կողմ նո րո շե
լով ոչ մի այն դե պի ո րո շա կի գի տե լիք նե րի 
յու րա ցում, այլև ա ռաջ նային դարձ նե լով 
ան ձի ճա նա չո ղա կան  ստեղ ծա գոր ծա
կան  ո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն վա
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն
նե րի հա մա լի րի ձևա վո րու մը (2): 

Կար ևո րե լով մայ րե նի ի ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում աս տի ճա նա բար հաս տատ վող 
բազ մա թիվ փոխ գոր ծուն, ա շա կեր տա
կենտ րոն մե թոդ նե րի կի րա ռու մը` մենք 
է ա կան ե նք հա մա րում մայ րե նի ի դա սե րի 
ժա մա նակ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի` նա
խագ ծայինո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու կա րո ղու թյան ձևա վո րու մը և 
դրան միտ ված աշ խա տանք նե րի հա մա լի
րի մշա կու մը:

Սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ է ոչ 
թե նա խագ ծային գոր ծու նե ու թյուն ի րա
կա նաց նել ժա մա նակ առ ժա մա նակ, այլ 
մշա կել հե տա զո տա կան  ո րո նո ղա կան, 
պրոբ լե մային և ստեղ ծա գոր ծա կան մե
թոդ նե րի հա մա լիր և դրանք դարձ նել 
աշ խա տան քային գործ նա կան ձև ո ղջ 

ու սում նա կան տա րում: Ը նդ ո րում` այս 
գոր ծու նե ու թյունն ար դյու նա վետ է և կծա
ռայի իր նպա տա կին, ե թե այդ հա մա լիրն 
ստեղծ վի ա շա կերտ նե րի ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյամբ, և աշ խա տան քային 
նա խա գի ծը բխի մայ րե նի ի ծրագ րով նա
խա տես ված ու սում նա կան նյու թի խն դիր
նե րից, ի սկ սո վո րող նե րը նա խագ ծային 
գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լեն ու սում նա կան 
ծրագ րով նա խա տես ված աշ խա տան քի 
հիմ նա կան բո վան դա կու թյան սահ ման նե
րում` թե՛ դա սա րա նային, թե՛ ար տա դա սա
րա նային ճա նա պար հով: 

Նա խագ ծային մե թո դը մշակ վել է 20րդ 
դա րի 20ա կան թվա կան նե րին Ջ. Դյո ւի ի 
և նրա ա շա կերտ Բ. Կիլ պատ րի կի կող մից: 
Այս մե թո դը նա խա տե սում է ու սու ցու մը 
կա ռու ցել սո վո րող նե րի նպա տա կաս լաց, 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան վրա: Այս մե թո
դի հա մա ձայն` սո վո րո ղին ա ռա ջադր վում 
է ծա նոթ, ի րա կան կյան քից վերց րած խն
դի րը, ո րի լուծ ման հա մար նա պետք է շա
րու նա կի ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ, 
գի տե լիք ներ և փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե րել: 
Այս պի սի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում սո
վո րեց նո ղը խորհր դա տո ւի դե րում է, ի սկ 
ա շա կերտ նե րը պետք է ի նք նու րույն կամ 
ու սուց չի հետ հա մա տեղ լու ծեն ա ռա ջադր
ված խն դի րը` ձեռք բե րե լով նա խագ ծային 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու տար րա կան 
կա րո ղու թյուն: Գոր ծու նե ու թյան այս ըն
թաց քը են թադ րում է սո վո րող նե րի ի նք
նու րույն աշ խա տանք (ան հա տա կան, զույ
գե րով, խմ բային), ո րը պի տի կա տար վի 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց
քում [5]:
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 Նա խագ ծային կա րո ղու թյան ձևա վոր
ման և զար գաց ման հա մա կար գը պետք է.
• խ թա նի սո վո րող նե րի սո վո րե լու ցան

կու թյու նը և հս տա կեց նի դրանց նպա
տա կը,

• ն պաս տի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու
նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար ան հրա
ժեշտ նրանց կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր մա նը, 

• յու րա քան չյուր սո վո րո ղի հա մար 
ա պա հո վի նրա հնա րա վո րու թյուն նե
րին հա մա պա տաս խան ու սում նա կան 
նյու թեր,յու րա քան չյու րին տա ան հա
տա կան ժա մա նա կա ցույ ցով աշ խա
տե լու հնա րա վո րութ յուն,

• ս տեղ ծի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար
դյունք ներն ա նընդ հատ վե րահս կե լու, 
ստու գե լու, գնա հա տե լու, ախ տո րո շե
լու հնա րա վո րու թյուն: 

Այս պի սով՝ նշ ված նա խագ ծա հե տա
զո տա կան պարզ և մատ չե լի գոր ծու նե ու
թյու նը խթա նեց ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կա նու թյու նը, բա վա րա րեց նրանց 
ի նք նա դրս ևոր ման և ի նք նա բա վա րար ման 
պա հանջ մունք նե րը, օգ նեց ձեռք բե րե լու 
հա մա տեղ աշ խա տան քի կեն սա փորձ և 
բա վա կա նու թյան հո գե վի ճակ: Մի ա ժա

մա նակ մեզ հա մար չա փա զանց կար ևոր է 
այն, որ ստեղ ծա գոր ծա կանո րո նո ղա կան 
աշ խա տան քը ո ղջ ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցը դարձ րեց հե տաքր քիր, շա հագր գիռ, 
նպա տա կային, դր դա պատ ճա ռային:

 Փոր ձա րա րա կան և ստու գո ղա կան 
դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի և դրանց 
դրս ևոր ման ձևե րի մա կար դակ նե րը հա
մե մա տե լիս ա կն հայտ դար ձավ, որ դա սա
րան նե րի միջև առ կա ստեղ ծա գոր ծա կան
ո րո նո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի մա կար դակ նե րի միջև 
ե ղած տար բե րու թյուն նե րը ոչ մի այն բխում 
են սո վո րող նե րի տի րա պե տած ա ռար
կա յա կան գի տե լիք նե րի քա նա կից, այլև 
ու սուց ման դր դա պատ ճա ռայինոգ ևո րող 
բնույ թից:

 Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ 
նա խագ ծային գոր ծու նե ութ յունն ար դյու
նա վետ է և նպաս տում է ա շա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կանո րո նո ղա կան կա րո
ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, ե թե`
•  գոր ծու նե ու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րը և 

բո վան դա կու թյու նը նա խագ ծել են 
ա շա կերտ նե րը, 
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Design Ability as an Important Characterization of Primary School Creativity
A. Kirakosyan

Lessons and extracurricular lessons prompting to designcreative activity give an op
portunity of forming and developing personalvolitional such qualities, that are necessary 
for stimulating activity in any sphere of life. People capable to reach real achievements are 
formed just in the educational process of the creativeinquisitive activity.

Дизаин способность как значительная характеризация  
креативности начальной школы

А. Киракосян

Уроки и внеклассные занятия, побуждающие кпроектнотворческой деятельности, 
создают возможность формирования и развития таких личностноволевых качеств, 
которые необходимы в любой области человеческой деятельности. Личности, способные 
на реальные достижения, формируються именно в учебном процессе, обеспечивающем 
творческопоисковую деятельность ученика.

• ի րա կա նաց վում է ա շա կերտ նե րի շա
րու նա կա կան գոր ծու նե ու թյամբ, 

• կ րում է հա մա լիր բնույթ` ու սում նա ռու
թյան բո լոր տա րի նե րի կտր ված քով:

 Կա րե լի է վս տա հա բար եզ րա կաց նել, 
որ տար րա կան դպ րո ցում ի րա կա նաց վող 
ստեղ ծա գոր ծա կանո րո նո ղա կան գոր ծու
նե ու թյուն ա պա հո վող ու սուց ման ար դյուն

քը ոչ մի այն նույ նա տիպ ճա նա պարհ է 
հար թում մի ջին և ա վագ դպ րո ցի հա մար, 
այլև սո վո րող նե րի մեջ ձևա վո րում է գի
տե լիք նե րը որ պես ար ժեք ըն կա լե լու դիր
քո րո շում, ի նչ պես նաև կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի հա մար ստեղծ վում են սե փա կան 
ան ձը ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: 



49

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

 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան ար դի ա
կան և ա ռաջ նա հերթ խն դիրն է ստեղ
ծա գոր ծող, ա զատ մտա ծո ղու թյամբ օ ժտ
ված ի նք նու րույն ան հա տի ձևա վո րումն 
ու զար գա ցու մը: Ար դի հա սա րա կու թյան` 
ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձի պա հանջ մուն
քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հենց 
ստեղ ծա գոր ծող ան ձանց կյան քի նոր պայ
ման նե րին հար մար ման ա ռա վել բարձր 
մա կար դակ ու նեն: Դրա նով է պայ մա նա
վոր ված ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու
թյան ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյու նը 
սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու
ժի զար գաց ման նկատ մամբ, ո րն ար տա
հայտ վում է գե ղար վես տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում ման կա վար ժա կան հա մա
պա տաս խան պայ ման նե րի ստեղծ մամբ: 

Սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ըն
դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը ակ տիվ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ ման 
և հար մար ման կար ևոր գոր ծոն է ժա մա
նա կա կից աշ խար հի փո փո խա կա նու թյան 
պայ ման նե րում: Ե րե խային պետք է սո վո
րեց նել ստեղ ծա գոր ծել, քա նի որ, ը ստ Վ. 
Ա. Սու խոմ լինս կու, ստեղ ծա գոր ծե լը տա
րե րային գոր ծու նե ու թյուն չէ (4): 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյունն ըն կալ
վում է որ պես ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մարմ նա վոր ման 
ըն դու նա կու թյան, ան սո վոր ո րո շում ներ 
ըն դու նե լու, ան հա տա կա նու թյան խոր
քային հատ կա նիշ ներն ար տա հայ տե լու 
ու նա կու թյուն: Ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձի 

ա ռանց քային հատ կա նիշ նե րին են ա ռնչ
վում եր ևա կա յու թյու նը, օ րի գի նա լու թյու նը, 
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, հա մա ռու
թյու նը, աշ խա տու նա կու թյունն ու բարձր 
կազ մա կերպ վա ծու թյու նը: Այս ո րակ նե րով 
օ ժտ ված ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձը բա վա
կա նու թյուն է գտ նում ոչ այն քան ար դյուն
քի, որ քան ստեղ ծա գոր ծե լու ըն թաց քի 
մեջ:

 Գե ղար վես տա կան կր թու թյան հա մա
կար գում ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձի զար
գա ցու մը տե սու թյան և պրակ տի կայի հիմ
նա կան նպա տակն է, ո րն ա ռա վե լա պես 
ար դյու նա վետ կեր պով կա րող է ի րաց վել 
սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա
կու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
գե ղար վես տա կան կր թու թյան հա մա կար
գում կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րի 
ըն թաց քում` ման կա կան գե ղար վես տա
կան հաս տա տու թյուն նե րում, ար վես տի 
դպ րոց նե րում, կեր պար վես տի ստու դի
ա նե րում և այլն: Ման կա կան գե ղար վես
տա կան կր թու թյան հա մա կար գի բա րե
փո խում նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված 
են ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն
թա ցի մար դա սի րաց ման և ան հա տա կա
նաց ման մի տում նե րով, են թադ րում են 
այն պի սի ման կա վար ժա կան պայ ման նե
րի ստեղ ծում, ո րոնք կա րող են ա պա հո վել 
յու րա քան չյուր սո վո րո ղի ստեղ ծա գոր ծա
կան ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 
Ը նդ ո րում՝ ըն դու նա կու թյուն ներ են հա
մար վում ան ձի այն պի սի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք ի 

 ՄԻ ՍԱԿ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

 ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ  
ԸՆ ԴՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ  

ԿԵՐ ՊԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ՊԱ ՐԱՊ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻՆ
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հայտ են գա լիս մի այն գործ նա կան ըն
թաց քի մեջ: Ըն դու նա կու թյուն նե րը ո րո
շար կում են սո վո րո ղի հա ջո ղու թյուն նե րը 
գոր ծու նե ու թյան այս կամ այն ձևի մեջ և 
ան ձի հիմ նա կան ան հա տա կան բնու թագ
րիչ ներ են: Ըն դու նա կու թյուն ներն ան քակ
տե լի ո րեն կապ ված են գոր ծու նե ու թյան 
հետ և միտ ված են պա հանջ մունք նե րի 
ի րաց մա նը, չնա յած մար դու վար քի կար
գա վո րիչ չեն: Ե թե սուբյեկ տը ջան քեր չի 
ներդ նում սե փա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ, ըն դու նա
կու թյունն ի նք նու րույն հա սու նա նալ և դրս
ևոր վել չի կա րող:

 Գե ղար վես տա կան կր թու թյան հա մա
կար գում սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը դի
տար կե լու դեպ քում ա կն հայտ է դառ նում, 
որ ստեղ ծա գոր ծա կան ան ձի մի այն բնա
տուր օ ժտ վա ծու թյու նը և նույ նիսկ հատ կա
նիշ նե րի ամ բողջ հա մա լի րը բա վա րար չեն 
ստեղ ծա գոր ծո ղի հան ճա րի դրս ևոր ման 
հա մար: Հարկ է ը նդ հան րաց նել ան ցած 
սե րունդ նե րի փոր ձը: Կեր պար վեստն ըն
դուն ված է հա մա րել հա սա րա կա կան եր
ևույթ, քա նի որ այն ան խզե լի ո րեն ա ռնչ
վում է մարդ կանց պատ մա կան փոր ձին: 
Այս հա մա տեքս տում նկա րիչ դառ նա լու 
հա մար հարկ է յու րաց նել ան ցած սե րունդ
նե րի կի րա ռա կան և կեր պար վես տային 
փոր ձը ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի 
ու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման, ի նչ պես 
նաև գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան գործ նա կան պա րապ
մունք նե րի մի ջո ցով: Հիմք ըն դու նե լով այն 
բնո րո շու մը, որ ցան կա ցած պա հանջ մունք 
ի րաց վում է ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում, կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 
ան ձի գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան 
պա հանջ մունքն ի րա կա նաց վում է ան
մի ջա կա նո րեն կեր պար վես տային գոր

ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Ե թե կեր պար
վես տային գոր ծու նե ու թյու նը վայելք է 
պատ ճա ռում, դառ նում է ցան կա լի, ա պա 
սո վո րողն ի նք նու րույն մեծ հե տաքրք
րու թյուն է ցու ցա բե րում և հա ճույ քով 
ներգ րավ վում է այդ գոր ծըն թա ցի մեջ: 
Գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում ե րե խան կա տա
րե լա գոր ծում է իր ան հա տա կան փորձն 
ու ըն դու նա կու թյուն նե րը կեր պար վես տի 
բնա գա վա ռում և դրա նով ի սկ հաս նում 
բարձր ար դյունք նե րի:

 Սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մի
աս նա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը 
կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան շր ջա
նակ նե րում հա սա րա կու թյան մեջ պա հան
ջում է հետ ևյալ լրա ցու ցիչ մո տե ցում նե րը` 
հաշ վի առ նե լով ան ձի ի նք նաի րա ցու մը.

1. Ա նձ նա կողմ նո րո շիչ մո տե ցում, ո րի 
դեպ քում հաշ վի է ա ռն վում սո վո րող նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
բաղ կա ցու ցիչ նե րի ան ձնային նշա նա կու
թյու նը:

2. Գոր ծու նե ա կան մո տե ցում, ե րբ սո
վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րը ձևա վոր վում և զար գա նում են 
կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում ձեռք բե րած փոր ձի հի ման վրա:

3. Հա սա րա կա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ 
մո տե ցում, ո րն ար տա ցո լում է սո վո րող նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի 
գոր ծառ նու թյան կա պը հա սա րա կու թյան 
պա հանջ մունք նե րին հա մա պա տաս խան: 

Այս պի սով՝ սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
հիմն վում է գե ղար վես տա կան կր թու թյան 
հա մա կար գի սուբյեկ տի ան ձնային նե րու
ժի վրա (3):

 Սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյուն նե րի զար գաց ման ման կա վար



51

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

ժա կան պայ ման նե րի ո րո շարկ ման և ձևա
վոր ման հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րու թյան 
այս հա մա տեքս տում մենք ա ռա ջար կում 
ե նք կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյու նը 
դի տար կել որ պես սո վո րող նե րի նպա տա
կաուղղ ված, կազ մա կերպ ված և կա նո նա
կարգ ված գոր ծու նե ու թյուն կեր պար վես տի 
ո լոր տում՝ նե րա ռյալ տար բեր ո լորտ նե րում 
(հոգ ևոր, նյու թա կան հա սա րա կա կան) շր
ջա պա տող աշ խար հի մշա կու թայինգի
տակ ցա կան փո փո խու թյան գոր ծըն թա
ցին ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի 
մի ջոց ներ, փու լեր, հա ջոր դա կա նու թյուն: 
Կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան ո լոր
տում սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու նա կու թյուն նե րը կա րե լի է դի տար կել 
որ պես ան ձի ին տեգ րա տիվ ո րակ, ո րն ի 
հայտ է գա լիս կեր պար վես տային գոր ծու
նե ու թյան ժա մա նակ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
նկատ մամբ ար ժե քային վե րա բեր մուն քի, 
ի նք նու րույն ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներ` քան դա կա գոր ծա կան նմուշ
ներ, գրա ֆի կա կան և գե ղան կար չա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ ստեղ ծե լու ու նա
կու թյան մեջ, ո րը զար գա նում է ո րո նո ղա
կանհե տա զո տա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում և իր ար տա
ցո լումն է գտ նում ար դյունք նե րի մեջ (5):

 Սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյուն նե րի զար գաց ման գի տա
ման կա վար ժա կան հա մա կար գը կա րող է 
հա ջո ղու թյամբ գոր ծառ նու թյուն ու նե նալ 
և զար գա նալ մի այն ո րո շա կի պայ ման նե
րի առ կա յու թյամբ: Հարկ է հս տա կեց նել 
« ման կա վար ժա կան պայ ման ներ» ը մբռ
նու մը, ո րը նե րա ռում է ու սուց ման, դաս տի
ա րա կու թյան և զար գաց ման գոր ծըն թա ցի 
բո լոր բաղ կա ցու ցիչ նե րի տար րե րը` նպա
տակ ներ, բո վան դա կու թյուն, սկզ բունք
ներ, մե թոդ ներ, ձևեր, մի ջոց ներ: Ման
կա վար ժա կան պայ ման նե րը ու սուց ման 

գոր ծըն թա ցի հան գա մանք ներ են, ո րոնք 
բո վան դա կու թյան, մե թոդ նե րի, ի նչ պես 
նաև ու սուց ման կազ մա կեր պա կան ձևե րի 
տար րե րի նպա տա կաուղղ ված ը նտ րա քա
ղի, կա ռուց ման և կի րառ ման ար դյունք են` 
ո րո շա կի ու սում նա տե սա կան նպա տակ
նե րի հաս նե լու հա մար (2):

 Ման կա վար ժա կան պայ ման նե րը ման
կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի չա փում նե
րի հան րա գու մար է, ո րոնք ո ւղղ ված են 
նրա ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 
Պայ ման նե րը միշտ հան դի սա նում են ար
տա քին գոր ծոն ներ ա ռար կայի հետ հա
րա բե րու թյան մեջ (5):

 Կեր պար վես տի նկատ մամբ սո վո րող
նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն
նե րի զար գաց ման ման կա վար ժա կան 
պայ ման ներ հաս կա ցու թյան տակ մենք 
ըն կա լում ե նք կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
ներ քին և ար տա քին հան գա մանք նե րի մի
ա գու մա րը, ամ բող ջու թյու նը, ո րոնց ի րա
կա նա ցու մից է կախ ված զար գաց ման բուն 
գոր ծըն թա ցը: Ը նդ ո րում՝ ման կա վար ժա
կան պայ ման նե րը հան դես են գա լիս որ
պես կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցի ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու ցիչ ներ` 
հաշ վի առ նե լով կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կեր պու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ա պա հո վե լու կեր պար վես տային 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ ու նա կու
թյուն նե րի զար գաց ման բարձր մա կար
դակ:

Խնդ րի ու սում նա սիր ման հա մա տեքս
տում կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան 
պա րապ մունք նե րի հա մա կար գում սո
վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշտ բաղ
կա ցու ցիչ նե րի շար քում մեր կար ծի քով 
հիմ նա րար են ման կա վար ժա կան հետ
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ևյալ պայ ման նե րը. 
 Կեր պար վես տային գոր ծու նե ու թյան 

նկատ մամբ սո վո րող նե րի պա հանջ մունք
նե րի ստեղ ծում նրանց գե ղար վես տաս
տեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
զար գաց ման ա ռա վել ար դյու նա վետ դր
դա պատ ճա ռի ձևա վոր ման մի ջո ցով:

 Սո վո րող նե րի գե ղար վես տաս տեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գաց ման հա մա կար գային մո տեց ման կի
րա ռում, ո րը ժա մա նա կա կից գի տու թյան 
մե թո դո լո գի ա կան հա մա պի տա նի սկզ
բունք է: Նկա տենք, որ գե ղար վես տաս
տեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գա ցու մը կախ ված է սո վո րո ղի ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, նրա ան ձի 
վրա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան մե
թոդ նե րի և մի ջոց նե րի ներ գոր ծու թյու նից, 
այդ ան ձի զար գաց ման գոր ծոն նե րի դր
դա պատ ճառ նե րից, որ տեղ ա ռանց քային 
են ի նք նա կար գա վո րումն ու ի նք նաար դի
ա կա նա ցու մը, այ սինքն՝ ան ձի` սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռա վել ամ բող ջա
կան դրս ևոր ման ձգ տու մը:

 Կեր պար վես տի պա րապ մունք նե րին 
հիմ նախնդ րային ո րո նո ղա կան ի րա վի
ճակ նե րի ստեղ ծու մը, ո րը ստեղ ծա գոր
ծա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա չա փու թյուն է և պայ մա նա վո րում է 
մտա ծո ղու թյան սկիզ բը, ի սկ մտա ծո ղա
կան բուն կեն սու նակ գոր ծու նե ու թյունն 
ըն թա նում է հիմ նախնդ րի ա ռա ջադր ման 
և լուծ ման ըն թաց քով: Հիմ նախնդ րային 
ի րա վի ճա կը` որ պես սո վո րող նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար
գաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման, կի րա ռե լի 
է կեր պար վես տի բնա գա վա ռում նրանց 
կող մից ձեռք բեր ված ու նա կու թյուն նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի բա վա կա նին բարձր մա
կար դա կում:

 Սո վո րող նե րի կող մից կեր պար վես

տային գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թա ցին 
մտա վոր ո ւղ ղորդ ման ի մա ցու թյուն նե րի և 
տեխ նո լո գի ա նե րի տի րա պե տում, ո րոնք 
նպաս տում են շր ջա պա տող աշ խար հի 
գե ղար վես տա կան կեր պա րայինզու գոր
դա կան ըն կալ ման և ստեղ ծա գոր ծա կան 
գե ղար վես տա կանկեր պա րայինզու
գոր դա կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման 
ո լոր տում ստեղ ծա գոր ծա կան հա ջո ղու
թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, բնօ րի նա կի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ո ճա վոր մանն ու մեկ
նա բա նու թյա նը, ի նչն ան հրա ժեշտ է ա պա
գա նկար չի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար:

 Կեր պար վես տի ու սուց ման կեն սա հա
մար ժեք մե թոդ նե րի կի րա ռու թյու նը մաս
նա գի տա կան գծան կա րի պա րապ մունք նե
րին ան ձի և շր ջա պա տող ի րա կա նու թյան 
ներ քին պա շար նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
փոխ ներ գոր ծու թյան մի ջո ցով ըն կալ ման 
բո լոր ու ղի նե րով հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում մե ծաց նե լու սո վո րող նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
ա ճի դի նա մի կան ոչ մի այն մաս նա գի տա
կան պա րապ մունք նե րին, այլև առ հա սա
րակ ար վես տի դա սե րին (1, 13): 

Այս պի սով՝ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն-
թացն ի նք նին կր թու թյան հա մա կար գում 
են թադ րում է սո վո րող նե րի կող մից տե ղե-
կատ վու թյան ըն կալ ման բնա կան մի ջոց-
նե րի, մե թոդ նե րի կի րա ռու թյուն: Մտա վոր 
գոր ծըն թաց նե րի հա մա մաս նա կան մի ա-
գու մա րը ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում ո րո շար կում է ան ձի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
ո րա կա կան ա ճը կեր պար վես տի պա րապ-
մունք նե րի ըն թաց քում:



53

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

Գ րա կա նու թյուն
1. Алексеева И. В., Развитие художественнотворческих способностей студентов к декоративно

прикладной деятельности: автореф. дис. дра пед. наук. М., 2005, 40 с.
2. Андреев В. И., Педагогика творческого саморазвития. Казань, 1996, 568 с. 
3. Загвязинский В. И., Теория обучения. Современная интерпретация: учеб. пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений. М., 2001. 
4. Сухомлинский, В. А., Избранные педагогические сочинения: в 3 т.: Т. 1 / В. А. Сухомлинский. 

М., Педагогика, 1979., 558 с.: ил.
5. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О., Педагогическая концепция: методологические аспекты 

построения, М., 2006, 239 с.

Развитие творческих способностей учащихся  
на занятиях изобразительной искусствы 

М. Мелконян

В статье дается определение творческим способностям к изобразительной 
деятельности, предлагаются необходимые педагогические условия развития твор чес
ких способностей учащихся в системе образования к изобразительной деятельности.

Development Of Creative Abilities Of The Students In Graphic Activity
M. Melqonyan

The author defines what artistic skills in graphic art are, and suggests necessary condi
tions which would develop creative talents of students studying in the education institutions.
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Ար դի կր թու թյու նը ա վագ դպ րո ցում 
տար բեր վում է մի շարք ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով՝ կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
ու բո վան դա կու թյան ար մա տա կան փո փո
խու թյուն նե րի պա հան ջով: Սո վո րող նե րի ու
սում նա ռու թյան և ա ռա ջա դի մու թյան ա ռա
վե լա գույն մա կար դակ ա պա հո վե լու հա մար 
կար ևոր վում է մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
ը նդ լայ նու մը, ի նչ պես նաև ին տե րակ տիվ ու
սուց ման մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը: Ա վագ 
դպ րո ցում ժա մա նա կա կից ան գլե րե նի դա
սըն թա ցը գլ խա վո րա պես նպաս տում է 
ը նդ հա նուր բա ռա պա շա րի զար գաց մա նը, 
և այն քան էլ ու շադ րու թյուն չի դարձ վում 
մաս նա գի տա կան, կոնկ րետ ո լորտ նե րին 
վե րա բե րող բա ռա պա շա րի զար գաց մա նը: 
Սա կայն այ սօր ա վագ դպ րո ցի սո վո րող նե
րի ա ռջև դր ված են այլ պա հանջ ներ և նպա
տակ ներ, ո րոն ցից ա ռաջ նայի նը ը նդ հա նուր 
ան գլե րե նի ի մա ցու թյու նից բա ցի մաս նա
գի տա կան, կոնկ րետ ո լորտ նե րին վե րա
բե րող լեզ վա նյու թի ի մա ցու թյունն է` որ պես 
հիմք հե տա գա յում մաս նա գի տա նա լու և 
հա ղո րակց վե լու հա մար: Այս ա ռու մով ՀՀ 
ա վագ դպ րո ցի բնա գի տա մա թե մա տի կա
կան հոս քում որ պես ան գլե րեն լեզ վա նյու թի 
ար դյու նա վետ ու սուց ման նա խա պայ ման` 
կար ևոր վում է ան գլե րեն մա թե մա տի կա
կան տեր մին նե րի ը նտ րու թյու նը, մե թո դա
կան տի պա կա նա ցու մը և այդ լեզ վա նյու թի 
ար դյու նա վետ ու սուց մա նը նպա տա կաուղղ
ված ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշա կու մը: 

Ինչ պես ը նդ հա նուր բա ռա պա շա րի, այն
պես էլ մաս նա գի տա կան բա ռա նյու թի ը նտ

րու թյան ժա մա նակ ա ռաջ նու թյու նը նախ և 
ա ռաջ տր վում է բա ռա պա շա րային մի ա վոր 
հաս կա ցու թյա նը, ո րը մե թո դա կան ա ռու մով 
դիտ վում է նաև որ պես ու սուց ման նվա զա
գույն մի ա վոր` իր մեջ պա րու նա կե լով բառ, 
բա ռա կա պակ ցու թյուն, տեր մին, տեր մի նա
կա պակ ցու թյուն և դարձ վա ծային մի ա վոր: 
Մա թե մա տի կա կան նվա զա գույն բա ռա պա
շարն ը նտ րե լիս ա ռաջ նորդ վել ե նք հա ճա
խա կա նու թյան, ի մաս տա բա նա կան ար ժե
քի, բազ մի մաս տու թյան, կա պակ ցե լի ու թյան, 
բա ռա կազ մա կան ար ժե քի, ո ճա կան չե զո
քու թյան սկզ բունք նե րով (3, 9): Բա ռա պա շա
րային նվա զա գույ նը կազ մե լիս ներգ րա վել 
ե նք նաև մե թո դա կան գրա կա նու թյան մեջ 
առ կա այն պի սի սկզ բունք ներ, ի նչ պի սիք են 
ը նտ րու թյան աղ բյուր նե րի ար դի ա կա նու թյու
նը (նո րույ թի), մաս նա գի տա կան կողմ նո րո
շու մը, մաս նա գի տա կան հա վաս տի ու թյան, 
կոմ պե տենտ դա տա վոր նե րի՝ ար հես տա
վարժ մաս նա գետ նե րի հետ խորհր դակ ցե լու 
և նրանց տե սա կետ ներն ու դի տար կում նե րը 
հաշ վի առ նե լու սկզ բունք նե րը:

 Բա ռա պա շա րի ար դյու նա վետ ու սուց
ման նա խա պայ մա նը դրա նկատ մամբ 
հա մա կող մա նի մո տե ցում ցու ցա բե րելն է՝ 
ա ռաջ նորդ վե լով վե րը նշ ված սկզ բունք նե
րի ամ բող ջա կան հաշ վառ մամբ£ Ա նգ լե
րենհայե րենռու սե րեն մա թե մա տի կա կան 
բա ռա ցան կը կազ մե լիս հիմ նա կան հար
ցե րից մե կը մի ջազ գային բա ռե րը նույ նու
թյամբ ըն դու նե լու կամ ան պայ ման հայե րեն 
հա մար ժեք նե րը գտ նե լու եր կընտ րանքն 
էր£ Այս պի սով, ե թե հա յաց ված տեր մի նը 

ՆԱԻ ՐԱ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ 

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՏԵՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ  
ԹԵ ՄԱ ՏԻԿ ԽՄ ԲԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԼԵԶ ՎԱ ՆՅՈՒ ԹԻ 

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՅ ՄԱՆ 
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լեզ վա հա ղոր դակ ցու թյան մեջ ըն դուն ված 
է կամ մի ան գա մայն հաս կա նա լի է իր կա
ռուց ված քով, ի մաս տային ծա վա լով, դյու րին 
ար տա սա նե լի է, ա պա դրան միշտ նա խա
պատ վու թյուն է տր վել, հա կա ռակ դեպ քում 
գե րա դաս վել է մի ջազ գայի նը: 

Ինչ պես նշ վում է մե թո դի կա յում, լեզ վա
կան նյու թի մե թո դա կան տի պա կա նա ցու մը 
կոչ ված է ա վե լի ար դյու նա վետ դարձ նե
լու բա ռա պա շա րային նյու թի յու րա ցու մը: 
Հետ ևա բար ո րո շա կի մե թո դա կան խմ բե րի 
և դրանց ո ւղ ղու թյամբ տար վող հա մա պա
տաս խան ար դյու նա վետ աշ խա տանք նե րը 
նպաս տում են բա ռային նոր նյու թի յու րաց
մանն ու ի մաս տա զատ մա նը, ի նչ պես նաև 
ճշգ րիտ բա ռի մաս տի բա ցա հայտ մա նը: 

Անգ լե րե նի մա թե մա տի կա կան տեր մի
նա բա նու թյան մե թո դա կան տի պա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցում մեր կող մից հաշ վի են 
ա ռն վել բա ռի կա ռուց ված քային և ի մաս
տային կող մե րը: Այս սկզ բունք նե րի հի ման 
վրա ստեղծ վել են բա ռա պա շա րային ա ռան
ձին խմ բեր և են թախմ բեր` ձգ տե լով այս 

կերպ հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ դարձ
նե լու բա ռային մի ա վոր նե րի յու րա ցու մը` 
դժվա րու թյան աս տի ճա նի հաշ վառ մամբ: 

Հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րակ ման 
սկզ բուն քով մենք ա ռանձ նաց րել ե նք ան
գլե րեն, ռու սե րեն, հայե րեն լե զու նե րում հա
մընկ նող / չհա մընկ նող / մաս նա կի ո րեն 
հա մընկ նող տեր մին նե րը: Ար դյուն քում, ան
գլե րենհայե րենռու սե րեն մա թե մա տի կա
կան տեր մին նե րի պատ կե րա զարդ բա ռա
ցան կում նե րառ ված բա ռա նյու թը՝ որ պես 
ամ բող ջու թյուն, ա ռանձ նա նում է հի ե րար
խիկ կա ռուց ված քով, որ տեղ թե մա տիկ խմ
բե րով ներ կա յաց վել են մա թե մա տի կա կան 
նշան ներ, գոր ծո ղու թյուն ներ, հա վա սա րում
ներ, բա նաձ ևեր: Ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են 
զբա ղեց նում ե րկ րա չա փա կան մար մին նե րը, 
նրանց տե սակ նե րը և ա ռան ձին հատ ված
նե րի ան վա նում նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված 
են հա մա պա տաս խան պատ կե րա վոր մամբ: 
Ա նգ լե րենհայե րենռու սե րեն մա թե մա տի
կա կան տեր մին նե րի բա ռա ցան կից մի հատ
ված ներ կա յաց վում է հա ջոր դիվ.

ԵՐԿ ՐԱ ՉԱ ՓԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ ՆԵՐ / GEOMETRICAL SHAPES

GEOMETRIC 
SHAPES

ԵՐԿ ՐԱ ՉԱ ՓԱ ԿԱՆ 
ՊԱՏ ԿԵՐ ՆԵՐ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ

triangle ե ռան կյուն треугольник

rectangle ուղ ղան կյուն прямоугольник

square քա ռա կու սի квадрат

parallelogram զու գա հե ռա նիստ параллелограмм

trapezoid սե ղան трапеция
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Ե ՌԱՆԿՅՈՒՆ / TRIANGLE

TRIANGLE ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ТРЕУГОЛЬНИК

isosceles triangle
հա վա սա րաս րուն 

ե ռան կյուն
равнобедренный 

треугольник

equilateral triangle
հա վա սա րա կողմ 

ե ռան կյուն
равносторонний 

треугольник

right triangle
ուղ ղան կյուն ե ռան

կյուն
прямоугольный 

треугольник

base հիմք основа

hypotenuse ներք նա գիծ гипотенуза

median of the triangle ե ռան կյան միջ նա գիծ
медиана 

треугольника

bisector of the 
triangle

ե ռան կյան կի սորդ
биссектриса 
треугольника

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ / MATHEMATICAL SIGNS

SIGNS Ն ՇԱՆ ՆԵՐ ЗНАКИ

 minus հա նած / մի նուս минус

+ plus /added to գու մա րած плюс

x multiplied by բազ մա պատ կած умноженноена



57

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

÷ divided by բա ժա նած  разделенный на

= is equal to, equals հա վա սար է равно, равняется

≠ is not equal to հա վա սար չէ неравно, неравняется

> is greater than մեծ է, քան большечем

< is less than փոքր է, քան меньшечем

≥ is greater than or 
equal to մեծ է կամ հա վա սար больше или равно

≤ is less than or equal to փոքր է կամ հա վա
սար меньше или равно

≈ is approximately equal մո տա վո րապես հա
վա սար է

приблизительно 
равно

% per cent տո կոս процент

∞ infinity անվեր ջու թյուն бесконечность

θ empty set or null set դա տարկ բազ մու
թյուն пустое множество 

Այս պի սով` մա թե մա տի կա կան բա
ռա պա շարն ու սու ցա նե լիս ան հրա ժեշտ է 
ա պա հո վել յու րա քան չյուր լեզ վա կան մի
ա վո րի հատ կա նիշ նե րի լի ար ժեք մտա
պա հումն ու յու րա ցու մը, ի նչ պես նաև 
բա ռա պա շա րային հմ տու թյուն նե րի նպա
տա կաս լաց ձևա վո րու մը, քա նի որ խոս
քա շա րում դրանք կի րա ռե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է ի մա նալ ոչ մի այն տվյալ բա ռի 
ար տա սա նու թյու նը, քե րա կա նա կան ձևն 
ու կա ռուց ված քը, հիմ նա կան և ե րկ րոր դա
կան ի մաստ նե րը, տվյալ ի մաստ նե րի հա
մար ժեք նե րը մայ րե նի ում ու ու սու ցան վող 

լեզ վում, այլև կա պակ ցե լի ու թյու նը գոր
ծա ծու թյան ո լոր տում, եր բեմն նաև տվյալ 
բա ռի տե ղը տեր մի նա հա մա կար գում: Այս 
ա ռու մով կար ծում ե նք՝ մեր կող մից մշակ
ված ան գլե րենհայե րենռու սե րեն թե
մա տիկ բա ռա ցան կի ներ մու ծումն ու ամ
րապն դու մը ՀՀ ա վագ դպ րո ցում՝ որ պես 
ու սում նաօ ժան դակ նյութ, կա րող է նպաս
տել սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րային կոմ
պե տեն ցի այի զար գաց մա նը, նե րա ռյալ 
նրանց լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րը:
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3. Martinson Th. H. Arco, Master the GRE CAT, Thomson Peterson’s, 2007, 624 p.
4. Math Review, for the Quantitative Reasoning Measure of the GRE® revised General Test, Educa

tional Testing Service (ETS), 2010, 18 p.

Thematic Grouping of English Mathematical Terms as a Precondition  
for Teaching the Linguistic Material Effectively

N. Poghosyan

In knowledge society the content of the studies, the methods used and the requirements 
for an educator’s professionalism regularly undergo certain changes. It follows that in knowl
edge society the aim of education is not only to educate professionals for a certain field but 
to help students to be aware of cultural values, form human mutual relationship, collaborate, 
be open, adapt to the new situation, creatively express their ideas, accept responsibility 
and challenge. In this viewpoint the development of communicative language competence 
requires a thorough coordinated approach to ensure proper comprehension and memoriza
tion of subjectspecific words starting from high school level.

The aim of this article is to foster the efficiency of teaching English for Specific Purposes 
(ESP) at high schools of the RA, and for this reason a number of practical methodological 
techniques, particularly some definite principles of the selection and methodological classifica
tion of English mathematical terms have been analyzed and introduced. An attempt has been 
made to outline and classify English mathematical terminology on the basis of their semantic 
grouping. Characteristics of each methodological group should be taken into consideration 
while teaching English in special biomathematical streamclasses at high schools of the RA. 

Theoretically, the results of this research can be used in the course of lectures and semi
nars on teaching ESP and also can be useful for the specialists or learners of the core field.
As for the practical significance of the paper, so it can be effectively used in practical intra
disciplinary ESPcourses which serve to the main field of mathematics, e.g. Business and 
Economics, Marketing and Management, Finance and Accounting, Architecture and Design, 
Construction and Engineering, ICT, Medicine, and so on.

The abstract from the Thesaurus of English Armenian and Russian Mathematical Terms 
introduced in the article, can readily serve as a basis for creating a such thesaurus in various 
nonlinguistic professional fields, thus ensuring the proper development of communicative 
language competence of the learners. We suppose that the thorough implementation of the 
this approach will develop the learners’ communicative language competence and their sci
entific vocabulary as well.
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 Ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ նե րի զար գա
ցու մը և կր թա կան հա մա կար գի կա տա
րե լա գոր ծումն ան հնար է պատ կե րաց նել 
ա ռանց ու սուց ման մեջ նոր ման կա վար
ժա կան և տե ղե կատ վա կանհա ղոր դակ
ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման, 
ո րոնք կոչ ված են ա ռա վել ակ տի վո րեն 
նպաս տե լու սո վո րող նե րի մտա վոր, ստեղ
ծա գոր ծա կան, բա րո յա կան և հու զա կան 
զար գաց մա նը: Խոս քը նախ և ա ռաջ կր
թու թյան բնա գա վա ռում առ ցանց (Online) 
ու սուց ման կազ մա կերպ ման մա սին է, ո րի 
շնոր հիվ կա րող է ստեղծ վել ու սում նա կան
ճա նա չո ղա կան մի այն պի սի մի ջա վայր, 
ո րը կն պաս տի ի նչ պես ան հա տա կան, 
այն պես էլ խմ բային ու զանգ վա ծային ու
սուց ման տար բեր խն դիր նե րի լուծ մա նը:

 Այ սօր գլ խա վո րը, ցան ցային տեխ նո լո
գի ա ներ կի րա ռե լով, ան հրա ժեշտ տե ղե
կատ վու թյունն ի նք նու րույն ձեռք բե րե լու, 
հիմ նախն դիր նե րը տես նե լու և դրանց լուծ
ման ճա նա պարհ նե րը գտ նե լու, ստա ցած 
գի տե լիք նե րը քն նա դա տա բար վեր լու ծե
լու և դրանք նո րա նոր խն դիր նե րի լուծ ման 
հա մար կի րա ռե լու կա րո ղու թյունն է:

 Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
շնոր հիվ ստեղծ վող մի աս նա կան առ ցանց 
մի ջա վայ րը դպ րոց նե րի կող մից դի տարկ
վում է որ պես մի վայր, որ տեղ ու սու ցա նող
ներն ու ու սու ցան վող նե րը հան դի պե լով 
քն նար կում են ի րենց նա խագ ծե րը, ձևա
վո րում ու սուց մանու սում նա ռու թյան նպա
տակ նե րը, դի մում մի մյանց օգ նու թյա նը: 
Օգ տա գոր ծե լով հա ղոր դակց ման է լեկտ

րո նային ձևե րը` ման կա վար ժը նոր փո փո
խու թյուն ներ է մտց նում` հա ղոր դակց վե լով 
սո վո րող նե րի հետ հա մա ժա մա նա կյա հա
մա կար գում, դառ նում է հա սա նե լի իր բո
լոր սո վո րող նե րի հա մար մի ա ժա մա նակ և 
ցան կա ցած ժա մա նակ: Այս տեղ փոխ վում 
է նաև ու սուց ման մի ջա վայ րը:

Կր թա կան հա մա կար գում առ ցանց ու
սուց ման կազ մա կերպ մամբ հա մա կար գը 
ո ւղ ղորդ ված է կր թու թյան ո րա կի և ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը և դրա 
ա ռա վել մատ չե լի ու թյան և ա նընդ հա տու
թյան ա պա հով մա նը: Հա մա կար գի կի
րա ռու մը նպաս տում է ու սուց ման ան հա
տա կա նաց մա նը և ին տեն սի վի կաց մա նը, 
գի տե լիք նե րի ո րա կի ստուգ ման օբյեկ
տի վաց մա նը: Հա մա կար գը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս կա տա րե լա գոր ծե լու ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը և 
կա ռա վա րու մը, նոր ո րակ հա ղոր դե լու մա
տուց վող կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րին, 
ի նչ պես նաև ար տա հա նե լու կր թա կան 
ծրագ րերն ար տա քին կր թա կան շու կա (1): 

Առ ցանց ու սուց ման կազ մա կերպ մամբ 
հա ղոր դակ ցա կան հա մա կար գը կազմ ված 
է սեր վե րով և առ ցանց ու սուց ման դա սա
րան նե րով, ո րոնց միջև ին ֆոր մա ցի այի 
փո խա նա կու մը ի րա կա նաց վում է ին տեր
նետ/ին տեր նետ ցան ցե րի մի ջո ցով: Տվյալ 
ցան ցային կա ռուց ված քը ու սու ցան վող
նե րին և ու սու ցա նող նե րին ին ֆոր մա ցի ոն 
ռե սուրս նե րին դի մե լու ա զատ հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս ներ բու հա կան, ազ գային 
և մի ջազ գային մա կար դակ նե րով: Սեր վե

ՄԱ ՄԻ ԿՈՆ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ 
ՇՈՒ ՇԱ ՆԻԿ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐՈՒՄ ԱՌ ՑԱՆՑ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ
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րը պա րու նա կում է առ ցանց ու սուց ման 
գոր ծի քա մի ջոց ներ և ու սում նա մե թո դա
կան նյու թեր` նե րա ռյալ է լեկտ րո նային 
դա սագր քեր, ու սում նա կան դա սըն թաց
նե րի case փա թեթ ներ, վիր տո ւալ լա բո
րա տո րի ա ներ և գի տե լիք նե րի ստուգ ման 
թես տային հա վա քա ծու ներ: Մինչ դեռ առ
ցանց ու սուց ման դա սա րան նե րում, կի
րա ռե լով հա մա պա տաս խան կր թա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րը, ան ցկաց վում են դա
սա խո սու թյուն ներ, ձևա վոր վում են վիր տո
ւալ լա բո րա տո րի ա ներ, ի րա կա նաց վում 
գի տե լիք նե րի է լեկտ րո նային ստու գում, 
ի նչ պես նաև ու սու ցան վող նե րին ըն ձեռ
վում է ան հա տա կան պա րապ մունք նե րի 
հնա րա վո րու թյուն:

 Առ ցանց ու սու ցու մը ի րա կա նաց վում է 
կազ մա կեր պա կան խառ նա կազմ մո դե լի 
հի ման վրա, ո րի հիմ քում ըն կած է ու սու
ցան վող նե րի, ու սու ցա նող նե րի և ու սուց
ման մի ջոց նե րի սինք րոն և ա սինք րոն 
ին տե րակ տիվ հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ո րի 
ըն թաց քում ու սա նող նե րը մի ա սին սո վո
րում են առ ցանց ու սուց ման դա սա րան նե
րում և պա րա պում են ի նք նու րույն, ի րենց 
հա մար հար մար վայ րե րում և ժա մե րին: 
Ու սուց ման ըն թաց քում օգ տա գործ վում են 
է լեկտ րո նային գրա դա րան ներ, վիր տո
ւալ լա բո րա տո րի ա ներ, դա սըն թաց նե րի 
case փա թեթ ներ, ի նչ պես նաև գի տե լիք նե
րի է լեկտ րո նային ստու գում, և այդ ա մե նը 
ի րա կա նաց վում է ան հա տա կան ու սուց մա
նը և ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րին կր թա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի ա ջակ ցու թյամբ:

 Ա ռա ցանց ու սուց ման հա մա կար գի 
հիմ քում ըն կած են ստան դար տաց ման, 
հա մա պար փա կու թյան և ա զատ օգ տա
գործ ման սկզ բունք նե րը: Ստան դար տա
ցու մը տվյալ են թա տեքս տում են թադ րում 
է ծրագ րային մի ջոց նե րի մշակ ման ստան
դարտ գոր ծի քա մի ջոց նե րի օգ տա գոր

ծու մը, ի նչ պես նաև առ ցանց ու սուց ման 
հա մա կար գին ներ կա յաց վող պա հանջ
նե րի և կա նո նա կար գի ու նի ֆի կա ցում 
(2): Հա մա կար գի հա մա պար փա կու թյու նը 
դրս ևոր վում է նրա նով, որ այն դիտ վում է 
որ պես հա մա կարգ չային ցան ցային տեխ
նո լո գի ա` կի րառ վող ու սում նա ռու թյան 
բո լոր ձևե րի հա մար` նե րա ռյալ առ կա, 
հե ռա կա, մաս նա գի տա կան պատ րաստ
ման և հե ռա հար ու սուց ման ձևե րը: Բա ցի 
այդ` հա մա կար գը պի տա նի է ցան կա ցած` 
նե րա ռյալ տեխ նի կա կան, տեխ նո լո գի ա
կան, հու մա նի տար և սո ցի ալտն տե սա
կան բնույ թի դա սըն թաց նե րի ստեղծ ման 
և ա ռար կա նե րի ու սուց ման հա մար: Հա
մա կար գը նաև ներ կա յաց նում է առ ցանց 
ու սուց ման տեխ նո լո գի ա նե րի և մե թոդ նե
րի ո ղջ բազ մա զա նու թյու նը` է լեկտ րո նային 
դա սագր քեր, ու սու ցա նող և ստու գող թես
տեր, վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա ներ, ի նչ
պես նաև ին ֆոր մա ցի այի փո խա նակ ման 
մի ջոց ներ:

 Հա մա կար գի ա զատ օգ տա գոր ծու մը 
են թադ րում է յու րա քան չյուր օգ տա գոր ծո
ղի` ու սում նա կան ռե սուրս նե րին ա զատ 
դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը ցան կա ցած 
վայ րից և բո լոր ժա մե րին, ի նչ պես նաև 
ու սում նա կան նյու թե րի պատ րաս տող նե
րին դի մե լու հնա րա վո րու թյուն, ը ստ ո րի` 
նրանք, տի րա պե տե լով հա մա կարգ չային 
գրա գի տու թյա նը, կա րող են ստեղ ծել և 
օգ տա գոր ծել առ ցանց ու սուց ման դա սըն
թաց նե րը` սե փա կան գի տա ման կա վար
ժա կան ո րա կա վոր մա նը և դա սա վանդ
ման փոր ձա ռու թյա նը հա մա պա տաս խան:

 Առ ցանց ու սուց ման ծրագ րային ա պա
հո վու մը և գոր ծի քա մի ջոց նե րը մշակ ված 
և կա ռուց ված են Web տեխ նո լո գի ա նե րի 
հի ման վրա, ո րոնք ա պա հո վում են է լեկտ
րո նային գրա դա րա նի case փա թեթ նե րի 
և վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րի, ի նչ պես 
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նաև գի տե լիք նե րի ստուգ ման է լեկտ րո
նային հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը:

Մ շակ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վել են 
բաց կո դե րի (Open sourse) հետ ևյալ ար
տադ րա տե սակ նե րը` Appache–Web (սեր
վեր), PHP4.0 (սեր վե րի կող մում ծրագ
րա վո րե լու հա մար), JavaScript (կ լի են տի 
կող մում ծրագ րա վո րե լու հա մար), MySQL 
5.0 (տ վյալ նե րի բա զա ստեղ ծե լու հա մար), 
Linux (օ պե րա ցի ոն հա մա կարգ), ո րոնց 
պա րա գա յում լի ցեն զա վոր ված ծրագ
րային մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման ան հրա
ժեշ տու թյուն չկա:

 Առ ցանց ու սուց ման դա սա րան նե րը 
բա ժան վում են մաս նա գի տաց ված լսա
րան նե րի և գործ նա կան պա րապ մունք
նե րի դա սա րան նե րի: Այդ դա սա րան նե րի 
հա մա կար գիչ նե րը ին տեր նետ/ին տեր նետ 
ցան ցե րի մի ջո ցով մի աց ված են առ ցանց 
ու սուց ման սեր վե րին, ին չը ա պա հո վում է 
հրա հանգ չի և ու սա նող նե րի դի մու մը սեր
վե րում տե ղա կայ ված ու սում նա կան նյու
թե րին: Առ ցանց ու սուց ման լսա րան նե րում 
ան ցկաց վող դա սա խո սու թյուն նե րի ժա
մա նակ դա սա խո սը ցան ցային մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ մամբ դի մում է տվյալ դա սա
խո սու թյան հա մա կարգ չային շնոր հան դե
սին և իր բա նա վոր խոս քը զու գակ ցում է 
հա մա պա տաս խան գրա ֆի կա կան նյու թե
րով, ո րոնք ար տա պատ կեր վում են լսա
րա նի էկ րա նի վրա: Ի սկ դա սա խո սու թյու
նից հե տո ու սա նո ղը կա րող է ի նք նու րույն 
դի մել սեր վե րին և դի տել հա մա կարգ չային 
շնոր հան դե սը ու case փա թե թի այլ նյու թե
րը և/ կամ նե րա ծել դրանք սե փա կան հա
մա կարգ չի մեջ և տպել թղ թի վրա հե տա
գա օգ տա գործ ման նպա տա կով: 

Առ ցանց ու սուց ման գործ նա կան պա
րապ մունք նե րի դա սա րան նե րը ու սում նա
ռող նե րի ի նք նու րույն պա րապ մունք նե րի 
վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րի և գի տե

լիք նե րի է լեկտ րո նային ստու գում նե րի 
ան ցկաց ման հա մար են: Դա սա րան նե րի 
հա մա կար գիչ նե րը ին տեր նետ/ին տեր
նետ ցան ցե րին մի ա նում են հե ռա հա ղոր
դակ ցա կան հա տուկ սար քա վո րում նե րի 
(Switch, Hub) և հնա րա վոր է նաև` հե ռա
հա ղոր դակ ցա կան սեր վե րի մր ջո ցով: Այդ 
սեր վե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րո շա կի ո րեն 
բար դաց նե լով կա ռուց ված քը, ըն ձե ռում է 
դի մե լու և ին ֆոր մա ցի ոն ան վտան գու թյուն 
ա պա հո վե լու ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու
թյուն ներ:

 Դա սա խոսն իր ին տեր նետ / ին տեր
նետ ցան ցե րին մի աց րած հա մա կարգ չից 
ու նի առ ցանց ու սուց ման սեր վե րին և սե
փա կան ու սում նա կան նյու թե րին դի մե լու 
հնա րա վո րու թյուն` նյու թե րը տե ղադ րե
լու, փո փո խե լու, խմ բագ րե լու, հե ռաց նե լու 
նպա տա կով: Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը առ
ցանց ու սուց ման մի ջա վայ րում ա ռնչ ված 
է հա տուկ ծրագ րային գոր ծի քա մի ջոց նե
րի, ին ֆոր մա ցի ոն և ման կա վար ժա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գործ մա նը: Հա
մա պա տաս խան մի ջոց նե րին և նկա րագ
րե րին դի մու մը կազ մա կերպ վում է Web 
պոր տա լի մի ջո ցով: 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, առ ցանց ու սուց
ման հա մա կար գը նպա տա կաուղղ ված է 
ու սուց ման ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան 
հե տա գա բարձ րաց մա նը: Այդ նպա տա կով 
կր թա կան հա մար գում ստեղծ վում են առ
ցանց ու սուց ման դա սա րան ներ և մշակ
վում առ ցանց ու սուց ման «Ծ րագ րային 
հա մա կարգ» (Հա մա կարգ), ո րը հիմն ված 
է Web տեխ նո լո գի ա նե րի գոր ծի քա մի ջոց
նե րի վրա: 

Առ ցանց ու սուց ման բո լոր գոր ծի քա
մի ջոց նե րը ծրագ րային հա մա լիր ներ են, 
ո րոնք ա պա հո վում են ու սում նա կան ին
ֆոր մա ցի ոն ռե սուրս նե րի ցան ցային 
պահ պան ման, ար դի ա կա նաց ման և կա
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ռա վար ման հնա րա վո րու թյու նը՝ ի րենց 
փաս տագր ման և ան վտան գու թյան հա
մա կար գե րով: Հա մա կարգն ա պա հո
վում է վեր ջա վոր օգ տա գոր ծող նե րի (ու
սու ցան վող նե րի), ու սում նա կան նյու թե րի 
հե ղի նակ նե րի և հա մա կար գի վար չա
րար նե րի (ադ մի նիստ րա տոր նե րի) գոր ծա
ռույթ նե րը: Հե ղի նակ նե րը, ան հա տա կան 
ծած կագ րե րի օգ տա գործ մամբ, ո րոնք 
ստա նում են Հա մա կար գի վար չա րար նե
րից, հնա րա վո րու թյուն ու նեն հա մա գոր
ծակ ցե լու Հա մա կար գի հետ և կա ռա վա
րե լու ու սում նա կան նյու թե րը՝ ստեղ ծե լով, 
խմ բագ րե լով և հե ռաց նե լով դրանք, ի նչ
պես նաև կա ռա վա րել քն նու թյուն ներ՝ 
ակ տի վաց նե լով դրանք՝ նշա նա կե լով ան
ցկաց ման ժա մա նա կը և ար ձա նագ րե լով 
ան ցկաց ման ար դյունք նե րը: 

Իսկ Հա մա կար գի օգ տա գոր ծող ներն 
ու նեն ու սում նա կան նյու թե րին դի մե լու 
ա զատ հնա րա վո րու թյուն: Նրանք կա րող 
են ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի օգ տա
գոր ծել նյու թե րը, նե րա ծել սե փա կան հա
մա կար գիչ և տպել՝ հե տա գա օգ տա գործ
ման հա մար: Իր հեր թին՝ Հա մա կար գի 
վար չա րար նե րը կա ռա վա րում են ու սում
նա կան նյու թե րի հե ղի նակ նե րի հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը Հա մա կար գի հետ՝ կար գա
վո րե լով Հա մա կար գը հա տուկ մի ջա վայ րի 
և կի րա ռում նե րի պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խան: 

Առ ցանց ու սուց ման հա մա կար գում ու
սում նա կան նյու թե րը կազ մա կերպ ված 
են կա տա լոգ նե րով, ո ւր ներ կա յաց ված 
են ի րենց նկա րագ րե րով՝ ան վա նում նե
րով, հե ղի նակ նե րով, գի տե լիք նե րի բնա
գա վառ նե րի կա տե գո րի ա նե րով, ստեղծ
ման տա րեթ վե րով և այլն: Հա մա կարգն 
ա պա հո վում է ին տո ւի տիվ ըն կալ վող ին
տեր ֆեյս, ո րն ըն ձե ռում է ին ֆոր մա ցի այի 
ցան ցային ո րոն ման և դի մե լու բազ մա զան 

հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս պի սով` կա րե լի 
է ներ մու ծել ու սում նա կան նյու թե րին դի
մե լու և դի տե լու հնա րա վո րու թյու նը: Հա
մա կար գը հա մալր ված է ու սում նա կան 
ձեռ նարկ նե րով, ո րոնք ծա նո թաց նում են 
Հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րին և գոր ծի
քա մի ջոց նե րին: Հա մա կար գում է լեկտ րո
նային դա սագր քե րը կազ մում են է լեկտ
րո նային գրա դա րան: Այն ծրագ րային 
հա մա լիր է, ո րն օգ տա գոր ծող նե րին ըն
ձե ռում է ին ֆոր մա ցի ոն ռե սուրս նե րի ցան
ցային պա հես տա վոր ման, ար դի ա կա նաց
ման, ո րոն ման, ըն թերց ման և սե փա կան 
հա մա կար գիչ նե րում նե րա ծե լու հնա րա վո
րու թյուն ներ:

Case  փա թեթ ներն ու սում նա կան նյու
թե րի հա վա քա ծու ներ են, ո րոնք նպաս
տում են ան հա տա կան պա րապ մունք նե րի 
ան ցկաց մա նը և ու սու ցան վող նե րի ի նք
նու րույն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա
նը: Յու րա քան չյուր դա սըն թա ցի փա թեթն 
ը նդ գր կում է հետ ևյալ բա ղադ րա մա սե
րը՝ ու սում նա կան ծրա գիր, դա սա խո սու
թյուն նե րի տեքս տեր, ա ռա ջադ րանք ներ, 
դա սա խո սու թյուն նե րի հա մա կարգ չային 
շնոր հան դես ներ՝ գրա ֆի կա կան նյու թե
րով, ո րոնք լու սա բա նում է դա սա խո սի 
բա նա վոր խոս քը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում նշ ված բա ղադ րա մա սե րի պա
րու նա կու թյու նը կա րող է փո փոխ վել՝ ա վե
լաց նե լով նո րե րը և հե ռաց նե լով կամ փո
փո խե լով նախ կի նում տե ղադր ված նե րը:

 Վիր տո ւալ լա բո րա տո րի ա նե րը ձևա
վոր վում են MatLab և LabView ծրագ րա վոր
ման հա մա կար գե րի հի ման վրա, ո րոնք 
ըն ձե ռում են տեխ նի կա կան ծրագ րա վոր
ման, դի նա միկ գոր ծըն թաց նե րի կա ռա
վար ման և չա փիչ հա մա կար գե րի մո դե
լա վոր ման մի ջոց ներ, չա փիչ, գրան ցող, 
ի նչ պես նաև կա ռա վա րող սար քա վո րում
նե րին մի ա նա լու հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
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հնա րա վո րու թյուն: Հա մա կար գի ին տեր
ֆեյ սը ը նդ հա նուր առ ցանց հա մա կար գի 
մշակ ված պարզ ին տեր ֆեյսն է, ո րը հար
մար է օգ տա գոր ծել, և ա սո ցի ա տիվ հեշտ 
կողմ նո րոշ վե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե
ռում թե՛ դա սա խոս նե րին և թե՛ այն կի րա
ռող ու սա նող նե րին:

 Գի տե լիք նե րի ստուգ ման է լեկտ րո
նային հա մա կար գը կա ռուց ված է թես
տային հա վա քա ծու նե րի հի ման վրա, 
ո րոնք կազ մա կերպ ված են բազ մա կի 
ը նտ րու թյան (multiple choice) ե ղա նա կով: 
Հա մա կարգն ա պա հո վում է թես տե րի հա

վա քա ծու նե րի ցան ցային ձևա վոր ման, 
պահ պան ման և օգ տա գործ ման հնա րա
վո րու թյուն: Թես տային հար ցե րը մուտ
քագր վում են ստու գար քը կազ մա կեր պող 
դա սա վան դո ղի կամ Հա մա կար գի վար չա
րար նե րի կող մից: 

Այս պի սով` կա րե լի է փաս տել, որ հա
տուկ ծրագ րային գոր ծի քա մի ջոց նե րի, ին
ֆոր մա ցի ոն և ման կա վար ժա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի օգ տա գործ ման հետ առ ցանց 
ու սուց ման հա մա կար գը նպա տա կաուղղ
ված է ու սուց ման ո րա կի և ար դյու նա վե
տու թյան հե տա գա բարձ րաց մա նը: 

Գ րա կա նու թյուն
1. Сьюзен Ко. Стив Росен: Обучение Интернет: Практическое руководство, М. 2010; Издание 

3e; стр. 245.
2. Тина Ставредес, Эффективные дистанционного обучения. Мир 2011, стр. 137.

Организация процесса обучения в режиме онлайн системах образования
М. Акопян, Ш. Акопян

Организация системы обучения в сфере образования в режиме Online направлена 
на повышение эффективности и качества образования, доступности и непреривности! 
Система дает возможность усовершенствовать процесс обучения и управления, придать 
новое качество в сфере образовательных услуг.

Online learning organization in the systems of education
M. Hakobyan, Sh. Hakobyan

Online system education is directed to enhance the quality and effectiveness of Education 
as well as provide more accessibility and sustainability to if. The system gives opportunity 
to accomplish the organization and management of the educational system conveying a new 
quality to offend educational services.



64

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

Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար
գում դա սա վան դողու սա նող փոխ գոր
ծակ ցու թյան պայ ման նե րում ու սա նող նե րի 
ու սում նաի մա ցա կան և մաս նա գի տա կան 
պատ րաս տու թյան գոր ծըն թացն ի րա կա
նա նում է նրանց ան ձնային և հա սա րա
կա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի, մի մյանց 
ան ձի նկատ մամբ հար գան քի, ը նդ հա նուր 
նպա տակ նե րի հի ման վրա: Փոխ գոր ծակ
ցու թյան ըն թաց քում ստեղծ վում են դա
սա վան դող նե րի և ու սա նող նե րի ո րո շա կի 
հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք ար տա հայտ
վում են նրանց մի ջանձ նային շփում նե րի 
մա կար դա կում: Այդ հա րա բե րու թյուն նե
րում կար ևոր դեր և գոր ծա ռույթ ներ են 
վե րա պահ ված դա սա վան դող նե րին, մեծ 
պա հանջ ներ են ա ռա ջադր վում նրանց ան
ձնային և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րին:

 Դա սա վան դո ղի մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյունն ո ւղղ ված է ոչ մի այն ան հրա
ժեշտ տե սա կան գի տե լիք նե րի փո խանց
մա նը, գործ նա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, այլև ու սա
նող նե րի ի մա ցա կան նե րու ժի, ան ձնային 
ո րակ նե րի, աշ խար հա յաց քի զար գաց մա
նը, ո րի ար դյուն քում նա պատ րաստ կլի
նի հա զա րա մյա կի մար տահ րա վեր նե րի 
դի մա կայ մա նը: Բարձ րա գույն կր թու թյան 
խն դիրն է նպաս տել հա սա րա կու թյան մեջ 
մար դու դե րի ա րժ ևոր մա նը՝ զար գաց նե լով 
հա մա կե ցու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու
թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան ո րակ նե րը, 
ա պա հո վե լով հա սա րա կու թյան ա ռա ջըն

թա ցում նրա դրա կան մաս նակ ցու թյունն 
ու ա ռաջ նոր դու թյու նը: Նշ ված հատ կա նիշ
նե րից ո ւղ ղա կի ո րեն կախ ված է մաս նա
գետ նե րի պատ րաս տու թյան ար դյու նա վե
տու թյու նը, ո րը բարձ րա գույն կր թու թյան 
ո րա կի ցու ցիչ է: Այս խն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում մեծ է բու հի դա սա վան դո ղի դե րը: 

Ժա մա նա կա կից բու հում նշա նա կա
լի ո րեն փոխ վել են դա սա վան դո ղի գոր
ծու նե ու թյանն ո ւղղ ված պա հանջ նե րը՝ 
կապ ված սո ցի ալ–տն տե սա կան, է կո լո
գի ա կան տա րաբ նույթ հիմ նախն դիր նե
րի ա ռա ջաց ման, տե ղե կատ վա կան և 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի զար գաց ման, գլո բա լաց ման, միջմ շա
կու թային հա ղոր դակց ման ը նդ լայն ման, 
բա րո յաէ թի կա կան նոր մե րի ու ար ժեք նե
րի փո փոխ ման հետ: Նշ ված գոր ծոն ներն 
ան դրա դառ նում են դա սա վան դո ղի՝ ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում իր տե ղի ու դե րի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի վե րա նայ մա
նը, կեն սա կան դիր քո րո շում նե րի ու ի դե
ալ նե րի հս տա կեց մա նը, ո րն իր հեր թին 
ան դրա դառ նում է դա սա վանդ ման ո րա
կի վրա: Դա սա վան դո ղի գոր ծու նե ու թյան 
մեջ կար ևոր վում են ան ձնային հատ կա
նիշ նե րը՝ նպա տա կաս լա ցու թյու նը, ի րա
զե կու թյու նը, ճկու նու թյու նը, հու զա կան և 
վար քային դրս ևո րում նե րի ներ դաշ նա կու
թյու նը, տա րաբ նույթ ի րա վի ճակ նե րում 
հա մար ժեք ար ձա գան քե լու կա րո ղու թյու
նը, ի նք նա կա տա րե լա գործ ման պա հանջ
մունքն ու դր դա պատ ճառ նե րը:

ԼԻ Ա ՆԱ Օ ՀԱ ՆՅԱՆ

 ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ 
ՆԵՐ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ  
ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ
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 Ներ կա յումս բարձ րա գույն կր թու թյան 
հա մա կար գում ը նդ լայն վում է ու սա նող
նե րի վրա դա սա վան դո ղի հո գե բա նա կան 
և ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան շր
ջա նա կը: Այ սօր ար դեն նվա զում է դա սա
վան դո ղի՝ որ պես գի տա կան գի տե լիք ներ 
փո խան ցող մի ակ աղ բյու րի դե րը, ա ճում է 
բու հում դա սա վան դո ղի դե րը՝ որ պես փոր
ձա գետ, խորհր դա տու, ա ջա կից, ո րն ու
սա նող նե րին օգ նում է կողմ նո րոշ վե լու գի
տա կան տե ղե կատ վու թյան աշ խար հում:

Կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում ա ռա վել կար ևոր վում են մարդ կային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում մար դա սի րա
կան բնույթ ու նե ցող մեն թո րային հա րա բե
րու թյուն նե րը, ո րոնք փոխ գոր ծակ ցու թյան 
ար դյու նա վետ ձև են: Մեն թո րու թյու նը 
բնու թագր վում է որ պես մի ջանձ նային 
այն պի սի հա րա բե րու թյուն, ո րում ա վե լի 
ա վագ կամ փոր ձա ռու ան ձն օգ նու թյուն է 
ցու ցա բե րում կրտ սե րի կամ քիչ փոր ձա
ռո ւի հան դեպ: Ա վե լի լայն ի մաս տով` մեն
թո րը հա վա սար կամ հա մար ժեք դիրք ու
նե ցող մեկն է, ո րն ստանձ նում է մեն թի ի 
(protégé – հո վա նա վո րյալ սան) հո վա նա
վո րու թյու նը, ա ջակ ցում է նրան և աշ խա
տում նրա հետ` օգ նե լով ձևա վո րել նրա 
ան հա տա կա նու թյու նը, ներշն չում է ի նք
նավս տա հու թյուն, կր թում կամ ու սու ցա
նում է նրան թե՛ բարձ րա գույն կր թա կան 
հաս տա տու թյու նում, թե՛ աշ խա տա վայ րում 
և թե՛ դրան ցից դուրս` այլ ո լորտ նե րում:

Դ. Լևին սո նը դա սա կան մեն թո րու
թյու նը բնու թագ րում է որ պես հո գա տար 
հա րա բե րու թյան ձև, ո րը խթա նում է «Ես
Դու» ո ւղ ղա կի զգաց մուն քային շփ մա նը: 
Չնա յած բարդ է այդ շփ ման հաս տա տու
մը, սա կայն մեն թո րի ազ դե ցու թյունն այն
քան ներշն չող կա րե լի է լի նել, որ ցան
կու թյան դեպ քում կա րե լի է հաս նել վերն 
աս վա ծին (2): 

Լի նե լով շա րու նա կա բար կար ևո րու
թյուն ստա ցող հա րա բե րու թյուն նե րից մե
կը` մեն թո րու թյունն ըն կալ վում է որ պես 
օգ նու թյան, ա ջակ ցու թյան, հո վա նա վո
րու թյան, փոխ գոր ծակ ցու թյան ձև, ո րի 
ըն թաց քում բարձ րաս տի ճան, կա յա ցած և 
հե ղի նա կու թյուն վայե լող ան ձինք ու սու ցա
նում, խոր հուրդ են տա լիս, ո ւղ ղոր դում ու 
հնա րա վոր են դարձ նում այն ան հատ նե րի 
մտա վոր, հո գե կան և մաս նա գի տա կան 
զար գա ցու մը, ո րոնք ի րենց հո վա նա վո
րյալ ներն են հա մար վում: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցում 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր վում է սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան կա ռա վա րու մը, ո րը 
են թադ րում է՝
• ու սա նող նե րի մեջ բա նա վի ճե լու, տար

բեր հիմ նախն դիր ներ ա ռա ջադ րե լու 
դր դա պատ ճառ նե րի խթա նում,

•  հա մա գոր ծակ ցային մթ նո լոր տի ձևա
վո րում,

• խմ բի զար գաց ման մա կար դա կի, խմ
բի ան դամ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի գնա հա տում,

•  մի ջանձ նային բա խում նե րի լու ծում,
•  ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան 

սուբյեկտ նե րի հո գե բա նա կան վի ճա
կի կա ռա վա րում, 

• ու սա նող նե րի ու սում նա ճա նա չո ղա
կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վա ցում, 

• ու սա նող նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, բու հի 
վար չա կան մար մին նե րի հետ գործ
նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո
րում, պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րում 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն (1, 48):

 Դա սա վան դո ղի ման կա վար ժա կան 
կոմ պե տեն ցի ա նե րի թվում ա ռաջ նա հերթ 
կար ևոր վում են` 
• ու սում նա կան նյու թի մատ չե լի հա ղոր

դու մը, 
• ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը, 



66

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

• ու սա նող նե րի վրա հու զա կա մային 
ներ գոր ծու թյու նը,

•  խոս քի բո վան դա կու թյու նը, ար տա
հայտ չու թյու նը, պատ կե րա վո րումն ու 
հա մոզ չու թյու նը,

•  դի տու նա կու թյու նը, ման կա վար ժա
կան պա հանջ կո տու թյու նը, 

• կազ մա կերպ վա ծու թյու նը, աշ խա տու
նա կու թյու նը, ի նք նա տի րա պե տու
մը, ակ տի վու թյու նը, կա յու նու թյու նը, 
կենտ րո նաց վա ծու թյու նը, ու շադ րու
թյան բաշ խու մը:

 Բու հի դա սա վան դո ղի նպա տա կը 
ա պա գա մաս նա գե տի ան ձի ձևա վո րումն 
է© դրա հա մար նա պետք է ակ տի վո րեն 
ազ դի ու սա նող նե րի ի մա ցա կան, հոգ ևոր
բա րո յա կան, սո ցի ա լա կան, ան ձնային 
ո րակ նե րի վրա: Դրան կա րե լի է հաս նել 
այն դեպ քում, ե թե դա սա վան դողն ի նքն 
է ձգ տում զար գա նա լու, կա տա րե լա գոր
ծե լու ան ձնային ո րակ նե րը: Ու սա նող նե
րի ան հա տա կանհո գե բա նա կան հատ
կա նիշ ներն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում 
դա սա վան դո ղի ներ գոր ծու թյամբ ոչ մի
այն փո փոխ վում են, այլև ո րո շա կի չա փով 
ներ գոր ծում են նաև դա սա վան դող նե րի 
ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րի վրա: Դա
սա վան դող նե րի և ու սա նող նե րի ան հա
տա կան հատ կա նիշ նե րը կա րող են այս 
կամ այն չա փով հա մընկ նել, ո րի հի ման 
վրա ի րա կա նա նում է հո գե բա նա կան շփու
մը՝ նպաս տե լով փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի հե տա գա ամ րապնդ մա նը, փո խա դարձ 
հա մակ րան քին, ը նդ հա նուր հա յացք նե րի 
ձևա վոր մա նը: Ա ռա վել կար ևոր է հո գե
բա նա կան փոխ գոր ծակ ցու թյու նը, ո րից 
կախ ված են դա սա վան դո ղի ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան հա ջո ղու թյուն նե
րը: Ի նչ պես և գոր ծու նե ու թյան ցան կա ցած 
ձևում, ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան մեջ ևս հա մադր վում են ի նք նու րույն 

ո րո նո ղա կան և էվ րիս տիկ մո տե ցում նե րը: 
Բու հի դա սա վան դո ղի գոր ծու նե ու թյու նը 
հիմն վում է հետ ևյալ բա ղադ րա տար րե րի 
վրա՝ գի տա ման կա վար ժա կան կա րո ղու
թյուն ներ, հա ղոր դակ ցային կա րո ղու թյուն
ներ, ան ձնային հատ կա նիշ ներ: Ման կա
վար ժա կան հա ղոր դակ ցու մը ձևա վո րում է 
այն մթ նո լոր տը, ո րում դրս ևոր վում են դա
սա վան դո ղի ար ժե քային կողմ նո րո շում նե
րը, ի դե ալ նե րը: 

Բու հում ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում 
ու սա նո ղի ան ձնային, ա ռա վե լա պես մաս
նա գի տա կան ո րակ նե րը ձևա վոր ման փու
լում են: Ու սա նող նե րի հա մար ա պա գա 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը բա
վա կա նա չափ հս տակ չի տա րո րոշ վում. 
չնա յած նրան ցից շա տերն ու նե ցել են մաս
նա գի տա կան կա յուն կողմ նո րո շում ներ և 
գի տակ ցա բար են ը նտ րել մաս նա գի տա
կան բու հը: Մաս նա գի տա կան գոր ծու նե
ու թյան ձգ տու մը և մաս նա գի տա կան ի նք
նի րաց ման պա հանջ մուն քը հիմ նա կա նում 
ի հայտ են գա լիս ու սում նա ռու թյան ըն
թաց քում, դրանք մեծ մա սամբ կախ ված 
են ու սում նա կան դր դա պատ ճառ նե րից, 
ո րոնց ձևա վոր ման վրա ա նա ռար կե լի 
ազ դե ցու թյուն ու նի դա սա վան դո ղը: Հետ
ևա բար դա սա վան դողու սա նող փոխ գոր
ծակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա
պես պայ մա նա վոր ված է դա սա վան դո ղի 
հե ղի նա կու թյամբ: Դա սա վան դո ղի հե ղի
նա կու թյու նը ձևա վոր վում է եր կու բա ղադ
րա տար րե րի հի ման վրա` ան ձի հե ղի նա
կու թյուն և մաս նա գե տի հե ղի նա կու թյուն: 
Ե թե նախ կի նում գե րիշ խում էր մաս նա
գե տի հե ղի նա կու թյու նը, ա պա ներ կա
յումս ա ռաջ նային են դառ նում նրա ան ձի 
հե ղի նա կու թյու նը, ան կրկ նե լի ու թյու նը, 
վառ ան հա տա կա նութ յու նը, մարդ կային 
ո րակ նե րը, ո րոնք դաս տի ա րակ չա կան 
ներ գոր ծու թյուն են ու նե նում ու սա նող նե րի 
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վրա: Մեծ հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող դա
սա վան դող նե րը տի րա պե տում են ման կա
վար ժա կան բարձր մշա կույ թի, հար գում 
են ու սա նո ղի ան ձը, խթա նում նրա ակ տի
վու թյու նը և ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
ճկուն և ոչ ստան դարտ լու ծում ներ են գտ
նում ման կա վար ժա կան տար բեր ի րա վի
ճակ նե րում, ակ տի վո րեն հա ղոր դակց վում 
են ու սա նող նե րի հետ: Հե ղի նա կու թյուն 
չվայե լող դա սա վան դող նե րը հա ղոր դակց
ման ըն թաց քում կի րա ռում են կոշտ, ավ
տո րի տար մե թոդ ներ, ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցում չեն փոր ձում հաղ թա հա րել 
հա ղոր դակ ցային կարծ րա տի պե րը:

Դա սա վան դո ղի հե ղի նա կու թյան հիմ քը 
կազ մում են ան ձնային հետ ևյալ ո րակ նե րը՝
•  դա սա վանդ վող ա ռար կայի խոր ի մա

ցու թյու նը և մե թո դա մաս նա գի տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի բարձր մա կար դա
կը, 

• իր մտ քե րը մատ չե լի, պատ կե րա վոր և 
տրա մա բան ված ար տա հայ տե լու կա
րո ղու թյու նը, խոս քի մշա կույ թը,

•  հա ղոր դակ ցային մշա կույ թը և կոմ պե
տեն ցի ա նե րը,

• մ տա գոր ծու նե ու թյան ա րա գու թյու
նը, հա կազ դու մը, հե տա դարձ կա պի 
ա պա հո վու մը,

•  սե փա կան տե սա կետ և հա մոզ մունք
ներ, կա յուն դիր քո րո շում ձևա վո րե լու 
կա րո ղու թյու նը, 

• ու սա նո ղի հո գե բա նու թյու նը հաս կա
նա լու, նրա ար ժա նիք ներն ու թե րու
թյուն նե րը գնա հա տե լու, վեր լու ծե լու 
քն նա դա տա կան ա նա չառ վե րա բեր
մունք ձևա վո րե լու կա րո ղու թյու նը, 

• ու սա նո ղի նկատ մամբ ու շադ րու թյու
նը, բա րյա ցա կա մու թյու նը, համ բե րու
թյու նը, ար դա րամ տու թյու նը,

•  վայե լուչ պահ ված քը և կեց ված քը:
 Դա սա վան դո ղի հա մար ոչ ցան կա լի 

ո րակ ներ են՝
•  մե ծամ տու թյու նը, կո պիտ վե րա բեր

մուն քը, ան բա րյա ցա կա մու թյու նը, 
• դան դաղ հա կազ դու մը, պահ պա նո ղա

կա նու թյու նը, ան վս տա հու թյու նը, 
• ու սա նող նե րին ճն շե լու, նրանց ան հա

տա կա նու թյու նը, հե տաքրք րու թյուն
նե րը, հա կում ներն ան տե սե լու մղու մը, 

• ա վե լորդ հու զա կա նու թյու նը, բռն կու
նու թյու նը, ան կա ռա վա րե լի վար քային 
դրս ևո րում նե րը:

Դա սա վան դու մը ար վեստ է: Ու սա նող
նե րի հետ ար դյու նա վետ փոխ գոր ծակ
ցու թյան հա մար դա սա վան դո ղը պետք 
է ջա նա խթա նել նրանց ակ տի վու թյու նը, 
ա պա հո վի հե տա դարձ կապ, ստեղ ծի բա
րո յա հո գե բա նա կան ա ռողջ մթ նո լորտ 
ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա
մար` ու սա նող նե րի մեջ ձևա վո րե լով սե
փա կան կա րո ղու թյան գի տակ ցում:
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Особенности психологопедагогического воздействия преподавателей  
в процессе взаимодействия со студентами

Л. Оганян

В статье рассмотрены требования, относящиеся к деятельности преподавателей 
вузов и претерпевшие большие изменения в связи с развитием информационной и 
дистанционной технологий, в связи с глобализацией, с расширением межкультурных 
связей, с изменением моральнонравственных норм и ценностей. Представлены 
менторные отношения как плодотворный вид взаимодействия. Описаны особенности 
психологопедагогического воздействия преподавателей, работающих в системе 
высшего образования, в процессе взаимодействия со студентами, с этой точки зрения 
рассмотрены личностные и профессиональные качества преподавателей.

The Characteristics Of The Teachers Psychopedagogical Impact  
On Learners During Their Interaction 

L. Ohanyan

The article addresses the requirements for teachers’ activities at higher educational es
tablishments, which have been subjected to significant modifications triggered by advance
ments in information and telecommunication technologies, globalization, the expansion of 
crosscultural communication as well as by changes in moral and ethical norms and values. 
The mentor relationship as a tool for effective interaction is revealed in the article. The de
scription of the characterstics of the teachers’ psychopedagogical impact on learners during 
their interaction, with a reference to the personal and professional traits of the teachers, is 
presented as well.
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Մի ջազ գայ նա ցու մը բարձ րա գույն կր
թու թյան ար դի ա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ 
ի րա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րից է: Բարձ
րա գույն կր թու թյան վե րա բե րյալ ներ կայիս 
քն նա խո սու թյուն նե րում «հա մաշ խար հայ-
նա ցում» և « մի ջազ գայ նա ցում» տեր մին
ներն ա մե նա հա ճախ գոր ծած վող նե րից են: 
Չնա յած այն հան գա ման քին, որ հա մաշ
խար հայ նա ցու մը որ պես եր ևույթ նա խոր
դում է մի ջազ գայ նաց մա նը, հա մալ սա րա
նա կան պատ մու թյան մեջ « մի ջազ գայի նը» 
նրան բնո րոշ է դեռևս վաղն ջա կան ժա
մա նակ նե րից: Դա րեր շա րու նակ ի մաս
տուն նե րը և ու սա նող նե րը շր ջել են տե ղից 
տեղ՝ փնտ րե լու նոր գա ղա փար ներ կամ 
տա րա ծե լու ի րենց փի լի սո փա յու թյու նը, 
կրո նա կան գա ղա փար նե րը, քա ղա քա կան 
հա յացք նե րը ու մշա կու թային ար ժեք նե րը՝ 
ձգ տե լով կր թա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա
կա նաց ման հա մար ա վե լի լավ պայ ման նե
րի, հա սա րա կու թյան մեջ ա ռա վել բարձր 
դիր քի, հար գան քի և ա վե լի լավ վճար վող 
աշ խա տան քի, կամ դիսկ րի մի նա ցի այից 
ու հե տապն դու մից խու սա փե լու հա մար: 
Իշ խա նու թյուն ներն ի րենց հեր թին հրա
վի րել և ա ջակ ցել են գի տակ նե րին, որ
պես զի վեր ջին ներս խթա նեն ե րկր նե րի 
տն տե սա կան զար գաց մա նը, բա րե լա վեն 
տե ղա կան աշ խա տու ժի ո րա կը և դա տա
րան նե րի ին տե լեկ տո ւալ մա կար դա կը, 
եր բեմն նաև ար գե լե լով գի տակ նե րին լքել 
եր կի րը1: Սա կայն գիտ նա կան նե րի և ու

1    Kemal  Gueruez:  Higher  Education  and  Internation-
al Student Mobility in the Global Knowledge Economy. 
State University of New York Press 2008, p. 237

սա նող նե րի շար ժու նա կու թյունն ամ բող
ջու թյամբ կան խե լու փոր ձը ա պար դյուն է 
ան ցել, ին չի շնոր հիվ հա մալ սա րա նա կան 
գա ղա փար նե րը ու կր թու թյու նը տա րած
վել են Եվ րո պայով մեկ և նույ նիսկ դրա 
սահ ման նե րից դուրս: 

Ինչ պես Կեր րը բնու թագ րում է, 
« Հա մալ սա րա նա կան կր թու թյունն իր 2500 
տար վա պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին 2000 
տար վա ըն թաց քում գոր ծել է շր ջիկ ի մաս-
տու նի մո դե լով, ով նախ ևա ռաջ գիտ նա-
կան էր, ի սկ վեր ջին 500 տար վա ըն թաց-
քում գիտ նա կա նը դար ձել է նախ ևա ռաջ 
իր պե տու թյան քա ղա քա ցին. այժմ մի ջազ-
գայ նաց ման գոր ծըն թաց նե րի զար գաց-
ման դա րում գիտ նա կանն ա վե լի ու ա վե լի 
քիչ է դառ նում իր պե տու թյան քա ղա քա-
ցին և ա վե լի շատ՝ ա կա դե մի ա կան աշ-
խար հի քա ղա քա ցին՝ մի ա ժա մա նակ ապ-
րե լով եր կու աշ խարհ նե րում՝ մի ջազ գային 
և տե ղա կան»2: Բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի 
կար ծի քով (Ֆ. Ա լտ բախ, Ս. Մար գին սոն, 
Ու. Թայխ լեր), հատ կա պես վեր ջին 50 
տա րի նե րի ըն թաց քում հա մաշ խար հային 
մա կար դա կով տե ղի են ու նե ցել բարձ րա
գույն կր թու թյան նշա նա կա լի տրանս ֆոր
մա ցի ա ներ: Դրա վառ ա պա ցույց նե րից 
են բարձ րա գույն կր թու թյան մաս սա յա
կա նա ցու մը, հան րային աղ բյուր նե րից ֆի
նան սա վոր ման կր ճա տու մը, բարձ րա գույն 
կր թու թյան մաս նա վո րե ցու մը, տրան
սազ գային կր թու թյան ա ճող տեմ պե րը 

2   Kerr, Clark. “The internationalization of learning and 
the nationalization of  the purposes  of higher  education: 
Two  ‘laws  of motion’  in  conflict?”  European  Journal  of 
Education (1990), p. 14

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

 ԲԱՐՁ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅ ՆԱՑ ՄԱՆ 
ԱՐ ԴԻ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
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և այլն: Ա կն հայտ է, որ այս զար գա ցում
ներն ի րենց դրա կան կող մե րին զու գա հեռ, 
ո րոն ցից կա րե լի է նշել բարձ րա գույն կր
թու թյան հա սա նե լի ու թյու նը հա սա րա կու
թյան ա վե լի լայն շեր տե րին, պե տա կա նի 
և մաս նա վո րի միջև մր ցակ ցու թյան ձևա
վո րու մը, բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր
տում փոր ձի փո խա նա կու թյու նը և այլն, 
բե րե ցին նաև բա ցա սա կան եր ևույթ ներ, 
ո րոնց մեջ պետք է ա ռանձ նաց նել կր թու
թյան ո րա կի ա պա հով ման հիմ նախն դի րը, 
թեր ֆի նան սա վո րու մը, ան հա վա սար մր
ցակ ցային դաշ տը և այլն1: Ա ռանց չա փա
զան ցու թյան, Ֆ. Ա լտ բա խը և ու րիշ նե րը 
խո սում են բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ 
տե ղի ու նե ցող « հե ղա փո խու թյան» մա սին՝ 
հա մե մա տե լով այն 19րդ դա րի գեր մա
նա կան հե տա զո տա կան հա մալ սա րա նի 
ծագ ման հետ, ո րն է ա կա նո րեն փո խել է 
հա մալ սա րա նի դերն ու նշա նա կու թյունն 
ամ բողջ աշ խար հում2:

 Հա մաշ խար հայ նա ցում և մի ջազ գայ
նա ցում հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա
նումն ար դի գրա կա նու թյան մեջ

 Հա մաշ խար հայ նաց ման և մի ջազ գայ
նաց ման հա մար ը նդ հա նուր է այն, որ եր
կուսն էլ դի նա միկ զար գա ցող եր ևույթ ներ 
են, ո րոնց ըն թաց քը պայ մա նա վոր ված է 
մի շարք գոր ծոն նե րով: Հա ճախ մի ա սին 
հան դես գա լով և մի մյանց հետ սեր տո րեն 
փոխ կա պակց ված լի նե լով` դրանք մի ա
ժա մա նակ տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ 
են, ո րոնց է ու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա
մար բարձ րա գույն կր թու թյան մա սին ար
դի գրա կա նու թյան մեջ տր վում են տար

1   Ս. Ռ. Խաչատրյան, Որակի ապահովումը որպես 
արդի  բարձրագույն  կրթության  մարտահրավեր, 
«Մխիթար  Գոշ»  գիտամեթոդական  հանդես,  4/2009, 
էջ 155:
2  Altbach, Philip G., Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley. 
“Trends in global higher education: Tracking an academic 
revolution”, 2009, p. 1

բեր բա ցատ րու թյուն ներ և ա ռա ջարկ վում 
բազ մա թիվ սահ մա նում ներ: Դրանց վեր
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գո յու թյուն 
չու նի ե զա կի կամ մի աս նա կան ձևա կեր
պում, ո րում հնա րա վոր կլի ներ նե րա ռել 
բարձ րա գույն կր թու թյան հա մաշ խար
հայ նաց ման և մի ջազ գայ նաց ման բո լոր 
աս պեկտ նե րը և կող մե րը: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, ան դրա դառ նանք դրան ցից մի քա նի 
ա ռա վել ը նդ հան րա կան նե րին. Ֆ. Ա լտ բա
խի կար ծի քով, հա մաշ խար հայ նա ցու մը 
տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, քա ղա
քա կան, մշա կու թային, գի տա կան լայ նա
մասշ տաբ և հիմ նա կա նում ան խու սա փե լի 
տեն դենց ներ են, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն ազ
դե ցու թյուն են ու նե նում բարձ րա գույն կր
թու թյան վրա3: Մի ջազ գայ նա ցու մը, ը ստ 
նրա, կա ռա վա րու թյուն նե րի և ա կա դե մի
ա կան հա մա կար գի կող մից ըն դուն ված 
քա ղա քա կա նու թյուն ներն ու ծրագ րերն 
ե ն՝ ո ւղղ ված գլո բա լի զա ցի այի պայ ման նե
րում դրանց գոր ծե լա կեր պին և շա հույթ
ներ քա ղե լուն4: Ժ. Կնայ տը և Հ. Դե Վի տը 
հա մաշ խար հայ նա ցու մը բնու թագ րում են 
որ պես տեխ նո լո գի ա նե րի, տն տե սու թյան, 
գի տու թյան, մարդ կանց, գա ղա փար նե
րի և ար ժեք նե րի՝ սահ ման ներ չճա նա
չող հոս քը, ո րը յու րա քան չյուր ե րկ րի վրա 
տար բեր կերպ է ազ դում՝ կախ ված տվյալ 
ե րկ րի ազ գային պատ մու թյու նից, ա վան
դույթ նե րից, մշա կույ թից և ա ռաջ նա հեր
թու թյուն նե րից. բարձ րա գույն կր թու թյան 
մի ջազ գայ նա ցումն այդ ազ դե ցու թյուն
նե րին ար ձա գան քե լու ե ղա նակ նե րից է, 
ո րը մի ա ժա մա նակ միտ ված է պահ պա

3   Altbach, Philip G.  “Globalization  and  the university: 
Myths and realities in an unequal world.” Current Issues 
in Catholic Higher Education 23.1 (2003), p. 1
4  Ibid., p. 2
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նե լու ազ գային ան հա տա կա նու թյու նը1: 
Ու. Թայխ լե րը, մի ջազ գայնց ման հա մար 
հատ կան շա կան հա մա րե լով ը նդ լայն վող 
չա փե րի հաս նող գի տե լի քի փո խան ցու մը, 
ֆի զի կա կան շար ժու նա կու թյու նը, մի ջազ
գային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, կր թու թյու
նը և հե տա զո տու թյու նը, այն սահ մա նում է, 
որ պես բարձ րա գույն կր թու թյան ո ղջ հա
մա տեքս տում և դրա ներ քին կյան քում է ա
կան փո փո խու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն՝ 
պայ մա նա վոր ված ան դր սահ մա նային 
գոր ծու նե ու թյան ա ճող հա ճա խա կա նու
թյամբ, ո րում նկա տե լի են «ա պաազ գայ
նաց ման» ո րո շա կի նշան ներ2: Գ. Ա վի լան 
գտ նում է, որ, ի տար բե րու թյուն հա մաշ
խար հայ նաց մա նը, մի ջազ գայ նա ցու մը 
վե րա բե րում է ազ գային պե տու թյուն նե
րի միջև հա րա բե րու թյա նը՝ ճա նա չե լով և 
հար գե լով մի մյանց տար բե րու թյուն նե րը և 
ա վան դույթ նե րը, ի նչ պես նաև փոխլ րաց
նե լով և փոխ հա տու ցե լով հա մաշ խար հայ
նաց նող մի տում նե րը, ին չի շնոր հիվ հնա
րա վո րու թյուն է ստեղծ վում դի մա կայե լու 
վեր ջին նե րիս ա պաազ գայ նաց նող և հո
մո գե նի զաց նող է ֆեկտ նե րին3:

 Մի ջազ գայ նաց ման մա կար դակ նե րը 
և մո տե ցում նե րը

 Մի ջազ գայ նաց ման բարդ և հա մա լիր 
գոր ծըն թաց նե րը բազ մա կող մա նի ո րեն և 
ա ռա վել հա մա պար փակ ներ կա յաց նե լու 
հա մար Ժ. Կնայտն ա ռա ջար կում է այն 
դա սա կար գել պե տա կան և ի նս տի տու ցի
ո նալ (կամ բու հա կան) մա կար դակ նե րի, 
ո րոնց շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վում են 

1   Knight, Jane, and Hans de Wit, eds. Internationaliza-
tion of higher education in Asia Pacific countries. Euro-
pean Association for International Education, 1997, p. 6
2    Teichler,  Ulrich.  “The  changing  debate  on  interna-
tionalization of higher education.” Higher education 48.1 
(2004), pp. 18-19
3    Gacel-Avila,  Jocelyne.  “The  internationalization  of 
higher education: A paradigm for global citizenry.” Jour-
nal of Studies in International Education 9.2 (2005), p. 124

բարձ րա գույն կր թու թյան մի ջազ գայ նաց
ման ո լոր տում կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն
ներ4: 

Այս ի մաս տով բա վա կան դի պուկ է հն
չում մի ջազ գայ մաց ման այն բնու թագ րու
մը, հա մա ձայն ո րի՝ մի ջազ գայ նա ցու մը 
ազ գային, ո լոր տային և ի նս տի տու ցի ո
նալ մա կար դա կով մի ջազ գային, միջմ շա
կու թային և գլո բալ զար գա ցում նե րի ին
տեգր ման գոր ծըն թացն է բարձ րա գույն 
կր թու թյան նպա տա կի, գոր ծա ռույթ նե րի և 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման մեջ5:

 Մի ջազ գայ նաց մանն ո ւղղ ված պե տա
կան մա կար դա կում ի րա կա նաց վող գոր
ծո ղու թյուն նե րը մաս նա վո րա պես նե րա
ռում ե ն՝
•  բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում մի

ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան մա
սին հա մա ձայ նագ րե րին մի ա նա լը, 

• նե րազ գային մա կար դա կով հա մա պա
տաս խան շր ջա նա կային ի րա վա կան 
ակ տե րի ըն դու նու մը, ո րոնք խթա նում 
են բու հե րի կող մից ի րա կա նաց վող մի
ջազ գայ նաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը, 

• պե տա կան զար գաց ման ծրագ րե րի և 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշա կու մը և 
ըն դու նու մը: 

Ան կա խու թյու նից ի վեր Հա յաս տա նում, 
որ պես պե տա կան մա կար դա կով ի րա կա
նաց վող բարձ րա գույն կր թու թյան մի ջազ
գայ նաց ման գոր ծըն թաց ներ կա րե լի է դի
տար կել Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նում 
բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կա վո րում
նե րի ճա նաչ ման մա սին Լի սա բո նի 1997 
թ. հա մա ձայ նագ րին մի ա նա լը (2004 թ.), 
բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա
գի տա կան կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քի 

4    Knight,  Jane.  “Internationalization  remodeled:  Defi-
nition, approaches,  and rationales.”  Journal of  studies  in 
international education 8.1 (2004), p. 10
5 Ibid., p. 11
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ըն դու նու մը (2004 թ.), Բո լո նյան գոր ծըն
թա ցին մի ա նա լը (2005 թ.) դրա նից բխող 
բազ մա թիվ ի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն
մամբ: Չնա յած բարձ րա գույն կր թու թյան 
մի ջազ գայ նաց ման ո լոր տում պե տու թյան 
կող մից շր ջա նա կային նոր մե րի ըն դու նու
մը Հա յաս տա նում հիմ նա կա նում պայ մա
նա վոր ված է Բո լո նյան գոր ծըն թաց նե րով, 
սա կայն բու հա կան մի ջազ գայ նաց ման 
ա ռա ջին փոր ձե րը, ի տար բե րու թյուն Բո
լո նյան ան դամ շատ ե րկր նե րի, ի րա կա
նաց վել են դեռևս 19921995 թթ. այ սինքն՝ 
ա վե լի վաղ, քան Բո լո նյան գոր ծըն թա ցի 
պաշ տո նա կան մեկ նար կը (1999 թ.): Աս
վա ծի վառ օ րի նակ նե րից է բու հա կան 
եր կաս տի ճան և այ նու հետև ե ռաս տի ճան 
հա մա կար գի նա խա տի պի ստեղ ծու մը ՀՀ 
մի քա նի ա ռա ջա վոր բու հե րում1: 

Պե տա կան մա կար դա կով բարձ րա
գույն կր թու թյան մի ջազ գայ նաց ման հետ 
ա ռն չու թյուն ու նեն նաև պե տա կան քա
ղա քա կա նու թյան այլ ո լորտ ներ, ի նչ պի սիք 
են ե րկ րի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե
րը, մշա կու թային հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը, միգ րա ցի այի վե րա բե րյալ կար գա վո
րում նե րը և այլն: Դրանք այն ո լորտ ներն 
են, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն չեն վե րա բե րում 
բարձ րա գույն կր թու թյան մի ջազ գայ նաց
մա նը, սա կայն կա րող են նպաս տել (կամ 
խո չըն դո տել) այդ ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա
նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րին: 

Բու հա կան մա կար դա կով մի ջազ գայ
նաց ման գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց
վում են հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով՝
•  դա սա խո սա կան կազ մի և ու սա նող նե

րի փո խա նա կու թյան և շար ժու նա կու
թյան խրա խուս ման ծրագ րեր 

1   Յու. Լ. Սարգսյան, Ա. Ս. Բուդաղյան, Բոլոնիա յի 
գործ ընթացը  Հայաստանում,  Ուղեցույց,  Բարձ րա
գույն  կրթութ յան  ռազմավարական  հե տա զո տու
թյուն նե րի  ազ գային  կենտրոն,  «Անտարես»,  Եր., 
2008, էջ 34-35:

• օ տա րերկ րյա հա մալ սա րան նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նագ րե
րի/ հու շագ րե րի ստո րագ րում 

• օ տա րերկ րյա ու սա նող նե րի ներգ րա
վում, նե րա ռյալ՝ նրանց ու սուց ման ու 
ու սում նա ռու թյան կազ մա կեր պու մը 

• ու սում նա կան ծրագ րե րի բա րե փո
խում ներ՝ հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային 
փոր ձը, նե րա ռյալ՝ կրկ նա կի/ հա մա
տեղ դիպ լոմ նե րով կր թա կան ծրագ րե
րի ա ռա ջար կում

•  հա մա տեղ գի տա հե տա զո տա կան նա
խագ ծե րի ի րա կա նա ցում, գի տա կան 
հրա պա րա կում ներ

•  հա մա տեղ գի տա ժո ղով ներ, սե մի նար
քն նար կում ներ և այլն: 

Նշ ված ցան կը, սպա ռիչ չլի նե լով, նե
րա ռում է մի ջազ գայ նաց ման ա մե նա հիմ
նա կան բնա գա վառ նե րը, ո րոնց ը նտ
րու թյու նը կախ ված է կոնկ րետ բու հի՝ 
մի ջազ գայ նաց ման ռազ մա վա րու թյու նից 
և հնա րա վո րու թյուն նե րից: Ի տար բե րու
թյուն հա մաշ խար հայ նաց ման, ո րը հիմ նա
կա նում ըն թա նում է ա ռան ձին ե րկր նե րից 
և բու հե րից ան կախ, մի ջազ գայ նաց ման 
դեպ քում առ կա է ը նտ րու թյան, սե փա
կան նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան և ստեղ
ծա գոր ծա կա նու թյան հնա րա վո րու թյուն: 
Մի ջազ գայ նաց մանն ո ւղղ ված սե փա կան 
ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հար ցում 
բուհն ա զատ է, սա կայն, Ու. Թայխ լե րի 
կար ծի քով, տար բե րակ նե րի ը նտ րու թյու
նը է ա կա նո րեն կախ ված է այն պի սի գոր
ծոն նե րից, ի նչ պի սիք են ե րկ րի տա րած քը 
և տն տե սա կան հզո րու թյու նը, տվյալ ե րկ
րի պե տա կան լեզ վի մի ջազ գային կար
գա վի ճա կը, ի նչ պես նաև բարձ րա գույն 
կր թու թյան ազ գային հա մա կար գի ա կա
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դե մի ա կան հե ղի նա կու թյու նը1: Հետ ևե
լով գոր ծոն նե րի այս պի սի թվարկ մա նը՝ 
ա կն հայտ է, որ Հա յաս տա նի պա րա գա
յում, ե թե ա ռա ջին եր կու գոր ծոն ներն այ
լընտ րան քի հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս, 
ա պա կենտ րո նա ցու մը եր րորդ գոր ծո նի 
վրա դառ նում է բարձ րա գույն կր թու թյան 
մի ջազ գայ նաց ման ռազ մա վա րու թյան 
ը նտ րու թյան մի ակ տար բե րա կը: 

Մի ջազ գային գոր ծըն թաց նե րի նկատ
մամբ ցու ցա բեր վող մո տե ցում նե րը քն
նար կե լիս նախ ևա ռաջ ի նկա տի է ա ռն
վում ի նս տի տու ցի ո նալ կամ բու հա կան 
մա կար դա կը: Պատ ճառն այն է, որ, ե թե 
պե տա կան մա կար դա կում սահ ման վում 
են մի ջազ գայ նաց ման շր ջա նա կային նոր
մեր, որ պես կա նոն՝ եր կա րա ժամ կետ կի
րառ ման հա մար, ա պա բու հա կան մա
կար դա կում դա ա ռօ րյա աշ խա տանք է, 
ո րի ի րա կա նա ցու մը կախ ված է այն հան
գա ման քից, թե ի նչ պի սի մո տե ցում նե րով 
է բու հը ա ռաջ նորդ վում մի ջազ գայ նաց
ման գոր ծըն թաց ներ ի րա կա նաց նե լիս: Ժ. 
Կնայ տի և Հ. Դե Վի տի կող մից, օ րի նակ՝ 
ա ռա ջարկ վում են հետ ևյալ մո տե ցում նե
րը. 
• Գոր ծո ղու թյուն նե րով պայ մա նա վոր

ված մո տե ցում (activity approach)
•  Կոմ պե տեն ցի ա նե րով պայ մա նա վոր

ված մո տե ցում (competency approach)
• Մ շա կույ թով պայ մա նա վոր ված մո տե

ցում (ethos approach)
•  Գոր ծըն թա ցային մո տե ցում (process 

approach) 2:

1    Teichler,  Ulrich.  “The  changing  debate  on  interna-
tionalization of higher education.” Higher education 48.1 
(2004), p. 21.
2   Knight,  Jane, and Hans De Wit. “Strategies  for  inter-
nationalization  of  higher  education: Historical  and  con-
ceptual  perspectives”.  Strategies  for  internationalization 
of  higher  education:  A  comparative  study  of  Australia, 
Canada, Europe and the United States of America (1995), 
pp. 16-17.

 Գոր ծո ղու թյուն նե րով պայ մա նա վոր-
ված մո տե ցու մը, ի նչ պես ան վա նումն ար
դեն հու շում է, հիմն ված է մի ջազ գայ նաց
ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող կոնկ րետ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Դրանք մե ծա մա
սամբ պա րու նա կում են մի ջազ գայ նաց
ման վե րա բե րյալ նախ կին ըն կա լում նե րը, 
ե րբ մի ջազ գայ նա ցում հաս կա ցու թյու նը 
նույ նա կա նաց վում էր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ: Այս մո տե ցու մը նե րա ռում է բարձ րա
գույն կր թու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ո ւղ ղա
կի ո րեն կապ ված են կր թա կան ծրագ րե րի 
մշակ ման և ներդր ման, դա սա խո սա կան, 
վար չա կան ան ձնա կազ մի և ու սա նող նե րի 
փո խա նա կու թյան, հա մա տեղ հե տա զո
տու թյուն նե րի, գի տա ժո ղով նե րի և ի րա
կա նաց ման հետ:

 Կոմ պե տեն ցի ա նե րով պայ մա նա վոր-
ված մո տեց ման դեպ քում, ի տար բե րու
թյուն նա խորդ մո տեց ման, գործ ու նենք ոչ 
թե այս կամ այն գոր ծո ղու թյան հետ, այլ 
այն գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ
տու թյուն նե րի զար գաց ման և ար ժեք նե րի 
ձևա վոր ման հետ, ո րոնք ձեռք են բեր վել 
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ար
դյուն քում: Այ սինքն՝ սա մի ջազ գայ նաց
ման գոր ծըն թաց նե րի ո րա կա կան գնա
հատ ման փուլ է, ո րը, օ րի նակ, կր թա կան 
նոր ծրագ րե րի մշակ ման և բա րե լավ ման 
մա սով ցույց է տա լիս ոչ թե բու հում այդ 
ծրագ րե րի ներդր ման փաս տը, այլ այն, 
թե այդ ծրագ րե րով ու սում նա ռու թյան ար
դյուն քում ի նչ պես են բա րե լավ վել կամ 
կա տա րե լա գործ վել ու սա նող նե րի գի տե
լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը: Ը նդ հան րա
պես, հաշ վի առ նե լով կոմ պե տեն ցի ա նե
րի նշա նա կու թյու նը կր թա կան ծրագ րե րի 
մի ջազ գային մր ցակ ցու թյան և ամ բող ջու
թյամբ վերց ված բարձ րա գույն կր թու թյան 
մի ջազ գայ նաց ման մեջ, Ա. Բու դա ղյա նը և 
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Ս. Կա րա բե կյանն ա ռա ջար կում են դրանց 
ձևա կեր պում վե րազ գային մա կար դա
կում1:

Մ շա կույ թով պայ մա նա վոր ված մո-
տեց ման դեպ քում ա ռանձ նա հա տուկ 
կար ևո րու թյուն է տր վում մի ջազ գային և 
միջմ շա կու թային ե րկ խո սու թյան/ հա ղոր
դակ ցու թյան մշա կույ թի ստեղծ մա նը և դրա 
հե տա գա ամ րապնդ մա նը: Մի այն այդ պի
սի մի ջա վայ րում կա րող է « մի ջազ գայի նը» 
ձևա վոր վել և տա րած վել բարձ րա գույն կր
թու թյան մեջ՝ նպաս տե լով ը նդ հա նուր առ
մամբ մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
ար դյու նա վե տու թյան գոր ծին: 

Գոր ծըն թա ցային մո տե ցումն իր մեջ 
նե րա ռում է բո լոր նա խորդ թվարկ ված 
մո տե ցում նե րի տար րե րը: Այն մի ջազ գայ
նաց ման գոր ծըն թաց նե րը հա մա պար
փակ կեր պով ըն կա լող մո տե ցում է, ո րը 
են թադ րում է, ա ռա ջին եր կու մո տե ցում
նե րի հա մա ձայն, գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա
կա նաց ման և ձեռք բեր ված ար դյունք նե
րի գնա հատ ման և հսկ ման ա նընդ հատ 
գոր ծըն թաց: Գոր ծըն թա ցային մո տեց ման 
դեպ քում բարձ րա գույն կր թու թյան մի ջազ
գայ նաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը բու հե
րում դառ նում է ու սուց ման և ու սում նա ռու
թյան կազ մա կերպ ման մշ տա կան ու ղե կից: 

Այս պի սով՝ հա մաշ խար հայ նաց ման 
ար դյունք նե րը բարձ րա գույն կր թու թյան 
մեջ նե րա ռում են գի տա կան հա ղոր
դակ ցու թյուն նե րում մի աս նա կան լեզ վի 
(ա նգ լե րե նի) օգ տա գոր ծում, հե տա զո տու
թյուն նե րի ին տեգ րում, հե տա զո տող նե
րի և գիտ նա կան նե րի մի ջազ գայ նո րեն 
ը նդ լայն վող աշ խա տա շու կա, բազ մազգ 

1   Ա. Ս. Բուդաղյան, Ս. Բ. Կարաբեկյան, Կոմ պե տեն
ցիա ների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրե
րի  կա ռուցում  և  իրականացում,  Մեթոդական  ուղե
ցույց,  Բարձրագույն  կրթության  ռազ մա վա րա կան 
հե տա զո տու թյունների  ազգային  կենտրոն,  «Թասկ» 
ՍՊԸ, Եր., 2010, էջ 17-18:

հրա պա րա կում նե րի և տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման ա ճ2: Սա
կայն, մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ե թե 
հա մաշ խար հայ նա ցու մը ա ռան ձին պե տու
թյուն նե րի կամ կր թա կան հա մա կար գե րի 
վե րահս կո ղու թյու նից դուրս է, ա պա մի
ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թաց ներն այ լընտ
րան քի և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան հնա
րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում: Ակ ներև է, որ 
ա ռան ձին պե տու թյուն ներ և ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ սե փա կան ե րկ րում 
գլո բալ տար րե րի ներ մուծ ման, ձևա փոխ
ման և դրանց դի մա կայե լու, ի սկ ե րկ րի 
սահ ման նե րից դուրս՝ գլո բալ մա կար
դա կով գոր ծե լու տար բեր հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նեն, ին չի ար դյուն քում գլո բալ 
զար գա ցում նե րից տար բեր կերպ են ազ
դե ցու թյուն կրում3: Հետ ևա բար, ի րա տե սա
կա նո րեն գնա հա տե լով մեր բարձ րա գույն 
կր թու թյան ո լոր տի պո տեն ցի ալն ու հնա
րա վո րու թյուն նե րը և ը նտ րե լով մի ջազ
գայ նաց ման ճիշտ քա ղա քա կա նու թյուն, 
կա րե լի է ոչ մի այն չկորց նել ձեռք բե րա ծը, 
այլև մարդ կային ռե սուրս նե րի և գի տե լի
քի, կր թա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և 
տեխ նո լո գի ա նե րի տրան սազ գային հոս
քե րի հոր ձա նու տում գրա վել մեր ու րույն 
տե ղը և հայտն վել հնա րա վո րինս շա հե
կան վի ճա կում: 

2    Altbach,  Philip  G.,  and  Jane  Knight.  “The  interna-
tionalization of higher education: Motivations and reali-
ties.” Journal of studies in international education 11.3-4 
(2007): 290-305, p. 291
3  Marginson, Simon, and Marijk van der Wende. “Glo-
balization  and  higher  education”,  OECD  Education 
Working Papers, No. 8, OECD Publishing (2007), p. 1
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Тенденции интернационализации современного высшего образования
С. Хачатрян

В статье рассматривается сущность глобализации и её влияния на процессы 
интернационализации высшего образования. Представляется краткий обзор основных 
определений и принятых подходов, а также описываются уровни интернационализации 
высшего образования основываясь на релевантных источниках.

Current internationalization trends in higher education
S. Khachatryan

The article examines the nature of globalization and its implications on higher education inter
nationalization processes. It provides a brief overview of major definitions, as well as recognized ap
proaches and levels of higher education internationalization, based on review of relevant literature.
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 Սի մու լա տոր նե րը լի նում են մե խա նի
կա կան կամ հա մա կարգ չային: Դրանք 
օգ տա գործ վում են սար քե րում ի նչոր 
գոր ծո ղու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար: 
Ներ կա յումս սի մու լա տոր բա ռը հիմ նա կա
նում օգ տա գործ վում է հա մա կարգ չային 
ծրագ րե րում (հա մա կարգ չային խա ղե
րում): Հա մա կարգ չային սի մու լա տոր նե րի 
օգ նու թյամբ մի ան գա մայն ճշգ րիտ ար
տա ցոլ ված սար քե րի խցե րի մի ջա վայ
րում մարզ վում են օ դա չու ներ, տի ե զե
րագ նաց ներ, ա րա գըն թաց գնացք նե րի 
վա րորդ ներ: Սի մու լա տոր նե րը ծրագ րային 
և հա մա կարգ չային մի ջոց ներ են, ո րոնք 
ստեղ ծում են ի րա կա նու թյան տպա վո րու
թյուն, ար տա ցո լում են ի րա կան ի րա դար
ձու թյուն նե րի մի մա սը և վիր տո ւալ մի ջա
վայ րի հատ կու թյուն նե րը: 

Խա ղային սի մու լա տոր նե րը պատ կա
նում են սի մու լա տոր նե րի ըն տա նի քին, 
ո րոնք բա վա կա նին ա րագ են կա տա րե
լա գործ վում: Աշ խա տան քում կդի տար կենք 
վա զան ցի սի մու լա տո րը և կծ րագ րա վո
րենք մե քե նայի մա թե մա տի կա կան մո դե լի 
մի մա սը:

 Մա թե մա տի կա կան մո դե լը ի նչոր դա
սի եր ևույթ նե րի կամ ի րա կան աշ խար հի 
օբյեկտ նե րի մո տա վոր գրա ռումն է մա թե
մա տի կայի լեզ վով: Մո դե լա վոր ման հիմ
նական նպա տակն է ու սում նա սի րել այդ 
օբյեկտ նե րը և կան խա գու շա կել ա պա գա 
դի տար կում նե րի ար դյունք նե րը: Մա թե
մա տի կա կան մո դե լա վո րու մը և նրա հետ 
կապ ված հա մա կարգ չային փոր ձերն ան

փո խա րի նե լի են այն պա րա գա յում, ե րբ 
բնա կան փոր ձերն ան հնար են կամ շատ 
դժ վար ի րա կա նաց վող կամ էլ ծախ սա տար: 

 Մե քե նայի մա թե մա տի կա կան մո դե լի 
ստեղծ ման մե թոդ նե րը

 Մե քե նայի մա թե մա տի կա կան մո դե
լի է ու թյու նը կախ ված է մե քե նայի կա ռա
վար ման տար րե րի վի ճա կից, ի նչ պի սիք 
են ոտ նակ նե րը, ար գե լակ ման ու ժի, ղե կի 
և փո խան ցում նե րի, ան ջա տի չի ար դյու
նա րար ու ժե րի  դուրս հա նու մը  մե քե նայի 
յու րա քան չյուր ա նի վի վրա, ի նչ պես նաև 
ո րոշ մի ջան կյալ նշա նա կու թյուն ներ, ի նչ
պի սիք են ա նիվ նե րի ռո տա ցի այի ա րա
գու թյու նը, շար ժի չի ա րա գու թյու նը և այլն: 

Ու շադ րու թյուն չի դարձ վում պինդ մար
մի նե րի միջև ե ղած փո խազ դե ցու թյա նը: 
Դրա նով կա րող է զբաղ վել ցան կա ցած 
ֆի զի կա կան շար ժիչ, ո րը կար գա վո րում 
է պինդ մար մին նե րի ֆի զի կա կան աշ խա
տան քը:

 Հիմ նա կան մա սե րը, ո րոնք պետք է 
նայել մա թե մա տի կա կան մո դե լը ստեղ ծե
լուց ա ռաջ.
1. պտտ ման մո մեն տի մո դե լը, 
2. ավ տո մե քե նայի շար ժի չի մո դե լա վո րու

մը,
3.  փո խանց ման տու փի աշ խա տան քի մո

դե լա վո րու մը, 
4. դի ֆե րեն ցի ա լի աշ խա տան քի սկզ բուն քը,
5.  չոր սո ւի մո դե լա վո րու մը, 
6. ա մոր տի զա տոր նե րի աշ խա տան քի 

սկզ բուն քը,
7.  զանգ վա ծի բաշխ ման սկզ բուն քը,

 ԳՈ ՀԱ ՐԻԿ ՊԵՏ ՐՈ ՍՅԱՆ 
 ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈ ՍՅԱՆ 

« ՍԻ ՄՈՒ ԼԱ ՏՈՐ ՆԵՐ» ԹԵ ՄԱՅԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ 
ՀԱՐ ՑԵՐ ՎԱ ԶԱՆ ՑԻ ՄՈ ԴԵ ԼԱ ՎՈՐ ՄԱՆ Օ ՐԻ ՆԱ ԿՈՎ
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8.  կա խո ցի շարժ ման սկզ բուն քը:
Պտտ ման ըն թաց քում գո յու թյուն ու նեն 

պտ տող ու ժեր: Դրանք ավ տո մե քե նայի 
հիմ նա կան շար ժիչ ու ժերն են: Այդ ու ժե րը 
ստեղծ վում են ավ տո մե քե նայի շար ժի չում 
և փո խանց վում են ա նիվ նե րին, որ տեղ կա 
լծակ, ո րը վե րա փո խում է պտտ ման մո
մեն տը ու ժի: 

Շար ժի չը պտտ ման մո մեն տի աղ բյուրն 
է: Շար ժի չի մո դե լա վոր ման հա մար բա վա
կան է տալ հետ ևյալ կա ռուց ված քը.
1. պտտ ման մո մեն տի կախ վա ծու թյու նը 

ծն կաձև լի սե ոի ըն թա ցիկ ա րա գու թյան 

պ տույ տից,
2. պտտ վող տար րե րի ի ներ տու թյու նը,
3. դիր քա վոր ման տե սա կը:

 Շար ժի չի տե սա կից կախ ված՝ ավ տո մե
քե նայի հա մար կպա հանջ վի ևս մի բնու
թա գիր՝  շար ժի չի կշի ռը:

Նշ ված կա ռուց ված քը բնու թագ րող 
գրա ֆի կը պատ կեր ված է նկ. 1ո ւմ: Շար
ժի չի հզո րու թյու նը ո րո շում է ի րեն պտ
տող մո մեն տով, ի սկ այդ 2 մե ծու թյուն նե րը 
փոխ վում ե ն՝ կախ ված շար ժի չի պտույ
տից, ծն կաձև լի սե ռի պտտ ման ա րա գու
թյու նից: 

Նկ. 1. Շար ժի չի հզո րու թյան և պտտ վող մո մեն տի մո դե լա վոր ման գրա ֆի կը 

Անհ րա ժեշտ է տալ պտտ ման մո մեն տի 
գրա ֆի կը, ի սկ հզո րու թյու նը հաշ վել հետ
ևյալ բա նաձ ևով`

Power[RPM] = Torque[RPM] * RPM / 
7000, 

որ տեղ RPMը շար ժի չի ըն թա ցիկ 
պտույտ ներն են, ի նչ պես եր ևում է, 7000ի 
դեպ քում հզո րու թյու նը հա վա սար է պտտ
վող մո մեն տին, գրա ֆի կի այդ կե տում 
դրանք միշտ հատ վում են:

 Շար ժի չով զար գա ցող պտտ վող մո մեն

տը հա վա սար է` 
float torq = Torque[RPM] * Throttle, 
որ տեղ Throttleն ըն դու նում է 0ից 1 

ար ժեք: Ի նչ քան ու ժեղ սեղ մենք ոտ նա կը, 
այն քան պտտ վող մո մեն տը շատ կզար գա
նա շար ժի չում:

Ն շենք դեպ քը, ե րբ պտ տող մո մեն տը 
կաշ խա տեց նի մի այն շար ժի չը.

RPM += torq / Inertia, 
որ տեղ Inertiaն պտտ վող տար րե րի 

ի ներ տու թյունն է:
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 Սա կայն նշ ված բա նաձ ևը լրիվ չէ, ո րով
հետև ա ռա ջա նում է հե տա դարձ մո մենտ 
մե քե նայի ա րա գու թյու նը թու լաց նե լիս, 
ո րը պար տադ րում է շար ժի չին նվա զեց նել 
աշ խա տան քը:

RPM += torq / Inertia  pow(1.0f  Throt
tle, 2) * BackTorque; 

pow()ն ֆունկ ցի ա է, ո րը բարձ րաց նում 
է տր ված թվի տր ված աս տի ճա նը, Back
Torque հաս տա տու նը սահ մա նում է հա
կա դարձ մո մեն տի մե ծու թյու նը:

Պտտ վող մո մեն տի ո ւղ ղու թյու նը կախ
ված է շղ թա յակ ցու մից:

float additionRPM = torq / Inertia  
pow(1.0f  Throttle, 2) * BackTorque;

 RPM += additionRPM * (1.0f  Clutch); 
որ տեղ Clutchի ար ժեքն է 0ից 1՝ կցոր

դիչ ոտ նակ: Մա սը, ո րը հա վա սար է (1.0f – 
Clutch), գնում է շար ժի չին ա ջակ ցու թյան, 
ի սկ մա սը, ո րը հա վա սար է Clutchին, 
գնում է փո խանց ման տուփ, ո րը կդի տար
կենք ա վե լի ո ւշ: Շար ժի չի մո տա վոր կա
ռուց ված քը c++ ծրագ րա վոր ման լեզ վով. 

struct Engine
{
 // հիմ նա կան ար ժեք ներ
 float* Torque;
 float* Power;
 float Inertia, Mass, BackTorque;
 char Direction;
 float IdleRPM; // պա րապ պտույտ ներ
 // դի նա միկ ար ժեք ներ
 float RPM;
 // թար մա ցում նե րի ֆուն կ ցիա
 void Progress(float Throttle, float Clutch)
 {
 if (RPM < IdleRPM && Throttle < 0.3f)
 Throttle += 0.1f;
 float torq = Torque[ (int)RPM ] * Throttle;
 float additionRPM = torq / Inertia  

pow(1.0f  Throttle, 2) * BackTorque;

 RPM += additionRPM * (1.0f  Clutch);
 }};

 Փո խանց ման տու փի աշ խա տան քի 
մո դե լա վո րու մը

Փո խանց ման տու փում տե ղի է ու նե
նում 2 գոր ծո ղու թյուն` պտ տող մո մեն տի 
փո խա նա կում և փո խան ցում: Փո խանց
ման տու փի աշ խա տան քի մո դե լա վոր ման 
հա մար բա վա րար է տալ հետ ևյալ բնու
թա գի րը:
1. մի մյանց փո խանց ման հատ կու թյուն,
2. գլ խա վոր զույ գի փո խանց ման հատ կու

թյուն, 
3. փո խան ցում նե րի տու փի Օ ԳԳ:

Ծն կաձև լի սե ռի պտտ ման ա րա գու թյու
նը բա վա կա նին բարձր է, օ րի նակ՝ պա
րապ պտույ տի ժա մա նակ մո տա վո րա պես 
16 պտույտ է վայր կյա նում: Դրա հա մար 
փո խան ցում նե րի տու փում գո յու թյուն ու նի, 
այս պես կոչ ված, գլ խա վոր զույգ՝ ա տամ
նա նիվ նե րի զույգ, ո րոնք ներ կա յաց նում 
են բա զային ռե դուկ տո րը: Գլ խա վոր զույ
գը միշտ մի աց ված է: 

Ե թե նայենք հզո րու թյան գրա ֆի կին, 
կհաս կա նանք, որ նա հաս նում է ա ռա
վե լա գույն ար ժե քին ո րո շա կի մի ջա կայ
քում (հատ կա պես վա զան ցող մե քե նա նե
րի մոտ այն դառ նում է շատ նեղ): Դրա 
հա մար էլ ան հրա ժեշտ են փո խանց ման 
տու փի բո լոր փո խան ցում նե րը, որ պես զի 
պա հեն շար ժի չը մաք սի մալ հզո րու թյան 
մի ջա կայ քում:

 Տես նենք՝ ի նչ է կա տար վում պտ տող 
մո մեն տի հետ փո խան ցում նե րի տու փում.

float toWheelTorq = torq * Efficiency / 
(TopGear * Gear[CurrentGear]);

Efficiency՝ դա փո խանց ման տու փի 
Օ ԳԳն է (մի ջի նը կազ մում է 0.9),

TopGear՝ ռե դուկ տո րի գլ խա վոր զույ գի 
գոր ծա կիցն է, 
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Gear[]՝ ռե դուկ տո րի փո խանց ման գոր
ծա կից նե րի զանգ վածն է,

CurrentGear՝ մի աց ված փո խանց ման 
հա մա րը: 

Այս կերպ հաշ վե ցինք ա նիվ նե րին փո
խանց վող պտտ ման մո մեն տը: 

Օ րի նակ՝ բեր ված են մե քե նայի փո
խանց ման տու փի գոր ծա կից նե րը.

TopGear = 3.9f;
 Gear[0] = 4.0f; // հե տին
 Gear[1] = 0.0f; // չե զոք
 Gear[2] = 3.64f; // ա ռա ջին
 Gear[3] = 1.95f; // ե րկ րորդ
 Gear[4] = 1.36f; // եր րորդ
 Gear[5] = 0.94f; // չո րորդ
 Gear[6] = 0.78f; // հին գե րորդ
 Փո խանց ման տու փը ազ դում է նաև 

պտտ ման ո ւղ ղու թյան վրա. շար ժի չը պտ
տում է ա նիվ նե րը: Դա ներ կա յաց նենք մի 
քա նի հա վա սա րում նե րով`

// ա նիվ նե րի պտույ տը շար ժի չի հաշ
վար կում

float wheelRPM = FastestWheelRotation * 
TopGear * Gear[CurrentGear];

float baseTorque = (wheelRPM  RPM) * 
Clutch / (WheelInertia + EngineInertia);

float toEngine = WheelInertia * base
Torque;

float toWheels = EngineInertia * base
Torque;

 Դի ֆե րեն ցի ա լի աշ խա տան քի սկզ
բուն քը

Նշ ված սար քը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ա նիվ նե րին պտտ վե լու տար բեր ա րա
գու թյուն նե րով և մի ա ժա մա նակ ա նիվ նե
րին փո խան ցե լու պտ տող մո մեն տը:

 Գո յու թյուն ու նի մի ջա նի վային և մի ջա
ռանց քային դի ֆե րեն ցի ալ ներ: Վա զան ցող 
մե քե նա նե րի հա մար հա ճախ օգ տա գոր
ծում են ի նք նար գե լա փակ վող դի ֆե րեն ցի

ալ ներ, ո րոնք պտտ ման մո մեն տի հայտն
վե լուց սահ մա նա փակ վում են, ի սկ դրա 
բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ հնա րա վո րու
թյուն են տա լիս ա նիվ նե րին գոր ծե լու ի րա
րից ան կախ: 

Ո րոշ վա զան ցող մե քե նա նե րի հա մար 
այդ դի ֆե րեն ցի ալ նե րը կար գա վոր վում են 
է լեկտ րո նային ե ղա նա կով, այ սինքն՝ տր
վում է գրա ֆի կը՝ կախ ված ար գե լա փակ
ման աս տի ճա նից և պտտ ման մո մեն տից: 
Դա թույ լատ րում է բա վա կա նին լա վաց նել 
մե քե նայի ղե կա վա րու մը:

 Պարզ ե ղա նա կով ար գե լա փա կող դի
ֆե րեն ցի ա լի մո դե լա վո րու մը ա նիվ նե րի 
պտտ ման ա րա գու թյան հա վա սա րումն է, 
օ րի նակ՝ 2 ա նիվ նե րի հա մար.

 float wheelDiff = Wh[0].Rotation  Wh[1].
Rotation;

 Wh[0].Rotation = wheelDiff * 0.5f * Dif
fForce * Throttle * Clutch;

 Wh[1].Rotation += wheelDiff * 0.5f * Dif
fForce * Throttle * Clutch;

Wh[].Rotationը ա նի վի պտտ ման ա րա
գու թյունն է,

DiffForceը դի ֆե րեն ցի ա լի ար գե լա
փակ ման ո ւժն է. ար ժեք ներն են 0ից 1: 

 Throttle * Clutchը ու ժե ղա ցու ցիչն է, 
ո րի շնոր հիվ ար գե լա փակ ման է ֆեկ տը 
ա ռա ջա նում է պտտ վող մո մեն տի առ կա
յու թյան դեպ քում, ե թե ու ժե ղա ցու ցի չը հա
նենք, ա պա ար գե լա փա կու մը տվյալ ար
ժե քի հա մար կլի նի ա նընդ հատ: 

 Չոր սո ւի մո դե լա վո րու մը 
Այժմ ու սում նա սի րենք ավ տո մե քե նայի 

հեն քը, ո րը պա րու նա կում է շար ժի չը և 
մնա ցած սար քե րը, ո րոնք էլ փո խազ դում 
են գետ նի հետ չոր սո ւի օգ նու թյամբ:
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Ա մոր տի զա տոր նե րի աշ խա տան քի 
սկզ բուն քը 

Ա մոր տի զա տոր նե րը բաղ կա ցած են 2 
մա սից՝ կա փույր (ձող) և զս պա նակ: Կա
փույ րը մա րում է տա տա նում նե րը, ի սկ զս
պա նա կը սա հուն փո խան ցում է ծան րու
թյու նը:

Զս պա նա կի աշ խա տան քի բա նաձ ևը՝
float force = (CurrentLength  Rest

Length) * SpringForce;
CurrentLengthը զս պա նա կի ըն թա ցիկ 

եր կա րու թյուն,
RestLengthը զս պա նա կի բա զային եր

կա րու թյուն,
SpringForceը զս պա նա կի ա ռաձ գա

կա նու թյան ո ւժ:
 Կա փույ րի բա նաձ ևը.
float dampForce = ShiftSpeed * Damp

ing;
ShiftSpeedը ա նիվ նե րը բեռ նա տե ղից 

մո տեց ման / հե ռաց ման/ ա րա գու թյու նը 
Dampingը ար գե լա փակ ման գոր ծա կից:

 Զանգ վա ծի բաշխ ման սկզ բուն քը
Ա նի վի ո ւղ ղա հա յաց ճն շու մը, ի նչ պես 

ցույց կտր վի հե տա գա յում, մեծ ազ դե ցու
թյուն ու նի ավ տո մե քե նայի վար քի վրա: 
Զս պա նա կի ա ռաձ գա կա նու թյան ու ժը 
պետք է պահ պան վի յու րա քան չյուր ա նի
վի հա մար, քա նի որ այն մեզ պետք կգա 
ա նի վի շփ ման ու ժը հաշ վե լու հա մար: 
Հաշ վի առ նե լով շար ժի չի ծան րու թյու նը, 
որ այն չի գտն վում կենտ րո նում, պետք է 
բաշ խել մնա ցած սար քա վո րում նե րը, որ
պես զի լի նի հա վա սա րակշռ ված:

 Կա խո ցի շարժ ման սկզ բուն քը
 Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել յու րա

քան չյուր ա նի վի ան կյան վրա, այ սինքն՝ 
ի նչ պի սին են ամ րու թյունն ու թու լու թյու նը, 
կախ ված ա նի վի ըն թա ցիկ դիր քից և շր
ջու մից է ո րոշ վում այդ ան կյու նը: Դա տա
լիս է բա վա կա նին մեծ է ֆեկտ մե քե նայի 
ղե կա վար ման ժա մա նակ:

Գ րա կա նու թյուն
1. Компьютерное моделирование исполнительных систем роботов: учебное пособие / Е. И, 

Игнатова Н. В., Ростов; Федер. агентство по образованию, С. Петерб. гос. политехн. унт. 
СанктПетербург: Издво Политехнического унта, 2009.

2. http://cyberleninka.ru/article/n/simulyatorvychislitelnogoklasteraiegoupravlyayuscheysistemy
ispolzuemyydlyaissledovaniyaalgoritmovplanirovaniyazadach

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор

Несколько вопросов об обучении на тему «Симуляторы»  
при помощи моделирования примера гонки

Г. Петросян, Т. Мартиросян

В работе рассмотрены несколько вопросов исследуемой темы Симуляторов. 
Исследован симулятор гонки. Подробно описаны методы создания математической 
модели машины. Результатом работы является часть математической модели, которая 
используется при создании больших проектов. При помощи информационных 
технологий построена симуляционная модель, тестирование которой правомерно для 
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решения поставленных задач. Особенности моделирования двигателя показаны при 
помощи графиков. Показана приблизительная структура двигателя с программой 
написанной на языке C++.

Some questions about teaching on “Simulators” using the example  
of the race modeling

G. Petrosyan, T. Martirosyan

In this paper discusses several issues of topic “Simulators”. Investigated the Simulator 
of race . In detail described methods for creating a mathematical model of the machine . 
Result is part of a mathematical model, which is used to create large projects. With the help 
of information technologies a simulation model is built , it’s of testing is justified for the task. 
Features simulation engine is shown with the help of graphs. The approximate structure of 
the motor shows program written in C++.
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 «Ա շա կեր տի հա մար դպ րո ցի  
ա մե նա կար ևոր եր ևույ թը,  

ա մե նաու սու ցո ղա կան ա ռար կան,  
ա մե նա վառ օ րի նա կը ու սու ցիչն է»: 

Ա. Դիս տեր վեգ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է «ման կա
վար ժա կան մո տի վա ցի ա» հաս կա ցու թյու
նը, վեր ջի նիս դերն ու նշա նա կու թյու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի քա
նի ա վագ դպ րոց նե րի օ րի նա կով: Աշ խա
տան քում խոս վում է ման կա վար ժի մաս
նա գի տա կան մո տի վա ցի ոն հա մա կար գի 
կա ռուց ված քի (ներ քին մո տի վա ցի ա, ար
տա քին դրա կան մո տի վա ցի ա, ար տա քին 
բա ցա սա կան մո տի վա ցի ա), ի նչ պես նաև 
մո տի վա ցի այի կա ռուց ված քի և ա շա կեր տի 
սո վո րե լու մո տի վա ցի այի փոխ կա պակց
վա ծու թյան մա սին: Տե սա մե թո դա կան 
հիմ քե րի վեր լու ծու թյան և աշ խա տան քի 
շր ջա նակ նե րում կա տար ված հե տա զո
տու թյան ար դյուն քում հան գում ե նք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ գո յու թյուն ու նի դրա
կան փոխ կա պակց վա ծու թյուն ման կա վար
ժի մո տի վա ցի այի և ա շա կեր տի սո վո րե
լու մո տի վա ցի այի միջև: Հե տա զո տա կան 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
հաս տատ վել է գի տա փոր ձի հիմ նա կան 
վար կա ծը, ը ստ ո րի՝ ու սուց չի մո տի վաց վա
ծու թյան առ կա յու թյու նը ազ դում է ա շա կեր
տի սո վո րե լու մո տի վա ցի այի վրա: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյունն 

ու սուց չի դաս տի ա րակ չա կան և կր թա կան 
ազ դե ցու թյունն է սո վո րո ղի (սո վո րող նե
րի) վրա, ո րն ո ւղղ ված է նրա ան ձնա կան, 
մտա վոր և գոր ծա ռա կան զար գաց մա
նը` մի ա ժա մա նակ հան դես գա լով որ պես 
սո վո րո ղի ի նք նա զար գաց ման և ի նք նա
կա տա րե լա գործ ման հիմք (4, 236): Ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա սուն 
ան ձանց սո ցի ա լա կան և օգ տա կար գոր
ծու նե ու թյան տե սակ է, ո րը գի տակ ցա բար 
ո ւղղ ված է ա ճող սերն դի նա խա պատ
րաստ մանն ի նք նու րույն գոր ծու նե ու թյա նը` 
կապ ված հա մա պա տաս խան տն տե սա
կան, քա ղա քա կան, բա րո յա կան և է թի կա
կան նոր մե րի հետ (2, 74):

 Պետք է ա ռանձ նաց նել ու սուց չի դե
րը հատ կա պես ան ձը կեր տե լու գոր ծում: 
Մար դու զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ո ղջ 
կյան քի ըն թաց քում, սա կայն ան ձի ձևա
վոր ման կար ևո րա գույն ժա մա նա կա հատ
վա ծը դպ րո ցա կան տա րի ներն են: Ի սկ 
քա նի որ սույն աշ խա տան քը վե րա բե րում է 
ա վագ դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի մո տի վա
ցի այի և ա շա կերտ նե րի սո վո րե լու մո տի
վա ցի այի փոխ կա պակց վա ծու թյա նը, ա պա 
հարկ է նաև նշել, որ հատ կա պես պա տա
նե կու թյան տա րի քը ա վե լի է բար դաց նում 
ու սուց չի ման կա վար ժա դաս տի ա րակ չա
կան աշ խա տան քը. այդ տա րի քում պա տա
նի նե րի մոտ վա ղա ժամ ա ռաջ է գա լիս հա
սու նու թյան զգա ցում, ի նք նա հաս տատ ման 
ձգ տում, ո րն ա ռաջ է բե րում ու սու ցիչ նե րի 

ՍԻՐ ՎԱՐԴ ԲԵ ԶԻՐՋՅԱՆ  
ԼԻ ԼԻԹ Օ ՀԱՆՅԱՆ 

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՄՈ ՏԻ ՎԱ ՑԻ ԱՅԻ 
ՆԵ ՐԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ Ա ՇԱ ԿԵՐ ՏԻ ՍՈ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ  
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և ծնող նե րի խնա մա կա լու թյան տա կից 
դուրս գա լու ցան կու թյուն և բա ցա սա կան 
վե րա բեր մունք դե պի ու սու ցիչ նե րը: Եվ 
այս տեղ ու սու ցի չը պետք է ա վագ դպ րո ցի 
ա շա կերտ նե րի մոտ ձեռք բե րի վս տա հու
թյուն և հար գանք, որ պես զի դառ նա նրանց 
« հոգ ևոր ղե կա վա րը» և օգ նի նրանց գտ նե
լու ի րենց դե րը կյան քում: 

Ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ու նի այն նույն հատ կա նիշ նե րը, ի նչ և 
ցան կա ցած այլ մարդ կային գոր ծու նե ու
թյան տե սակ, բնո րոշ վում է հո գե բա նա
կան բո վան դա կու թյամբ, ո րը նե րա ռում 
է մո տի վա ցի ան, նպա տա կը, ա ռար կան, 
մի ջոց նե րը, մե թոդ նե րը, ար տադ րան քը և 
ար դյուն քը (4, 237):

 Մո տի վա ցի ան չի կա րե լի հա մա րել ան
ձի ան փո փոխ հատ կա նիշ, ո րը բնո րոշ է 
մի այն ո րոշ մարդ կանց և բա ցա կա յում է 
ու րիշ նե րի մոտ: Այն սահ մա նա փակ ված է 
ժա մա նա կային ա ռու մով և հա մար վում է 
ան ձին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի, նպա տակ
նե րի, պա հանջ մունք նե րի, շա հադր դող ու
ժե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք ա ռա ջա նում 
են նպա տա կին հաս նե լու գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նակ և ի րա վի ճա կի փո խազ դե ցու
թյան ար դյուն քում (5, 13): Մո տի վա ցի ան 
ան ձի գոր ծու նե ու թյան փոխ կա պակց ված 
և փոխլ րաց նող մո տիվ նե րի հա մա կարգ 
է, ո րը գի տակ ցա բար ո ւղ ղոր դում է նրա 
վար քա գի ծը (2, 59):

 Ման կա վար ժա կան մո տի վա ցի ան ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան կա յուն գե
րիշ խող մո տիվ նե րի հա մա խումբ է, ո րոնք 
թե լադ րում են մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա
ծու թյու նը, ման կա վար ժի ան ձնային ար
ժե քային հա մա կար գը և ո րո շում են նրա 
գոր ծու նե ու թյու նը: Որ պես մո տի վաց նող 
կողմ նո րո շիչ ներ՝ կա րող են հան դես գալ 
ար տա քին մո տիվ նե րը (օ րի նակ` հա ջո
ղու թյան մո տիվ, աշ խա տանք որ ևէ հե ղի

նա կա վոր կր թա կան հաս տա տու թյու նում) 
և ներ քին մո տիվ նե րը (օ րի նակ` կենտ րո
նա ցու մը սե փա կան գոր ծու նե ու թյան և ար
դյուն քի վրա) (6, 55): 

Ա ռանձ նաց վում է մո տի վա ցի այի եր կու 
տե սակ` ներ քին մո տի վա ցի ա և ար տա
քին մո տի վա ցի ա: Հա մա ձայն ար տա քին և 
ներ քին մո տի վա ցի ա ներ հաս կա ցու թյուն
նե րի` ներ քին մո տի վա ցի այի մա սին կա
րե լի է խո սել այն դեպ քում, ե թե կա տա րած 
գոր ծու նե ու թյունն ի նք նին ար ժե քա վոր է 
ան ձի հա մար: Սա կայն, ե թե ան ձի մո տի
վաց ման հիմ քում ըն կած է այլ պա հանջ
մունք նե րի բա վա րա րու մը (օր.՝ աշ խա
տա վար ձը), ա պա այս դեպ քում գոր ծում է 
ար տա քին մո տի վա ցի ան: 

Ներ քին մո տի վա ցի ան ան մի ջա կա
նո րեն ա ռա ջա նում է գոր ծո ղու թյան կա
տար ման ըն թաց քում, ի սկ ար տա քին մո
տի վա ցի ան ան ձի այն վար քա գիծն է, ո րի 
ժա մա նակ ան ձն ի րեն դրս ևո րում է այս 
կամ այն կերպ, քա նի որ իր պահ ված քի 
ար դյուն քը բե րում է խրա խու սան քի (5, 
1718): Ար տա քին դրա կան մո տի վա ցի ան 
կապ ված է սո ցի ա լա կան հե ղի նա կու թյան, 
գոր ծըն կեր նե րի հար գան քի, նյու թա կան 
բա վա րար վա ծու թյան և այլ պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման հետ: Ար տա
քին բա ցա սա կան մո տի վա ցի ան կապ ված 
է ի նք նա պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան հետ, ո րը բնու թագր վում է կա
ռա վար ման տար բեր օ ղակ նե րի կող մից 
քն նա դա տու թյու նից խու սա փե լու ցան կու
թյամբ և այլ նի հետ: 

Հա յաս տա նում կր թու թյան ո լոր տի 
բա րե փո խում ներն սկ սել են ի րա կա նաց
վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո` տն
տե սա կան և հա սա րա կա կան նոր հա
րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում (1, 3): 
Բա րե փո խում նե րի ա ռանց քային նա խա
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ձեռ նու թյուն նե րից մեկն ան ցումն է 12ա
մյա հան րակր թա կան հա մա կար գին: Գոր
ծըն թա ցը սկս վել է 2006 թվա կա նին:

 Ներ կա յումս ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյան մո տի վաց ման խն դի րը մեր ե րկ
րում բա վա կան սուր է և պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք գոր ծոն նե րով, ո րոն ցից են ցածր 
վար ձատ րու թյու նը, ո րը բե րում է կր թա կան 
հա մա կար գից ե րի տա սարդ և ո րա կյալ 
մաս նա գետ նե րի ար տա հոս քի, ոչ ո րա կյալ 
մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյու նը, հա սա րա
կու թյան մեջ ման կա վար ժի դե րի կար ևո
րու թյան նվա զու մը և այլն: Ժա մա նա կա կից 
դպ րո ցի հա մար մո տի վա ցի այի խն դի րը 
բա վա կա նին ար դի ա կան է, ի սկ ա շա կեր
տի մոտ դրա կան մո տի վա ցի ա ստեղ ծե լու 
գոր ծում ան հեր քե լի է ու սուց չի դե րը:

 Մո տի վա ցի ան հա ջող ու սուց ման նա
խա պայ ման նե րից մեկն է: Նշենք, որ սո
վո րե լու մո տի վա ցի ան մե թոդ նե րի, սո
վո րո ղին ար դյու նա վետ ճա նա չո ղա կան 
մի ջոց նե րով սո վո րե լու դր դե լու, կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան ակ տիվ ըն կալ ման ը նդ
հա նուր գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջու թյուն 
է: Պատ կե րա վոր ա սած` մո տի վա ցի այի 
կեր պար ներն ի րենց ձեռ քե րում մի աս նա
կան պա հում են ու սու ցիչ նե րը (սո վո րեց նե
լու մո տի վա ցի ա, նրանց վե րա բեր մուն քը 
մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե
րի նկատ մամբ) և ա շա կերտ նե րը (սո վո
րե լու մո տի վա ցի ա, ներ քին մո տի վա ցի ա, 
ի նք նա մո տի վա ցի ա) (3): 

Որ քան էլ խոս վի « մո տի վա ցի ա» հաս
կա ցու թյան մա սին, գլ խա վոր նպա տա կը 
մեկն է` ու նե նալ աշ խա տան քի ո րա կյալ 
ար դյունք: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա
ման քը, որ մո տի վաց ված ու սուց չի «ար
տադ րան քը» գի տե լիք նե րով զին ված, սո
վո րե լուց հա ճույք ստա ցող և սո վո րե լու 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ա շա կերտն է, ա պա 
այս դեպ քում ակ նա ռու է դառ նում փոխ

կա պակց վա ծու թյու նը ու սուց չի մո տի վաց
ված աշ խա տան քի և ա շա կեր տի սո վո րե
լու մո տի վա ցի այի միջև: 

Ել նե լով ո ւսմ նա սիր ված տե սա մե թո
դա բա նա կան հիմ քե րից` որ պես այս փոր
ձա գի տա կան աշ խա տան քի հիմ նա կան 
վար կած՝ հան դես է ե կել այն դրույ թը, որ 
ու սուց չի աշ խա տան քային մո տի վա ցի ան 
ազ դում է ա շա կեր տի սո վո րե լու մո տի վա
ցի այի վրա: Ի սկ որ պես են թա վար կած՝ 
ներ կա յաց վել է հետ ևյալ դրույ թը. ներ քին 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ ներն 
ա վե լի մո տի վաց ված են կա տա րում ի րենց 
աշ խա տան քը, քան ար տա քին մո տի
վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե րը, ին չի 
հետ ևան քով ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ ներն ա վե լի 
մո տի վաց ված են սո վո րում, քան ար տա
քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե
րի ա շա կերտ նե րը: 

Աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում ՀՀ ե րեք 
ա վագ դպ րոց նե րում (մե կա կան ք. Եր ևա
նի և ք. Ար մա վի րի, ի նչ պես նաև Ար մա
վի րի մար զի մեկ գյու ղա կան հա մայն քի 
դպ րո ցում) կա տար վել են հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք ներ: Կա տար վել է քա նա
կա կան հե տա զո տու թյուն՝ յու րա քան չյուր 
դպ րո ցից ներգ րա վե լով 10ա կան ման կա
վարժ և տվյալ ման կա վարժ նե րի 10ա կան 
ա շա կերտ: Ռես պոն դենտ նե րի ը նդ հա նուր 
թի վը կազ մում է ե րեք հա րյուր ե րե սուն 
ան ձ` ե րե սուն ու սու ցիչ և ե րեք հա րյուր 
ա շա կերտ: 

Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը կա
տար վել են եր կու փու լով: Ա ռա ջին փու լում 
կի րառ վել է Կ. Զամ ֆի րի « Մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցի ոն կա ռուց ված քի ու սում նա
սի րու թյուն» հար ցա թեր թը` ման կա վար
ժա կան գոր ծու նե ու թյան մո տի վա ցի այի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու սում նա սի
րե լու հա մար, ի սկ ե րկ րորդ փու լում կի
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րառ վել է Օ. Ս. Գրե բե նյու կի՝ «Ա շա կեր տի 
մո տի վա ցի այի ի նք նագ նա հա տա կան» 
հար ցա թեր թը` ման կա վարժ նե րի մո տի
վա ցի այի կա ռուց ված քի և ա շա կերտ նե րի 
սո վո րե լու մո տի վա ցի այի փոխ կա պակց
վա ծու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար: 

Ա ռա ջին հար ցա թեր թի տվյալ նե րը ներ
կա յաց ված են ա ռան ձին, ո րից հե տո ցույց 
է տր վել, թե ներ քին մո տի վա ցի ա, ար տա
քին դրա կան և ար տա քին բա ցա սա կան 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե րի 
ա շա կերտ նե րը դա սի ըն թաց քում ի նչ ար
դյունք ներ են ու նե ցել: 

Կ. Զամ ֆի րի՝ « Մաս նա գի տա կան մո տի
վա ցի ոն կա ռուց ված քի ու սում նա սի րու թյուն» 
հար ցա թեր թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
պար զե լու ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցի ոն հա մա կար գի կա ռուց ված քը 
(ներ քին մո տի վա ցի ա, ար տա քին դրա կան 
մո տի վա ցի ա, ար տա քին բա ցա սա կան մո
տի վա ցի ա): Հար ցա թեր թում ներ կա յաց ված 
են մո տի վաց նող յոթ գոր ծոն ներ, և ա ռա
ջարկ վում է գնա հատ ման հինգ մի ա վո րա
նոց սանդ ղակ: Հար ցա թեր թը լրաց նե լուց 

հե տո ար դյունք նե րը հաշ վարկ վում են ներ
քին, ար տա քին դրա կան և ար տա քին բա
ցա սա կան մո տի վա ցի այի հա մա պա տաս
խան բա նա լի նե րի մի ջո ցով (7, 76): 

Ըստ հար ցում նե րի ը նդ հա նուր տվյալ
նե րի` ½ ից պա կաս է ներ քին մո տի վա ցի ա 
ու նե ցող ման կա վարժ նե րի թի վը (տասն մեկ 
ու սու ցիչ): Բա ցի այդ` մտա հո գիչ է նաև այն 
փաս տը, որ ար տա քին բա ցա սա կան մո
տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե րի թի վը 
(վեց ու սու ցիչ) գե րա զան ցում է ար տա քին 
դրա կան մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա
վարժ նե րի թվին (հինգ ու սու ցիչ): Նույն պի
սի ոչ դրա կան ար դյունք ներ կա րե լի է սպա
սել այն ման կա վարժ նե րի աշ խա տան քից, 
ո ւմ մոտ առ կա է մո տի վա ցի ոն կա ռուց ված
քի Ա ԲՄ1=ԱԴՄ2<ՆՄ3 (չորս ու սու ցիչ) կամ 
ՆՄ=ԱԲՄ>ԱԴՄ (չորս ու սու ցիչ) տե սակ նե
րը: « Մաս նա գի տա կան մո տի վա ցի ոն կա
ռուց ված քի ու սում նա սի րու թյուն» հար ցա
թեր թի ը նդ հա նուր պատ կե րը հետ ևյալն 
է ու սում նա սի րած բո լոր ե րեք դպ րոց նե րի 
մի աս նա կան տվյալ նե րով` ը ստ տո կո սային 
հա րա բե րակ ցու թյան.

Գ ծա պատ կեր 1. Կ. Զամ ֆի րի « Մաս նա գի տա կան մո տի վա ցի ոն կա ռուց ված քի  
ու սում նա սի րու թյուն» հար ցա թեր թի ամ բող ջա կան տվյալ նե րը.123

1  ԱԲՄ - արտաքին բացասական մոտիվացիա
2  ԱԴՄ - արտաքին դրական մոտիվացիա
3  ՆՄ - ներքին մոտիվացիա



86

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

Ըստ հար ցա թեր թի` ման կա վար ժի 
մաս նա գի տա կան մո տի վա ցի այի կա ռուց
ված քի տե սակն ար դեն ի սկ ակ նա ռու է 
դարձ նում գոր ծոն նե րից յու րա քան չյու րի 
կար ևո րու թյու նը: Այ սինքն, ե թե ման կա
վարժն ու նի ներ քին մո տի վա ցի ա, ա պա 
սա այն բա նի ար դյունքն է, որ տվյալ 
ման կա վար ժի մոտ գե րակշ ռում են «աշ
խա տան քի ըն թաց քից և ար դյուն քից 
բա վա րար վա ծու թյան զգա ցում» և «աշ
խա տան քի հա սա րա կա կան օգ տա կա րու
թյուն» գոր ծոն նե րը: Ե թե ման կա վար ժի 
մոտ առ կա է ար տա քին դրա կան մո տի
վա ցի ա, ա պա այս փաս տը խո սում է այն 
մա սին, որ տվյալ ման կա վար ժի հա մար 
կար ևոր վում են «աշ խա տա վարձ», «աշ
խա տան քում ա ռա ջըն թա ցի ձգ տում», 
« հա սա րա կու թյան շր ջա նում հար գանք 
և համ բավ» գոր ծոն նե րը, ի սկ ե րբ ման
կա վար ժի հա մար գե րա կա են դառ նում 
« ղե կա վա րու թյան կամ գոր ծըն կեր նե րի 
կող մից քն նա դա տու թյու նից խու սա փե
լու ձգ տում» և «հ նա րա վոր պատ ժից կամ 
ա նա խոր ժու թյուն նե րից խու սա փե լու ձգ
տում» գոր ծոն նե րը, ա պա այս պա րա գա
յում ման կա վար ժի մոտ առ կա է ար տա քին 
բա ցա սա կան մո տի վա ցի ա: 

Այժմ ան ցում կա տա րենք 1ին և 2րդ 
հար ցա թեր թե րի հա մե մա տա կան տվյալ
նե րի ներ կա յաց մա նը` ը ստ ո րոնց ներ
քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի 
ա շա կերտ նե րը հիմ նա կա նում գրան ցել են 
դրա կան ար դյունք ներ: Այ սինքն` ներ քին 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի ա շա
կերտ ներն ա վե լի քիչ ժա մա նա կում են ին
տեգր վում դա սապ րո ցե սին, ա վե լի եր կար 
ժա մա նակ են հե տաքրք րու թյամբ հետ ևում 
դա սին, ա վե լի քիչ ժա մա նակ են ա նու շա
դիր լի նում կամ ան ցկաց նում ա ռանց ցան
կու թյան: Փո խա րե նը` դա սին ա վե լի շատ 
ժա մա նակ են հետ ևում ու շադ րու թյամբ ու 

դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում ա վե լի եր կար 
ժա մա նակ են ի րենց կար ևոր ված զգում: 

Գ ծա պատ կեր 2. Ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րի` դա սապ րո-

ցե սի ըն թաց քում ար ձա նագ րած ար դյունք նե րը.

Ար տա քին դրա կան մո տի վա ցի ա ու
նե ցող ու սու ցիչ նե րի ա շա կերտ նե րի մեջ 
նկատ վում են ա վե լի բա ցա սա կան տվյալ
ներ, քան ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ու սու ցիչ նե րի ա շա կերտ նե րի շր ջա նում: 
Ար տա քին դրա կան մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րի ըն դա
մե նը 40 %ն է ար ձա նագ րել դրա կան ար
դյունք ներ, ի սկ 60 %ը` բա ցա սա կան: 

Գ ծա պատ կեր 3. Ար տա քին դրա կան մո տի վա-
ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րի` 

դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում ար ձա նագ րած 
ար դյունք նե րը.

Ը ստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի` ար
տա քին դրա կան մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ ներն ա վե լի 
ա նար դյու նա վետ են ան ցկաց նում տվյալ 
ու սուց չի դա սա ժա մը. ա վե լի շատ ժա մա
նակ են ծախ սում դա սապ րո ցե սին ին
տեգր վե լու վրա, ա վե լի շատ ժա մա նակ են 
ան ցկաց նում ա ռանց հե տաքրք րու թյան 
ու ու շադ րու թյան, ա վե լի եր կար ժա մա
նակ են լի նում ա նու շա դիր, ա ռանց ցան
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կու թյան են հետ ևում դա սապ րո ցե սին և 
ա վե լի քիչ ժա մա նա կա հատ ված են ի րենց 
կար ևոր ված զգում: 

Իսկ ար տա քին բա ցա սա կան մո տի
վա ցի ա գրան ցած ու սու ցիչ նե րի ա շա
կերտ նե րի մոտ ար դյունք ներն ա վե լի քան 
ան հանգս տաց նող են, և կա րիք ու նեն 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան. ար տա
քին բա ցա սա կան մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րի ըն դա
մե նը 16 %ն է ար ձա նագ րել դրա կան ար
դյունք ներ, ի սկ 84 %ը` բա ցա սա կան: 

Գ ծա պատ կեր 4. Ար տա քին բա ցա սա կան  
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե րի  

ա շա կերտ նե րի` դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում 
ար ձա նագ րած ար դյունք նե րը 

Այս տվյալ նե րը խո սում են այն մա
սին, որ Ա ԲՄ ու նե ցող ու սուց չի դա սա ժա
մի մեծ մասն ա շա կերտ ներն ան ցկաց
նում են ա նար դյու նա վետ. ա վե լի եր կար 
ժա մա նա կա հատ վա ծում են ին տեգր վում 
դա սապ րո ցե սին, պա կաս հե տաքրք րու
թյամբ, ցան կու թյամբ ու ու շադ րու թյամբ 
են հետ ևում դա սա ժա մին, ա վե լի շատ ժա
մա նակ են ա նու շա դիր լի նում և ա վե լի քիչ 
րո պե ներ են ի րենց կար ևոր ված զգում: Այս 
ա մե նը բե րում է նրան, որ նման դա սա ժամ 
ան ցկաց նող ա շա կերտ նե րի մոտ նվա զում 
է սո վո րե լու մո տի վա ցի ան:

 Նույ նան ման բա ցա սա կան ար դյունք
ներ են գրանց վել նաև այն ու սու ցիչ նե րի 
ա շա կերտ նե րի շր ջա նում, ո ւմ մոտ առ
կա է մո տի վա ցի այի հետ ևյալ պատ կե րը 
ՆՄ<ԱԴՄ=ԱԲՄ. ըն դա մե նը 25 % դրա կան 
և 75 % բա ցա սա կան ար դյունք ներ: Եվ վեր

ջա պես 50 % դրա կան և 50 % բա ցա սա կան 
ար դյուն քեր են գրան ցել ՆՄ=ԱԲՄ<ԱԴՄ 
ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի ա շա կերտ նե րը: 

Ըստ Կ. Զամ ֆի րի « Մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցի ոն կա ռուց ված քի ու սում նա սի
րու թյուն» հար ցա թեր թի և Օ. Ս. Գրե բե նյու
կի «Ա շա կեր տի մո տի վա ցի այի ի նք նագ
նա հա տա կան» հար ցա թեր թի տվյալ նե րի 
հա մադ րու թյան` հաս տատ վեց այն վար
կա ծը, ը ստ ո րի` ու սուց չի աշ խա տան քային 
մո տի վա ցի այի առ կա յու թյունն ազ դում է 
ա շա կեր տի սո վո րե լու մո տի վա ցի այի վրա: 

Այս պի սով՝ հիմն վե լով տե սա կան վեր
լու ծու թյան, փոր ձա րա րա կան հե տա զո
տու թյան մի ջո ցով ստաց ված ար դյուն քե րի 
վրա` կա րե լի է հան գել հետ ևյալ եզ րա կա
ցու թյուն նե րի.
•  Մո տի վա ցի ան ան ձի կար ևո րա գույն 

շար ժիչ ո ւժ է, ներ քին և ար տա քին գոր
ծոն նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ան ձին 
դր դում է կա տա րել գոր ծո ղու թյուն ներ` 
ո րո շա կի նպա տակ նե րի հաս նե լու կամ 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քից բա վա րար
վա ծու թյուն ստա նա լու հա մար:

•  Ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման
կա վարժ ներն ա վե լի մո տի վաց ված են 
կա տա րում ի րենց ման կա վար ժա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը, քան ար տա
քին դրա կան և ար տա քին բա ցա սա կան 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող մաս նա գետ նե րը: 

• Ման կա վար ժի աշ խա տան քային մո
տի վա ցի ան ազ դում է ա շա կեր տի ու
սում նա կան մո տի վա ցի այի վրա: 

• Գո յու թյուն ու նի դրա կան փոխ կա
պակց վա ծու թյուն ու սուց չի մո տի վաց
ված աշ խա տե լու և ա շա կեր տի սո վո
րե լու մո տի վա ցի այի միջև. ու սուց չի 
մո տի վաց ված աշ խա տե լու պա րա գա
յում բարձր է լի նում նաև ա շա կեր տի 
սո վո րե լու մո տի վա ցի ան: 

• Ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե ցող ու սու
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ցիչ նե րի ա շա կերտ նե րը դա սապ րո
ցե սի ըն թաց քում ա վե լի դրա կան ար
դյունք ներ են ու նե նում, քան ար տա քին 
մո տի վա ցի ա ու նե ցող ման կա վարժ նե
րի ա շա կերտ նե րը: 

Ամ փո փե լով կա տար ված աշ խա տանք
նե րը` կա րե լի է փաս տել, որ մո տի վա ցի
ան ան ձի գոր ծու նե ու թյան ան բա ժա նե լի 
և կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է: Ը ստ 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում կա տար ված 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու
ծու թյան` հաս տատ վեց այն դրույ թը, հա
մա ձայն ո րի` ու սուց չի աշ խա տան քային 
մո տի վա ցի այի առ կա յու թյունն ազ դում է 
ա շա կեր տի սո վո րե լու մո տի վա ցի այի վրա: 
Այն ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րը, ով
քեր կար ևո րում են աշ խա տան քի ըն թաց
քից և ար դյուն քից բա վա րար վա ծու թյան 
զգա ցումն ու աշ խա տան քի հա սա րա կա
կան օգ տա կա րու թյու նը, ա ռա վել դրա կան 
ար դյունք ներ են ցու ցա բե րում դա սապ րո
ցե սի ըն թաց քում, քան այն ման կա վարժ
նե րի ա շա կերտ նե րը, ով քեր կար ևո րում 
են աշ խա տա վար ձը, ղե կա վա րու թյան կամ 
գոր ծըն կեր նե րի կող մից քն նա դա տու թյու
նից խու սա փե լը, հնա րա վոր պատ ժից կամ 
ա նա խոր ժու թյուն նե րից խու սա նա վե լը: 

Այս պի սով՝ ներ քին մո տի վա ցի ա ու նե
ցող ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ նե րը դա
սապ րո ցե սին ին տեգր վում են ա վե լի ա րագ, 
ա վե լի շատ ժա մա նակ են դա սըն թա ցին 
հետ ևում ու շադ րու թյամբ և ցան կու թյամբ, 
ա վե լի եր կար ժա մա նակ են ի րենց ան ձը 
կար ևոր ված զգում տվյալ ու սուց չի դա սա
ժա մի ըն թա ցում, ի սկ ար տա քին դրա կան, 
ար տա քին բա ցա սա կան, ՆՄ=ԱԲՄ<ԱԴՄ 
և ՆՄ<ԱԴՄ=ԱԲՄ մո տի վա ցի ա ու նե ցող 
ման կա վարժ նե րի ա շա կերտ ներն ա վե
լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում են ին
տեգր վում դա սապ րո ցե սին, ա վե լի շատ են 
ա նու շա դիր լի նում, ա վե լի եր կար են ա ռանց 

ցան կու թյան հետ ևում դա սին և ա վե լի կար
ճատև են կար ևո րում ի րենց ան ձը:

 Հիմք ըն դու նե լով աշ խա տան քի հիմ նա
կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը` ա ռա ջարկ վում է.
• ՀՀ դպ րոց նե րում և այն կենտ րոն նե րում, 

որ տեղ տե ղի են ու նե նում ա վագ դպ
րոց նե րի ման կա վարժ նե րի վե րա պատ
րաս տում ներ, կազ մա կեր պել սե մի նար
ներ, կոն ֆե րանս ներ, դա սըն թաց ներ և 
այլ տե ղե կատ վա կան մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնց ըն թաց քում կներ կա յաց վի և կքն
նարկ վի ման կա վար ժի աշ խա տան քում 
մո տի վա ցի այի դե րի կար ևո րու թյու նը: 
Ման կա վարժ նե րի շր ջա նում մո տի վա
ցի այի մա սին տե ղե կաց վա ծու թյան 
բարձ րա ցու մը կն պաս տի, որ վեր ջին
ներս ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ
նեն մո տի վա ցի այի կար ևո րու թյա նը կր
թա կան հա մա կար գում: 

• Ման կա վարժ նե րի շր ջա նում ան ցկաց
րած վե րա պատ րաս տում նե րը (ա ռար
կա յա կան և ման կա վար ժա կան) կխ
թա նեն նաև նրանց աշ խա տան քային 
մո տի վա ցի այի բարձ րաց մա նը և ներ
քին մո տի վա ցի այի զար գաց մա նը:

• Դպ րոց նե րի ղե կա վար ան ձանց հետ 
կազ մա կեր պել ման կա վար ժա կան մո
տի վա ցի ային վե րա բե րող սե մի նար
ներ, քն նար կում ներ, ո րոնք կօգ նեն 
նրանց մաս նա գի տո րեն ու ճիշտ մո
տի վաց նել ի րենց աշ խա տա կից նե րին` 
բարձ րաց նե լով ման կա վարժ նե րի աշ
խա տան քային մո տի վա ցի ան:

•  Ման կա վարժ նե րի և ա շա կերտ նե րի շր
ջա նում մո տի վա ցի այի բա ցա հայտ ման 
հա մար ա ռա ջարկ վում է պար բե րա բար 
(օ րի նակ` ա մեն կի սա մյա կի ա վար տին) 
կի րա ռել նմա նա տիպ հար ցա թեր թեր` 
բա ցա հայ տե լու հա մար տվյալ ու սուց
չի աշ խա տան քային մո տի վա ցի ան և 
տվյալ ու սուց չի ա շա կերտ նե րի սո վո րե
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լու մո տի վա ցի ան: Նման հար ցա թեր
թե րը կա րող են կի րառ վել դպ րոց նե րի 
ղե կա վա րու թյան կող մից, ին չից հե տո 
ա ռա ջարկ վում է լա վա գույն ար դյունք
ներ գրան ցած ման կա վարժ նե րին 
խրա խու սել կամ պարգ ևատ րել, ո րը 
կբարձ րաց նի նրանց մաս նա գի տա կան 
մո տի վա ցի ան:

•  Ման կա վարժ նե րին ա ռա ջարկ վում է 
հա ճա խա կի զրույց ներ ու նե նալ ի րենց 
ա շա կերտ նե րի հետ` պար զե լու նրանց 
կա րիք նե րը, ցան կու թյուն ներն ու այն 
նա խա պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում 

վեր ջին ներս ա վե լի մո տի վաց ված կլի
նեն սո վո րե լու: 

Ու սուց չի մո տի վաց ված աշ խա տան
քի լա վա գույն ար գա սի քը սո վո րե լու 
ցան կու թյամբ լց ված ա շա կերտն է, և 
ե թե ու սուց չի մոտ բա ցա կայի իր աշ
խա տան քը լա վա գույնս կա տա րե լու մո
տի վա ցի ան, ա պա ար դյուն քում մենք 
կբախ վենք լր ջա գույն խնդ րի. այն է` կու
նե նանք սո վո րե լու մո տի վա ցի այից զուրկ 
ա շա կերտ, մաս նա վո րա պես ա վագ դպ
րո ցի ա շա կերտ, ով ե րկ րի ա պա գան է: 
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Воздействие мотивации педагогической деятельности на мотивацию  
обучения ученика на примере старших школ Республики Армении 

С. Безирджян, Л. Оганян 

В статье представляется понятие “педагогическая мотивация”, ее роль и значение 
на примере ряда старших школ Республики Армении. В работе говорится о структуре 
профессиональной мотивационной системы (внутренняя мотивация, внешняя 
положительная мотивация, внешняя отрицательная мотивация), а также о взаимосвязи 
мотивационной структуры педагога и мотивации обучения ученика. Вследствие анализа 
теоретикометодологической базы и по данным исследования, сделанным в рамках 
статьи, мы приходим к выводу, о том что существует положительная взаимосвязь 
между мотивацией учителя и мотивацией обучения ученика. Вследствие анализа 
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исследовательских данных подтвердилась главная гипотеза эксперимента, согласно 
которой присутствие мотивации учителя влияет на мотивацию обучения ученика. 

The Interaction Of Pedagogic Activity Motivation Upon Students  
Learning Motivation On The Sample Of Armenian High School

S. Bezirjyan, L. Ohanyan 

The article discusses/represents the concept of “pedagogical motivation”, the role and 
significance of the latter on the sample of several high schools in Armenia. The research 
refers to the teacher’s professional motivation systemic structure (internal motivation, ex
ternal positive motivation, external negative motivation), as well as the interaction between 
motivation structure and student’s learning motivation. As a result of the analysis of the 
theoreticalmethodological foundation and the findings of the scrutiny implemented within 
the scope of the research we arrive at a conclusion that there exists a positive interaction 
between teacher’s and student’s learning motivation. In consequence of data analysis the 
basic hypothesis of the experiment was affirmed, in accordance to which the availability of 
teacher’s motivatedness impacts upon the student’s learning motivation.
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 На и бо лее эф фек тив ной фор мой под го
тов ки бу ду ще го учи те ля к про фес си о наль
нопе да го ги чес кой де я тель нос ти, как по ка
зы ва ет мно го лет ний опыт пе да го ги чес ких 
ву зов, яв ля ет ся пе да го ги чес кая прак ти ка 
сту ден тов.П редс тав ляя со бой сос тав ну ю, 
ор га ни чес кую часть учеб новос пи та тель
но го про цес са и ве ду щее зве но в сис те ме 
во о ру же ния бу ду ще го учи те ля про фес си
о наль нопе да го ги чес ки ми уме ни я ми и на
вы ка ми, пе да го ги чес кая прак ти ка вмес те 
с тем яв ля ет ся и важ ной фор мой це ле
нап рав лен ной твор чес кой де я тель нос ти 
сту ден та, в ко то рой с на и боль шей си лой 
про яв ля ет ся поз на ва тель ная ак тив ность 
и са мос то я тель ность каж до го сту ден та,у
дач но со че та ет ся связь те о рии обу че ния и 
вос пи та ния с жизн ью, с об ьек том бу ду щей 
про фес си о наль ной де я тель нос ти учи те ля; 
на и бо лее ус пеш но осу ществ ля ет ся всес то
ро нее раз ви тие и фор ми ро ва ние лич нос ти 
сту ден тау чи те ля.

П рак ти чес кая де я тель ность яв ля ет ся 
ре ша ю щим фак то ром в фор ми ро ва нии и 
раз ви тии лич нос ти учи те ля, его ак тив нос
ти. Фак ти чес ки, прак ти чес кая де я тель
ность во вре мя пе да го ги чес кой прак ти
ки од нов ре мен но и про ве ря ет ка чест ва 
лич нос ти сту ден та и фор ми ру ет их.Пе
да го ги чес кая прак ти ка яв ля ет ся важ ным 
фак то ром фор ми ро ва ния про фес си о наль
нопе да го ги чес кой нап рав лен нос ти бу ду
ще го учи те лявос пи та те ля.

Мно го лет няя ис то рия выс шей пе да

го ги чес кой шко лы рас по ла га ет дос та точ
ным опы том ор га ни за ции пе да го ги чес кой 
прак ти ки сту ден тов.Не ко то рые из форм 
прак ти чес кой под го тов ки проч но вош ли в 
жизнь пе да го ги чес ких ву зов, дру гие нуж
да ют ся в со вер шенст во ва нии и тре бу ют 
вни ма тель но го изу че ни я. В ру ко водст ве 
пе да го ги чес кой прак ти кой сту ден тов, су
щест ву ют оп ре де лен ные труд нос ти; их в 
об щих чер тах мож но свес ти к сле ду ю щим 
по ло же ни ям:
1. В тре бо ва ни ях к сту ден там нет единст

ва, ко то рое ба зи ро ва лось бы на чет
ких на уч но обос но ван ных по ло же ни ях. 
Каж дый из пре по да ва те лей и ме то дис
тов вы ра ба ты ва ет свою ‘’ сис те му’’.

2. За час тую вся прак ти ка по вос пи та тель
ной ра бо те для сту ден тов сво дит ся к 
про ве де нию од но год вух вос пи та тель
ных ме роп ри я тий или класс ных ча сов.
Д ля сис те ма ти чес кой вос пи та тель ной 
ра бо ты не хва та ет вре ме ни;

3. В се вни ма ние у час ти сту ден товп рак
ти кан тов сос ре до то чи ва ет ся на лич ном 
сос то я нии и пе ре жи ва ни ях. Из лиш няя 
ско ван ность, не у ме ние на ла дить кон
такт с клас сом вы би ва ют та ких сту
ден тов из нор маль ной ко ле и.О ни не 
спо соб ны конт ро ли ро вать ни се бя, ни 
уча щих ся, не вла де ют собст вен ным по
ве де ни ем, бо ят ся отор вать ся от конс
пек та уро ка.

4. В ко неч ном сче те, пос ле окон ча ния 
всех ви дов прак ти ки(на вы пуск ном кур

 С ВЕТ ЛА НА МКРТ ЧЯН  
 РУ ЗАН ПО ГО СЯН 

РАЗ ВИ ТИЕ ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НО-ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КО ГО 
ИН ТЕ РЕ СА ВО ВРЕ МЯ ПЕДП РАК ТИ КИ
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се) ник то не мо жет с дос та точ ным ос
но ва ни ем ска зать, ов ла дел ли вы пуск
ник ос нов ны ми уме ни я ми и на вы ка ми, 
сфор ми ро вал ли в се бе важ ней шие пе
да го ги чес кие спо соб нос ти. Го су дарст
вен ные эк за ме ны, как из вест но,о це
ни ва ют зна ния сту ден тов, но ни как не 
про фес си о наль но до раз ви ти я.
Ос но ва ни ем для диф фе рен ци ро ван но

го под хо да к оп ре де ле нию за дач пе да го ги
чес кой прак ти ки в каж дом се мест ре яв ля
ет ся прин цип до ми нан ты.

 Сис те ма прак ти чес кой под го тов ки сту
ден тов к про фес си о наль ной де я тель нос ти 
вк лю ча ет в се бя: адап та цию в ву зовс ких 
ус ло ви ях, ин ди ви ду аль ную пси хо ло гопе
да го ги чес кую прак ти ку, пе да го ги чес кую 
прак ти ку в пи о нерс ких ла ге рях, учеб но
вос пи та тель ную прак ти ку. В этой же пос
ле до ва тель нос ти сле ду ют и до ми ни ру ю
щие за да чи со вер шенст во ва ние во ле вой 
сфе ры лич нос ти, фор ми ро ва ние пер цеп
тив ных, ор га ни за торс ких, ком му ни ка тив
ных и конст рук тив ных спо соб нос тей.

Адап та ция в ву зе – это двус то рон ний про
цесс, в ко то ром ак тив но вза и мо дейст ву ют и 
сту ден ты и прис по соб лен ная к ним сис те
ма учеб новос пи та тель но го ре гу ли ро ва ни я, 
нап рав лен ная на фор ми ро ва ние у сту ден тов 
соз на тель ной ус та нов ки на про фес си о наль
ное са мо вос пи та ни е.За тем сту ден ты на вто
ром эта пе вк лю ча ют ся в ин ди ви ду аль ную 
пси хо ло гопе да го ги чес кую прак ти ку.

Пси хо ло гопе да го ги чес кая прак ти ка 
име ет со вер шен но оп ре де лен ную цель: 
поз на ко мить сту ден тов со спе ци фи кой пе
да го ги чес кой про фес си и,п риб ли зить их 
к уче ни кам и сфор ми ро вать у сту ден тов 
не ко то рые пер вич ные уме ния и на вы ки 
ин ди ви ду аль ной ра бо ты с деть ми. С этой 
цел ью пе ред каж дым сту ден том ста вят ся 

сле ду ю щие за да чи:
•  Мое про фес си о наль ное об ще ни е;
• С бор и изу че ние ин фор ма ции об учеб

ном за ве де ни и.Так же от ме ча ют ся силь
ные и сла бые сто ро ны, да ет ся ана лиз 
воз мож нос тей и опас нос тей в дан ном 
учеб ном за ве де ни и; 

• И зу че ние лич ных дел и ра бо чих пла нов;
• П рос мот ры, со бе се до ва ни я,а на лиз про

ис шест вий и конк рет ных си ту а ций;
• П ро ве де ние уро ков и внек ласс ных ме

роп ри я тий; 
• У чеб ные ма те ри а лы и ре сур сы;
• Пси хо ло го – пе да го ги чес кие ха рак те

рис ти ки и ана ли зы;
• П ре зен та ция док ла да;
•  Вы во ды и пред ло же ни я. 

По лу чен ные зна ния и ре зуль та ты вно
сят ся в ин ди ви ду аль ное порт фо лио, где 
от ра жа ют ся все эта пы пси хо ло гопе да го
ги чес кой прак ти ки. По окон ча нии пси хо
ло гопе да го ги чес кой прак ти ки сту ден ты 
ана ли зи ру ют про де лан ную ра бо ту, ко то
рая от ра жа ет ся в зак лю чи тель ном ин ди
ви ду аль ном эс се.

До ми ни ру ю щая за да ча прак ти ки – ов
ла де ние пер цеп тив ны ми спо соб нос тя ми, то 
есть по ни ма ние пси хи ки ре бен ка, под рост ка.

Об ьек том тру да учи те ля в его про фес си
о наль нопе да го ги чес кой де я тель нос ти яв
ля ет ся лич ность уче ни ка. Ло ги чес ким на ча
лом вк лю че ния сту ден та в пе да го ги чес кую 
де я тель ность дол жен стать школь ник как 
конк рет ный об ьект исс ле до ва ни я. Вк лю че
ние сту ден та в сис те му не пос редст вен ных 
вза и мо от но ше ний с конк рет ным ре бен ком 
да ет ему воз мож ность поп ро бо вать свои си
лы в ог ра ни чен ных рам ках, иск лю ча ю щих 
в от но си тель ном смыс ле мно жест вен ность 
яв ле ний обыч но го учеб новос пи та тель но го 
про цес са. Он име ет де ло с од ним школь
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ни ком. Обс та нов ка,в ко то рой ока зы ва ет ся 
сту дент,п ро буж да ет в нем  чувст во от ветст
вен нос ти. Од нов ре мен но с этим, вс ту пая в 
не пос редст вен ный кон такт со сво им по до
печ ным, сту дент учит ся ори ен ти ро вать ся 
в раз но об раз ных си ту а ци ях, са мос то я тель
но ис кать и на хо дить от вет на воп ро сы,
выд ви га е мые конк рет ной пе да го ги чес кой 
обс та нов кой. Ес ли сту ден ту уда ет ся об на
ру жить,п ро бу дить и раз вить у уче ни ка ин те
ре сы ус пех его де я тель нос ти га ран ти ро ван. 

До ми ни ру ю щей за да чей прак ти ки яв
ля ет ся так же ов ла де ние ор га ни за торс ки ми 
спо соб нос тя ми, да ю щи ми воз мож ность пе
да го ги чес ки це ле со об раз но ор га ни зо вать 
жизнь и раз но об раз ную де я тель ность.
С ту ден ты во вре мя пси хо ло го  пе да го ги
чес кой прак ти ки долж ны так же ов ла деть 
ос нов ны ми уме ни я ми, сос тав ля ю щи ми 
функ ци о наль ную ст рук ту ру ор га ни за торс
ких спо соб нос тей.

В се год неш ней пси хо ло го – пе да го ги
чес кой прак ти ке со сту ден та ми в комп лек
се ра бо та ют пси хо лог, пе да гог, ме то дист, 
ч то как по ка за ли ре зуль та ты прак ти ки да
ет зна чи тель ный эф фек тив ный ре зуль тат 
в под го тов ке сту ден та к про ве де нию учеб
но – вос пи та тель ной прак ти ки. 

Учеб новос пи та тель ная прак ти ка яв ля
ет ся зак лю чи тель ным эта пом про фес си
о наль ной под го тов ки сту ден та в пе да го
ги чес ком уни вер си те те. Ре зуль та ты этой 
прак ти ки име ют ре ша ю щее зна че ние для 
оп ре де ле ния при год нос ти сту ден тов к пе
да го ги чес кой де я тель нос ти. На этом эта пе 
пред по ло га ет ся са мос то я тель ное вы пол
не ние сту ден том всех функ ций учи те ля и 
класс но го ру ко во ди те ля в со от ветст вии 
с прог рам мой ра бо ты шко лы. З десь вы
яв ля ют ся об щая куль ту ра сту ден тов, те о
ре ти чес кая под го тов ка по спецп ред ме ту, 

пси хо ло ги и, пе да го ги ке и ме то ди ке. З десь 
про дол жа ет ся фор ми ро ва ние пе да го ги
чес ких спо соб нос тей, при чем в их раз ви
тии дос ти га ет ся бо лее вы со кий уро вень 
по от но ше нию к пред шест ву ю щим эта пам 
про фес си о наль ной под го тов ки,з на ме ну
ю щий со бой но вое ка чест вен ное сос то я
ни е. До ми ни ру ю щая за да ча – ов ла де ние 
конст рук тив ны ми спо соб нос тя ми – со от
ветст ву ет это му вы со ко му уров ню про
фес си о наль но го раз ви тия и тре бу ет вы ра
бот ки со от ветст ву ю ших уме ний. Ос нов ная 
за да ча пе да го ги чес кой прак ти ки – прев ра
тить те о ре ти чес кую и прак ти чес кую де я
тель ность сту ден та в еди ный про цесс, соз
дать оп ти маль ные ус ло вия для раз ви тия 
ве ду щих пе да го ги чес ких спо соб нос тей и 
про фес си о наль ных ка честв лич нос ти.

Фор ми ро ва ние и раз ви тие этих спо соб
нос тей и ка честв лич нос ти сту ден та – про
цесс еди ный и комп лекс ный. Ос нов ная 
его цель – пу тем соз да ния не об хо ди мых 
ус ло вий и ме то да ми не пос редст вен но го 
воз дейст вия всес то рон не со вер шенст во
вать, гар мо ни чес ки раз ви вать и фор ми ро
вать чер ты пси хи ки че ло ве ка, ле жа щие в 
ос но ве про фес си о наль но го мас терст ва.

Ус пеш ная под го тов ка спе ци а лис тов 
вы со кой ква ли фи ка ции в пе да го ги чес ком 
уни вер си те те во мно гом за ви сит от вос пи
та ния про фес си о наль но го ин те ре са сту ден
тов. М но гие исс ле до ва те ли счи та ют фор
ми ро ва ние про фес си о наль ных ин те ре сов 
не об хо ди мой сос тав ной част ью под го тов ки 
вы со кок ва ли фи ци ро ван но го спе ци а лис та.

Фор ми ро ва ние про фес си о наль но – 
пе да го ги чес ко го ин те ре са сту ден та осу
ществ ля ет ся на про тя же нии все го обу
че ния в ву зе. Важ ная роль в раз ви тии 
про фес си о наль ных ин те ре сов сту ден тов 
при над ле жит та ко му важ но му зве ну как 
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учеб но – вос пи та тель ная прак ти ка. По мне
нию Н. В. Кузь ми ной,п рак ти ка в шко ле 
ока зы ва ет " на и боль шее вли я ние на фор
ми ро ва ние пе да го ги чес кой нап рав лен нос
ти и пе да го ги чес ких спо соб нос тей"[1].По яв
ля ет ся воз мож ность на ос но ве наб лю де ния 
за учеб но – вос пи та тель ной де я тель ност ью 
сту ден тов в шко ле, бе сед с ни ми,у чи те ля
ми и класс ным ру ко во ди те ля ми вы я вить 
осо бен нос ти ст рук ту ры ин те ре са к пе да го
ги чес кой де я тель нос ти, а так же по ка зать 
не ко то рые пу ти его фор ми ро ва ния в ус ло
ви ях пе да го ги чес кой прак ти ки.

Под пе да го ги чес ким ин те ре сом мы 
по ни ма ем из би ра тель ное от но ше ние к 
пе да го ги чес кой де я тель нос ти. В этом от
но ше нии в ор га ни чес ком единст ве вза и
мо дейст ву ют все на и бо лее зна чи тель ные 
для лич нос ти про цес сы: ин тел лек ту аль
ны е, эмо ци о наль ные и во ле вы е.

В за ви си мос ти от ин ди ви ду аль ных осо
бен нос тей лич нос ти сту ден та и ус ло вий, 
п ри ко то рых ему при хо дит ся осу щесв лять 
те или иные пе да го ги чес кие воз дейст ви я, 
э мо ци о наль ны е, ин те лек ту аль ные и во ле
вые ком по нен ты его ин те ре са мо гут по
лу чать не о ди на ко вое вы ра же ни е. И зу чая 
пси хо ло ги чес кую ст рук ту ру ин те ре са к пе
да го ги чес кой де я тель нос ти,  мы об ра ща ли 
вни ма ние на из би ра тель ное от но ше ние 
сту ден та к раз лич ным ви дам пе да го ги чес
ко го тру да: о бу че ни ю, вос пи та нию и изу
че нию школь ни ков. 

В про цес се набл ью де ний за сту ден та
ми в пе ри од пси хо ло го – пе да го ги чес кой 
прак ти ки оп ре де ли лись раз лич ные груп
пы сту ден тов по ха рак те ру и сфор ми ро
ван нос ти пе да го ги чес ко го ин те ре са.

У сту ден тов пер вой груп пы ин те рес 
к пе да го ги чес кой де я тель нос ти стал ус
той чи вой чер той лич нос ти, они выб ра ли 

про фес сию пе да го га по приз ва ни ю, у них 
боль шое же ла ние ра бо тать с деть ми, их 
в рав ной сте пе ни ин те ре су ет вся ра бо та 
в шко ле. По доб ные сту ден ты про яв ля ют 
твор чес кую ак тив ность в про цес се ре
ше ния пе да го ги чес ких за дач, и щут бо лее 
эф фек тив ные ме то ды обу че ния и вос пи
та ни я. У мно гих из них пе да го ги чес кий ин
те рес стал мо ти вом их де я тель нос ти.Э мо
ци о наль ны е, во ле вые и ин тел лек ту аль ные 
мо мен ты их про фес си о наль ной нап рав
лен нос ти гар мо ни чес ки со че та ют ся.

Вто рая груп па сту ден тов про яв ля ла 
боль шее из би ра тель ное от но ше ние к пре
по да ва нию пред ме та, чем к вос пи та тель
ной ра бо те и изу че нию уча щих ся. Э ти 
сту ден ты выб ра ли про фес сию пе да го га 
из же ла ния за ни мать ся ли те ра ту рой, ма те
ма ти кой, фи зи кой,ис то ри ей, т. е. быть учи
те ля ми а не учи те лем – вос пи та те лем. О ни 
не до о це ни ва ли роль дис цип ли ны пси хо ло
го – пе да го ги чес ко го цик ла, не всег да бы ли 
доб ро со вест ны ми при вы пол не нии прак ти
чес ких за дач по пси хо ло гии и пе да го ги ке.

Сту ден ты трет ьей груп пы боль ше ин
те ре су ют ся вос пи та тель ной ра бо той и изу
че ни ем уче ни ков, чем пре по да ва ни ем. У 
та ких сту ден тов от ме че ны ус пе хи в про ве
де нии вос пи та тель ной ра бо ты со школь
ни ка ми, труд ны ми деть ми. О ни боль ше 
бо ят ся уро ков, чем внек ласс ной ра бо ты.

Чет вер тую груп пу сту ден тов от ли ча
ет из би ра тель ная нап рав лен ность к изу
че нию уча щих ся при ме нее вы ра жен ном 
ин те ре се к пре по да ва нию и вос пи та нию 
уча щих ся. Э ти сту ден ты ак тив но ра бо та ли 
в груп пе по пси хо ло ги и, выс ту па ли с док
ла да ми на сту ден чес кой на уч ной кон фе
рен ци и.

К пя той груп пе от но сят ся сту ден ты, ко
то рые пе ред педп рак ти кой яв но от ри ца
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тель но от но си лись к про фес сии учи те ля 
– вос пи та те ля. Ни один из ви дов пе да го ги
чес ко го тру да не прив ле кал их вни ма ни я.
По окон ча нии уни вер си те та эти сту ден ты 
не со би ра лись ра бо тать в шко ле. В се они 
до пси хо ло го  пе да го ги чес кой прак ти
ки не име ли опы та с деть ми. По окон ча
нию это го цик ла прак ти ки мно гие из них 
про я ви ли бо лее жи вой ин те рес к шко ле,к 
пе да го ги чес кой де я тель нос ти. Та ка во сво
е об ра зие про фес си о наль ных ин те ре сов 
у сту ден тов пе ред на ча лом педп рак ти
ки. С рав не ние пе да го ги чес ких ин те ре сов 
сту ден тов пе ред на ча лом учеб но  вос пи
та тель ной прак ти ки по мог ло нам бо лее 
пра виль но под го то вить сту ден тов к ус
пеш но му ее про ве де ни ю.

Учи ты вая ин ди ви ду аль ное сво е об ра зие 
пе да го ги чес ких ин те ре сов сту ден тов, ме то
дис ты и все ру ко во ди те ли долж ны ре шать 
во вре мя пе да го ги чес кой прак ти ки сле ду
ю щие за да чи:
1. Под дер жи вать и уг луб лять уже име ю

щий ся у сту ден тов ин те рес к про фес
сии учи те ля.

2. По вы сить из би ра тель ную нап рав лен
ность к от дель ным не ин те рес ным для 
сту ден та ви дам пе да го ги чес ко го тру да 
(в нек ласс ная ра бо та, изу че ние уче ни
ков и т.д.).

3. С по собст во вать раз ви тию ин те ре са 
к пе да го ги чес кой де я тель нос ти у сту
ден тов, не име ю щих его.

 Ре ше ние этих за дач тре бу ет соз да ния 
не об хо ди мых ус ло вий спе ци аль ных пси
хо ло го – пе да го ги чес ких воз дейст вий на 
сту ден та,ч то уже сей час прак ти ку ет ся при 
про ве де нии пси хо ло го – пе да го ги чес кой 
прак ти ке сов мест ной ра бо той пси хо ло га,
пе да го га, ме то дис та. 

Пе да го ги чес кая прак ти ка при ус ло вии 

хо ро шей ее ор га ни за ции спо собст ву ет вос
пи та нию про фес си о наль но го ин те ре са сту
ден та, по мо га ет фор ми ро вать лич ность бу
ду ще го учи те ля. Раз ви тию пе да го ги чес ко го 
ин те ре са во вре мя пе да го ги чес кой прак ти ки 
в ка кой – то сте пе ни спо собст ву ет хо ро шо 
ор га ни зо ван ная вс ту пи тель ная инст рук
тив но – ме то ди чес кая кон фе рен ци я. Цель 
этой кон фе рен ции – раз ьяс нить сту ден там 
за да чи прак ти ки, выз вать у сту ден тов по ло
жи тель ное от но ше ние к учи тельс ко му тру
ду, же ла ние при ме нить свои зна ния в шко ле. 
И выс туп ле ния на кон фе рен ции ру ко во ди
те лей, ме то дис тов, пре по да ва те лей долж ны 
быль со дер жа тель ны ми, с ана ли зом прог
рамм – за да ний по пси хо ло ги и, пе да го ги ке 
и школь ной ги ги е не. Не об хо ди мо так же ука
зать на зна че ние обс та нов ки в шко ле, пер
вой бе се ды со сту ден та ми – прак ти кан та ми 
ди рек то ра шко лы, за ву ча, класс ных ру ко
во ди те лей, при зна комст ве со сту ден та ми 
важ но ши ре раск ры вать пе ред ни ми прив
ле ка тель ные сто ро ны пе да го ги чес кой про
фес си и, под дер жать уве рен ность сту ден тов 
в ус пеш нос ти про ве де ния пе да го ги чес кой 
прак ти ки, счи тая их рав ноп рав ны ми чле на
ми школь но го кол лек ти ва. Так, боль шое же
ла ние ра бо тать в шко ле воз ни ка ет обыч но у 
сту ден тов пос ле бе се ды с ди рек то ра ми не
ко то рых школ. О ни зна ко мят ся с каж дым из 
сту ден тов, ха рак те ри зу ют клас сы, в ко то рых 
при дет ся про хо дить им прак ти ку. Ди рек то
ра зна ко мят сту ден тов с за да ча ми шко лы, 
осо бен нос тя ми ее ра бо ты, луч ши ми учи те
ля ми и класс ны ми ру ко во ди те ля ми. О ни го
во рят со сту ден та ми, как со сво и ми кол ле
га ми, вы ра жа ют уве рен ность в том, что они 
при не сут в шко лу мно го но во го и ин те рес
но го и ока жут боль шую по мощь учи те лям и 
класс ным ру ко во ди те лям в ра бо те с деть ми.
С ту ден ты всег да ос та ют ся до воль ны бе се
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дой с ни ми и ст ре мят ся оп рав дать их до
ве ри е. От ри ца тель ное вли я ние ока зы ва ет 
бе се да, в ко то рой ди рек тор или за вуч вы
ра жа ют не до ве рие к сту ден там, пы та ют ся 
по бу дить их к ус пеш ной ра бо те за пу ги ва ни
ем, ана ли зом сла бых сто рон учеб но – вос пи
та тель ной де я тель нос ти пред шест ву ю щих 
групп сту ден тов – прак ти кан тов. Е ще боль
шее зна че ние име ют для сту ден тов пер вые 
вст ре чи с учи те ля ми по пред ме ту и класс ны
ми ру ко во ди те ля ми, с ко то ры ми при дет ся 
на хо дить ся в пос то ян ном де ло вом кон так те.
За бот ли во е, вни ма тель ное от но ше ние к сту
ден ту, же ла ние ока зать ему в лю бое вре мя 
по мощь, бе се да с ним как с рав ноп рав ным 
вос пи та те лем и учи те лем в клас се, под роб
ная ха рак те рис ти ка осо бен нос тей кол лек ти
ва и от дель ных ре бят бла гоп ри ят но вли я ют 
на сту ден та и под дер жи ва ют ин те рес к ра
бо те в шко ле. Д ля раз ви тия из би ра тель но го 
от но ше ния сту ден та к поз на нию пси хо ло ги
чес ких осо бен нос тей школь ни ков и их вос
пи та ния важ ное зна че ние име ет ус та нов ле
ние вза им ных свя зей меж ду все ми ви да ми 
за да ний, ко то рые ему не об хо ди мо вы пол
нить во вре мя пе да го ги чес кой прак ти ки.
В за и мос вязь меж ду обу че ни ем, вос пи та ни
ем и изу че ни ем ре бят преж де все го долж на 
вы ра зить ся в осу ществ ле нии еди ной за да чи 
фор ми ро ва ния пе да го ги чес ко го мыш ле ния 
сту ден тов. Важ но, что бы сту дент на прак
ти ке убе дил ся в том, что ус пеш ный урок 
мо жет быть толь ко в ре зуль та те глу бо ко го 
зна ния ма те ри а ла по пред ме ту и ис поль зо
ва ния зна ний и пе да го ги ке и пси хо ло ги и.
Ак ти ви за ция вни ма ния в клас се, осу ществ
ле ние диф фе рен ци ро ван но го под хо да к 
уча щим ся на уро ке и во внек ласс ной ра бо те 
тре бу ют от учи те ля вни ма тель но го изу че ния 
ин ди ви ду аль нух осо бен нос тей школь ни ков 
и спе ци аль ных для каж до го при е мов пе да

го ги чес ко го воз дейст ви я.
Фор ми ро ва нию ин те ре са к вос пи та тель

ной ра бо те и изу че нию уче ни ков спо собст
ву ет вы пол не ние сту ден та ми комп лекс но
го за да ния по пе да го ги ке и пси хо ло ги и.
Пос лед нее по мо га ет сту ден ту по нять, что 
ре ше ние лю бо го пе да го ги чес ко го воп ро са 
обя за тель но тре бу ет ис поль зо ва ния пси
хо ло ги чес ких и пе да го ги чес ких зна ний. В 
опы те ру ко водст ва пе да го ги чес кой прак
ти кой груп пе сту ден тов, не до о це ни ва ю щих 
зна че ние изу че ния уча щих ся, бы ло ре ко
мен до ва но сос тав ле ние пси хо ло го – пе да
го ги чес кой ха рак те рис ти ки на труд но го 
школь ни ка (за да ние по пси хо ло ги и) и ре
ше ние учеб но – вос пи та тель ных за дач, свя
зан ных с ак тив ным воз дейст ви ем на его 
лич ность (за да ние по пе да го ги ке).

Ра бо та с труд ны ми деть ми да ет боль ше 
воз мож нос тей сту ден ту осоз нать не об хо
ди мость зна ния их ин ди ви ду аль ных осо
бен нос тей. В про цес се изу че ния школь
ни ка сту дент вы яв ля ет все сла бые его 
сто ро ны и ищет их пре о до ле ни я. Тес ная 
вза и мос вязь изу че ния де тей и их вос пи та
ния на прак ти ке убеж да ет сту ден тов в том, 
что изу че ние ра ди изу че ния не су щест ву
ет. Знать сво е об ра зие лич нос ти ре бят не
об хо ди мо для ус пеш ной учеб но – вос пи та
тель ной ра бо ты с ни ми. 

В про цес се вы пол не ния комп лекс но го 
за да ния у мно гих сту ден тов по я вил ся ин
те рес к изу че нию и вос пи та нию уче ни ков.

Раз ви тие про фес си о наль но го ин те ре са 
не пос редст вен но свя за но с удов лет во рен
ност ью сту ден та сво им тру дом во вре мя 
учеб но – вос пи та тель ной де я тель нос ти с 
деть ми.У дач ный урок, внек ласс ное за ня
ти е, хо ро шо вы пол нен ная уче ни ка ми конт
роль ная ра бо та по буж да ют у сту ден та про
яв ле ние всех ком по нен тов пе да го ги чес ко го 
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ин те ре са. Сту дент ра ду ет ся сво е му ус пе ху, 
ст ре мит ся про вес ти пос ле ду ю щие за ня тия 
еще луч ше, при ла га ет боль ше во ле вых уси
лий и ини ци а ти вы в ра бо те с деть ми.

Для по буж де ния чувст ва удов лет во ре
ния сво им тру дом важ ное зна че ние име ет 
об ьек тив ная оцен ка ме то дис та ми и учи
те ля ми ре зуль та тов пе да го ги чес кой де я
тель нос ти сту ден тов. При ана ли зе уро ков, 
внек ласс ных за ня тий, пись мен ных ра бот 
сле ду ет боль ше под чер ки вать по ло жи
тель ные сто ро ны, за ме чать про фес си о
наль ный рост сту ден та, под дер жи вать у 
не го уве рен ность в се бе, об ра щать вни
ма ние на хо ро шее от но ше ние уче ни ков к 
прак ти кан ту. При ана ли зе не до че тов в ра
бо те важ но ука зы вать на воз мож ны е, бо
лее ра ци о наль ные пу ти их пре о до ле ни я.

Удов лет во рен ность сту ден та ра бо той 
в шко ле свя за на с ин ди ви ду аль ным под
хо дом к его лич нос ти. Осу ществ ляя пе
да го ги чес кое ру ко водст во учеб но – вос
пи та тель ной де я тель ност ью сту ден та 
– прак ти кан та, ме то дис ты и учи те ля долж
ны хо ро шо знать его ин ди ви ду аль ные 
осо бен нос ти. Учи ты вая сво е об ра зие под
го тов ки сту ден та, его ха рак тер, спо соб нос
ти, вза и мо от но ше ния с деть ми, ме то дис ты 
и учи те ля мо гут ак тив но пов ли ять на раз
ви тие его про фес си о наль но го ин те ре са. 
Опыт ный, наб лю да тель ный пе да гог по мо
жет сту ден ту вы я вить у се бя цен ные для 
пе да го ги чес ко го тру да ка чест ва лич нос ти 
и прев ра тить их в средст ва вос пи та тель
но го воз дейст вия на уча щих ся.

Нель зя не до о це ни вать в фор ми ро ва
нии про фес си о наль но го ин те ре са и при
вя зан нос ти уче ни ков к сту ден ту – прак
ти кан ту. Лю бовь де тей счи та ет ся мно ги ми 
сту ден та ми глав ным в ус пе хе учи тельс ко го 
тру да. Хо ро шие вза и мо от но ше ния с уче

ни ка ми по бу ди ли у не ко то рых из них раз
ви тие ин те ре са к пе да го ги чес ко му тру ду, и 
осо бен но к внек ласс ной ра бо те. 

Хо ро шо ор га ни зо ван ная пе да го ги чес
кая прак ти ка отк ры ва ет боль шие воз мож
нос ти для фор ми ро ва ния про фес си о наль
но го мас терст ва сту ден тов. 

Для раз ви тия про фес си о наль но го ин
те ре са во вре мя пе да го ги чес кой прак ти ки 
тре бу ют ся сле ду ю щие ус ло вия и пси хо ло
го – пе да го ги чес кие воз дейст вия на лич
ность сту ден та:
1. хо ро шо ор га ни зо ван ная вс ту пи тель

ная кон фе рен ци я;
2. обс та нов ка в шко ле, пер вые бе се ды 

со сту ден та ми ди рек то ра шко лы, за ву
ча,к ласс ных ру ко во ди те лей,у чи те лей 
по пред ме ту;

3. вы пол не ние сту ден та ми комп лекс но го 
за да ния по пе да го ги ке и пси хо ло ги и;

4. ра бо та сту ден тов – прак ти кан тов на 
спе ци аль ных се ми на рах по дис цип ли
нам пси хо ло го – пе да го ги чес ко го цик
ла;

5. ин ди ви ду аль ный под ход к сту ден ту 
со сто ро ны ме то дис та, учи те лей шко
лы,п си хо ло га и пе да го га.

6. в ли я ние на сту ден та лич нос ти пре по
да ва те ля по пред ме ту и класс но го ру
ко во ди те ля;

7. о щу ще ние чувст ва удов лет во рен нос ти 
сту ден та сво им тру дом.

Расс мот рен ные слу чаи не ис чер пы
ва ют всех воз мож ных вос пи та тель ных 
воз дейст вий, по буж да ю щих к раз ви тию 
у сту ден та ин те ре са и люб ви к изб ран
ной про фес си и. З на ние ин ди ви ду аль но го 
сво е об ра зия ст рук ту ры пе да го ги чес ко го 
ин те ре са сту ден тов по мо жет най ти бо лее 
эф фек тив ные пу ти вос пи та ния лич нос ти 
бу ду щих учи те лей.
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 Մաս նա գի տա կանման կա վար ժա կան հե տաքրք րու թյան զար գա ցու մը  
ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ըն թաց քում

Ս. Մկրտ չյան, Ռ. Պո ղո սյան

 Հոդ վա ծում դի տարկ վում են ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ներ կա փու լի ան
ցկաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Բա ցա հայտ ված են ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի կա ռա վար ման հնա րա վոր դժ
վա րու թյուն նե րը: Սահ ման վել է գե րիշ խող խնդ րի սկզ բուն քը՝ ման կա վար ժա կան պրակ
տի կայի յու րա քան չյուր փու լում խն դիր նե րը ո րո շե լիս: 

Ու սում նա սիր վել են հո գե բա նա ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի նպա տա կը և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ըն թաց քում, ո րը ու սու ցո ղակր թա
կան պրակ տի կայի նա խա պատ րաս տա կան փուլն է, ա ռանձ նաց վել են ու սա նող նե րի 4 
խումբ՝ ը ստ ման կա վար ժա կան հե տաքրք րու թյան գոր ծըն թա ցի կազ մա վոր ման և բնու
թագ րի: 

Հոդ վա ծում դի տարկ վել են ու սու ցո ղակր թա կան պրակ տի կայի նպա տա կը և ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րը ա վար տա կան ու սա նո ղի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա
ծու թյան փուլն է և վճ ռո րոշ դեր է կա տա րում նրան ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
պատ րաս տե լուն: 

Եզ րա փա կիչ մա սում սահ ման վել են մաս նա գի տա կանման կա վար ժա կան պրակ տի
կայի հե տաքրք րու թյան զար գաց ման և հա ջող կազ մա վոր ման ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը:

Development of professional – pedagogical interest during the teaching practice
S. Mkrtchyan, R. Poghosyan

The article describes the features of the teaching practice at the present stage. Pos
sible difficulties of the teaching practice management have been identified in the article. 
The dominating idea principle has been defined while determining the tasks at each stage 
of teaching practice. The features and purpose of psychological pedagogical practice have 
been revealed. 
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In the course of psychopedagogical practice, which is a preparatory step to the educa
tional practice, and in the process of students’ observation 4 groups of students have been 
identified by the nature and formation of the pedagogical process?

The article describes the purpose and features of educational practice, which is the final 
stage of student professional training and is crucial for student preparing to the pedagogical 
activity.

In the final part of the article terms have been defined that are necessary for the suc
cessful formation and development of professional pedagogical interest during teaching 
practice.
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Պ լաս տի լի նից և կա վից ծե փա կեր տու
մը` որ պես կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյան 
ձևե րից մե կը, ե րե խայի ան ձի զար գաց
ման հս կա յա կան հնա րա վո րու թյուն ներ է 
ամ փո փում: Ու սուց չի խն դիրն այդ հնա րա
վո րու թյուն նե րի ի մա ցու թյամբ և գրա գետ 
կի րա ռու թյամբ ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կեր պելն է` կրտ սեր դպ րո ցա
կան տա րի քի ե րե խա նե րի տա րի քային և 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը հաշ վի առ նե լով:

 Ծե փա կերտ ման պա րապ մունքն ի րա
կա նու թյան ծա վա լա տա րա ծա կան հատ
կա նիշ նե րի ճա նա չո ղու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց է: Ծա վա լային ա ռար կա նե րի 
ե ռա չափ պատ կե րու մը սո վո րող նե րին օգ
նում է ա ռար կա նե րը ճա նա չե լու դրանց 
ձևի ի րա կան ամ բող ջու թյան մեջ: Նման 
աշ խա տան քում ամ բող ջու թյամբ ի րաց
վում են ե րե խա նե րի գե ղա գի տա կան և 
գե ղար վես տա կան դաս տի ա րա կու թյան, 
ի նչ պես նաև նրանց ը նդ հա նուր զար
գաց ման մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այդ 
պա րապ մունք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ըն ձե ռում յու րաց նե լու տար բեր նյու թե րով 
և գոր ծիք նե րով աշ խա տե լու հմ տու թյուն
նե րը, ո րոն ցից օ գտ վում են աշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րում: 
Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք նե րը զար
գաց նում են նյու թի և պլաս տի կա կան ձևի 
զգա ցո ղու թյուն, կա տա րե լա գոր ծում աչ
քա չա փը և մար զում ձեռ քի նուրբ աշ խա
տան քի ըն դու նա կու թյուն:

 Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք ներն 

օգ նում են բա ցա հայ տե լու ե րե խայի ստեղ
ծա գոր ծա կան նե րու ժը, նրա ան հա տա
կան ըն դու նա կու թյուն նե րը, նպաս տում 
ան ձի հա մա կող մա նի զար գաց մա նը, օգ
նում լից քա թափ վե լու և բա րեն պաստ ազ
դե ցու թյուն են թող նում ե րե խայի հո գե բա
նու թյան վրա: Նրանք սկ սում են ձգ տել 
ի նք նա ճա նա չո ղու թյան և շր ջա պա տող 
աշ խար հի ճա նա չո ղու թյան: 

Ե րե խա նե րը դպ րոց են սկ սում հա ճա
խել` տի րա պե տե լով մատ նե րի նր բա շար
ժում նե րի հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման 
ծայ րաս տի ճան ցածր մա կար դա կի, ին չը 
հս տակ դրս ևոր վում է ու ղիղ գիծ գծե լու, 
տպա գիր տա ռը նույ նու թյամբ նկա րե լու, 
թուղ թը մկ րա տով կտր տե լու և կո կիկ կպց
նե լու, նկա րե լու ան վար ժու թյան մեջ:

 Հո գե բա նա կան բազ մա թիվ հե տա զո
տու թյուն ներ փաս տում են, որ գո յու թյուն 
ու նի ա մե նաուղ ղա կի կապ այդ հմ տու
թյուն նե րի զար գաց ման և ե րե խայի ը նդ
հա նուր հո գե կան ու մտա վոր զար գաց ման 
միջև: Դրա նում հա մոզ վե լը դժ վար չէ. ե թե 
ե րե խան ու նակ է ճիշտ վե րար տադ րել 
գրա ֆի կա կան նյու թը, նա շատ ա վե լի մեծ 
հա ջո ղութ յամբ կյու րաց նի ու սում նա կան 
ծրագ րով նա խա տես ված ամ բողջ նյու թը 
և հա կա ռա կը. որ քան վատ են զար գա
ցած այդ հմ տու թյուն նե րը, այն քան շատ 
հոգ սեր է պա հան ջում նման ե րե խան 
ո ւս ման ըն թաց քում: Որ պես կա նոն, այդ 
հմտու թյուն նե րը ե րե խա նե րի մեջ ար դեն 
ի սկ ձևա վոր ված են լի նում ա վագ նա
խադպ րո ցա կան տա րի քում: Ի սկ դպ րո

ԴԱՎԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԾԵՓԱԿԵՐՏԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿՐՏՍԵՐ 

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
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ցա կան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում տե ղի է 
ու նե նում դրանց հե տա գա ամ րապն դում և 
կա տա րե լա գոր ծում: Մատ նե րի նր բա շար
ժում նե րի զար գաց ման հա մար գո յու թյուն 
ու նեն կա վով և պլաս տի լի նով ծե փե լու 
բազ մա թիվ տա րաբ նույթ վար ժութ յուն ներ: 
Զբաղ վե լով ծե փա կերտ մամբ` ե րե խա ներն 
սկ սում են ձեռք բե րել ո րո շա կի ճա նա չո
ղու թյուն զար դա նախ շի մեջ զար դա րա րա
կան տար րե րի հա մադր ման և ա ռար կա
նե րի մա կեր ևույ թին դրանց տե ղա կայ ման 
մա սին: Սո վո րա բար թե մա տիկ աշ խա
տանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ ե րե
խա նե րը հե քի աթ նե րի, պա տում նե րի 
նկա րա զար դում նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
են: Այդ պես ման կա կան քան դակ նե րը 
դուրս են գա լիս քան դա կա գոր ծու թյան հո
րին ված քային լուծ ման կա նոն նե րի սահ
ման նե րից և ձեռք են բե րում յու րա հա տուկ 
կա ռուց վածք և ռիթմ:

 Կա վից ա ռար կա նե րի պատ րաս
տու մը կապ ված է նրա` պլաս տի կա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ար տա հայտ
ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ: Կրտ
սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րը ծե փա կերտ ման ըն թաց քում կա րող են 
դրս ևոր վել տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րով. 
թղ թի վրա ծե փա կերտ ման հա մար նախ
նա կան էս քիզ նե րի ստեղ ծում, զար դա
նախ շե րի տար րե րի հո րի նում, ծա վալ նե րի 
վրա դրանց տե ղա կա յում, ա ռար կա նե րի 
պատ կեր ման և ձևա վոր ման մի ջոց գտ նե
լու ու նա կու թյուն, ոչ դե կո րա տիվ բնույ թի 
ա ռար կա նե րի վրա զար դա րա րա կան ծե
փա կերտ ման հմ տու թյուն նե րի փո խան
ցում և թե մա տիկ ծե փա կեր տում: Տե սո ղա
մո տո րային և տե սո ղա կան հի շո ղու թյան 
զար գաց ման հա մար հարկ է ե րե խայի աշ
խա տան քը կազ մա կեր պել ը ստ օ րի նա կի, 
ո րը պետք է ի րա կա նաց նել հետ ևյալ հա

ջոր դա կա նու թյամբ. Նախ՝ ե րե խան աշ
խա տում է մշ տա կան տե սո ղա կան հեն քով, 
այ նու հետև՝ օ րի նա կի դիտ ման ժա մա նա
կը կր ճատ վում է մինչև 1520 վայր կյան` 
կախ ված ա ռա ջարկ վող աշ խա տան քի 
բար դու թյու նից, բայց այն պես, որ ե րե խան 
հասց նի նայել և ամ րա կայել օ րի նա կը: Դե
կո րա տիվ ծե փա կերտ ման մեջ մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի ձևի մշա կու մը: Ի նչ քան 
եր կար է ե րե խան զն նում դե կո րա տիվ կի
րա ռա կան ար վես տի ա ռար կա ներ, այն
քան ա վե լի ա րագ է նրա մեջ կու տակ վում 
տե սո ղա կան կեր պար նե րի լուծ ման փորձ: 
Նրանք վեր լու ծում են այդ ա ռար կա նե րի 
ձևը, հա մա չա փու թյուն նե րը, ման րա մաս
նե րը: Այդ ա ռար կա նե րի ծե փա կեր տու մը 
կամ հի շո ղու թյամբ վե րար տադ րու մը ե րե
խային սո վո րեց նում է ի նք նու րույն ստեղ
ծել հե տաքր քիր աշ խա տանք ներ: 

Ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ու
նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը ծե փա
կերտ ման մի ջո ցով առ կախ է կա վով, 
պլաս տի լի նով և հա մա պա տաս խան գոր
ծիք նե րով աշ խա տե լու նրանց ու նա կու
թյու նից: Ծե փա կեր տու մը նպաս տում է այդ 
ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, քա նի որ 
ա ռար կա նե րը պա հան ջում են մշակ ման 
նր բու թյուն, ին չին հնա րա վոր է հաս նել 
ստե կի, մատ նե րի և թաց կտո րի մի ջո ցով:

 Ծե փա կերտ ման պա րապ մունք նե րը 
ե րե խա նե րի հա մար ո րո շա կի ֆի զի կա կան 
ծան րա բեռն վա ծու թյուն են են թադ րում և՛ 
պա րապ մուն քին նյու թե րը նա խա պատ
րաս տել ու, և՛ կա վի հետ աշ խա տան քի ըն
թաց քում: Գե ղե ցիկ իր ստեղ ծե լու և այն 
գու նա վո րե լու ցան կու թյու նը մե ծա պես 
կախ ված է ե րե խա նե րի աշ խա տան քի 
նկատ մամբ ու սուց չի հե տաքրք րու թյու նից: 
Ե թե ու սու ցիչն ու շադ րու թյամբ դի տում է 
ե րե խայի աշ խա տան քը, ցույց է տա լիս 
այն մյուս նե րին, այ նու հետև ա ռա ջար կում 
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ե րե խային պատ մել, թե ի նչ պես է նրան 
հա ջող վել այդ քան գե ղե ցիկ պատ րաս տել 
ա ռար կան, նրա հե տաքրք րու թյու նը ծե
փա կերտ ման նկատ մամբ, բնա կա նա բար, 
մե ծա նում է: Հետ ևա պես, ու սուց չի բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո ւղղ ված լի
նեն ա ռար կա նե րի պատ րաստ ման մի ջոց
նե րը ե րե խա նե րին սո վո րեց նե լու և նրանց 
մեջ ա րթ նաց նե լու սե փա կան աշ խա տան
քը հնա րա վո րինս հե տաքր քիր ու գե ղե ցիկ 
պատ րաս տե լու ցան կու թյուն, նրան ներշն
չե լու, որ ի րե նից սպա սում են հենց այդ պի
սի աշ խա տանք:

Չ նա յած ե րե խա նե րը դպ րոց են գա լիս 
ըն կալ ման բա վա կա նին զար գա ցած գոր
ծըն թաց նե րով, նրանց ըն կա լումն ու սում
նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ հան գեց վում 
է մի այն ձևի ու գույ նի ճա նա չո ղու թյանն ու 
ան վան մա նը: Ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րը 
չեն տի րա պե տում ա մե նաըն կա լե լի հատ
կա նիշ նե րի ու ո րակ նե րի հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյան ու նա կու թյա նը: 

Ըն կալ ված ա ռար կա նե րը վեր լու ծե լու 
և տար բե րա կե լու ե րե խա նե րի հնա րա
վո րութ յուն նե րը են թադ րում են նրա մեջ
գոր ծու նե ու թյան ա վե լի բարդ տե սա կի 
ձևա վո րում, քան ա ռար կա նե րի ա ռան ձին 
ան մի ջա կան հատ կա նիշ նե րի զգա ցո ղու
թյունն ու տար բե րա կու մը: Գոր ծու նե ու
թյան այդ ձևը, ո րը կոչ վում է դի տար կում, 
կու տակ վում է դպ րո ցա կան ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում:

Խա ղը, հե քի աթ նե րը, նկար նե րի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը ժա մա
նա կի ըն թաց քում ար տա ցոլ վում են ծե
փա կերտ ման պա րապ մուն քի ժա մա նակ 
տար բեր ա ռար կա նե րի պատ րաստ ման 
գոր ծըն թա ցում: Նման պատ կեր նե րը 
պար բե րա բար փոխ վում են, կա տա րե
լա գործ վում` պայ մա նա վոր ված ոչ մի այն 
ե րե խայի տա րի քով, այլև այն պայ ման նե

րով, ո րոնք օգ նում կամ խան գա րում են 
նրա գե ղար վես տա կան կեն սու նա կու թյա
նը: Այդ պատ ճա ռով էլ պա րապ մունք նե րի 
սկզբ նա կան շր ջա նում տար բեր ե րե խա նե
րի զար գաց ման մա կար դա կը դպ րո ցում 
մի ա տե սակ չէ, ի նչն ան պայ ման պետք է 
հաշ վի առ նի ու սու ցի չը: Դպ րո ցում խա
ղը, հե քի աթ նե րի և նկար նե րի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյու նը ու ղեկ ցում են ե րե
խա նե րի պա րապ մունք նե րին: Դա սե րի 
կազ մա կերպ ման խա ղային ձևը նշա նա
կա լի ո րեն բարձ րաց նում է սո վո րող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան կեն սու նա կու թյու նը: 
Հե քի ա թային բո վան դա կու թյամբ թե մա
ներն ա վե լի ո ւժ գին են գրգ ռում նրանց եր
ևա կա յու թյու նը, քան այլ թե մա նե րը: Քան
դա կա գործ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
բա ցա հայ տում են նյու թե րի, պատ կեր ման 
գոր ծիք նե րի և մի ջոց նե րի` նրանց հա մար 
մինչ այդ ան հայտ հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ե րե խա նե րը ծե փա կեր տել կա րո ղա նում և 
սի րում են, այդ պատ ճա ռով էլ կա րող են 
ան մի ջա պես ի նք նադրս ևոր վել: Ա ռա ջին 
դա սե րին հարկ է ե րե խա նե րին ոգ ևո րել և 
դրա նով ի սկ ցույց տալ, որ նրան ցից յու
րա քան չյու րը նկատ վել է, տար բեր վում է 
մյուս նե րից, սիր ված է և ու սուց չի հո վա
նա վո րու թյան և պաշտ պա նու թյան ներ քո 
է: Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի գե ղար վես
տա կան աշ խա տանք ներն ա ռանձ նա նում 
են ոչ այն քան բո վան դա կու թյամբ, որ քան 
ո րա կով: Սո վո րա բար գտ նում են, որ այդ 
տար բե րու թյուն նե րը բա ցատր վում են ե րե
խա նե րի տար բեր ըն դու նա կու թյուն նե րով: 
Սա կայն ըն դու նա կու թյուն նե րը կա րող են 
լի նել ար դեն ի սկ բա ցա հայտ ված և զար
գա ցած կամ չդրս ևոր ված և չձ ևա վոր ված 
ե րե խայից ան կախ պատ ճառ նե րով: Սկզբ
նա կան շր ջա նում կար ևոր է ե րե խա նե րին 
ո ւղ ղոր դել դե պի գե ղար վես տա կան գոր
ծու նե ու թյուն:
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 Ման կա կան գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյունն ու նի 
ա ռանձ նա հա տուկ ար ժեք: Մե ծա հա սակ
նե րի հա մար այն ար ժե քա վոր է նրա նով, 
որ ար տա ցո լում է աշ խար հի նկատ մամբ 
ե րե խայի վե րա բեր մուն քի յու րա հատ կու
թյու նը, ի սկ հենց ե րե խայի հա մար դա 
նրա հնա րա վո րու թյուն նե րի ու ձեռք բե
րում նե րի ի րե ղեն ա պա ցույցն է, ո րը կա
րե լի է պա հել, ցույց տալ մյուս նե րին, ա սել, 
որ նա ի նք նու րույն է պատ րաս տել այդ 
ա ռար կան: Ման կա վարժ նե րը և ծնող նե
րը պետք է դրան վե րա բեր վեն լր ջու թյամբ 
և մշ տա կան ու շադ րու թյամբ, ո րով հետև 
աշ խարհն այդ քան ան մի ջա կան և վառ 
տես նել մենք էլ եր բեք չենք կա րող: Ե րբ ևէ 
ա վե լի ո ւշ մար դիկ չեն դրս ևո րում գե ղար
վես տա կան այն պի սի տա ղանդ, ի նչ պես 
ման կու թյան տա րի քում: Մե ծա հա սակ նե
րի ու շա դիր և զգույշ մո տեց ման պա րա
գա յում նա խադպ րո ցա կան տա րի քի վեր
ջին փու լում ծե փա կերտ ման նկատ մամբ 
հե տաքրք րութ յու նը վե րա ճում է գե ղար
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան, ո րի մեջ 
կա րող է շատ վառ դրս ևոր վել ե րե խայի 
ան հա տա կա նու թյու նը: 

Ի տար բե րու թյուն մե ծա հա սակ նե րի` 
ե րե խան ա մեն օր գործ ու նի նոր, մինչ այդ 
ի րեն ան ծա նոթ ա ռար կա նե րի հետ: Նոր և 
ու ժեղ տպա վո րու թյուն նե րը ե րե խայի եր
ևա կա յու թյան մեջ կա րող են հա մակց վել 
ա մե նաանս պա սե լի հա մադ րու թյուն նե
րի հետ, ո րով հետև ա ռօ րյա տրա մա բա
նու թյան վե րահս կո ղու թյու նը դեռևս շատ 
թույլ է, և այն, ի նչ չա փա հաս նե րի հա մար 
հա մադ րելն ան թույ լատ րե լի է, ե րե խան 
կա րող է հեշ տու թյամբ մի ա տե ղել վառ և 
յու րօ րի նակ կեր պա րի մեջ: 

Ե րե խայի կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյան 
ստեղ ծա գոր ծա կան ար դյունք կա րե լի է 
հա մա րել գե ղար վես տո րեն ար ժե քա վոր 

այն ա մե նը, ի նչ նա նախ կի նում ի նք նու
րույն չի ա րել, չի տե սել գր քե րում կամ որ ևէ 
այլ տեղ, այ սինքն` այն, ին չը պար զա պես 
վե րար տադ րու թյուն չէ, այլ, ը ստ է ու թյան, 
նրա եր ևա կա յու թյան ար գա սիքն է: 

Ե րե խայի եր ևա կա յու թյան ցան կա ցած 
ար դյունք կա ռուց վում է ի րա կա նութ յու նից 
ստա ցած և նրա փոր ձի մեջ ամ րագր ված 
տար րե րով: Ի նչ քան ը նդ գր կուն է նրա 
զգա յա կան փոր ձը, տպա վո րու թյուն նե րի և 
ապ րում նե րի բազ մա զա նու թյու նը, այն քան 
հա րուստ է նյու թը, ո րը կա րող է հա մակ
ցել եր ևա կա յու թյու նը: Եր ևա կա յութ յան և 
ի րա կա նու թյան կա պի ամ րապնդ ման հա
մար ու սու ցի չը պետք է ա նընդ հատ ը նդ
լայ նի կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի զգա յա
կան փոր ձը և դրանց ար դի ա կա նաց ման 
ըն դու նա կու թյուն դաս տի ա րա կի: Եր բեմն 
կրկ նու թյան հա մար նա խա տես ված ա ռա
ջա դրանքօ րի նա կը ե րե խա նե րին զր կում 
է սե փա կան աշ խա տան քի բո վան դա կու
թյան ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նից, 
ին չը կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն է ու նե
նում նրանց եր ևա կա յու թյան զար գաց ման 
վրա: Այդ պատ ճա ռով էլ այն չա րա շա հել 
պետք չէ: 

Եր ևա կա յու թյու նը կա րող է ստեղ ծել 
նաև այն պի սի կեր պար ներ, ո րոնք դժ
վար է լի ար ժե քո րեն հա մա րել հա մադ
րում: Դրանք աչ քի են ը նկ նում ա ռանձ
նա հա տուկ ար տա հայտ չա կա նու թյամբ, 
օ րի նակ նրա նով, թե ի նչ պես ա ռան ձին 
ֆի գուր նե րի կամ նրանց մա սե րի չա փա
զան ցու թյամբ կամ փոք րաց մամբ կա րե լի 
է ար տա հայ տել նրանց նշա նա կու թյու նը 
պատ կե րի մեջ: 

Հա ճախ քան դա կը չի պա րու նա կում ոչ 
մի ար տա սո վոր հա մակ ցում և հա ղոր դում 
է շատ ի րա կան պատ կեր, սա կայն կեր
պար նե րի ա ռանձ նա հա տուկ բնու թագ րա
կա նու թյունն ո ւղ ղա կի ո րեն խո սում է այն 
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մա սին, որ ե րե խան խո րա սուզ վել է տե
սո ղա կա նի խոր քը, իր հե րոս նե րի ներ քին 
աշ խար հը: Հա մակ ցու թյուն նե րի հա վա
սար յու րա հատ կու թյուն նե րի պայ ման նե
րում ո րո շա կի կեր պար ներ «ապ րում են», 
ի սկ մյուս նե րը` մի այն ար տա ցո լում կյան
քը: Պատ կե րի « կեն դա նաց ման» է ֆեկ տը 
կախ ված է ոչ թե ի րա կա նու թյու նը ճշ մար
տան ման և ման րա մաս նո րեն ար տա ցո
լե լու ե րե խայի ու նա կու թյու նից, այլ նրա 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյան ար
տա հայտ չա կա նու թյան ու ժից:

 Վե րը նշ վա ծից կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ծե փա կերտ ման պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել 

կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե
րի տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րին: Ա նհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ նաև, 
որ յու րա քան չյուր ե րե խա յու րո վի է դրս ևո
րում իր ան հա տա կա նու թյու նը, բա ցա հայ
տում իր ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րը տար բեր կերպ, զար գա նում ոչ 
մի ան ման: 

Այս պի սով՝ կա րե լի եզ րա կաց նել, որ 
կա վով և պլաս տի լի նով ծե փա կեր տու մը 
օգ նում է կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րին ի նք նու րույն բա ցա հայ տե լու 
սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա
կու թյուն նե րը ման կա վար ժի ո ւղ ղորդ ված 
վե րահս կո ղու թյամբ:
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The shaping process of modeling skills in the junior age
 D. Hovhannisyan

The modeling from plasticine and clay as one of the applied activity concludes huge op
portunities the terms of development of individual child. The problem of teacher is organizes 
educational process by entertaining age and personal features by means of knowledge op
portunities and appling.

Процесс формирования умений лепки в младшем школьном возрасте
Д. Оганисян 

Лепка из пластилина и глины  как один из видов изобразительной деятельности 
несёт огромные возможности для развития личности ребёнка. Задача педагога, зная и 
грамотно используя эти возможности, построить учебный процесс с учётом возрастных, 
индивидуальных особенностей детей.
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Կր թու թյան ոլոր տում հե ռա վար ու սուց
ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներն ու մի ջոց
նե րը ան խու սա փե լի ո րեն պայ մա նա վոր
ված են Web տեխ նո լո գի ա նե րի, դրանց 
հնա րա վո րու թյուն նե րի և այդ մի ջա վայ
րում առան ձին հա վել ված նե րի նա խագծ
ման հետ: Ընդ որում՝ կար ևոր են ինչ պես 
այդ հա վել ված նե րի ուղ ղա կի ստեղ ծումն ու 
հա գե ցու մը ժա մա նա կա կից մուլ տի մե դի
այի մի ջոց նե րով, այն պես և հա ճա խոր դի 
ու սեր վե րի միջև աշ խա տանք նե րի գրա
գետ և ան վտանգ կազ մա կեր պու մը: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով Web տեխ նո լո գի ա նե րի 
ու սում նա սի րու թյու նը ոչ մի այն պա հան
ջարկ ված է կամ պար տա դիր՝ տեխ նի կա
կան կր թու թյուն ստա ցող ապա գա ճար
տա րա գետ նե րի կամ ծրագ րա վո րող նե րի 
հա մար, այլև ին ֆոր մա տի կա մաս նա գի
տու թյամբ ու սու ցան վող ման կա վարժ նե րի 
հա մար: Բա ցի այդ՝ դա սա կան ծրագ րա
վոր ման լե զու նե րի կամ տեխ նո լո գի ա նե րի 
պես Webը նույն պես քիչ է ու սում նա սիր
ված, հատ կա պես մե թո դա կան մա տուց
ման տե սան կյու նից, քան զի շու կա յում 
առ կա հա ջող ված գր քե րի հե ղի նակ նե րը 
շա րու նա կում են մնալ լա վա գույն ծրագ րա
վո րող նե րը կամ ճար տա րա գի տա կան կր
թու թյան ան ձինք: Աս վա ծից հետ ևում է, որ 
Web տեխ նո լո գի ա նե րի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի առա ջադ րու մը ոչ մի այն ժա
մա նա կի հրա մա յա կանն է, այլև դա կա րող 
է հար մա րա վետ հենք հան դի սա նալ մի
ջին մաս նա գի տա կան կամ բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում` 

դրանց դա սա վանդ ման հա մար: Ներ կա
յաց ված հոդ վա ծը, որը բա ցա հայ տում է 
Web տեխ նո լո գի ա նե րի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կան բու հա կան ծրագ րե րում, կա
րող է նաև հար մա րա վետ ու ղե ցույց դառ
նալ առա վել լայն լսա րա նի հա մար: 

Ինչ պես գի տենք, դպ րո ցա կան ծրագ
րե րում ընդ գրկ ված են HTML` հի պեր
տեքս տի նշագր ման լեզ վի և CSS ոճե րի 
ձևա վոր ման կաս կա դային աղյու սակ նե րի 
հիմ նա կան տար րե րը, ինչն առա ջին հա
յաց քից գրե թե բա վա րար է թվում Web 
էջե րի ստեղծ ման և դրանք զա նա զան 
օբյեկտ նե րով (տեքս տեր, աղյու սակ ներ, 
նկար ներ և այլն) հա գեց ման հա մար: Սա
կայն, շտա պենք ասել, որ այն, ինչ սո վո րա
բար ըն դուն ված է ան վա նել Web կայք կամ 
Web էջ, բա վա կան հե ռու է «Web ծրագ րա
վո րու մից», և չնա յած որ Web տեխ նո լո գի
ա նե րի դա սա վանդ ման հա մա տեքս տում 
այն ընդ գր կում է ոչ պա կաս կար ևոր, սա
կայն շատ փոքր տի րույթ: Ուս տի ներ կա
յաց վող հոդ վա ծը նա խա տես ված է հենց 
այդ տեխ նո լո գի ա նե րի ներ կա յաց ման և 
դրանց հի ման վրա Web ծրագ րա վոր ման 
դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ներ կա յաց
ման հա մար:

Web տեխ նո լո գի ա նե րի դա սա վանդ
ման մե թո դի կան մենք կսկ սենք Web –ի 
սահ մա նու մից: Ըստ HTML 4.0 լեզ վի, REC
html 40971218 չա փո րո շի չի՝ Webը դա 
տե ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րի ցանց է, 
որը լայն լսա րա նին հնա րա վո րինս հա սա
նե լի դարձ նե լու նպա տա կով գոր ծա ծում է 

ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՆԱ ՎԱ ՍԱՐ ԴՅԱՆ 
 ՇՈՒ ՇԱՆ ԴԱ ՆԻ Ե ԼՅԱՆ

WEB ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ 
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հետ ևյալ երեք մե խա նիզմ նե րը.
1. URI1 ռե սուրս նե րի ան վա նա կո չու թյան 

մի աս նա կան սխե մա` ռե սուրս նե րի 
փնտր ման հա մար.

2. HTTP2 հի պեր տեքս տե րի փո խանց-
ման ար ձա նագ րու թյուն` ռե սուրս նե րի 
փո խանց ման հա մար.

3. HTML3 հի պեր տեքս տե րի նշագր ման 
լե զու` մար դուն առա վել հաս կա նա լի 
եղա նա կով ռե սուրս նե րի ներ կա յաց
ման հա մար: 

Աս վա ծից հետ ևում է, որ Web տեխ նո լո
գի ա նե րը դրանք WWWի4 հա մար նա խա
տես ված բո լոր մի ջոց նե րի հա մա խումբ են: 
WWWո ւմ տե ղի ու նե ցող յու րա քան չյուր 
փոխ գոր ծակց ման ժա մա նակ (սկ սած հա-
ճա խոր դի կող մից ան հրա ժեշտ հարց ման 
ձևա կեր պու մից և սեր վե րին վեր ջի նիս 
հղու մից մինչև պա հանջ վող ռե սուր սի որո-
նու մը, փո խան ցու մը և բեռ նու մը հա ճա-
խոր դի հա մա կար գիչ) մշ տա պես մաս նա
կից են եր կու խմ բի` սեր վե րի (serverside) 
և հա ճա խոր դի (clientside) կող մի տեխ նո
լո գի ա նե րը: Ընդ որում՝ դրանց WWW օգ
տա գոր ծող նե րին հա սա նե լի են դառ նում 
ոչ մի այն սո վո րա կան փաս տաթղ թե րը, 
այլև այն պի սի ռե սուրս ներ, ինչ պի սիք են, 
օրի նակ, ծրագ րե րը, տվյալ նե րի բա զա նե
րը և այլն: Ուս տի Web տեխ նո լո գի ա նե րի 
դա սա վանդ ման հա մար մենք ոչ մի այն 
կշո շա փենք շու կա յում լայն տա րա ծում 
գտած տեխ նո լո գի ա նե րը, այլև կփոր
ձենք հնա րա վո րինս հա կիրճ պար զա բա

1    URI  -  Uniform  Resource  Identifier  -  ռեսուրսների 
անվանակոչության միասնական սխեմա
2    HTTP  -  HyperText  Transfer  Protocol)  հիպեր
տեքստերի փոխանցման արձանագրություն
3    HTML  -  HyperText  Markup  Language)  հիպեր
տեքստերի նշագրման լեզու
4   WWW - World Wide Web-ը դա հատուկ բախշ վա
ծու թյամբ համակարգ է, որը թույլ է տալիս հա սա նելի 
դարձ նել  միմյանց  հետ  փոխկապակցված  փաս տա
թղթերը, որոնք կարող են տեղակայված լինել հա մա
ցան ցին միացված տարբեր համակարգիչների վրա:

նել դրանց նշա նա կու թյու նը առա ջարկ վող 
դա սըն թա ցի հա մար: 

Նախ ասենք, որ մա տուց վող նյու
թը մենք պայ մա նա կա նո րեն տրո հել ենք 
4 առան ձին մո դուլ նե րի, որը թույլ կտա, 
ըստ կոնկ րետ բու հի մաս նա գի տաց ման 
կողմ նո րոշ ման, ծրագ րե րում կա տա րել 
ան հրա ժեշտ տե ղա շար ժեր` մո դուլ նե րը 
դա սա վանդ վե լով ինչ պես տար բեր կուր սե
րում, այն պես էլ շա րու նա կա կան միև նույն 
ուս. տար վա մեջ: Բա ցի այդ՝ յու րա քան
չյուր մո դու լի հա մար մենք սահ մա նել ենք 
պա հանջ վող նա խա գի տե լիք նե րի ցան կը, 
նպա տա կը (կամ ակն կալ վող ար դյունք նե
րը), թե մա տիկ ցան կը, ինչ պես նաև վերջ
նար դյունք նե րը, այ սինքն՝ գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի այն 
ցան կը, որն ու սու ցան վո ղը պետք է ձեռք 
բե րի մա տուց ված նյու թի յու րաց ման ար
դյուն քում: Ստորև ներ կա յաց ված են այդ 
մո դուլ նե րը իրենց հա մա պա տաս խան բա
ղադ րիչ նե րով: 

Ա ռա ջին մո դու լը կրում է « Ցան ցային 
տեխ նո լո գի ա նե րը և դրանց կազ մա
կերպ ման մե խա նիզմ նե րը» ան վա նու
մը: Այն վե րա բե րում է Web փո խազ դե
ցու թյուն նե րին և դրանց կազ մա կերպ ման 
մե խա նիզմ նե րին: Այս տեղ ման րա մաս նո
րեն պետք է ներ կա յաց վեն HTTP և TCP5 
ար ձա նագ րու թյուն նե րի փոխ հա մա գոր
ծակ ցու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը, HTTP 
ար ձա նագ րու թյան հիմ նա կան մե թոդ նե
րը, Client –Server փո խազ դե ցու թյան մե
խա նիզմ նե րը և դրանց իրա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ Web տեխ նո լո գի ա
նե րը: Այս մո դու լի հա մար մենք առա ջար
կում ենք 4 ժամ դա սա խո սու թյուն և 4 ժամ 
լա բո րա տոր աշ խա տանք: Մո դու լի յու րաց
ման հա մար պա հանջ վող նա խա գի տե

5    TCP  -  Transmission  Control  Protocol  փոխանցման 
կառավարման արձանագրություն



107

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

լիք ներն են` ցան ցե րի, դրանց տա րա տե-
սակ նե րի, կազ մա կերպ ման մո դել նե րի 
(Local Area Network (LAN)-տե ղային ցանց 
, Wide Area Network(WAN)գ լո բալ ցանց, և 
Internet հա մաշ խար հային ցանց) և ճար
տա րա պե տա կան լու ծում նե րի (Ringօ ղա
կաձև, Starա ստ ղաձև և այլն) իմա ցու թյու
նը: Մո դու լի նպա տակն է ու սա նող նե րի 
կող մից ցան ցային փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
տե սա կան և գործ նա կան հատ վա ծի յու-
րա ցու մը, ինչ պես նաև կի րա ռա կան խն-
դիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
տեխ նո լո գի ա նե րի բա ցա հայ տու մը: Այս 
մո դու լի հա մար նա խա տես ված թե մա նե
րի ընդ հա նուր ցանկն է`
1.  ցան ցային փո խազ դե ցու թյան մո դել: 

Web ար ձա նագ րու թյուն ներ: Տա րա
տե սակ նե րը և կազ մա կերպ ման եղա
նակ նե րը, 

2. ար ձա նագ րու թյուն նե րի իրա կա նա
ցում ներ: Դրանց նշա նա կու թյու նը և 
կազ մա կերպ ման մե խա նիզմ նե րը,

3. ClientServer փո խազ դե ցու թյուն ներ և 
ար ձա նագ րու թյուն ներ: Կազ մա կերպ
ման մե խա նիզմ նե րը և հնա րա վո րու
թյուն նե րը,

4. HTTP ար ձա նագ րու թյուն: Հիմ նա կան 
մե թոդ նե րը,

5. IP1: Հնա րա վո րու թյուն նե րը և կազ մա
կերպ ման մե խա նիզմ նե րը,

6. TCP ար ձա նագ րու թյուն: Հնա րա վո րու
թյուն նե րը և կազ մա կերպ ման մե խա
նիզմ նե րը: 

Այս մո դու լի յու րաց ման ար դյուն քում ու
սա նո ղը պետք է գի տե նա, թե՝ 
• ինչ պի սի ցան ցային փո խազ դե ցու

թյուն ներ գո յու թյուն ու նեն.
• ինչ են ար ձա նագ րու թյու նը և ին տեր

ֆեյ սը.

1   IP – Internet Protocol – համացանցի արձանա գրու
թյուն:

• որն է հա մար վում ISO/OSI 2 ար ձա նագ
րու թյուն, և ինչ պի սի փո խազ դե ցու
թյան մա կար դակ ներ գո յու թյուն ու նեն 
նրա նում, 

• ինչն են ան վա նում ար ձա նագ րու թյուն
նե րի փա թեթ: 

• որն է կոչ վում ClientServer ար ձա նագ
րու թյուն, և ինչ պի սի մե խա նիզմ նե րով 
են կազ մա կերպ վում նրանց մի ջո ցով 
տվյալ նե րի փո խա նա կու մը սեր վե րի և 
հա ճա խորդ նե րի միջև: 

Այս մո դու լի յու րաց ման ար դյուն քում ու
սա նո ղը պետք է տի րա պե տի HTTP, TCP/
IP3 և UDP4 ար ձա նագ րու թյուն նե րի կազ
մա կերպ ման մե խա նիզմ նե րին և կա րո
ղա նա կա տա րել ClientServer տի պի փո
խազ դե ցու թյուն նե րի հա մար ան հրա ժեշտ 
տեխ նո լո գի ա նե րի ընտ րու թյուն և ար ձա
նագ րու թյան կազ մում:

 Հա ջորդ մո դու լը նվիր ված է հա ճա
խոր դի կող մում աշ խա տանք նե րի կազ
մա կերպ ման տեխ նո լո գի ա նե րին, և 
մենք այն հենց այդ պես էլ ան վա նել ենք 
« Հա ճա խոր դի կող մի տեխ նո լո գի ա ներ 
կամ Client տեխ նո լո գի ա ներ»: Այս մո դու
լի հա մար մենք նա խա տե սել ենք 16 ժամ 
դա սա խո սու թյուն և 24 ժամ լա բո րա տոր 
աշ խա տանք, քա նի որ այս տեղ պետք է 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց վեն հի պեր
տեքս տի նշագր ման`HTML և դի նա միկ 
HTML լե զու նե րը, CSS ոճե րի ձևա վոր ման 
կաս կա դային աղյու սա կը, ինչ պես նաև 
սկ րիպ տային լե զու նե րից` Java Scriptը: 

Մո դու լի հա մար պա հանջ վող նա խա

2  ISO - International Organization for Standardization - 
ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն, 
OSI  -  Open  Systems  Interconnection  –  էտալոնային 
ցանցային մոդել, որն ունի 7 մակարդակ:
3    TCP/IP  -  տվյալների  փոխանցման  ցանցային 
արձանագրությունների հավաքածու:
4   UDP - User Datagram Protocol  - օգտագործողների 
հա ղորդագրությունների փոխանցման արձա նա գրու
թյուն:
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գի տե լիք ներն են ցան ցե րի, ցան ցային 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի, ար ձա նագ րու
թյուն նե րի իմա ցու թյու նը, ինչ պես նաև 
Client  Server տի պի փո խազ դե ցու թյան 
մե խա նիզմ նե րի տի րա պե տումն ու HTML 
լեզ վի նախ նա կան իմա ցու թյու նը:

 Մո դու լի նպա տակն է ու սա նող նե րի մեջ 
ձևա վո րել հա ճա խոր դի կող մում աշ խա տող 
Web կայ քե րի պատ րաստ մանն ան հրա
ժեշտ տեխ նո լո գի ա նե րի (HTML, DHTML, 
CSS, JavaScript) յու րա ցու մը, որի հա մար 
նա խա տես ված թե մա տիկ ցանկն է`
1. HTML հի պեր տեքս տե րի նշագր ման 

լե զու: Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե
րի, գրե լաձ ևե րի և հատ կու թյուն նե րի 
խո րաց ված իմա ցու թյուն:

2. CSS ոճե րի ձևա վոր ման կաս կա դային 
աղյու սակ. հիմ նա կան գրե լաձ ևե րը և 
հատ կու թյուն նե րը:

3. JavaScript սցե նա րային լե զու: Հնա
րա վո րու թյուն նե րը: Տե ղա կա յու
մը HTML էջե րում: Օբյեկտ նե րի 
հի ե րար խիկ կախ վա ծու թյու նը և կո
դա վոր ման մե խա նիզմ նե րը: Փո փո
խա կան ներ, հաս տա տուն ներ, զանգ
ված ներ: Հայ տա րար ման ձևե րը և 
տե սա նե լի ու թյան տի րույթ նե րը: Գոր
ծո ղու թյուն ներ (թ վա բա նա կան, տրա
մա բա նա կան, բի թային, հա մե մատ
ման): Օպե րա տոր ներ (պայ մա նա կան, 
ցիկ լիկ): Ֆունկ ցի ա ներ: Ներդր ված և 
օգ տա գոր ծո ղի կող մից սահ ման վող 
ֆունկ ցի ա ներ: Դա սեր: 

Այս մո դու լի յու րաց ման ար դյուն քում ու
սա նո ղը պետք է գի տե նա, թե՝ 
• ինչ է HTMLլե զուն, ին չի հա մար է նա

խա տես ված և ինչ պի սի հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նի, 

• ինչ է CSSը, ին չի հա մար է նա խա տես
ված և ինչ պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ 
ու նի, 

• ինչ է իրե նից ներ կա յաց նում JavaScript 
լե զուն, ին չի հա մար է այն նա խա տես
ված, ինչ պի սի հնա րա վո րու թյուն նե
րով է օժտ ված և ինչ պի սի կա ռուց
վածք ու նի, 

• ինչ է DHTMLը և ինչ պես է ար ձա գան
քում JavaScriptի իրա դար ձու թյուն նե
րին:

 Մո դու լի յու րաց ման ար դյուն քում ու սա
նո ղը պետք է տի րա պե տի հի շյալ տեխ նո
լո գի ա նե րի տե սա կան և գործ նա կան հմ
տու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես`
• HTML հի պեր տեքս տե րի նշագր ման 

լեզ վի հնա րա վո րու թյուն նե րին և գրե
լաձ ևե րին,

• CSS ոճե րի ձևա վոր ման կաս կա դային 
աղյու սա կի հնա րա վո րու թյուն նե րին և 
հիմ նա կան գրե լաձ ևե րին,

• JavaScript լեզ վի հիմ նա կան գրե լաձ ևե
րին, HTMLո ւմ դրանց տե ղա կայ ման և 
կազ մա կերպ ման մե խա նիզմ նե րին,

• DHTML դի նա միկ հի պեր տեքս տե րի 
նշագր ման լեզ վի հնա րա վո րու թյուն
նե րին և գրե լաձ ևե րին, իրա դար ձու
թյուն նե րի ար ձա գանք ման մե խա
նիզմ նե րին:

 Բա ցի այդ` այս մո դու լի յու րաց ման 
ար դյուն քում ու սա նո ղը պետք է նաև կա
րո ղա նա պատ րաս տել Web կայ քի էջեր` 
հա գե ցած զա նա զան ղե կա վար ման էլե
մենտ նե րով, որոնք կար ձա գան քեն 
ինչ պես օգ տա գոր ծո ղի, այն պես և այլ 
ծրագ րե րի կող մից ստաց ված իրա դար ձու
թյուն նե րին: 

Եր րորդ մո դու լը վե րա բե րում է Սեր վե-
րի կող մի տեխ նո լո գի ա նե րի դա սա վանդ
մա նը: Այս տեղ մենք նա խա տե սել ենք 
հիմ նա կա նում PHP և MySQL լե զու նե րի 
դա սա վան դու մը, որոնց հա մար սահ մա նել 
ենք 16 ժամ դա սա խո սու թյուն և 32 ժամ 
լա բո րա տոր աշ խա տանք: Մո դու լի յու րաց
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մանն ան հրա ժեշտ նա խա գի տե լիք ներն 
են ցան ցե րի, ցան ցային փո խազ դե ցու
թյուն նե րի, ար ձա նագ րու թյուն նե րի, հա
ճա խոր դի կող մում գոր ծող տեխ նո լո գի ա
նե րի իմա ցու թյու նը (HTML, DHTML, CSS), 
ինչ պես նաև որ ևէ սկ րիպ տային լեզ վի տի
րա պե տու մը (մենք առա ջար կում ենք Ja
vaScript լե զուն, քա նի որ այն շատ դյու րին 
է ըն կալ ման մա սով և աջակց վում է բազ
մա թիվ զն նար կիչ նե րի կող մից): 

Այս մո դու լի նպա տակն է ձևա վո րել ու
սա նող նե րի մոտ PHP և MySQL տեխ նո լո
գի ա նե րի օգ տա գործ մամբ սեր վե րի կող
մում աշ խա տող նա խագ ծե րի մշակ մանն 
ան հրա ժեշտ տե սա կան գի տե լիք նե րի և 
գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում: 
Վեր ջի նիս իրա կա նաց ման հա մար ան
հրա ժեշտ թե մա նե րի ընդ հա նուր ցանկն է`
1. PHP լե զու: Հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

PHP մե քե նայի աշ խա տան քը: Փո
փո խա կան ներ, հաս տա տուն ներ և 
զանգ ված ներ, դրանց հայ տա րար ման 
ձևերն ու տե սա նե լի ու թյան տի րույթ
նե րը: Գոր ծո ղու թյուն ներ (թ վա բա նա
կան, տրա մա բա նա կան, բի թային, 
հա մե մատ ման): Օպե րա տոր ներ (պայ
մա նա կան, ցիկ լիկ): Ֆունկ ցի ա ներ 
(ներդր ված և օգ տա գոր ծո ղի կող մից 
սահ ման ված): Դա սեր:

2. Տ վյալ նե րի հեն քեր: Ռե լա ցի ոն տվյալ
նե րի հեն քեր: Աղյու սակ ներ: Մի ջա
ղյու սա կային կա պեր: Տվյալ նե րի նոր
մա վո րու մը և բաշ խու մը առան ձին 
աղյու սակ նե րում: MySQL տվյալ նե րի 
բա զա նե րի կա ռա վար ման հա մա
կարգ: MySQL գրա դա րա նի հիմ նա
կան ֆունկ ցի ա նե րը: PHPի հիմ նա
կան ֆունկ ցի ա նե րը MySQL տվյալ նե րի 
բա զա մուտք գոր ծե լու հա մար: 

Այս մո դու լի յու րաց ման ար դյուն քում ու
սա նո ղը պետք է գի տե նա, թե՝ 

• ինչ է իրե նից ներ կա յաց նում PHP մե
քե նան և ինչ սկզ բուն քով է աշ խա տում, 

• որն է հա մար վում սեր վե րի կող մի 
տեխ նո լո գի ա, և ինչ պես են դրանք 
հա ղոր դակց վում հա ճա խոր դի կող մի 
հետ, 

• ինչ է MySQLը: Ինչ նշա նա կու թյուն 
այն ու նի, և ինչ պես են նրա նում պահ
վում տվյալ նե րը, 

• ինչ մե խա նիզմ նե րով են իրա կա նաց
վում տվյալ նե րի գրան ցու մը, հե ռա ցու
մը, դի տումն ու թար մա ցու մը MySQL
ո ւմ PHP լեզ վի օգ նու թյամբ: 

Եվ, իհար կե, ու սա նո ղը պետք է տի րա
պե տի՝
• PHP լեզ վի հիմ նա կան գրե լաձ ևե րին և 

կո դե րի կազ մա կերպ ման մե խա նիզմ
նե րին,

• MySQL տվյալ նե րի բա զա նե րի կա
ռա վար ման հա մա կար գի հիմ նա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին:

 Բա ցի վե րը աս վա ծից` ու սա նո ղը պետք 
է մո դու լի ավար տին նաև կա րո ղա նա 
պատ րաս տել տվյալ նե րի բա զա ներ և 
աղյու սակ ներ ան հրա ժեշտ տվյալ նե րի 
գրանց ման և վեր ջին նե րիս պահ պան ման 
հա մար, ինչ պես նաև PHP լեզ վի գոր ծիք
նե րով ստեղ ծել ծրագ րային կո դեր, որոնք 
կա պա հո վեն այդ տվյալ նե րի փո խա նա
կու մը հա ճա խոր դի և սեր վե րի միջև:

 Վեր ջին` չոր րորդ մո դու լը մենք նա խա
տե սել ենք գործ նա կան հմ տու թյուն նե րի և 
կոնկ րետ կի րա ռա կան փա թեթ նե րի մշակ
ման հա մար և այն ան վա նել ենք «Web 
կի րա ռա կան փա թեթ նե րի նա խագ ծում»: 
Քա նի որ մո դու լը չի են թադ րում նոր նյու
թի յու րա ցում, ուս տի մենք վեր ջի նիս հա
մար նա խա տե սել ենք 8 ժամ լա բո րա տոր 
աշ խա տանք: Այս տեղ նախ կի նից ձեռք 
բեր ված տե սա կան և գործ նա կան գի տե
լիք նե րի ար դյուն քում պետք է կա տա րել 
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կի րա ռա կան օրի նակ նե րի մշա կում և ներ
կա յա ցում: Այս մո դու լի իրա կա նաց ման 
ժա մա նակ պետք է յու րա քան չյուր տեխ նո
լո գի այի կի րա ռում ևս մեկ ան գամ ման րա
մասն պար զա բան վի և ներ կա յաց վի կոնկ
րետ նա խագ ծի օրի նա կով (ը նդ որում` 
մեկ նա խա գիծ շա րու նա կա կան պետք է 
կա տար վի լա բո րա տոր աշ խա տանք նե
րի ժա մե րին, իսկ մյուս նե րը կուր սային 
աշ խա տանք նե րի ձևով ան հրա ժեշտ է 
տրա մադ րել 34ա կան ու սա նող նե րից 
կազմ ված խմ բե րին, ինք նու րույն դրանք 
մշա կե լու հա մար), ին չը թույլ կտա խո րաց
նե լու նախ կի նից ձեռք բեր ված գի տե լիք
նե րը և հմ տա նա լու դրանց գործ նա կան 
կի րա ռու թյան մեջ: Մո դու լի իրա կա նաց
ման հա մար պա հանջ վող նա խա գի տե
լիք նե րի ցան կը ընդ գր կում է նա խոր դող 
բո լոր 3 մո դուլ նե րի թե մա տիկ ցան կը և 
վերջ նար դյունք նե րը, իսկ ահա վեր ջի նիս 
նպա տա կը և թե մա տիկ ցան կը պար զա
բան ված են ստորև: 

Եվ այս պես` «Web տեխ նո լո գի ա նե րի» 
դա սա վանդ ման «Web կի րա ռա կան փա
թեթ նե րի նա խագ ծում» վեր նագ րով մո դու
լի նպա տակն է  Client–Server տեխ նո լո գի
այի կի րառ մամբ կոնկ րետ նա խագ ծե րի 
մշա կու մը, իսկ թե մա տիկ ցանկն է`
1. Web կի րա ռա կան փա թեթ նե րի 

ստեղծ ման ան հրա ժեշտ տեխ նո լո գի
ա նե րի ծրագ րային և ապա րա տային 
մի ջոց նե րի հա գեց վա ծու թյան առ կա
յու թյու նը (մի ջա վայ րեր, սեր վեր ներ և 
այլն/,

2. Client–Server տեխ նո լո գի այով Web 
կի րա ռա կան փա թեթ նե րի իրա կա
նաց ման պար զա գույն օրի նա կի ստեղ
ծու մը,

3. մ շակ ված կո դե րի մեկ նա բա նու մը և 
պար զա բա նու մը: 

Եվ, իհար կե, ինչ պես այս մո դու լի, այն

պես և ողջ կուր սի վերջ նար դյուն քում ու
սա նո ղը պետք է 

կա րո ղա նա պատ րաս տել դի նա միկ 
Web կայք` հիմն ված Client–Server տեխ նո
լո գի այի վրա: 

Կա տա րե լով մո դուլ նե րի ման րա մասն 
ներ կա յա ցում` վեր ջում մի այն ավե լաց
նենք, որ այս առար կայի դա սա վան դու մը 
կա րե լի է սկ սել 1ին կուր սի 2րդ կի սա
մյա կից, քա նի որ HTML և CSS տեխ նո լո
գի ա նե րի յու րա ցու մը առանձ նա կի բար
դու թյուն չի ներ կա յաց նում, իսկ JavaScript 
լեզ վի հա մար բա վա կան է ծրագ րա վոր
ման հի մունք ներ առար կայի իմա ցու թյու նը 
և պարզ ալ գո րիթմ նե րի կազ մա կերպ ման 
հմ տու թյուն նե րը, որոնք ու սա նող նե րին 
ծա նոթ են դեռ դպ րո ցա կան դա սըն թա
ցից: 

Այս պի սով` առա ջարկ վող ծրագ րով 
Web տեխ նո լո գի ա նե րի դա սա վան դու մը 
ոչ մի այն կդառ նա դյու րին յու րաց ման և 
ըն կալ ման մա սե րով, այլև թույլ կտա ու
սա նող նե րին բա վա կա նին կարճ ժամ կետ
նե րում ամ բող ջու թյամբ տի րա պե տե լու 
շու կայի նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րին և 
մշա կե լու մի ջին բար դու թյան նա խագ ծեր: 
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 Ме то ди ка пре по до ва ния web тех но ло ги и  
A. На ва сар дян, Ш. Да ни е лян

С тат ья пос вя ше на ме то ди ке пре по до ва ния ,, Веб –тех но ло ги и’’ в выс ших учеб ных 
за ве де ни ях. Ус лов но весь ма те ри ал мы раз би ли на 4 мо ду ля, ко то рые пре по до ва ние 
дан но го пред ме та де ла ют бо лее гиб ким, ди на мич ным и мо биль ным при пе ред ви же нии 
в раз лич ные се мест ра, в за ви си мос ти от спе ци фи ка ции и прог рамм дан но го ВУЗа. Для 
каж до го мо ду ля при ве де ны как нуж ные пред ва ри тель ные зна ния сту ден том, цель мо
ду ля и вся те ма ти ка, так же ожи да е мые ре зуль та ты . Пред ла га е мая ме то ди ка с прог рам
ны ми ма те ри а ла ми нас то я шая вре мя ус пеш но ре а ли зу ет ся в Ар мянс ком Пе до го ги чес ком 
Уни вер си те те и мо жет слу жить хо ро шим при ме ром для дру гих (а так же и тех ни чес ких) 
ВУЗов.

The Teaching Methodics of Web Technology
A. Navasardyan, Sh. Danielyan

Article is devoted to a teaching technique, the ,,Web – technologies’’ in higher educa
tional institutions. Conditionally we broke all material into 4 modules which do teaching this 
subject more flexible, dynamic and mobile at movement in various a semester, depending 
on the specification and programs of this HIGHER EDUCATION INSTITUTION. For each 
module the purpose of the module and all subject which are also expected results are given 
as the necessary preliminary knowledge by the student. The offered technique with program 
materials real time successfully is realized at the Armenian Pedogogichesky University and 
can be a good example for others (as well as technical) HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
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Այ սօր ՀՀ կր թա կան քա ղա քա կա նու
թյան գե րա կա ուղ ղու թյուն նե րից են հան
րակր թու թյան ոլոր տում իրա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րը, որ տեղ ար տա հայտ
ված են հա մազ գային շա հե րը և մար տահ
րա վեր նե րը, որոնք հա րա բե րակց վում են 
հա մաշ խար հային զար գաց ման ընդ հա
նուր մի տում նե րի հետ և պայ մա նա վո րում 
են էա կան, կար ևոր փո փո խու թյուն ներ 
այդ հա մա կար գում: 

Մեր երկ րում կր թա կան հա մա կար գի 
կա ռա վար ման ոլոր տում իրա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րը մե ծա պես պայ մա նա
վոր ված են նոր կր թա կան չա փո րո շիչ նե
րով, հաս տա տու թյուն նե րի կա ռա վար ման 
սկզ բունք նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, մե թոդ
նե րի, բո վան դա կու թյան նո րա ցու մով, 
կր թու թյան գոր ծի կազ մա կերպ ման ժա
մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րով և այլն: 
Ակն հայտ է, որ նման բա րե փո խում նե րը, 
բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ան նա խա դեպ 
զար գա ցու մը են թադ րում են մարդ կանց 
կր թա կան մաս նա գի տա կան պատ րաս
տու թյան բարձր մա կար դա կի ապա հո
վում: Այդ հա մա տեքս տում գե րա կա են 
հա մար վում կր թու թյան որա կը, դպ րո ցի 
զար գա ցու մը, ար դյու նա վետ կա ռա վա րու
մը, ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան աճը և 
կա յա ցու մը: 

Ուս տի, ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում դպ
րո ցում իրա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի, 
նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րի ներդր
ման, ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի և տեխ
նո լո գի ա նե րի կի րառ ման գոր ծըն թա ցում 

առա ջա ցած խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում 
զգա լի ո րեն մե ծա նում է առար կա յա կան 
մե թո դա կան մի ա վո րում նե րի դե րը: Այս 
առու մով նշենք, որ դպ րո ցի զար գաց ման 
կար ևոր պայ ման նե րից մե կը կա րե լի է հա
մա րել մե թո դա կան մի ա վո րում նե րի գոր
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րա ցու մը և հե տա գա կա տա րե լա գոր ծու մը 
որ պես դպ րո ցի կար ևոր են թա կա ռույց: 

Հայտ նի է, որ դպ րո ցի ար դյու նա վե տու
թյան հայե ցա կար գը են թադ րում է դպ րո
ցի գոր ծու նե ու թյան ամ բողջ ոլոր տի իմա
ցու թյուն, փո փոխ վող հան գա մանք նե րին 
ար ձա գան քե լու կա րո ղու թյուն, ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի բա վա
րար վա ծու թյուն և պար տա վոր վա ծու թյուն: 
Սրանք թի րա խային չա փա նիշ ներ են, 
որոնց հաս նե լու հա մար ու սուց չի մաս նա
գի տա կան կր թու թյու նը, տե սա կան գի
տե լիք նե րը բա վա րար չեն, քա նի որ պա
հանջ վում է նաև փոր ձա ռու թյուն, կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րում, իրա վի ճակ նե րում 
լու ծում ներ գտ նե լու կա րո ղու թյուն, ու րիշ
նե րի փոր ձին հա ղոր դակց վե լու հնա րա վո
րու թյուն և այլն: Այս տեղ ևս կար ևոր վում է 
առար կա յա կան մաս նախմ բի գոր ծու նե ու
թյու նը, որի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից 
է նաև տվյալ առար կայի ու սուց ման ուղ
ղու թյամբ դպ րո ցի ու սում նա դաս տի ա րակ
չա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան 
ապա հո վու մը: 

Ա ռար կա յա կան մե թո դա կան մաս
նախմ բի կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից մեկն 
էլ են թադ րում է առաջ նորդ վել վերջ նա կան 

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ԱՌԱ ՔԵ ԼՅԱՆ 

Ա ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻ Ա ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ 

ԱՐ ԴԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 
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ար դյուն քով. այլ ոչ թե մի ջան կյալ հա ջո ղու
թյուն նե րով (3): Այ սինքն՝ հիմ նա կան հար
ցադ րու մը պետք է լի նի ոչ թե՝ ինչ լավ դաս 
ան ցկաց րի կամ ինչ սո վո րեց րի, այլ ինչ սո
վո րե ցին աշա կերտ նե րը: Ընդ որում՝ մաս
նախմ բում այս դի տար կում նե րը պետք է 
լի նեն շա րու նա կա կան, և հենց սրանց ար
դյուն քում պետք է ձևա վոր վի ու սուց չի աշ
խա տան քի ներ քին գնա հա տա կա նը: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է, որ գի տե լիքն ուղղ ված լի նի 
դե պի սո վո րո ղը, այն պետք է մատ չե լի և 
հա սա նե լի դառ նա յու րա քան չյու րի հա
մար: Խնդ րի լուծ ման ու ղի նե րից մեկն ու
սուց ման նպա տա կով տե ղե կատ վա կան 
և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րա ռումն է։ « Տե ղե կատ վա կան և հա
ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի արագ 
զար գա ցումն ամ բողջ աշ խար հում նոր 
պա հանջ ներ է դնում կր թու թյան հա մա
կար գի առջև: Տեխ նո լո գի ա կան արագ 
առա ջըն թա ցը, հա մաշ խար հային զար
գա ցում նե րը և տն տե սու թյան աճող բազ
մաձ ևու թյու նը պա հան ջում են մարդ կային 
հմ տու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի շա րու նա
կա կան նո րա ցում» (1, 95): Դպ րոց նե րում 
տեխ նո լո գի այի կի րառ վող բազ մա զան 
ձևե րը հեշ տաց նում են ու սուց չի գոր ծու
նե ու թյու նը, սա կայն մի կող մից՝ դրանք ոչ 
բո լո րին են հա սա նե լի, մյուս կող մից՝ բո լո
րը չէ, որ կա րո ղա նում են ար դյու նա վետ և 
նպա տա կային օգ տա գոր ծել դրանք: 

Ա ռար կա յա կան մե թո դա կան մի ա վո
րու մը պա տաս խա նա տու է տվյալ առար
կայի հա մար սահ ման ված պե տա կան 
ծրագ րի կա տար ման հա մար և շա րու
նակ վե րահս կում է այդ գոր ծըն թա ցը։ Այս 
ըն թաց քում հա ճախ է հարց ծա գում ու
սում նա կան նյու թի ծա վա լի վե րա բե րյալ։ 
Գրե թե բո լոր ու սու ցիչ նե րը դժ գո հում են, 

որ ժա մա նա կը չի բա վա րա րում բո վան
դա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ մա տու ցե լու 
հա մար: Ու սու ցիչ նե րը հա ճախ խոս տո վա
նում են, որ իրենք միշտ չէ, որ հասց նում 
են ու սում նա կան ծրա գի րը կա տա րել: Կր
թու թյան 12ա մյա հա մա կար գի ներդ րու մը 
հիմ նա կա նում նաև այս հան գա ման քով էր 
պայ մա նա վոր ված, քա նի որ ակն հայտ է, 
որ նյու թի մեծ ծա վա լը խան գա րում է դրա 
յու րաց մա նը: Ան կախ թե մայի ընդ գրկ
ման սահ ման նե րից՝ ու սում նա կան նյու թի 
ծա վա լը սահ մա նե լիս ու սու ցի չը պետք է 
առանձ նաց նի հետ ևյալ խն դիր նե րը. 
1. Հպան ցիկ ան դրա դառ նալ նյու թին
2.  Կար ևո րել, արժ ևո րել նյու թը
3. Խո րաց նել ու ընդ լայ նել նյու թի բո վան

դա կու թյու նը
 Ծա վա լի խն դի րը հս տա կեց նե լուց հե տո 

ու սու ցիչն ինքն է ճշ տում, թե ինչ հա ջոր
դա կա նու թյամբ պետք է ու սու ցան վի նյու
թը (բո վան դա կու թյու նը): 

Մե թո դա կան մի ա վո րում նե րը ժա
մա նա կա կից դպ րո ցում հան դես են գա
լիս նաև որ պես ու սում նա կան նյու թի 
(դա սագր քեր, ձեռ նարկ ներ) ստեղ ծող 
և գնա հա տող։ Այդ գոր ծըն թա ցը շա րու
նա կա կան է, քա նի որ նրա ան դամ նե րը 
ինք նու րույն կամ իրենց սա նե րի ու ժե րով 
մշա կում,ս տեղ ծում են ու սում նա կան նյու
թեր կամ ու զում են կի րա ռել այ լընտ րան
քային ձեռ նարկ ներ։ Հաշ վի առ նե լով այդ 
հան գա ման քը, որ աս տի ճա նա բար ավե
լա նում և ավե լա նա լու են ու սում նա կան 
նյու թե րը` այ լընտ րան քային դա սագր քեր, 
էլեկտ րո նային աղ բյուր ներ, ձեռ նարկ ներ, 
շատ կար ևոր է, որ ու սու ցիչն իմա նա այն 
չա փա նիշ նե րը, որոն ցով պետք է գնա հա
տի և ընտ րի ու սում նա կան նյու թը: Գնա
հատ ման ընդ հան րա կան չա փա նիշն այն 
է, որ ու սում նա կան նյու թե րը պետք է հա
մա պա տաս խա նեն աշա կերտ նե րի կր թա
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կան մա կար դա կին, տա րի քային առանձ
նա հատ կու թյուն նե րին և այլն ( 2, 266): 

Այդ նպա տա կով մե թո դա կան մի ա
վո րում նե րը ղե կա վար վում են կոնկ րետ 
չա փա նիշ նե րով, որոնք, ինչ պես ցույց են 
տա լիս մեր կող մից կա տար ված ու սում նա
սի րու թյուն նե րը, հետ ևյալն են.

ու սում նա սիր վող նյու թը պետք է ու նե նա. 
• զար գաց նող բնույթ,
• գի տա կան և գործ նա կան նշա նա կու

թյուն,
• ամ բող ջա կա նու թյուն և մի աս նա կա նու

թյուն,
• ստեղ ծա գոր ծա կան բնույթ, վեր լու ծա

կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման հնա
րա վո րու թյուն,

• հա մա պա տաս խա նու թյուն աշա կեր տի 
իրա կան ու սում նա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րին, 

• ան ցած թե մա նե րի հետ կապ: 
Ել նե լով վե րո բե րյա լից՝ մենք դպ րո ցի 

մե թո դա կան մի ա վո րում նե րի հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ ներն ենք հա մա րում հետ ևյա լը.
•  դա սըն թաց նե րի, դա սե րի ձևե րի, դա

սա վանդ ման մե թո դի կայի մշա կում ու 
կա տա րե լա գոր ծում, 

• ուս ման որա կի մշ տա դի տար կում,
•  գի տա մե թո դա կան գոր ծա ռույթ, կր թա

կան գոր ծըն թա ցի գի տա մե թո դա կան 
ապա հո վում (դի դակ տի կա կան, տեխ
նո լո գի ա կան, կա ռա վար չա կան, ծրագ
րային և այլն),

•  հայ տո րո շիչ թես տե րի մշա կում ներ, 
• ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի և սո վո րող

նե րի գի տե լիք նե րի գնա հա տում, 
• փոր ձի փո խա նակ ման կազ մա կեր

պում, առա ջա վոր փոր ձի ներդ րում, 
ման կա վար ժա կան գի տու թյան նվա
ճում նե րի իրա կա նա ցում և այլն: 
Ել նե լով մե թոդ մի ա վո րում նե րի հիմ նա

կան գոր ծա ռույթ նե րից՝ կա րող ենք նշել 

նրանց գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ
ղու թյուն նե րը՝
• առար կա յա կան մե թոդ մի ա վոր ման աշ

խա տանք նե րի պլա նա վո րում,
•  ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 

և մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն, 
• ու սու ցիչ նե րի և սո վո րող նե րի գոր ծու

նե ու թյան ար դյունք նե րի գնա հատ
ման սկզ բունք նե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի 
սահ մա նում,

•  դա սալ սում նե րի, բաց դա սե րի կազ մա
կեր պում և ման կա վար ժա կան լա վա
գույն փոր ձի ներդ րում, 

• ին տեգր ված դա սե րի և նա խագ ծե րի 
իրա կա նա ցում:
 Մե թոդ մի ա վոր ման աշ խա տան քը գնա

հատ վում է ինչ պես մաս նախմ բում՝ հենց 
մաս նախմ բի ան դամ նե րի կող մից, այն
պես էլ դպ րո ցի ման կա վար ժա կան խորհր
դի նիս տում, ընդ որում՝ այդ գնա հատ ման 
հա մար հիմք է հան դի սա նում սո վո րող նե
րի գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմ
տու թյուն նե րի մա կար դա կի վեր լու ծու թյու
նը՝ ըստ նա խորդ ու սում նա կան տար վա 
ըն թա ցիկ, հա մադպ րո ցա կան, տա րած
քային, նա խա րա րու թյան կող մից ան
ցկաց ված ստու գո ղա կան աշ խա տանք
նե րի, ուս տար վա առա ջա դի մու թյան 
ար դյունք նե րի, տես չա կան ստու գում նե րի 
ար դյունք նե րի, իսկ « վեր լու ծու թյուն նե րը և 
գնա հա տում նե րը նա խա տես ված են ու սու
ցիչ նե րի և աշա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
խթան ման հա մար» (4, 236):

 Մե թոդ մի ա վո րու մը հետ ևո ղա կան է ու
սու ցիչ նե րի հե տա զո տա կանս տեղ ծա գոր
ծա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
հար ցում, ընդ որում` հենց ուս տար վա սկզ
բում են հաս տատ վում այն հե տա զո տու
թյան թե մա նե րը, որոնք իրա կա նաց վե լու 
են ողջ տար վա ըն թաց քում ինչ պես ամ
բողջ մե թոդ մի ա վոր ման, այն պես էլ ու սու
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ցիչ նե րից յու րա քան չյու րի կող մից:
 Ու սում նա սի րե լով ու սու ցիչ նե րի մաս

նա գի տա կան մե թո դա կան մի ա վո րում
նե րի գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու
թյուն ներն ար դի դպ րո ցում՝ կա րող ենք 
անել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
•  Ման կա վարժ նե րի մե թո դա կան մի ա

վոր ման գոր ծու նե ու թյունն ան հրա ժեշտ 
է և կար ևոր դեր ու նի առար կայի դա
սա վանդ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյան, առան ձին տեխ
նո լո գի ա նե րին տի րա պե տե լու, ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան խթան
ման, ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան 
իրա վա սու թյան (կոմ պե տեն տու թյան), 
ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան, 
նրա առան ձին տար րե րի յու րաց ման 
հա մար: 

• Մե թո դա կան մի ա վո րում նե րի ար դյու
նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է ան հրա ժեշտ ման կա վար
ժա կան պայ ման նե րի հաշ վառ մամբ 
և ապա հով մամբ, որոնք են՝ ան ցյա լի 
ման կա վար ժա կան փոր ձի վեր լու ծու
թյու նը և դրա հի ման վրա դպ րո ցի 
զար գաց ման մի տում նե րի որո շար կու
մը, դպ րո ցի նկատ մամբ պե տու թյան 
ու հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րի և 
կր թա կան հա մա կար գի կա ռա վար ման 
սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան նպա

տակ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
և այլն:

•  Մե թո դա կան մի ա վո րում նե րի առջև 
դր ված են մի շարք կար ևոր խն դիր ներ, 
որոնց լուծ ման հա մար իրա կա նաց վում 
են տար բեր գոր ծա ռույթ ներ:

•  Վեր ջին նե րից բխում են մե թո դա
կան մի ա վո րում նե րի գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը` մե թոդ
մի ա վոր ման աշ խա տանք նե րի պլա
նա վո րում, ման կա վար ժա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի և մե թոդ նե րի ընտ րու թյուն, 
ու սու ցիչ նե րի ու սո վո րող նե րի գոր ծու
նե ու թյան ար դյունք նե րի գնա հատ ման 
սկզ բունք նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի սահ
մա նում, դա սալ սում նե րի, բաց դա սե րի 
կազ մա կեր պում, ման կա վար ժա կան 
լա վա գույն փոր ձի ներդ րում, ինչ պես 
նաև ին տեգր ված դա սե րի և նա խագ
ծե րի իրա կա նա ցում և այլն: 
Այս պի սով՝ ՀՀ կր թու թյան ոլոր տում 

իրա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի հա մա
տեքս տում մե թո դա կան մի ա վո րում ներն 
ու նեն գոր ծու նե ու թյան այն պի սի հիմ նա
կան ուղ ղու թյուն ներ, որոնք նպաս տում են 
դպ րո ցի զար գաց մա նը, կր թու թյան որա կի 
բարձ րաց մա նը, ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի
տա կան կա յաց մա նը և դպ րո ցի ու սում նա
կան գոր ծըն թա ցի այլ կար ևոր խն դիր նե րի 
ճիշտ ու ար դյու նա վետ լուծ մա նը: 
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Ос нов ные нап рав ле ния де а тель нос ти пред мет ных ме то ди чес ких  
об ье ди не ний в сов ре мен них ус ло ви ях

М. Ара ке лян

 На сов ре мен ном эта пе раз ви тия об щест вав шко лах о су ществ ля ют ся ре фор мы. Для 
ре ше ния за дач ко то рых воз рас та ет роль пред мет ных ме то ди чес ких об ье ди не ний, изу
че ние их ос нов ных нап рав ле ний дея тель нос ти, спо собст ву ю щих эф фек тив ной ра бо те
эт их подст рук ту ри по вы ше нию ква ли фи ка ции учи те лей.

The Main Activity Directions Of Subject Methodological Unions In Modern Conditions
M. Arakelyan

In modern era of multilayer society development, a number of effective reforms are 
implemented in various domains of school enhancement. In the meantime, the crucial role 
of subject methodological unions, the relevant study of the main scope of their multifaceted 
activity directions, and thus needed solutions to diverse school issues are highlighted. In light 
of this, a tangible contribution to the efficient functioning of the mentioned infrastructures 
and the improvement of teachers’ work will be revealed.
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 Сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но
ло ги и, про ни кая во мно гие от рас ли, по рой 
в кор не ме ня ют под хо ды и ме то ди ки пре
по да ва ния и обу че ни я. Не яв ля ет ся иск лю
че ни ем и му зы каль ноте о ре ти чес кое об ра
зо ва ни е. В дан ной стат ье мы поп ро бо ва ли 
сде лать об зор на и бо лее из вест ных прог
рамм в сов ре мен ном му зы каль ноте о ре
ти чес ком об ра зо ва ни и, ко то рые по мо га ют 
уче ни кам, сту ден там, вз рос лым про фес си
о на лам и лю би те лям оп ти ми зи ро вать свой 
учеб ный про цесс и сде лать его бо лее эф
фек тив ным, быст рым, гиб ким и по лез ным.

Ав то ди дак тизм в сов ре мен но моб ра
зо ва ни и

 Нес мот ря на от дель ные при ме ры ин
ди ви ду аль но го обу че ния (му зы каль ноис
пол ни тельс кий и т.д.) сов ре мен ное об ра
зо ва ние (в гло баль ном смыс ле, не толь ко, 
му зы каль но е) прос то про ни за но иде ей ав
то ди дак тиз ма (са мо о бу че ни я) [1]. Сот ни и 
ты ся чи он лайн и ви де о кур сов, сво бод ных 
книг и ин те рак тив ных сред де ла ют са мо о
бу че ние по рой да же дос туп не е, быст рее и 
эф фек тив нее дру гих ме то дов. Кри те ри ем 
эф фек тив нос ти са мо о бу че ния яв ля ет ся де
тер ми низм и об ъек тив ность про цес са обу
че ни я. Му зы каль но те о ре ти чес кое об ра зо
ва ни е, яв ля ясь са мой де тер ми ни ро ван ной 
ветв ью об ще го му зы каль но го об ра зо ва ни я, 
от лич но под хо дит для (и уже в про цес се 
пре об ра зо ва ния до) сов ре мен но го ин фор
ма ци он ноав то ди дак ти чес ко го про цес са.

 Под ход WYSIWYG

WYSIWYG («WhatYouSeeIsWhatYouGet», 
Что ви дишь, то и по лу чишь) – свойст во 
или под ход в раз ра бот ке ин тер фей са вза
и мо дейст вия прог рамм с поль зо ва те лем. В 
прог рам мах и сис те мах, ко то рые ис поль
зу ют свойст во WYSIWYG [2], “со дер жа ние 
отоб ра жа ет ся в про цес се ре дак ти ро ва ния 
и выг ля дит мак си маль но близ ко по хо жим 
на ко неч ный ре зуль тат, ко то рый мо жет 
быть пе чат ным до ку мен том или вебст ра
ни цей”. Под ру го му эти прог рам мы име ну
ют ся “ви зу аль ны ми ре дак то ра ми”.

 Под ход WYSIWYM
WhatYouSeeIsWhatYouMean (То, что ты 

ви дишь, есть то, что ты име ешь в ви ду) 
 яв ля ет ся аль тер на тив ным под хо дом для 
WYSIWYG. В этом слу чае поль зо ва тель 
за да ет толь ко ло ги чес кую ст рук ту ру до
ку мен та и/и ли кон тен та [3]. Внеш ний вид 
или оформ ле ние воз ло же но на дру гих бло
ках сис те мы или во об ще на дру гие сис
те мы/п рог рам мы. Та ким об ра зом, дос ти
га ет ся пол ная сво бо да со дер жа ния от его 
фор мы и оформ ле ни я.

 Нот ные ре дак то ры
 Нот ные ре дак то ра ми яв ля ют ся прог

рам мы, глав ной функ ци ей ко то рых яв ля
ет ся оформ ле ние пе чат но го нот но го текс
та. С на ча ла комп ью тер ной ре во лю ции 
пос то ян но по яв ля лись все но вые и но вые 
нот ные ре дак то ры, не ко то рые из них с 
каж дой вер си ей вк лю ча ли все но вые и 
но вые функ ции и прев ра ща лись в нас то я
щих ком бай нов.

АР ТУР АРУ ТЮ НЯН

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ СОВ РЕ МЕН НЫХ  
КОМП ЬЮ ТЕР НЫХ ПРОГ РАММ В СИС ТЕ МЕ  

МУ ЗЫ КАЛЬ НО-ТЕ О РЕ ТИ ЧЕС КО ГО ОБ РА ЗО ВА НИ Я
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Sibelius7.5

В се год няш нее вре мя стан дар та ми ин
дуст рии яв ля ют ся прог рам мы Avid Sibelius 

[4] и Makemusic Finale [5]. Яв ля ют ся ти пич
ны ми предс та ви те ля ми под хо да WYSIWYG.

К ро ме ба зо вой функ ци о наль нос ти они 
со дер жат ог ром ное ко ли чест во до пол ни
тель ных функ ций (наг ляд ные ди а па зо ны 
инст ру мен тов, рас ши рен ное про иг ры ва
ние пар ти ту ры пу тем подк лю че ния внеш
них вир ту аль ных инст ру мен тов, нот ная за
пись в ре аль ном вре ме ни, ис поль зо ва ние 
от ры вок/ф раг мен тов для быст ро го сох ра
не ния му зы каль ных идей, воз мож ность 

экс пор та во мно жест во фор ма тов, отс ле
жи ва ние ис пол ни тель ных тех ник, пря ма я/
об рат ная транс по зи ци я, ди на ми чес кие 
пар тии итд.).

К ро ме все го это го, в обе их сис те мах 
име ют ся спе ци а ли зи ро ван ные язы ки 
прог рам ми ро ва ни я, с по мощ ью ко то рых 
мож но до ба вить но вые воз мож нос ти или 
рас ши рить име ю щи йе ся.

Finale 2014
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С на шей точ ки зре ни я, эти сис те мы вк
лю ча ют ог ром ное ко ли чест во воз мож нос
тей для обу ча е мо го.

 Нес мот ря на ог ром ную функ ци о наль
ность и дос туп ность ака де ми чес кой ли
цен зи и, эти сис те мы мо гут быть не под ъем

ны ми в фи нан со вомп ла не.
 Бесп лат ной аль тер на ти вой вы ше пе ре

чис лен ным прог рам мам яв ля ет ся прог рам
ма MuseScore [6], в ко то рой пос те пен но 
внед ря ют ся функ ции из вы ше пе ре чис лен
ных ком мер чес ких ана ло гов.

Muse Score2

О чень ин те рес ной сис те мой яв ля ет
ся бесп лат ная и сво бод ная прог рам ма 
Lilypond [7]. Она ре а ли зу ет под ход WYSI
WYM и в пла не ра бо ты прак ти чес ки яв
ля ет ся ана ло гом “Latex”а [15], ко то рая 
ис поль зу ет ся в на уч ной сре де. Lily pond 

яв ля ет ся са мой гиб кой сис те мой из всех 
пе ре чис лен ных в пла не оформ ле ния нот
но го текс та и не тре бу ет ни ка ких до пол ни
тель ных средств для ра бо ты. Су щест ву ет 
обо лоч ка Frescobaldi [8] для об лег че ния 
ра бо ты с Lily pond.

Lily pond с обо лоч кой Frescobaldi
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П рог рам мы для тре ни ров ки с лу ха
 Су щест ву ет це лый класс прог рам ма, 

пред наз на чен ных для тре ни ров ки слу
ха. Вос нов ном они пок ры ва ют стан дарт
ный курс соль фед жи о, но не ко то рые идут 
дальш еи пред ла га ют по рой эк зо ти чес кие 
ме то ды тре ни ров ки слу ха. Все ни же пе ре
чис лен ные прог рам мы  ре а ли зу ют под ход 
WYSIWYG.

 Бесп лат ная и сво бод ная прог рам ма 
GNUSolfege[9] вк лю ча ет в се бя боль шую кол
лек цию уп раж не ний для тре ни ров ки с лу ха:
•  Рас поз на ва ние ме ло ди чес ких и гар мо

ни чес ких ин тер ва лов
• С рав не ние раз ме ров ин тер ва лов
•  Пе ние ин тер ва лов, пред ло жен ный 

комп ью те ром
•  Рас поз на ва ние ак кор дов
•  Пе ние ак кор дов
•  Пе ние раз ных то нов ак кор дов: ба за, 

трет ья сту пень, пя тая сту пень и т.д.
•  Гам мы
•  Раз лич ные дик тан ты (в том чис ле 

ирит ми чес ки е)
•  Ка ден ци и 
• Ин то на ци и
•  Рас поз на ва ние гар мо ни чес ких прог

рес сий

GNUSolfege

 Поль зо ва тель име ет воз мож ность ре
дак ти ро вать су щест ву ю щие уп раж не ния и/ 
или соз да вать но вы е.

П рог рам ма ра бо та ет на опе ра ци он ных 
сис те мах Windows, MacOS иLinux.

П рог рам ма Sebastian [10] пред ла га ет 
сле ду ю щий ряд уп раж не ний для тре ни
ров кис лу ха:
•  Ме ло ди чес кие ин тер ва лы
•  Гар мо ни чес кие ин тер ва лы
•  Гам мы 
• Ак кор ды
• Д ру гие уп раж не ни я

Sebastian

П рог рам ма име ет воз мож ность подк
лю че ния MIDI кла ви а ту ры для ус ко рен но
го вво да от ве тов.

П рог рам ма плат ная (дос туп на бесп лат
ная оз на ко ми тель ная вер си я) и ра бо та ет на 
опе ра ци он ных сис те мах Windows, MacOS 
и Linux.

П рог рам ма Auralia [11] име ет 41 раз ных 
ти пов уп раж не ний для тре ни ров ки слу ха, 
раз де лен ных на 5 групп:
• Ин тер ва лы и гам мы 
• Ак кор ды
•  Ритм
•  Гар мо ния и фор ма
•  Тон име ло ди я
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Auralia4
П рог рам ма плат ная и ра бо та ет на опе

ра ци он ных сис те мах Windows, MacOS и 
iOS.Так же дос туп на и об лач ная вер сия для 
школ иу ни вер си те тов.

П рог рам мы для обу че ни я те о ри и
 Су щест ву ет ог ром ное ко ли чест во прог

рамм и он лайн сер ви сов для обу че ния му
зы каль ной те о ри и. Боль шинст во из них 
вк лю ча ют в се бя курс эле мен тар ной те
о рии му зы ки, а не ко то рые пред ла га ют 
до пол ни тель ные воз мож нос ти. Все ни
же пе ре чис лен ные прог рам мы ре а ли зу ют 
под ход WYSIWYG.

 Бесп лат ная и сво бод ная прог рам ма 
LenMus [12] име ет сле ду ю щие воз мож ност 
и для обу че ния му зы каль ной те о ри и:
•  Рас поз на ва ние и пост ро е ние зна ков 

то наль нос тей иаль те ра ций
•  Пост ро е ние ин тер ва лов
•  Рас поз на ва ние гамм
•  Рас поз на ва ние ак кор дов
•  Рас поз на ва ние ка ден ций
• Ч те ние в раз ныхк лю чах
•  Чит ка с лис та: му зы каль ный текст ге

не ри ру ет ся прог рам мой и ни ког да не 
пов то ря ет ся

LenMus
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Musition4

П рог рам ма так же име ет воз мож нос ти 
для тре ни ров ки слу ха и ра бо та ет на о пе ра
ци он ных сис те мах Windows и MacOS.

П рог рам ма Musition [13] вк лю ча ет в се
бя сот ни уп раж не ний, раз де лен ные на 34 
те мы, та ки е как:
• К лю чи

• З на ки то наль нос тей иаль те ра ци и 
• Ак кор ды 
• Ин вер си и
•  Гам мы
•  Ла ды
•  Ди а па зо ны и транс по зи ци и инст ру

мен тов

П рог рам ма име ет воз мож ность подк
лю че ния MIDI кла ви а ту ры для ус ко рен но
го вво да от ве тов. Дос туп на для опе ра ци
он ных сис тем Windows, MacOSиiOS. Так же 
дос туп на и об лач ная вер сия для школ и 
уни вер си те тов.

 Сайт musictheory.net [14] яв ля ет ся он
лайн учеб ни ком те о рии му зы ки и вк лю ча
ет все бя боль шое ко ли чест во ин фор ма ции 
и уп раж не ний, в том чис ле:
•  Нот ныйс тан

• Д ли тель ность
•  Так ти раз мер
•  Па у зы
• З на ки аль те ра ци и
•  Ритм иметр
•  Гам мы 
• Ин тер ва лы 
• Ак кор ды
•  Гар мо ни чес кие прог рес си и
•  Не а по ли танс кие ак кор ды и т.д.

musictheory.net 
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У чеб ник бесп ла те ни ра бо та ет влю бом 
бра у зе ре, под дер жи ва ю щий ком по нент 
AdobeFlash. Так же дос туп ны два мо биль
ных при ло же ния (TheoryLessons и Tenuto), 
ко то рые плат ны е, не тре бу ют для ра бо ты 
подк лю че ния к ин тер не ту и пред наз на че
ны для опе ра ци он ной сис те мы iOS.

 Зак лю че ни е

 Се год няш ние тех но ло гии поз во ля ют 
обу ча ю ще му по лу чить дос туп к ог ром но му 
ко ли чест ву учеб ных ма те ри а лов, в то же 
вре мя поз во ля ют быть и учит ся где угод
но и ког да угод но.В се э то поз во ля ет быть 
гиб че в кон текс те пла ни ро ва ния вре ме ни 
ис по собст ву ет расп рост ра не нию идей ау
то ди дак тиз ма.

 Биб ли ог ра фи я
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Са мо уч ка
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM
4. http://www.sibelius.com/
5. http://www.finalemusic.com/
6. https://musescore.org/
7. http://www.lilypond.org/
8. http://frescobaldi.org/
9. http://www.gnu.org/software/solfege/
10. https://playsebastian.com/
11. http://www.risingsoftware.com/auralia/
12. http://www.lenmus.org/
13. http://www.risingsoftware.com/musition/
14. http://www.musictheory.net
15. http://www.latexproject.org/

Ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի կիրառումը  
երաժշտատեսական կրթության համակարգում

Ա. Հարությունյան

Հոդվածում վերլուծվում է երաժշտատեսական կրթության համակարգում 
ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի կիրառությունը, որը նպաստում է 
ուսուցման գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը:

Usage of modern computer programs in music theory education
A. Harutyunyan

The possibilities of using modern computer programs in music theory education and the 
improvements in music theory education process are analysed in this article.
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 Հա տուկ գի տա մե թո դա կան գրա կա նու
թյան տվյալ նե րը փաս տում են, որ մար դու 
դր դա պատ ճառ նե րը փոխ վում են կյան քի 
ըն թաց քում [1, 152155, 3, 123126]: Ա ռա
ջին հեր թին ու նե ցած պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րար ման հա մար ա ռա ջա նում են 
ա վե լի կա տա րյալ և նպա տա կային գոր
ծո ղու թյուն ներ ու շար ժում ներ: Մյուս դեպ
քում, ո րոշ պա հանջ մունք ներ ա ռա ջա նում 
են մի այն մար դու զար գաց ման սահ ման
ված աս տի ճա նի վրա: Դրա հետ ևան քով 
փոխ վում է, ը նդ ո րում՝ ան մի ջա կա նո րեն, 
դր դա պատ ճա ռի բո վան դա կու թյու նը, այ
սինքն՝ նրա ի րա կա նաց ման հա մար պա
հանջ վում է ար դեն նոր օբյեկտ:

 Հաս տատ ված է, որ այդ ա մե նի հա մար 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծու նե ու թյան 
ա ռա ջա տար ձևի փոխ վե լը, քա նի որ նոր 
դր դա պատ ճառն ա ռա ջա նում է մի այն ակ
տիվ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, ե րբ 
մարդն ի նչոր գոր ծո ղու թյուն է կա տա րում՝ 
բա վա րա րե լու վա ղուց ու նե ցած պա հանջ
մունք նե րը: Մի այն գոր ծու նե ու թյան մեջ 
մտ նե լու հետ ևան քով օբյեկտ նե րը դառ
նում են այդ գոր ծու նե ու թյան ա ռար կա ներ, 
ո րոնք ու նակ են բա վա րա րե լու ձևա վոր
ված պա հանջ մունք նե րը [1, 152155]: 

Դր դա պատ ճա ռի ձևա վո րու մը սեր տո
րեն կապ ված է պա հանջ մուն քի զար գաց
ման հետ: Տա րի քի հետ փոխ վում է պա
հանջ մունք նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 
ա ռա ջա նում են նոր պա հանջ մունք ներ: 

Ե թե ե րե խայի հա մար վաղ ման կա կան 
տա րի քում մե ծե րի հետ հու զա կանին
տիմ մո տի կու թյու նը, վառ ապ րում նե րի 
ծա րավն ու նե նում են կյան քում կար ևոր 
նշա նա կու թյուն, ա պա նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում ար տա քին աշ խար հի օբյեկտ
նե րի գի տակց ման պա հանջ մուն քը սր վում 
է, ո րն իր բա վա րա րումն է գտ նում խա ղի, 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վետ ձևե րի մեջ, 
ո րոնք տվյալ ե րե խայի մեջ ա ռա ջաց նում 
են մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ [2, 9095]: 
Հենց այս գոր ծու նե ու թյունն էլ նպաս տում 
է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի 
մեջ դր ված նպա տա կին հաս նե լու հնա րա
վո րու թյան զար գաց մա նը: 

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
տվյալ նե րը փաս տում են, որ 67 տա րե
կան ե րե խան ար դեն ու նակ է նա խա պես 
գի տակ ցե լու իր գոր ծու նե ու թյու նը, վեր
ջինս նպա տակ նե րը բա վա րար ձևով ի րա
կա նաց նում է, նրանք լի ո վին կա յուն են այն 
նպա տա կով, որ պես զի սկ սած գոր ծը տա
նեն մինչև վերջ: Նա խադպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խայի դր դա պատ ճառ նե րը սեր
տո րեն կապ ված են խա ղի հետ: Դրանք 
ձևա վոր վում են կյան քի և գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր խմ բե րում մաս նակ ցե լու ար դյուն
քում: Ե րե խայի մոտ հա սա կա կից նե րի 
հետ խա ղի ըն թաց քում ա ռա ջա նում են 
մի մյանց հետ կապ ված նոր հե տաքրք րու
թյուն ներ և նպա տակ ներ: Կախ ված խա ղի 
ըն թաց քում տար վող դե րից՝ ե րե խայի մոտ 

ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ

Բ ՆԱ ԿԱ ՆՈՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄՈՎ  
ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ  
ԴՐ ԴԱ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԻ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ 
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ձևա վոր վում են գոր ծու նե ու թյան և հա ղոր
դակց ման տար բեր դր դա պատ ճառ ներ: 
Դրա հա մար էլ նա խադպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խային բնու թագ րա կան է խա
ղային դր դա պատ ճառ նե րը` որ պես խա ղի 
գոր ծըն թա ցի հան դեպ հե տաքրք րու թյուն, 
և այն, որ ե րե խան ցան կա ցած գոր ծո ղու
թյուն խա ղի մեջ կա րող է ը նդ հա տել: 

 Կյան քի նոր ձևին և դպ րո ցա կան ու
սուց մանն ան ցնե լը, պայ մա նա վոր ված 
դպ րո ցա կա նի վի ճա կով, ճա նա պարհ է 
բա ցում դր դա պատ ճա ռի հե տա գա զար
գաց ման հա մար: Նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի վեր ջում ան ձի բնա կա նոն զար
գաց ման ըն թաց քում ձևա վոր վում է «դպ
րո ցա կա նի ներ քին դիրք» [3, 256263]: 
Հո գե բա նա կան ֆե նո մեն նե րից, ո րոնք 
նկա րագ րում են ե րե խայի հո գե կա նի զար
գաց ման հա տուկ վի ճա կը, հա մար վում են 
սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ նե րի զու
գակ ցում նե րը, ե րբ ու սու ցու մը գլ խա վոր 
ձևով իր կողմն է գրա վում այն՝ որ պես 
լուրջ բո վան դա կա լից գոր ծու նե ու թյուն 
(դա կար ևոր է ի նչ պես ե րե խայի, այն պես 
էլ շր ջա պա տող մարդ կանց հա մար), և ճա
նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ նե րը, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են նոր գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման ձգ տում ներ:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ մեր հե
տա զո տու թյան ա ռջև դր վել է հետ ևյալ 
հիմ նա կան նպա տա կը՝ դպ րո ցա կան նե
րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կերպ ման հա մար ան ձի և մի շարք այլ 
հատ կա նիշ նե րի ժա մա նա կին ձևա վո րում, 
ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի, մե թոդ նե րի և 
դրանց կի րառ ման ման կա վար ժա կան 
պայ ման նե րի ստեղ ծում: 

 Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
պարզ վել է, որ դպ րո ցա կա նի յու րա հա
տուկ դր դա պատ ճառ նե րը բնու թագր վում 

են նաև ու սուց ման սո ցի ա լա կան և ճա նա
չո ղա կան դր դա պատ ճառ նե րի գե րակշռ
մամբ և դպ րո ցա կան տա րի քի հա մար յու
րա հա տուկ խա ղային դր դա պատ ճառ նե րի 
փո խա րին մամբ [4, 168175, 6, 3236]: 

 Տար րա կան դա սա րան նե րում ու սուց
ման հան դեպ սո վո րող նե րի վե րա բեր մուն
քի մա սին նշ վում է հետ ևյալ գա ղա փա րը՝ 
12րդ դա սա րա նում սո վո րող ե րե խա նե րի 
մեջ հս տա կո րեն ար տա հայտ ված է դպ րո
ցի, ու սուց չի, ը նդ հան րա պես ու սուց ման 
հան դեպ դրա կան վե րա բեր մուն քը: 3րդ 
դա սա րա նի սո վո րո ղի մոտ նկատ վում է 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հան դեպ 
դրա կան վե րա բեր մուն քի նվա զում [5, 22
49]:

Չնա յած որ ե րե խա նե րի հիմ նա կան 
մա սը դպ րոց է գա լիս սո վո րե լու մեծ ցան
կու թյամբ, սա կայն ճա նա չո ղա կան ակ տի
վու թյան սահ մա նը տար բեր է: Պարզ վել է, 
որ սո վո րող նե րի մի այն 41 %ն ու նի ճա նա
չո ղա կան ակ տի վու թյան բարձր և մի ջին 
սահ ման, ի սկ 59 %ը դրս ևո րում է ցածր 
և մի ջին սահ ման: Այս ա մե նի պատ ճառ է 
հա մար վում սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա կան 
պա հանջ մունք նե րի տար բեր սահ ման նե
րը: Մեր կող մից ի րա կա նաց ված մաս նա
գի տա կան գի տա մե թո դա կան գրա կա
նու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
փաս տում է, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խայի ճա նա չո ղա կան պա հանջ
մուն քի 2 ձև գո յու թյուն ու նի` [2, 3]
1.  ճա նաչ ման պա հանջ մունք, որ դրս ևոր

վում է ար դեն պատ րաս տի գի տե լիք նե
րի յու րաց ման ձևով,

2.  հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան պա
հանջ մունք` նոր գի տե լիք ներ ստա նա
լու նպա տա կով: 
Ա ռա ջի նը ճա նա չո ղա կան պա հանջ

մուն քի քիչ ակ տիվ ձև է: Դպ րո ցա կան նե
րը, ո րոնց մեջ այն ա ռա ջա նում է, հակ ված 
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են հի շե լու փաս տա ցի նյու թը: Ե րկ րորդն 
ա վե լի ակ տիվ ձև է: Ճա նա չո ղա կան ակ
տի վու թյան այս ձևն ու նե ցող սո վո րող նե րը 
ձգ տում են ի նք նու րույն գտ նել ճիշտ պա
տաս խան նե րը, հե տաքրք րու թյամբ լու ծում 
են ան ծա նոթ ա ռա ջադ րանք նե րը:

 Մեր կող մից կա տա րած դի տար կում նե
րը ցույց են տվել, որ ճա նա չո ղա կան պա
հանջ մուն քի բա վա րար ման ա ռար կա են 
դառ նում տար բեր օբյեկտ նե րը: Սկզ բում 
ու սում նա կան աշ խա տան քի ար դյուն քի 
հան դեպ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջա նում, 
հե տո` բա րեն պաստ պայ ման նե րի ըն թաց
քում ձևա վոր վում է ու սում նաճա նա չո ղա
կան դր դա պատ ճառ` որ պես ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի, բո վան դա կու թյան հան դեպ 
հե տաքրք րու թյուն, և դեռ ա վե լի ո ւշ՝ գի
տե լիք նե րին հաս նե լու ձևե րի հան դեպ հե
տաքրք րու թյուն: 

 Ճա նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ նե
րի դի նա մի կան այն պի սին է, որ կրտ սեր 
դպ րո ցա կան ներն ա ռան ձին ի րա դար
ձու թյուն նե րի և եր ևույթ նե րի հան դեպ ու
նե ցած հե տաքրք րու թյու նից ան ցնում են 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի հե տաքրք րու թյան, 
փոխ կա պակց վա ծու թյան սկզ բուն քին և 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րի հաս
տա տում նե րին: Սա կայն մի շարք մաս նա
գետ նե րի հա վաստ մամբ ճա նա չո ղա կան 
պա հանջ մունք նե րի զար գա ցումն ըն թա
նում է այն ու ղի ով, ո րը կապ ված չէ ու սուց
ման հետ: Դրա հա մար էլ, ի նչ պես նշ վել 
է վե րը, հիմ նա կա նում 3րդ դա սա րա նի 
սո վո րող նե րի մեջ ա ռա ջա նում է ու սուց
ման հան դեպ հե տաքրք րու թյան նվա զում: 
Ե րե խա ներն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե
րով պատ րաստ են ա վե լի բարձր մա կար
դա կով յու րաց նե լու ա վե լի բարդ նյու թեր: 
Սկզբ նա կան ու սու ցու մը մեծ մա սամբ բա
վա րար ծան րա բեռն վա ծու թյուն չի տա
լիս ե րե խայի մտա վոր գոր ծու նե ու թյան, 

ճա նա չո ղա կան պա հանջ մունք նե րի բա
վա րար ման հա մար: Պետք է նշել, որ 
ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյու նը և 
ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյու նը պն
դում են ու սուց ման հան դեպ նոր տի պի 
վե րա բեր մուն քի ստեղծ ման հնա րա վո րու
թյու նը: Օ րի նակ՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան 
հա սա կում գի տե լիք ներ ստա նա լու նոր 
ե ղա նակ նե րի մշա կում: Փոր ձա րա րա կան 
ու սուց ման պայ ման նե րում ու սուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան ժա մա նա կա կից մե
թոդ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ հա ջող վում 
է խու սա փել ու սում նա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի հետ զար գա ցու մից, տար
րա կան ու սուց ման վեր ջում խու սա փել` 
դր դա պատ ճառ նե րից, բա ցի դրա նից՝ 
դր դա պատ ճա ռի զար գաց ման մի շարք 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ կա րող են լի
նել փո խա կերպ ված: 

 Հայտ նի է, որ դր դա պատ ճառ նե րի ժա
մա նա կա կից հե տա զո տու թյուն նե րում մեծ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում դրանց ստո
րա կարգ չա փա նի շին: Ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան ա վե լի գի տակց ված դր դա
պատ ճառ նե րի ստո րա կար գու թյան մեջ 
ա ռա ջին տեղն են գրա վում ի նք նո րոշ ման 
սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ նե րը (հե տա
գա ու սուց ման, աշ խա տան քի, ա պա գայի 
հա մար գի տե լիք նե րի կա րիք և այլն) և 
ի նք նա կա տա րե լա գոր ծու մը (ու զում եմ լի
նել խե լա ցի, ու զում եմ շատ բան ի մա նալ և 
այլն): Ը նդ ո րում՝ 13րդ դա սա րան նե րում 
սո վո րող ա շա կերտ նե րի մեջ նշ ված նե րի 
քա նա կը մե ծա նում է: 

Ե րկ րորդ տե ղում է գտն վում նեղ ան
ձնային դր դա պատ ճառ նե րը, որ տեղ իշ
խող դիրք է գրա վում «ու զում եմ ստա նալ 
լավ թվան շան» դր դա պատ ճա ռը: Սա կայն 
ե րե խա նե րը հա ճախ գնա հա տա կա նի 
ձգ տում են ոչ թե հա նուն ու նե ցած գի տե
լիք նե րի, այլ սե փա կան հե ղի նա կու թյան 
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պահ պան ման և բարձ րաց ման (ու զում եմ 
լի նել ա ռա ջի նը և ա մե նա լա վը): Կապ ված 
սրա հետ՝ ե կել ե նք այն եզ րա հանգ ման, 
որ թվան շա նը ոչ միշտ է հա մար վում դրա
կան դր դա պատ ճառ: Միև նույն ժա մա նակ 
հա ճախ ստիպ ված պետք է բախ վել նրան, 
որ դա սի ժա մա նակ թվան շա նը դառ նում 
է սո վո րող նե րի գոր ծու նե ու թյան ոչ մի ակ 
դր դա պատ ճա ռը: Դրա հա մար էլ ան հրա
ժեշտ է հս տակ տար բե րել «թ վան շան» 
և «գ նա հա տա կան» հաս կա ցու թյուն նե
րը: Գնա հա տա կա նը սո վո րող նե րի ի րա
կան գի տե լիք նե րի և թվան շա նի կապն է, 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի ա ռանձ
նա ցու մը, գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քին վե
րա դառ նա լը, ո րը բե րում է ան հրա ժեշտ 
ար դյունք նե րին, վեր ջին նե րիս և սահ ման
ված չա փանշ վածք նե րի հա րա բե րակ ցու
թյա նը: 

Եր րորդ տե ղը գրա վում են ու սում նա
ճա նա չո ղա կան դր դա պատ ճառ նե րը, ը նդ 
ո րում՝ դր դա պատ ճա ռային գոր ծըն թա ցով 
հա մար վում է ա վե լի ար տա հայտ ված:

Բա ցա սա կան դր դա պատ ճառ նե րը չոր
րորդ տե ղում են, ո րոնց շար քում իշ խում է 
« չեմ ու զում ստա նալ վատ թվան շան» դր
դա պատ ճա ռը:

Պետք է հա վաս տել, որ ոչ բո լոր դր դա
պատ ճառ ներն են միև նույն մա կար դա կով 
գի տակց վում ե րե խայի կող մից: Ը ստ գի
տակց ման մա կար դա կի՝ կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել դր դա պատ ճառ նե րի եր կու խումբ` 
լի ար ժեք գի տակց վող և վատ գի տակց
վող: Ա ռա ջի նը յու րաց վող ներն են, ի նչ պես 
կարգն է, սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյան ար
դյունք նե րը: Ե րկ րոր դը դր դող ներն են կամ 
ի րա կան գոր ծող նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա
նո րեն կապ ված են ե րե խայի ա մե նօ րյա 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ: Ոչ 
միշտ գի տակց վող (հաս կաց վող) դր դա
պատ ճառ նե րը հա մար վում են ի րա կան 

գոր ծող ներ: Ը ստ գոր ծե լու աս տի ճա նի՝ 
ա ռա ջին տե ղում է լավ թվան շան ներ ստա
նա լու դր դա պատ ճա ռը: Ե րկ րորդ տե ղում` 
ե րե խա նե րի ցան կու թյունն է գրել, հաշ վել, 
լու ծել ա ռա ջադ րան քը: Սա կայն այս դր
դա պատ ճառ նե րը ոչ միշտ են ամ բող ջա
կան ձևով գի տակց վում կրտ սեր տա րի քի 
դպ րո ցա կան նե րի կող մից: Ա նհ րա ժեշտ 
է նշել, որ 12 դա սա րա նում սո վո րող դպ
րո ցա կան նե րը տար բեր վում են հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րի ի նք նա կամ զար գաց ման 
ան բա վա րա րու թյամբ, ո րն ար տա հայտ
վում է գոր ծո ղու թյան իմ պուլ սի վու թյամբ, 
աշ խա տան քում ան նշան դժ վա րու թյուն
նե րը հաղ թա հա րե լու ան կա րո ղու թյամբ: 
Կապ ված սրա հետ՝ կրտ սեր դպ րո ցա
կան տա րի քում ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան դր դա պատ ճառ ներն ու նեն մի շարք 
ան լի ար ժե քու թյուն ներ` նրանք ան կա յուն 
են, ան բա վա րար գոր ծող են, վատ հա
ղոր դակց վող են, քիչ գի տակց վող: Դր
դա պատ ճա ռի զար գաց ման գոր ծըն թացն 
ա ռանց սո ցի ա լա կան մի ջամ տու թյան 
ըն թա նում է ի նք նա բուխ, սա կայն սա չի 
նշա նա կում, որ այն միշտ կազ մա վոր վում 
է բա րեն պաստ: Ու սուց ման դր դա պատ
ճառ նե րի ձևա վոր ման հա մար նպա տա
կաուղղ ված աշ խա տանք նե րը պետք է 
նպաս տեն նրան, որ շար ժա ռիթ նե րի ամ
բող ջա կա նու թյու նը կախ ված չլի նի ե րե
խայի մտա վոր զար գաց ման սահ մա նից: 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք փաս տել, որ դր
դա պատ ճա ռի ձևա վոր ման պար տա դիր 
պայ ման է հա մար վում ե րե խայի ան հա
տա կա նու թյան հաշ վա ռու մը, ո րը կազ մա
վոր վում է ոչ մի այն նրա ա ռան ձին կող մե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, այլ նաև 
ե րե խայի տար բեր հատ կու թյուն նե րի հետ 
ի նք նաձև փոխ հա րա բե րու թյու նից:
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Характерестика мотвации учебной деятельности  
нормально развиваюшихся младших школьников

С. Погосян 

В статье расскрывается общая характерестика учебной деятельности нормально 
развиваюшихся младших школьников, представлены формы и содержание игровой, 
позновательной, учебной деятельности.

The description of the motives of the educational process  
of younger schoolchildren with normal development

S. Poghosyan 

The article presents the general description of the educational process of younger school
children with normal development. The forms and contect of the game, recognition and 
educational process have been discussed.
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 ПАР ГЕВ ГЕ ВОР ГЯН  
АР МИ НЕ ГЕ ВОР ГЯН

МЕ ТО ДИ КА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ И  МЕЖП РЕД МЕТ НЫХ  
СВЯ ЗЕЙ В ОБУ ЧЕ НИИ БИ О ЛО ГИ И

 Межп ред мет ные свя зи  вза им ная 
сог ла со ван ность учеб ных прог рамм, 
обус лов лен ная сис те мой на ук и ди
дак ти чес ки ми це ля ми. Ди дак ти чес кие 
прин ци пы на уч нос ти и сис те ма тич нос ти 
зна ний тре бу ют рас по ло же ния в учеб
ном пла не от дель ных учеб ных пред
ме тов та ким об ра зом, что бы изу че ние 
од но го пред ме та мог ло опи рать ся на 
зна ни я, из ла га е мые в дру гих пред ме
тах. Ак ту аль ность ре а ли за ции межп ред
мет ных свя зей в обу че нии обус лов ле на 
сов ре мен ным уров нем раз ви тия на у ки, 
на ко то ром яр ко вы ра же на ин тег ра ция 
об щест вен ных, ес тест вен но на уч ных и 
тех ни чес ких зна ний. Ис хо дя из вы шес
ка зан но го, по жа луй, нет не об хо ди мос ти 
до ка зы вать важ ность межп ред мет ных 
свя зей в про цес се пре по да ва ни я. Они 
спо собст ву ют луч ше му фор ми ро ва нию 
от дель ных по ня тий внут ри от дель ных 
пред ме тов, групп и сис тем, так на зы ва
е мых межп ред мет ных по ня тий, то есть 
та ких, пол ное предс тав ле ние о ко то рых 
не воз мож но дать уча щим ся на уро ках 
ка койли бо од ной дис цип ли ны (по ня тия 
о ст ро е нии ма те ри и, раз лич ных про цес
сах, ви дах энер ги и). При изу че нии лю
бо го школь но го кур са ус та нав ли ва ют ся 
внеш ние и внут рен ние свя зи меж ду те о
ри я ми, за ко на ми, фак та ми (4, 203).

С вязь меж ду учеб ны ми пред ме та ми 
яв ля ет ся преж де все го от ра же ни ем об
ъек тив но су щест ву ю щей свя зи меж ду 
от дель ны ми на у ка ми и свя зи на ук с тех
ни кой, с прак ти чес кой де я тель ност ью 
лю дей.

 Межп ред мет ные свя зи в школь ном 
обу че нии яв ля ют ся конк рет ным вы ра
же ни ем ин тег ра ци он ных про цес сов, 
про ис хо дя щих се год ня в на у ке и в жиз
ни об щест ва. Эти свя зи иг ра ют важ ную 
роль в по вы ше нии прак ти чес кой и на уч
ноте о ре ти чес кой под го тов ки уча щих ся, 
су щест вен ной осо бен ност ью ко то рой 
яв ля ет ся ов ла де ние школь ни ка ми обоб
щен ным ха рак те ром поз на ва тель ной 
де я тель нос ти. Важ ной осо бен ност ью 
сов ре мен ных исс ле до ва ний межп ред
мет ных свя зей яв ля ет ся то, что они расс
мат ри ва ют ся в кон текс те мно го об ра зия 
пе да го ги чес ких сис тем, что ко рен ным 
об ра зом из ме ня ет их ста тус и ди дак ти
чес кие функ ци и.

 Те о ре ти чес кие ос но вы межп ред мет
ных свя зей бы ли за ло же ны в исс ле до
ва ни ях та ких вид ных уче ныхпе да го гов, 
как Ян Амос Ко менс кий (1, 287), К. Д. 
Ушинс кий (7, 255), Н. К. и мно гие дру
ги е.

М. А. Да ни лов, Б. П. Еси пов и др. 
на ря ду с те о ре ти чес ки ми обос но ва ни я
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ми да ли конк рет ные прак ти чес кие ре ко
мен да ции по уг луб ле нию и рас ши ре нию 
вза и мос вя зи учеб ных пред ме тов в шко
ле и спе ци аль ных дис цип лин в ву зе.

К за ру беж ным клас си кам, ак тив
но ра бо тав шим в этой об лас ти, сле
ду ет от нес ти, преж де все го, Джо на 
Лок ка, И. Гер бар та, А. Дис тер ве га, 
Дж. Дью и. В нас то я щее вре мя идеи 
МПС по лу чи ли свое даль ней шее раз
ви тие в ра бо тах М. Н. Бе ру ла вы,  
Г. А. Бе ру ла вы, А. А. Боб ро ва, Г. Г. Гра
на то ва, Н. В. Груз де вой, Д. И. Зве ре ва,  
В. Р. Иль чен ко, Ц. Б. Кац, В. Н. Мак си мо вой,  
А. В. Пет ро ва, С. А. Стар чен ко, Н. Н. 
Туль ки ба е вой, А. В. Усо вой, В. Н. Фе
до ро вой, О. А. Яво ру ка, В. Н. Ян це на и 
дру гих.

О су ществ ле ние межп ред мет ных свя
зей по мо га ет фор ми ро ва нию у уча щих
ся цель но го предс тав ле ния о яв ле ни ях 
при ро ды и вза и мос вя зи меж ду ни ми и 
по э то му де ла ет зна ния прак ти чес ки бо
лее зна чи мы ми и при ме ни мы ми, что по
мо га ет уча щим ся зна ния и уме ни я, ко то
рые они при об ре ли при изу че нии од них 
пред ме тов, ис поль зо вать при изу че нии 
дру гих пред ме тов, да ет воз мож ность 
при ме нять их в конк рет ных си ту а ци ях, 
при расс мот ре нии част ных воп ро сов, 
как в учеб ной, так и во вне у роч ной де
я тель нос ти, в бу ду щей про из водст вен
ной, на уч ной и об щест вен ной жиз ни вы
пуск ни ков сред ней шко лы. 

 Ус та нов ле ние межп ред мет ных свя
зей ос но вы ва ет ся и на фи зи о ло ги чес ких 
дан ных о сис тем нос ти ра бо ты моз га и 
пси хи чес ких функ ций.

«Ч то та кое акт мыш ле ни я?» сп ра ши
вал И. М. Се че нов и от ве чал:  «Э то ряд 

свя зан ных меж ду со бою предс тав ле ний, 
по ня тий, су щест ву ю щий в дан ное вре мя 
в соз на ни и…» Он счи тал, что восп ри я
тие внеш не го ми ра нап рав ле но на вы
яс не ние свя зей и за ви си мос тей меж ду 
пред ме та ми, об ъек тив но су щест ву ю щих 
вне нас. Умст вен ное раз ви тие ре бён ка 
яв ля ет со бой бесп ре рыв ное уг луб ле ние 
и рас ши ре ние предс тав ле ний и по ня тий, 
от ра жа ю щих эти свя зи. Обо га ще ние 
зна ни я ми выд ви га ет на пер вый план за
да чу вос пол не ния про бе лов и при ве де
ния в сис те му по ня тий и предс тав ле ний, 
груп пи ров ку их на ос но ве ру ко во дя щих 
идей. Ос но вой про цес са обу че ния И. М. 
Се че нов счи та ет на коп ле ние жиз нен но
го опы та, сис те ма ти за цию зна ний, уме
ний и на вы ков, их под виж ность. Пос то
ян ный про цесс сис те ма ти за ции но вых 
зна ний со путст ву ет их дроб ле нию и ус
та нов ле нию свя зей меж ду ни ми.

Отк ры тые И. П. Пав ло вым за ко ны 
выс шей нерв ной де я тель нос ти по ка
зы ва ют ус ло вия об ра зо ва ния и раз ру
ше ния ас со ци а ций (в ре мен ных свя зей). 
В ос но ве де я тель нос ти моз га ле жит не 
ха ос слу чай ных вре мен ных свя зей, а их 
сис те ма, ко то рая оп ре де ля ет от но ше ния 
че ло ве ка к внеш не му ми ру и его восп
ри я ти е.

И. П. Пав лов расс мат ри вал ана ли ти
косин те ти чес кую де я тель ность моз га 
как под виж ную сис те му, на хо дя щу ю ся 
в неп ре рыв ном раз ви ти и, из ме не ни и. 
Мозг восп ри ни ма ет мно жест во разд ра
же ний из внеш не го ми ра. «В сё это вст
ре ча ет ся, стал ки ва ет ся и долж но ск ла
ды вать ся и сис те ма ти зи ро вать ся. Пе ред 
на ми, сле до ва тель но,…г ран ди оз ная ди
на ми чес кая сис те ма» В этих сло вах от
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ра зи лось ди а лек ти чес кое по ни ма ние И. 
П. Пав ло вым все общ нос ти свя зей и их 
единст ва с про цес сом дви же ни я.

П рин цип сис тем нос ти в ра бо те моз га 
яв ля ет ся об щим для фи зи о ло ги чес ких и 
пси хи чес ких про цес сов. Сис тем ность и 
ди на мич ность сос тав ля ют цент раль ную 
проб ле му в пси хо ло гии ума. Все пси
хи чес кие функ ци и, от са мых эле мен
тар ных (о щу ще ни е) до выс ших (мыш
ле ни е), об ра зу ют ся по ти пу ус лов ных 
реф лек сов. Ис хо дя из сис тем нос ти ас со
ци а ций, пси хо лог Б. Г. Анан ьев раск рыл 
вза и мо дейст вие ощу ще ний и по ка зал 
их как слож ную сис те му. Сис те ма ощу
ще ний в ко неч ном ито ге обес пе чи ва ет 
‘’ це лост ность чувст вен но го от ра же ния 
че ло ве ком об ъек тив ной дейст ви тель
нос ти, единст во ма те ри аль но го ми ра’’.

 Сис те ма зна ний фор ми ру ет ся на ос
но ве ас со ци а ций. Пси хо лог Ю. А. Са ма
рин по ка зал, что на ча лом вся ких зна ний 
яв ля ют ся ло каль ные (э ле мен тар ноог
ра ни чен ны е) и част но сис тем ные свя зи. 
Пос лед ние предс тав ля ют пер вую сту
пень ор га ни зо ван ных зна ний и яв ля ют
ся собст вен но на ча лом умст вен ной де я
тель нос ти.

 На ба зе част но сис тем ных свя зей 
фор ми ру ет ся внут ри сис тем ные или 
внут рип ред мет ные ас со ци а ци и. Мыс
ли тель ная де я тель ность на уров не внут
ри сис тем ных ас со ци а ций ох ва ты ва ет 
ис поль зо ва ние зна ний по дан но му учеб
но му пред ме ту. Внут ри сис тем ные свя зи 
об ъе ди ня ют со дер жа ние кур са в сис те
му.

 Выс шей сту пен ью ас со ци а ции яв ля
ют ся меж сис тем ные (межп ред мет ны е) 
свя зи. Они вк лю ча ют раз ные сис те мы 

зна ний, уме ний и на вы ков по ря ду смеж
ных пред ме тов. Межп ред мет ные свя зи 
обес пе чи ва ют це лост ность умст вен ной 
де я тель нос ти.

 На сов ре мен ном эта пе в би о ло гии 
так же уси ли ва ет ся вни ма ние к ус та нов
ле нию пос ле до ва тель ных свя зей меж ду 
пре по да ва ни ем би о ло ги и, хи ми и, фи зи
ки, аст ро но мии и фи зи чес кой ге ог ра
фи и. Та кие межп ред мет ные свя зи це
ле со об раз ны на всех эта пах обу че ния 
би о ло ги и.

 На пер вом эта пе (в IV клас се)  при 
изу че нии кур са при ро до ве де ния сле ду
ет уде лить осо бое вни ма ние эле мен тар
ным зна ни ям по фи зи ке и хи ми и, что бы 
обес пе чить про пе дев ти чес кую ес тест
вен но на уч ную ос но ву для бо лее пол но
цен но го ус во е ния школь ни ка ми зна ний 
оп ро цес сах жиз не де я тель нос ти рас те
ний и жи вот ных в пос ле ду ю щих клас сах.

 На вто ром эта пе (в сред них клас сах)  
в про цес се изу че ния би о ло гии рас те ний 
и жи вот ных важ но ус та нав ли вать межп
ред мет ные свя зи би о ло гии с хи ми ей и 
фи зи кой для бо лее уг луб лен но го ос мыс
ле ния школь ни ка ми фи зи о ло ги чес ких и 
эко ло ги чес ких зна ний.

 На трет ьем эта пе (в стар ших клас
сах)  при изу че нии би о ло гии че ло ве ка 
и об щей би о ло гии не об хо ди мо ши ро ко 
ре а ли зо вать зна ния уча щих ся по хи ми и, 
фи зи ке и ге ог ра фи и.

 Межп ред мет ные свя зи вы пол ня ют в 
обу че нии би о ло гии ряд функ ций. Ме то
до ло ги чес кая функ ция вы ра же на в том, 
что толь ко на их ос но ве воз мож но фор
ми ро ва ние у уча щих ся при ро ду, сов ре
мен ных предс тав ле ний о це лост нос ти и 
раз ви тии при ро ды , пос коль ку межп ред
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мет ные свя зи спо собст ву ют от ра же нию 
в обу че нии ме то до ло гии сов ре мен но го 
ес тест воз на ни я, ко то рое раз ви ва ет ся по 
ли нии ин тег ра ции идей и ме то дов с по
зи ций сис тем но го под хо да к поз на нию 
при ро ды. Эта функ ция про яв ля ет ся в 
важ ней ших нап рав ле ни ях усо вер шенст
во ва ния про цес са обу че ни я, ко то рые от
ве ча ют со ци аль ным тре бо ва ни ям раз ви
тия лич нос ти школь ни ка.

1. Межп ред мет ные свя зи, вы ра жая 
ди а лек ти чес кий ме тод поз на ни я, спо
собст ву ют по вы ше нию те о ре ти чес ко го и 
на уч но го уров ня обу че ни я. Ме то до ло ги
чес кая функ ция межп ред мет ных свя зей 
в учеб ном поз на нии зак лю че на в об на
ру же нии единст ва в мно го об ра зии про
цес сов и яв ле ний, изу ча е мых раз ны ми 
учеб ны ми пред ме та ми.

 Межп ред мет ные свя зи вы яв ля ют об
ще е, осо бен ное и еди нич ное в изу че нии 
об ъек тов.

2. Межп ред мет ные свя зи при но сят в 
учеб ное поз на ние ме то до ло ги чес кий ап
па рат сов ре мен ной на у ки. Их осу ществ
ле ние спо собст ву ет при об ще нию школь
ни ков к сис тем но му ме то ду мыш ле ни я. 
Они рас ши ря ют об ласть поз на ни я, вы
де ляя свя зи меж ду эле мен та ми зна ний 
из раз ных учеб ных дис цип лин в ка чест
ве об ъек тов ус во е ни я. Ори ен та ция на 
ус во е ние межп ред мет ных свя зей стал
ки ва ет уча щих ся с ме то до ло ги чес ки ми 
проб ле ма ми пра во мер нос ти пе ре но са 
и син те за зна ний из раз ных на уч ных 
сис тем. Это уси ли ва ет воз дейст вие де
дук ции и ин дук ци и, ана ли за и син те за, 
обоб ще ния и конк ре ти за ции при об щем 
рос те по ис ко вых пу тей поз на ни я.

 Межп ред мет ные свя зи выс ту па ют 

как ме тод де я тель нос ти уче ни ка, раз
ви ва ю щий у не го спо соб ность к син те зу 
зна ний из раз ных пред ме тов, в еди нич
ном ви деть об щее и с по зи ций об ще го 
оце ни вать осо бен но е.

3. Межп ред мет ные свя зи фор ми ру
ют на уч ное ми ро возз ре ние уча щих ся, 
ко то рое выс ту па ет в ка чест ве ме то до ло
ги чес ко го ори ен ти ра в поз на нии и оцен
ке яв ле ний дейст ви тель нос ти. Уча щи е ся 
мо гут по нять роль от дель ных на ук в об
щей сис те ме зна ний о ми ре и ми ра лишь 
в про цес се сис тем но го ос во е ния ос нов 
на ук. Это му спо собст ву ет ос во е ние с 
по мощ ью межп ред мет ных свя зей ми ро
возз рен чес ких идей как уни вер саль ных 
форм зна ни я, в ко то рых вы ра же но и со
дер жа ни е, и спо соб поз на ния ми ра, и от
но ше ние к не му.

4. Межп ред мет ные свя зи обес пе чи
ва ют сис те му в ор га ни за ции пред мет
но го обу че ни я. Они вы пол ня ют свою 
ме то до ло ги чес кую функ цию в пре об ра
зо ва нии про цес са обу че ния тог да, ког да 
идея межп ред мет ных свя зей ис поль зу ет
ся пе да го ги чес ким кол лек ти вом как ре
гу ля тив ная нор ма прак ти ки.

 Межп ред мет ные свя зи по буж да ют 
учи те ля к са мо об ра зо ва ни ю, твор чест ву 
и вза и мо дейст вию с дру ги ми учи те ля ми
п ред мет ни ка ми. Это спо собст ву ет по вы
ше нию пе да го ги чес ко го мас терст ва и 
сп ло че нию пе да го ги чес ко го кол лек ти ва 
в ре жи ме од них за дач обу че ни я.

 Межп ред мет ные свя зи яв ля ют ся важ
ней шим фак то ром со вер шенст во ва ния 
про цес са обу че ния в це лом, на всех его 
уров нях (3, 47).

 Межп ред мет ные свя зи выс ту па ют как 
пот реб ность раз ви ва ю ще го обу че ния 
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сов ре мен ных школь ни ков. Ме то до ло ги
чес кая функ ция межп ред мет ных свя зей 
обес пе чи ва ет ся, ког да они ис поль зу ют ся 
как ме тод сис тем но го ус во е ния зна ний и 
как ме тод со вер шенст во ва ния про цес са 
обу че ния в пред мет ной сис те ме, его ор
га ни за ции в еди ное це ло е.

Об ра зо ва тель ная функ ция межп ред
мет ных свя зей сос то ит в том, что с их 
по мощ ью учи тель би о ло гии фор ми ру
ет та кие ка чест ва зна ний уча щих ся, как 
сис тем ность, глу би на, осоз нан ность, 
гиб кость. Межп ред мет ные свя зи выс
ту па ют как средст во раз ви тия би о ло ги
чес ких по ня тий, спо собст ву ют ус во е нию 
свя зей меж ду ни ми и об щи ми ес тест вен
но на уч ны ми по ня ти я ми. Раз ви ва ю щая 
функ ция межп ред мет ных свя зей оп ре
де ля ет ся их рол ью в раз ви тии сис тем но
го и твор чес ко го мыш ле ния уча щих ся, 
в фор ми ро ва нии их поз на ва тель ной ак
тив нос ти, са мос то я тель нос ти и ин те ре са 
к поз на нию при ро ды. Межп ред мет ные 
свя зи по мо га ют пре о до леть пред мет
ную инерт ность мыш ле ния и рас ши ря ют 
кру го зор уча щих ся.

 Вос пи ты ва ю щая функ ция межп
ред мет ных свя зей вы ра же на в их со
дейст вии всем нап рав ле ни ям вос пи та
ния школь ни ков в обу че нии би о ло ги и, 
Учи тель би о ло ги и, опи ра ясь на свя зи с 
дру ги ми пред ме та ми, ре а ли зу ет комп
лекс ный под ход к вос пи та ни ю. Конст
рук тив ная функ ция межп ред мет ных 
свя зей сос то ит в том, что с их по мощ ью 
учи тель би о ло гии со вер шенст ву ет со
дер жа ние учеб но го ма те ри а ла, ме то ды 
и фор мы ор га ни за ции обу че ни я. Ре а
ли за ция межп ред мет ных свя зей тре бу ет 
сов мест но го пла ни ро ва ния учи те ля ми 

пред ме тов ес тест вен но на уч но го цик ла 
комп лекс ных форм учеб ной и внек ласс
ной ра бо ты, ко то рые пред по ла га ют зна
ния ими учеб ни ков и прог рамм смеж ных 
пред ме тов его ор га ни за ции в еди ное це
ло е.

В тра ди ци он ном де ле нии на ук на гу
ма ни тар ны е, ес тест вен ны е, тех ни чес
ки е, от ра же ны об ъек тив ноп ред мет ные 
от но ше ния меж ду ни ми. Та кое раз де
ле ние зак реп ле но в цик лах учеб ных 
пред ме тов, ко то рые сг руп пи ро ва ны по 
общ нос ти об ъек тов изу че ния – об щест
во, при ро да, труд. При этом воз ни ка ет 
внут ри цик ло вые и меж цик ло вые свя зи, 
сис те ма ти зи ру ю щие зна ния и уме ния 
уча щих ся об щих об ъек тов поз на ни я.

У чеб ные прог рам мы по пред ме там 
ес тест вен но на уч но го цик ла тре бу ют от 
учи те лей дан ных пред ме тов ре ше ния 
об щих учеб новос пи та тель ных за дач:

1. фор ми ро ва ние вер но го предс тав
ле ния о сов ре мен ной на уч ной кар ти не 
ми ра, 

2 фор ми ро ва ние об щеп ред мет ных 
уме ний в тех ви дах де я тель нос ти, ко
то рые яв ля ют ся об щи ми для дан ных 
пред ме тов(у чеб на я, поз на ва тель на я, 
экс пе ри мен таль ноп рак ти чес ка я, рас
чёт ноиз ме ри тель ная и др.).

3. по ли тех ни чес кое об ра зо ва ние и 
тру до вая под го тов ка школь ни ков.

 Дан ные за да чи мо гут быть ре ше ны 
лишь с по мощ ью межп ред мет ных свя
зей, пос коль ку их ре ше ние опи ра ет ся 
на общ ность пред ме тов ес тест вен но на
уч но го цик ла, ко то рые свя за ны об щи ми 
зна ни я ми о при ро де; об щей ме то до ло
ги ей и ме то да ми поз на ния (ди а лек ти
чес кий, сис тем ност рук тур ный ме то ды, 
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фи зи кохи ми чес кий ме то ды наб лю де
ни я, язык тер ми нов, сим во лов, фор мул, 
общ ность еди ниц из ме ре ни я); об щи ми 
комп лек са ми проб лем (ох ра ны при ро
ды, ра ци о наль но го ис поль зо ва ния её 
ре сур сов, ос во е ние кос мо са, ми ро во го 
оке а на, энер ге ти ки и др.); тех ни чес ким 
при ме не ни ем зна ний в сов ре мен ном 
про из водст ве.

П ред ме ты ес тест вен но на уч но го цик
ла вк лю ча ют об щие ме то до ло ги чес ки е, 
фун да мен таль ные на уч ные иде и, за ко
ны и прин ци пы (э во лю ци он но го раз
ви ти я, сох ра не ния ма те рии и энер ги и, 
пе ри о дич нос ти, от но си тель нос ти, при
чин нос ти, сис тем нос ти, сим мет ри и).

 Фи зи ка и хи мия изу ча ет ве щест ва и 
их свойст ва, но об ъек том фи зи ки яв ля
ет ся мо ле ку ляр ный уро вень ст ро е ния 
ве щест ва, а об ъек том хи мии – атом ный. 
Ос нов ная ли ния сис те ма ти за ции учеб но
го ма те ри а ла по фи зи ке и хи мии – вос
соз да ние це лост ной те о рии ст ро е ния 
ве щест ва на ос но ве пе ре хо да от атом
номо ле ку ляр но го уче ния к элект рон ной 
те о ри и. Осу ществ ляя межп ред мет ные 
свя зи « би о ло ги яфи зи кахи ми я», важ но 
убе дить уча щих ся в том, что би о ло ги
чес кая фор ма дви же ния ма те рии предс
тав ля ет со бой бо лее вы со кий уро вень 
её раз ви ти я. Она нес во ди ма к фи зи ко
хи ми чес ким фор мам. В жи вой при ро де 
фи зи кохи ми чес кие про цес сы под чи ня
ют ся би о ло ги чес ким за ко но мер нос тям 
эво лю ци он но го раз ви ти я, единст ва ор
га низ ма и сре ды, вза и мос вя зи ст ро е
ния и функ ци и, про цес сам их нерв ной 
и гу мо раль ной ре гу ля ци и. Вмес те с тем 
не об хо ди мо сфор ми ро вать важ ней шие 
ми ро возз рен чес кие вы во ды о ма те ри

аль ном единст ве ми ра и за ко нах его 
раз ви ти я, о поз на ва е мос ти слож ней ших 
яв ле ний жи вой при ро ды, об ис поль зо ва
нии на уч ных зна ний в пре об ра зу ю щей, 
хо зяйст вен ной де я тель нос ти че ло ве ка.

 Ре а ли за ция межп ред мет ных свя зей 
ста вит за да чу изу че ния де я тель нос ти 
уча щих ся по ус во е нию этих свя зей.

 Воз ни ка ет но вый ком по нент учеб ной 
де я тель нос ти « межп ред мет ный».

Их ана лиз поз во ля ет зак лю чить, что 
в ос но ве вы де ле ния ви дов де я тель нос ти 
как ос но ва ний межп ред мет ных свя зей 
ле жат об щие для родст вен ных на ук ме
то ды (наб лю де ни е, экс пе ри мент) и спе
ци фи чес кие для от дель ных пред мет ных 
об лас тей спо со бы дейст вий, ко то рые 
под вли я ни ем пе ре но са на слож ные дис
цип ли ны транс фор ми ру ют ся в обоб щён
ные уме ния уча щих ся. Об щие дейст вия 
(рас поз нать, раз ли чить, диф фе рен ци
ро вать) соз да ют ба зу для межп ред мет
но го пе ре но са и ге не ра ли за ции уме ний 
в об щеп ред мет ны е.

В слож ных пред ме тах, изу ча ю щих 
об щие об ъек ты, фор ми ру ют ся «г руп по
вы е» уме ни я, ко то рые опи ра ют ся на об
щие ме то ды поз на ния яв ле ний об щест
вен ной жиз ни.

В нут ри цик лов учеб ных пред ме тов 
рож да ют ся « цик ло вы е» уме ни я, в ко то
рых на и бо лее тес но пе реп ле та ют ся об
щие на уч ные зна ни я, по ня ти я, ме то ды 
их до бы ва ния и вы ра же ни я(3, 58).

Ис поль зо ва ние межп ред мет ных свя
зей  од на из на и бо лее слож ных ме то
ди чес ких за дач учи те ля би о ло ги и. Она 
тре бу ет зна ний со дер жа ния прог рамм и 
учеб ни ков по дру гим пред ме там. Ре а ли
за ция межп ред мет ных свя зей в прак ти
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ке обу че ния пред по ла га ет сот руд ни чест
во учи те ля би о ло гии с учи те ля ми хи ми и, 
фи зи ки, ге ог ра фи и; по се ще ния отк ры
тых уро ков, сов мест но го пла ни ро ва ния 
уро ков и т.д. Учи тель би о ло гии с уче том 
об щеш коль но го пла на учеб номе то ди
чес кой ра бо ты раз ра ба ты ва ет ин ди ви
ду аль ный план ре а ли за ции межп ред
мет ных свя зей в би о ло ги чес ких кур сах. 
Ме то ди ка твор чес кой ра бо ты учи те ля 
вк лю ча ет ряд эта пов:

 1) изу че ние раз де ла « Межп ред мет ные 
свя зи» по каж до му би о ло ги чес ко му кур
су и опор ных тем из прог рамм и учеб ни
ков дру гих пред ме тов, чте ние до пол ни
тель ной на уч ной, на уч нопо пу ляр ной и 
ме то ди чес кой ли те ра ту ры;

 2) по у роч ное пла ни ро ва ние межп
ред мет ных свя зей с ис поль зо ва ни ем 
кур со вых и те ма ти чес ких пла нов;

 3) раз ра бот ка средств и ме то ди чес
ких при е мов ре а ли за ции межп ред мет
ных свя зей на конк рет ных уро ках;

 4) раз ра бот ка ме то ди ки под го тов ки и 
про ве де ния комп лекс ных форм ор га ни
за ции обу че ни я;

 5) раз ра бот ка при е мов конт ро ля 
и оцен ки ре зуль та тов осу ществ ле ния 
межп ред мет ных свя зей в обу че ни и.

 Со дер жа ни е, об ъем, вре мя и спо со бы 
ис поль зо ва ния зна ний из дру гих пред
ме тов мож но оп ре де лить толь ко на ос но
ве пла ни ро ва ни я. Для это го не об хо ди мо 
тща тель ное изу че ние ре ко мен да ций, 
дан ных учеб ны ми прог рам ма ми в раз де
лах « Межп ред мет ные свя зи» по каж дой 
учеб ной те ме кур са, а так же изу че ние 
учеб ных пла нов и ма те ри а ла учеб ни ков 
смеж ных пред ме тов.

В прак ти ке обу че ния сло жи лись че

ты ре ос нов ных спо со ба пла ни ро ва ния 
межп ред мет ных свя зей   се те во е, кур со
во е, те ма ти чес кое и по у роч но е.

 Се те вое пла ни ро ва ни е.
О но осу ществ ля ет ся за ву чем или 

пред се да те лем ме то ди чес кой или пред
мет ной ко мис сии по оп ре де лен но му 
цик лу, груп пе пред ме тов. Се те вое пла
ни ро ва ние име ет фор му гра фи ка или 
пла накар ты, ко то рые вы яв ля ют ос нов
ные свя зи раз ных учеб ных тем смеж
ных кур сов, по ка зы ва ют уз ло вые те мы 
с на и боль шим чис лом свя зей с дру ги ми 
пред ме та ми.

 Се те вой гра фик предс тав ля ет со бой 
мо дель учеб но го про цес са, ко то рая от
ра жа ет со дер жа ние и об ъем учеб ной де
я тель нос ти уча щих ся в оп ре де лен ные 
от рез ки вре ме ни и с уче том межп ред
мет ных свя зей.

 Та кая мо дель наг ляд но по ка зы ва ет 
ло ги ку пост ро е ния смеж ных учеб ных 
пред ме тов, их вза и мос вя зи, на и бо лее 
важ ны е, уз ло вые те мы, вре мен ные свя
зи в изу че нии за ви ся щих друг от дру га 
воп ро сов и т.п. Мо дель в ви де се те во го 
гра фи ка яв ля ет ся важ ным средст вом уп
рав ле ния учеб ным про цес сом. На ее ос
но ве ру ко во ди те ли шко лы мо гут внес ти 
кор рек ти вы в рас пи са ни е, про конт ро ли
ро вать сво ев ре мен ность про хож де ния 
осо бо важ ных учеб ных тем.

 Се те вое пла ни ро ва ние да ет об щую 
кан ву межп ред мет ных свя зей в цик ле 
учеб ных пред ме тов, но не дос та точ но 
ор га ни зу ет ак тив ную поз на ва тель ную 
де я тель ность уча щих ся. Не об хо ди мо 
пла ни ро ва ние ме то дов и форм ор га
ни за ции обу че ния при осу ществ ле нии 
межп ред мет ных свя зей. Это му спо собст
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ву ют дру гие спо со бы пла ни ро ва ни я.
 Кур со вое пла ни ро ва ни е.
П ла ни ро ва ние межп ред мет ных свя

зей внут ри учеб но го кур са мо жет осу
ществ лять ся учи те лем или ме то дис том. 
При этом мо гут су щест во вать раз ные 
под хо ды к ана ли зу межп ред мет ных свя
зей. На и бо лее расп рост ра нён те ма ти чес
кий под ход, т.е. на пос ле до ва тель ный 
ана лиз межп ред мет ных свя зей от од ной 
учеб ной те мы к дру гой.

 Межп ред мет ные свя зи ре ко мен ду ет
ся ис поль зо вать в со че та нии с внут ри 
пред мет ны ми свя зя ми. На ли чие кур со
во го пла на поз во ля ет учи те лю за ра нее 
изу чить не об хо ди мое для каж дой пос
ле ду ю щей учеб ной те мы со дер жа ние 
смеж ных кур сов, вов ре мя дать уча щим ся 
до маш ние за да ния на пов то ре ние опор
ных зна ний из дру гих пред ме тов. При 
ис поль зо ва нии кур со во го пла на воз мож
но за ра нее сп ла ни ро вать кон суль та ции 
и по се ще ния уро ков учи те лей дру гих 
пред ме тов, по доб рать не об хо ди мую ме
то ди чес кую ли те ра ту ру по межп ред мет
ным свя зям в каж дой учеб ной те ме.

 На ос но ве кур со во го пла ни ро ва ния 
не об хо ди мо про вес ти те ма ти чес кое пла
ни ро ва ние межп ред мет ных свя зей, осо
бен но в уз ло вых учеб ных це лях.

 Те ма ти чес кое пла ни ро ва ни е.
В те ма ти чес ком пла не долж на быть 

от ра же на ло ги чес кая ст рук ту ра учеб но
го ма те ри а ла уро ков, опор ные зна ния из 
дру гих кур сов и перс пек тив ные свя зи. 
Сос тав ляя те ма ти чес кий план, учи тель 
наг ляд но ви дит, для че го, с ка кой поз
на ва тель ной цел ью на от дель ных уро ках 
не об хо ди мо ис поль зо вать те или иные 
за да ния из дру гих кур сов:

в од них слу ча ях соз да ет ся опо ра для 
вве де ния но вых по ня тий,

в дру гих об ъяс ня ют ся при чин нос
ледст вен ные свя зи в изу ча е мых яв ле ни
ях,

в трет ьих конк ре ти зи ру ют ся об щие 
идеи или до ка зы ва ют ся вы во ды, но вые 
те о ре ти чес кие по ло же ния и т.п.

В за ви си мос ти от поз на ва тель ных 
це лей ис поль зо ва ния межп ред мет ных 
свя зей от би ра ют ся ме то ды и при е мы их 
осу ществ ле ни я, фор му ли ру ют ся воп ро
сы и за да ния для уча щих ся.

 Дан ная фор ма мо жет быть из ме не на 
учи те лем в за ви си мос ти от конк рет ных 
ус ло вий ус та нов ле ния межп ред мет ных 
свя зей в обу че ни и. Та кое пла ни ро ва ние 
соз да ёт у учи те ля об щее предс тав ле ние 
о том, ка кие зна ния и из ка ких пред ме
тов не об хо ди мо уча щим ся пов то рить к 
каж до му уро ку, ка кие по ня тия и зна ния 
из дру гих пред ме тов сле ду ет прив лечь к 
раск ры тию ос нов ных по ня тий учеб ной 
те мы и ка кие ми ро возз рен чес кие идеи 
бу дут раз ви вать ся на ос но ве межп ред
мет ных свя зей. Зна ния из раз ных пред
ме тов по мо га ют под нять обоб ще ние 
учеб но го ма те ри а ла те мы на ми ро возз
рен чес кий уро вень.

 Та кое пла ни ро ва ние учи ты ва ет мно
го об ра зие ви дов межп ред мет ных свя зей 
и поз во ля ет вы де лить ос нов ные нап рав
ле ния ак ти ви за ции поз на ва тель ной де я
тель нос ти уча щих ся в про цес се изу че ния 
учеб ной те мы. В це лях эф фек тив ной ор
га ни за ции учеб нопоз на ва тель ной де я
тель нос ти уче ни ков по осу ществ ле нию 
межп ред мет ных свя зей по лез но сп ла ни
ро вать их сис те му на каж дом уро ке учеб
ной те мы.
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 По у роч ное пла ни ро ва ни е.
 Конк ре ти за ция ис поль зо ва ния межп

ред мет ных свя зей в про цес се обу че ния 
дос ти га ет ся с по мощ ью по у роч но го пла
ни ро ва ни я. По у роч ный планраз ра бот ка 
по ка зы ва ет, ког да, на ка ком эта пе уро
ка и как, ка ки ми спо со ба ми вк лю ча ют ся 
зна ния из дру гих кур сов в изу че ние но
во го или зак реп ле ние учеб но го ма те ри
а ла. Осо бен но не об хо ди ма тща тель ная 
раз ра бот ка обоб ща ю ще го уро ка с межп
ред мет ны ми свя зя ми. Вы де ле ние та ких 
уро ков про из во дит ся на ос но ве те ма ти
чес ко го пла ни ро ва ни я.

 Сос тав ляя по у роч ные пла ны, учи те
лю важ но знать, что уча щи е ся уже ос
во и ли из не об хо ди мых опор ных зна ний 
на уро ках по дру гим пред ме там, сог ла
со вать с учи те ля ми смеж ных пред ме тов 
пос та нов ку воп ро сов и за да ний, что бы 
из бе жать дуб ли ро ва ния и дос тиг нуть 
раз ви тия об щих идей и по ня тий, их уг
луб ле ние и обо га ще ни я. Это му по мо га ет 
по се ще ние уро ков и изу че ние сос тав
ля е мых кол ле га ми пла нов ре а ли за ции 
межп ред мет ных свя зей.

П ла ны мо гут быть об суж де ны на ме
то ди чес ких ко мис си ях по цик лам пред
ме тов, сог ла со ва ны с за ву чем шко лы. 
Об суж де ние пла нов поз во ля ет пре дуп
ре дить ошиб ки в ис поль зо ва нии зна ний 
из дру гих пред ме тов, уст ра нить не точ
нос ти в фор му ли ров ке воп ро сов, в трак
тов ке по ня тий смеж ных кур сов, оп ре
де лить еди ные под хо ды в об ъяс не нии 
сущ нос ти изу ча е мых про цес сов и яв ле
ний, изб рать на и бо лее ра ци о наль ные 
ме то ды обу че ни я.

 Та ким об ра зом, пла ни ро ва ние сос тав
ля ет не об хо ди мое и су щест вен ное зве

но под го тов ки учи те ля к эф фек тив но му 
осу ществ ле нию межп ред мет ных свя зей 
и яв ля ет ся од ним из средств их ре а ли
за ции в прак ти ке обу че ния школь ни ков. 
Од ним из пу тей ре а ли за ции межп ред
мет ных свя зей в сов ре мен ной шко ле яв
ля ет ся ин тег ра ция зна ний. К со жа ле нию 
это важ ней шая пе да го ги чес кая проб ле
ма поп реж не му ос та ет ся не ре шен ной. 
Мно гоп ред мет ность учеб но го пла на. 
сла бая свя зан ность на уч ных дис кур сов, 
дос тав лен ных в со дер жа нии учеб ных 
пред ме тов, раз рыв меж ду зна ни ем и 
лич ност ью обу ча е мо го и дру гие при чи ны 
ве дут к фраг мен тар нос ти об ра зо ва ни я. 
Ак ту а ли за ция ин тег ра тив но го под хо да к 
обу че нию би о ло гии обус лов ле на и сок
ра ще ни ем об ъе ма изу че ния это го важ
но го пред ме та. Как пе да го ги чес кий фе
но мен ин тег ра ция про яв ля ет ся во всех 
ком по нен тах об ра зо ва тель ных сис тем; 
от соз да ния учеб но го за ве де ния ин тег
ри ро ван но го ти па до ин тег ри ро ван но го 
уро ка. Ин тег ри ро ван ный урок это осо
бый тип уро ка, об ъе ди ня ю ще го в се бе 
обу че ние од нов ре мен но по нес коль ким 
дис цип ли нам при изу че нии од но го по ня
ти я, те мы или яв ле ни я.Д ля ре а ли за ции 
вы ше наз ван ных под хо дов и форм ор
га ни за ции обу че ния соз да ют ся ин тег ра
тив ные учеб ные прог рам мы, на ос но ве 
ко то рых и про во дят ся ин тег ри ро ван ные 
уро ки. Дру гим пу тем ре а ли за ции межп
ред мет ных свя зей яв ля ет ся соз да ние 
по лип ред мет ных це лост ных те ма ти чес
ких еди ниц. Нап ри мер, те ма ‘’ Ды ха ни е‘’. 
Пред мет ная ба за; ге ог ра фи я, би о ло ги я, 
эко ло ги я, ес тест воз на ни е. Цель ин
тег ри ро ван ной те ма ти чес кой еди ни цы 
‘’ Ды ха ни е‘’ раз вить у уча щих ся идею 
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це лост нос ти су щест ву ю щих на Зем ле 
при род ных яв ле ний ,оз на ко мить с ды
ха ни ем как неп ре рыв ным про цес сом, 
свойст вен ным всем жи вым ор га низ мам, 
предс тав ля ю щим со бой отк ры тую сис
те му где про ис хо дит га зо об мен меж ду 
ор га низ мом и ок ру жа ю щей сре дой. Не
об хо ди мо, что бы уча щи е ся оз на ко ми
лись с те ми сос тав ля ю щи ми ок ру жа ю
щей сре ды, ко то рые не пос редст вен но 
свя за ны с ды ха ни ем, и что бы зна ли, чем 
обус лов ле но то, что на Зем ле жизнь су
щест ву ет бла го да ря ат мос фе ре. Уча щи
е ся долж ны знать, что ат мос фе ра Зем ли 
име ет би о ген ное про ис хож де ни е, то есть 
су щест ву ю щий в ней кис ло род про из во
дит ся толь ко в ре зуль та те фо то син те за 
зе ле ных рас те ний. Сос тав ат мос фе ры 
не пос редст вен но вли я ет на ды ха ние ор
га низ мов и ее заг ряз не ние не мо жет не 
иметь не га тив ных вли я ний на жиз не де я
тель ность жи вых ор га низ мов. Уча щи е ся 
оз на ко мят ся с ды ха ни ем рас те ний и жи
вот ных, с их ор га на ми ды ха ни я, пу тя ми 
вы во да из ор га низ ма про дук тов об ме на 
ве ществ. И, на ко нец, уча щи е ся пой мут 
смысл не ко то рых из вест ных по го во рок, 
как, нап ри мер ’’ не об хо дим как воз дух’’ 
и так да ле е. В школь ной прог рам ме по 
кур су « Че ло век и его здо ров ье» ре ко
мен до ва но со че тать внут рип ред мет
ные и межп ред мет ные свя зи. Свя зи с 
пред шест ву ю щи ми кур са ми би о ло гии 
не об хо ди мы для раз ви тия об ще би о ло
ги чес ких по ня тий о ст ро е нии и функ
ци ях клет ки, о сис те мах ор га нов, об их 
эво лю ци и, о реф лек тор ной ре гу ля ции 
функ ций, о це лост нос ти ор га низ ма, о 
его свя зях с ус ло ви я ми внеш ней сре ды. 
Од на ко не об хо ди мо учи ты вать спе ци

фи ку дан но го пред ме та при ре а ли за
ции межп ред мет ных свя зей. Ме то ди ка 
ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей при 
изу че нии ана то ми и, фи зи о ло гии и ги ги
е ны че ло ве ка зак лю че на преж де все го 
в соз да нии и ре ше нии проб лем ных воп
ро сов, в ре ше нии поз на ва тель ных за
дач. При ве дем конк рет ный при мер по 
ре а ли за ции межп ред мет ных свя зей на 
уро ках ана то ми и, фи зи о ло гии и ги ги е ны 
че ло ве ка. На уро ке «В нут рен няя сре да 
ор га низ ма и ее от но си тель ное пос то
янст во» уча щи е ся ре ша ют проб лем ные 
воп ро сы межп ред мет но го ха рак те ра. 
Нап ри мер: « Мож но ли вво дить в кровь 
во ду, ес ли из вест но, что плаз ма кро ви 
со дер жит око ло 80% во ды?» Для от ве та 
на этот воп рос мож но про де монст ри ро
вать опыт с бру соч ка ми кар то фе ля. Три 
оди на ко вых по раз ме ру бру соч ка кар то
фе ля по ме ща ют: 1) в дис тил ли ро ван ную 
во ду; 2) в 0,9%ный раст вор по ва рен ной 
со ли; 3) в 10%ный раст вор по ва рен ной 
со ли. Че рез не ко то рое вре мя уча щи е ся 
от ме ча ют, что раз ме ры бру соч ков из
ме ни лись в пер вом и трет ьем со су дах, 
а во вто ром  из ме не ний не про и зош ло. 
Опи ра ясь на зна ния по хи мии о кон цент
ра ции раст во ров со лей и по фи зи ке о 
диф фу зии жид кос тей, уча щи е ся де ла ют 
пра виль ный вы вод о том, что во да пе
ре ме ща ет ся в сто ро ну боль шей кон цент
ра ции со лей: в пер вом слу чае в клет ки 
кар то фе ля, так как в их ци топ лаз ме 
кон цент ра ция со ли вы ше, чем в дис тил
ли ро ван ной во де, и ку со чек кар то фе ля 
раз бу ха ет; в трет ьем слу чае  из кле ток 
кар то фе ля в со ле ный раст вор, и ку со чек 
кар то фе ля смор щи ва ет ся, от да вая во ду; 
во вто ром слу чае  кон цент ра ция со ли 
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ока зы ва ет ся оди на ко вой в ци топ лаз ме 
кле ток и в ок ру жа ю щей сре де и пе ре
ме ще ния во ды не про ис хо дит, ку со чек 
кар то фе ля не из ме ня ет ся. По ана ло гии 
с дан ны ми ре зуль та та ми опы та уча щи е
ся об ъяс ня ют, по че му нель зя вво дить в 
кровь во ду. Это при ве дет к раз ру ше нию 
эрит ро ци тов изза пос туп ле ния в них во
ды. Ре шая по доб ные за да чи уча щи е ся 
со вер ша ют слож ные поз на ва тель ные и 
рас чет ные дейст ви я, в ре зуль та те че го 
про ис хо дит: 

о соз на ние сущ нос ти межп ред мет ной 
за да чи, по ни ма ние не об хо ди мос ти при
ме не ния зна ний из дру гих пред ме тов; 

от бор и ак ту а ли за ция нуж ных зна ний 
из дру гих пред ме тов; 

их пе ре нос в но вую си ту а ци ю, со пос
тав ле ние зна ний из смеж ных пред ме тов; 

син тез зна ний, ус та нов ле ние сов мес
ти мос ти по ня тий, еди ниц из ме ре ни я, 
рас чет ных дейст вий, их вы пол не ни е; 

 по лу че ние ре зуль та та, обоб ще ние в 
вы во дах, зак реп ле ние по ня тий. 

За бо та о пост ро е нии со дер жа ния 
еди но го кур са би о ло ги и, уси ле ние его 
внут рен них свя зей не при ни жа ют зна че
ния его вза и мос вя зи с дру ги ми учеб ны
ми пред ме та ми. Межп ред мет ные свя зи в 
обу че нии расс мат ри ва ют ся как ди дак ти
чес кий прин цип и как ус ло ви е, ох ва ты
вая це ли и за да чи, со дер жа ни е, ме то ды, 
средст ва и фор мы обу че ния раз лич ным 
учеб ным пред ме там.

 Межп ред мет ные свя зи поз во ля ют 
выч ле нить глав ные эле мен ты со дер жа
ния об ра зо ва ни я, пре дус мот реть раз ви
тие сис те мо об ра зу ю щих идей, по ня тий, 
об ще на уч ных при е мов учеб ной де я тель
нос ти, воз мож нос ти комп лекс но го при

ме не ния зна ний из раз лич ных пред ме
тов в тру до вой де я тель нос ти уча щих ся.

 Межп ред мет ные свя зи вли я ют на 
сос тав и ст рук ту ру учеб ных пред ме тов. 
Каж дый учеб ный пред мет яв ля ет ся ис
точ ни ком тех или иных ви дов межп ред
мет ных свя зей. По э то му воз мож но вы
де лить те свя зи, ко то рые учи ты ва ют ся 
в со дер жа нии би о ло ги и, и, на о бо рот, 
 иду щие от би о ло гии в дру гие учеб
ные пред ме ты. Фор ми ро ва ние об щей 
сис те мы зна ний уча щих ся о ре аль ном 
ми ре, от ра жа ю щих вза и мос вя зи раз
лич ных форм дви же ния ма те рии  од на 
из ос нов ных об ра зо ва тель ных функ ций 
межп ред мет ных свя зей. Фор ми ро ва
ние цель но го на уч но го ми ро возз ре ния 
тре бу ет обя за тель но го уче та межп ред
мет ных свя зей. Комп лекс ный под ход 
в вос пи та нии уси лил вос пи та тель ные 
функ ции межп ред мет ных свя зей кур са 
би о ло ги и, со дейст вуя тем са мым раск
ры тию единст ва при ро ды  об щест ва 
 че ло ве ка. В этих ус ло ви ях ук реп ля ют
ся свя зи би о ло гии как с пред ме та ми ес
тест вен но на уч но го, так и гу ма ни тар но
го цик ла; улуч ша ют ся на вы ки пе ре но са 
зна ний, их при ме не ние и раз нос то рон
нее ос мыс ле ни е.

 Та ким об ра зом, межп ред мет ность  
это прин цип обу че ни я, ко то рый вли я ет 
на от бор и ст рук ту ру учеб но го ма те ри
а ла це ло го ря да пред ме тов, уси ли вая 
сис тем ность зна ний уча щих ся, ак ти ви
зи ру ет ме то ды обу че ни я, ори ен ти ру ет на 
при ме не ние комп лекс ных форм ор га ни
за ции обу че ни я, обес пе чи вая единст во 
учеб новос пи та тель но го про цес са. 

Ре а ли за ция идеи межп ред мет ных 
свя зей в пе да го ги ке и ме то ди ке пре по да
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ва ния тес но свя за на с ме то до ло ги чес ки
ми возз ре ни я ми пе да го гов на проб ле му 
син те за и ана ли за на уч но го зна ния как 
конк рет но го вы ра же ния диф фе рен ци
а ции на ук. Те о ре ти чес кое и прак ти чес
кое ре ше ние этой проб ле мы из ме ня лось 
в со от ветст вии с раз ви ти ем об щест ва, 
его со ци аль ным за ка зам пе да го ги чес кой 
на у ке и шко ле. Ут верж де ние и уп роч не
ние пред мет ной сис те мы пре по да ва ния 
в сов ре мен ной шко ле не раз рыв но свя
за но с раз ви ти ем идеи межп ред мет ных 
свя зей.

 Вы яв ле ние и пос ле ду ю щее осу ществ
ле ние не об хо ди мых и важ ных для раск
ры тия ве ду щих по ло же ний учеб ных тем 
межп ред мет ных свя зей поз во ля ет:

с ни зить ве ро ят ность суб ъек тив но го 
под хо да в оп ре де ле нии межп ред мет ной 
ем кос ти учеб ных тем,

 сос ре до то чить вни ма ние учи те лей 
и уча щих ся на уз ло вых ас пек тах учеб
ных пред ме тов, ко то рые иг ра ют важ ную 
роль в раск ры тии ве ду щих идей на ук, 

о су ществ лять по э тап ную ор га ни за
цию ра бо ты по ус та нов ле нию межп
ред мет ных свя зей, пос то ян но ус лож няя 
поз на ва тель ные за да чи, рас ши ряя по ле 
дейст вия твор чес кой ини ци а ти вы и поз
на ва тель ной са мо де я тель нос ти школь

ни ков, при ме няя все мно го об ра зие ди
дак ти чес ких средств для эф фек тив но го 
осу ществ ле ния мно гос то рон них межп
ред мет ных свя зей,

 фор ми ро вать поз на ва тель ные ин те
ре сы уча щих ся средст ва ми са мых раз
лич ных учеб ных пред ме тов в их ор га ни
чес ком единст ве, 

о су ществ лять твор чес кое сот руд ни
чест во меж ду учи те ля ми и уча щи ми ся.

и зу чать важ ней шие ми ро возз рен чес
кие проб ле мы и воп ро сы сов ре мен нос ти 
средст ва ми раз лич ных пред ме тов и на ук 
в свя зи с жизн ью.

 Даль ней шее улуч ше ние сис те мы 
мно гос то рон них межп ред мет ных свя
зей пред по ла га ет и даль ней шее со вер
шенст во ва ние пу тей их ре а ли за ци и:

п ла ни ро ва ние этой ра бо ты в шко ле,
 ко ор ди на цию де я тель нос ти всех 

участ ни ков пе да го ги чес ко го про цес са; 
эф фек тив ное ис поль зо ва ние межп

ред мет ных (комп лекс ных) се ми на ров, 
экс кур сий, кон фе рен ций, рас ши ре ние 
прак ти ки сд во ен ных уро ков, на ко то рых 
мо гут ре шать ся уз ло вые ми ро возз рен
чес кие проб ле мы средст ва ми раз лич ных 
учеб ных пред ме тов и на ук од нов ре мен
но, с учас ти ем двух или нес коль ких учи
те лей.
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 Կեն սա բա նու թյան դա սա վանդ ման ըն թաց քում  
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի իրա կա նաց ման մե թո դի կան

Պ. Գևոր գյան, Ա. Գևոր գյան

 Հոդ վա ծում մի շարք կար ևոր աղ բյուր նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի հի ման վրա լու
սա բան վում են մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի էու թյան և նրանց նշա նա կու թյան հար ցը 
ինչ պես ժա մա նա կա կից դպ րո ցում ու սուց ման գոր ծըն թա ցի օպ տի մա լաց ման, այն պես 
էլ սո վո րող նե րի մեջ աշ խար հի ամ բող ջա կան պատ կե րի ձևա վոր ման գոր ծում: Վեր
լուծ վում են այդ կա պե րի գոր ծա ռույթ նե րը, ար վում են ընդ հա նուր եզ րա կա ցու թյուն ներ 
ինչ պես մի ջա ռար կա յա կան, այն պես էլ նե րա ռար կա յա կան կա պե րի իրա կա նաց ման 
ար դյունք նե րով: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ամ բող ջա կան թե մա տիկ մի ա վոր նե րի ստեղծ
մա նը ու ին տեգր ված դա սե րին՝ որ պես դա սա վանդ ման ըն թաց քում մի ջա ռար կա յա կան 
կա պե րի իրա կա նաց ման կար ևոր մի ջոց նե րի. բեր վում են կոնկ րետ օրի նակ ներ:

Realization of interdisciplinary connections methodology in teaching Biology
P. Gevorgyan, A. Gevorgyan

The article touches upon some key issues on the nature and importance of interdisci
plinary connections not only in the teaching process improvement in schools but also in the 
scope of the students. We’ve analyzed the factors of the mentioned connections and came 
to some conclusions based on the results interdisciplinary and interdisciplinary realization. 
We’ve also paid much attention to the creation of thematic units and integration classes, 
which are considered to be important means in the process of interdisciplinary connections 
realization. All the observations have been demonstrated through specific examples.
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 Фи зи ку, как и дру гие ес тест вен ные на
у ки, при ня то от но сить к точ ным на у кам. 
Но уж ес ли проз ве нел зво нок на этот урок, 
то не толь ко уче ни ки, но и мно гие учи те ля 
счи та ют, что всё пос то рон нее  ли те ра ту
ра, ис кусст во, по э зия  долж но ус ту пить 
мес то точ но му экс пе ри мен ту, ст ро го му 
до ка за тельст ву и фор му лам. Ос тав ля я, 
ес тест вен но, за пос лед ни ми ме то да ми ре
ша ю щую роль, сле ду ет, од на ко, приз нать 
оши боч ным мне ние о не сов мес ти мос ти 
на у ки и ис кусст ва на уро ках фи зи ки. Как 
подт верж де ние это му, дос та точ но вс пом
нить мыс ли те лей Древ ней Гре ции , ко то
рые ус пеш но сов ме ща ли по э зию и на у ку. 

Ис то рия фи зи ки бо га та при ме ра ми, ко
то рые до ка зы ва ют. ка кую боль шую роль в 
твор чес ком про цес се учё ных иг ра ли чувст
ва, выз ван ные про из ве де ни я ми ис кусст ва.

 Луи де Бройль, Н. Бор ут верж да ли, что 
ис кусст во при во дит учё но го к прин ци пи
аль но но во му зна нию [4]. 

,, Би ог ра фы лю би ли уми лять ся по по
во ду то го, что ве ли кие учё ные ... на хо ди ли 
вре мя иг рать на ск рип ке или пи сать сти
хи и му зы ку. Но ис кусст во не толь ко и не 
столь ко хоб би в жиз ни учё но го, не толь ко 
и не столь ко средст во от ды ха и при ят но
го вре мяп реп ро вож де ни я, сколь ко со вер
шен но не об хо ди мая для са мой на уч ной 
де я тель нос ти ,, гим нас ти ка ума’’, ,,т ре ни
ров ка’’ его спо соб нос ти рож дать фан та
зи и, рож дать но вые свя зи и ас со ци а ци и’’.

Как ина че мож но об ъяс нить ув ле че ние 

Д. Макс вел ла по э зи ей, не ис ся ка е мую тя гу 
С. И. Ва ви ло ва к гё тевс ко му ,, Фа ус ту’’, лю
бовь Эйнш тей на к Мо цар ту и его зна ме
ни тое выс ка зы ва ни е: ,, Дос то евс кий да ет 
мне боль ше, чем лю бой на уч ный мыс ли
тель, боль ше, чем Га усс’’.

В мес те с тем не об хо ди мо ука зать, что 
Чарльз Сноу от ме ча ет как ха рак тер ный 
приз нак сов ре мен нос ти раз де ле ние ,, двух 
куль тур’’ на уч ной и ху до жест вен ной. Од на 
,, куль ту ра’’ не ис пы ты ва ет ни ка ко го ин те ре са 
к дру гой, не ст ре мит ся вс ту пить с ней в соп
ри кос но ве ни е, бо лее то го, от тал ки ва ет её [5].

Вли я ние на уча щих ся про из ве де ний 
ис кусст ва об ъяс ня ет ся боль шой рол ью 
чувств и эмо ций в фор ми ро ва нии пот реб
нос тей лич нос ти, мо ти вов де я тель нос ти. 
Не ок ра шен ное по ло жи тель ны ми эмо ци
о наль ны ми пе ре жи ва ни я ми соз на ние дол
га и от ветст вен нос ти пе ред об щест вом не 
да ёт на дёж но го ре зуль та та в фор ми ро ва
нии пра виль но го от но ше ния к тру ду, соз
на тель ной дис цип ли ны и ак тив ной жиз
нен ной по зи ци и.

Д ля соз да ния и под дер жа ния эмо ци
о наль но го наст роя уча щих ся на уро ках 
фи зи ки мо гут слу жить от рыв ки из про
из ве де ний ху до жест вен ной ли те ра ту ры. 
Про из ве де ния ху до жест вен ной ли те ра ту
ры бо га ты опи са ни я ми тех или иных фи
зи чес ких яв ле ний при ро ды, ин те рес ны ми 
фак та ми. Здесь от ра жа ют ся те яв ле ни я, 
ко то рые по  но во му раск ры ва ют уже из
вест ные фи зи чес кие по ня тия, изыс ки

А И ДА ПЕТ РО СЯН  
ЗА РУИ ПЕТ РО СЯН 
АР ПИ НЕ ПЕТ РО СЯН

ПУ ЗЫ РИ: ЛИ ТЕ РА ТУР НО-ФИ ЗИ ЧЕС КИЙ КОЛ ЛАЖ 
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ва ют ся (час то в фан тас ти чес кой фор ме) 
но вые об лас ти при ме не ния фи зи чес ких 
за ко нов. Эти опи са ния преж де все го от ли
ча ют ся сво ей дос туп ност ью и об раз ност
ью, имен но это го иног да и не дос та ёт расс
ка зу пре по да ва те ля.

Ка ко во конк рет ное зна че ние ис поль зо
ва ния про из ве де ний ху до жест вен ной ли
те ра ту ры на уро ках фи зи ки?

П реж де все го это бо га тый ил люст ра
тив ный ма те ри ал к раз лич ным раз де лам 
кур са фи зи ки, опи ра ясь на ко то рый уче
ник соз да ёт для се бя наг ляд ные об ра зы. 
Зак лю чая в се бе эмо ци о наль ный эле
мент, этот ма те ри ал лег ко восп ри ни ма ет ся 
школь ни ка ми.

Чте ние от рыв ков из ху до жест вен ных 
про из ве де ний ак ти ви зи ру ет ,, ли ри ков». 
Фи зи ка пе рес та ёт быть для них су хой и 
отв ле чён ной на у кой , так как по мо га ет уви
деть вок руг раз но об раз ные фи зи чес кие 
яв ле ни я, ра нее не за ме чен ные ими, по мо
га ет им быть бо лее наб лю да тель ны ми.

И так, уме лое и сво ев ре мен ное ис поль
зо ва ние ху до жест вен ной ли те ра ту ры на 
уро ках фи зи ки про буж да ет у уча щих ся ин
те рес к изу ча е мо му ма те ри а лу, по мо га ет 
им осоз нать и луч ше за пом нить прой ден
но е. Кро ме то го, учи те лю фи зи ки пре дос
тав ля ет ся еще од на воз мож ность для эс те
ти чес ко го вос пи та ния школь ни ков.

П ри ве дём при мер син те за ли те ра ту ры 
и фи зи ки, ко то рый мож но ис поль зо вать 
во вре мя ор га ни за ции ме роп ри я тий межп
ред мет но го ха рак те ра или при про хож де
нии об щест во ве де ния в 10ом клас се, что 
бу дет иметь поз на ва тель ное и эс те ти чес
кое зна че ние для уче ни ков, а так же сфор
ми ру ет в них ин те рес для на хож де ния но
вых па рал ле лей.

 Ли те ра ту ру и фи зи ку за ме ча тель ным 

об ра зом мо гут свя зать пу зы ри. ко то рым и 
пос вя ще на на ша стат ья. Са мым обык но
вен ным пу зы рям. И тем, ко то рые об ра зо
ва ны тон кой мыль ной плен кой, и тем, ко
то рые рас по ло же ны в жид кос ти. Сде ла ли 
мы это, дви жи мые же ла ни ем и на деж дой 
по де лить ся с чи та те ля ми тем чувст вом ра
дос ти, ко то рое дос тав ля ет нам со зер ца ние 
при ро ды. Ра ду ют нас и по пыт ки по нять, 
как об щие за ко ны фи зи ки об на ру жи ва ют 
се бя в конк рет ных, иной раз в не о жи дан
ных яв ле ни ях: в ко ле ба ни ях лист ьев кро ны 
де ре ва, об ду ва е мо го вет ром, во всп лы ва
нии га зо во го пу зырь ка в во де, в пав лин
ьей раск рас ке мыль но го пу зы ря, в бли ках 
лун ной до рож ки на по верх нос ти ноч ной 
ре ки . И все это очень кра си во от ра жа ет ся 
в ли те ра ту ре. И дейст ви тель но, пу зырь  
очень ин те рес но и изу ми тель но кра си во. 
У Мар ка Тве на есть та кая вос тор жен ная 
фра за: ,, Мыль ный пу зырь, по жа луй, са
мое вос хи ти тель ное и са мое изыс кан ное 
яв ле ние при ро ды”. М. Твен упи ва ет ся лю
бо ва ни ем мыль но го пу зы ря. 

Хо чет ся, что бы сто я щая пе ред на ми 
цель – по де лить ся с чи та те лем ра дост ью 
со зер ца ния и поз на ния  бы ла дос тиг ну та, 
что бы чи та тель ис пы тал чувст во ра дос ти, 
по бы вав в том угол ке при ро ды, ко то рый 
име ну ет ся ,, пу зы ри”. Это чувст во  очень 
доб рое и очень на деж ное на ча ло пос ле ду
ю ще го изу че ния при ро ды и люб ви к ли те
ра ту ре. Ос но вой ли те ра ту ры, пря мой или 
кос вен ной, яв ля ет ся при ро да. И вос пе ва
ние при ро ды, вос хи ще ние ее чу де са ми 
сос тав ля ет часть сис тем ных цен нос тей не 
толь ко лишь че ло ве ка. Ис точ ни ком та ких 
по ры вов яв ля ет ся же ла ние слить ся с при
ро дой, по род нить ся с ней. Ес тест во вед, 
пы та ясь най ти об ъяс не ние ка ко мули бо 
яв ле ни ю, час то уе ди ня ет ся с ли те ра ту рой, 
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по э зи ей, при этом к ин ту и ции и ло ги ке в 
на уч ной ли те ра ту ре при бав ля ет ся и чувст
вен но е(ду шев но е) наст ро е ни е. Это та кая 
гар мо ния мыс ли, чувств и по э зии , ко то
рая расс мат ри ва ет ся как про яв ле ние ху до
жест вен но го мыш ле ния в на у ке.

Го во ря о мыль ных пу зы рях , нель зя не 
вс пом нить о вы шед шей мно го лет то му на
зад по пу ляр ной кни ге Ч. Бой са ,, Мыль ные 
пу зы ри”. Пре лесть кни ги Бой са зак лю ча ет
ся в блес тя щем еди не нии эле мен тов иг ры 
и на у ки. Мыль ный пу зырьве ли ко леп ный 
об ъект для иг ры: кра си вый, эк зо ти чес кий, 
лег ко дос туп ный и не ис чер па е мый . 

Очень мно гие пом нят ве се лое иро нич
ное сти хот во ре ние С. Я. Мар ша ка ,,Мыль
ные пу зы ри”. По то му и пом нят, что лю бят 
 за лег кость, яр кость и мно гоц вет ность 
сти ха, ко то рые срод ни лег кос ти и мно гоц
вет нос ти мыль но го пу зы ря, отс ве чи ва ю
ще го и си не вой мо ря, и ог нем по жа ра. С. 
Я. Мар шак ут верж дал, что пу зырь без вся
ких ос но ва ний хва лит ся тем, что ро дил ся 
из морс кой пе ны, ког да же в дейст ви тель
нос ти он раз дув ша я ся смесь во ды и мы ла. 
Так, шу тя, су дит о мыль ном пу зы ре по эт:

В нем столь ко блес ку бы ло,
 Бы ла та кая спесь, 
А он –во ды и мы ла
 Раз дув ша я ся смесь.

А вот ве ли кий анг лийс кий фи зик лорд 
Кель вин, за ко то рым чис лят ся мно гие 
фун да мен таль ные дос ти же ния в на у ке, 
к мыль но му пу зы рю от но сил ся нам но го 
поч ти тель не е. В од ной из сво их лек ций 
он го во рил: ,, Вы дуй те мыль ный пу зырь и 
смот ри те на не го. Вы мо же те за ни мать ся 
всю жизнь его изу че ни ем, не пе рес та вая 
изв ле кать из не го уро ки фи зи ки “.В од ном 
из та ких уро ков го во рит ся: ,, …ес ли жид
кость не под вер же на дейст вию ни ка ких 

внеш них сил, до пус тим, на хо дит ся в не
ве со мос ти, и ее фор му оп ре де ля ет толь ко 
ст рем ле ние мо ле кул уй ти с по верх нос ти в 
об ъем, она долж на при нять фор му сфе ры, 
так как из всех фи гур дан но го об ъе ма на и
мень шую по верх ность име ет сфе ра(в ге о
мет рии это до ка за но точ но). Уй дя в об ъем, 
мо ле ку лы об ре та ют боль ше со се дей.” 

Здесь ка жет ся умест ной ана ло ги я. В ве
ли ко леп ной кни ге Р. Шо ве на ,,От пче лы до 
го рил лы” опи сы ва ет ся яв ле ние кол лек тив
ной тер мо ре гу ля ции в ста де пинг ви нов. В 
лю тые мо ро зы, усу губ лен ные силь ней шим 
вет ром, груп па пинг ви нов, сос то яв шая из 
со тен птиц, груп пи ру ет ся в так на зы ва е
мую ,, че ре па ху”, име ю щую фор му кру га. 
Пинг ви ны при жи ма ют друг к дру гу свои 
круг лые ту ло ви ща и об ра зу ют дву мер ную 
,, шес тиг ран ну ю” плот ную упа ков ку. Та кая 
че ре па хаа на лог дву мер ной кап ли. Каж дая 
пти ца ст ре мит ся ока зать ся внут ри скоп ле
ни я, где боль ше со се дей и по э то му теп ле е, и 
это при да ет скоп ле нию птиц круг лую фор му.

С точ ки зре ния фи зи ки очень ин те
рес но сле дить за тем, как за рож да ют ся и 
рас тут крис тал ли ки в об ъе ме плен ки, об
ра зу ю щей пу зырь. Этот про цесс на по ми
на ет об ра зо ва ние зим них узо ров на за по
тев шем стек ле. В на ча ле про цес са вид ны 
крис тал ли ки  по до бие сне жи нок. А за тем 
от чет ли во про яв ля ют ся кон ту ры рас ту щих 
ле дя ных де рев ьев, пе реп ле та ю щих ся вет
вя ми. Вет ви утол ща ют ся, рас ши ря ют ся и 
зак ры ва ют со бой все за зо ры меж ду ни ми. 
А в ином мес те мож но ус мот реть кон тур 
ле пест ка ро зы. Как ска зал по эт:

 Пей заж тро пи чес ко го ле та 
 Ри су ет сту жа на ок не .
 За чем ей ро зы? Вид но это
 Зи ма тос ку ет о вес не.

 Д. Кед рин.
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В ся кий раз, ког да вс по ми на ют о мыль
ных пу зы рях, не из мен но за хо дит речь об 
их цве те или, точ нее го во ря , об их цве
тах, или еще точ нее  об их расц вет ке. Вот 
и С. Я. Мар шак вос тор га ет ся расц вет кой 
пу зы ря:

 Го рит, как хвост пав ли ний,
 Ка ких цве тов в нем нет !
 Ли ло вый, крас ный, си ний,
 Зе ле ный, жел тый цвет.

И чуть даль ше про дол жа ет: 
Ог ня ми на прос то ре 
Иг ра ет лег кий шар.
 То в нем си не ет мо ре,
 То в нем го рит по жар.

К вос тор гу С. Я. Мар ша ка, по жа луй, 
каж дый из нас, наб лю дав ший мыль ные 
пу зы ри, мо жет до ба вить и собст вен ный 
вос торг, раз ве что выс ка зан ный не сти ха
ми, а про зой.

А что го во рит фи зи ка, в чем при чи на 
по яв ле ния расц вет ки мыль ных пу зы рей? 
Яв ле ние об ъяс нил уди ви тель но раз нос то
рон не раз ви тый че ло векфи зик, му зы кант, 
ху дож ник, фи ло лог, ме ха ник и шах ма тист 
То мас Юнг, прив не ся в на у ку предс тав ле
ние о вол но вой при ро де све та и, в част
нос ти, о при ро де яв ле ния ин тер фе рен ци и, 
о цве тах тон ких пле нок. Цен ней шее отк
ры тие Т. Юн га, ко то ро му суж де но на ве ки 
обесс мер тить его имя, бы ло ему вну ше
но пред ме том, ка за лось бы, весь ма нич
тож ным те ми са мы ми яр ки ми и лег ки ми 
пу зы ря ми мыль ной пе ны, ко то ры е, ед ва 
выр вав шись из тру боч ки школь ни ка, ста
но вят ся иг руш кой са мых не за мет ных дви
же ний воз ду ха. 

С по мощ ью яв ле ний ин тер фе рен ции Т. 
Юнг отк рыл по ра зи тель но е: ведь по ду мать 
толь ко: свет, сла га ясь со све том, по рож да
ет ть му. И еще об од ном яв ле ни и. Эти бес

фор мен ные га зо вые пу зырь ки–п рос лой
ки от чет ли во вид ны позд ней осен ью под 
тон кой ко роч кой ль да на под мор за ю щих 
лу жи цах. Ес ли слег ка на жать паль цем на 
ле дя ную кор ку, во да под ней нач нет пе
ре ли вать ся, пу зы рек как бы ожи ва ет. В 
од ном из сво их про ник но вен ных опи са
ний позд ней осе ни за ме ча тель ный русс
кий пи са тель К. Па ус товс кий вс по ми на ет, 
что очень час то меж ду во дой и ле дя ной 
кор кой в пу зырь ке рас по ло жен оди но кий 
па лый лис ток. Ве до мые подс каз кой К. Па
ус товс ко го, мы наб лю да ли мно го та ких лу
жиц, ожив лен ных па лым лист ком. Со вре
ме нем, ког да мо ро зы ста нут зле е, лу жи ца 
про мерз нет наск возь и лис ток вмерз нет в 
лед. А сей час пос мот рим на пу зы рекп рос
лой ку под ле дя ной кор кой не как ли ри ки, 
а как фи зи ки. По пы та ем ся по нять, ка ким 
об ра зом эта га зо вая прос лой ка об ра зо ва
лась меж ду во дой и ле дя ной кор кой.

 Во да  жид кость ано маль ная в том 
смыс ле, что при крис тал ли за ции ее об
ъем уве ли чи ва ет ся: плот ность во ды боль
ше плот нос ти ль да. И это ве ли кий дар 
при ро ды, бла го да ря ко то ро му во до е мы 
не про мер за ют наск возь. Так на зы ва е
мый по ло жи тель ный ска чок об ъе ма при 
фор ми ро ва нии ль да при во дит к то му, 
что ко роч ки ока зы ва ют ся тес ны ми кон
ту ра ми той лу жи, на по верх нос ти ко то рой 
она сфор ми ро ва лась. Пос ледст вий это
го обс то я тельст ва мо жет быть нес коль ко. 
Стес нен ная кор ка мо жет прос то лоп нуть 
под дейст ви ем воз ник ших нап ря же ний, 
и ск возь тре щи ну на по верх нос ти ль да 
прос ту пит во да. А мо жет про и зой ти ино
е: ко роч ка вс пу чит ся, и меж ду нею и во
дой воз ни ка ет прост ранст во, ко то рое 
за пол нит ся воз ду хом че рез ка ку юто слу
чай ную тон кую щел ку в кор ке. Вот это 
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прост ранст во и прев ра тит ся в тот пу зырь, 
в об ъе ме ко то ро го К. Па ус товс кий уви дел 
опав ший лис ток.

Очень ин те ре сен га зо вый пу зы рек в 
жид кос ти. Пу зы рек всп лы ва ет, у по верх
нос ти вск ры ва ет ся, со дер жа щий ся в нем 
газ ухо дит в па ро вую фа зу вб ли зи по верх
нос ти жид кос ти. Со вер шен но по нят но, по
че му это про ис хо дит: под ня тие пу зырь ка 
соп ро вож да ет ся опус ка ни ем цент ра масс 
жид кос ти с пу зырь ком. По эт очень точ но 
за ме ча ет:

 Сре ду свою ру га ет он всег да:
 Сп лош на я, мол, без ли кая сре да.
 А нам с то бой со сто ро ны вид ней,
 Что он –пус тое мес то да же в ней.

Ва дим Ле вин ,, Пу зырь в во де” 
Фан тас ты за дол го до кос ми чес ких по

ле тов рас суж да ли о том, что нас ожи да ет 
в не ве со мос ти в ус ло ви ях кос ми чес ко го 
по ле та, сво бод но пла ва ю щи ми в воз ду
хе, и о во де, не вы ли ва ю щей ся из ста
ка на. Дейст ви тель ность ока за лась мно го 
бо га че фан та зи и. Нап ри мер : в ан самб ле 
воз душ ных пу зырь ков в во де в ус ло ви ях 
не ве со мос ти про ис хо дит про цесс их об ъе
ди не ни я, ко то рый за вер ша ет ся фор ми ро
ва ни ем од но го круп но го пу зы ря. Все пу
зы ри в не ве со мос ти в во де всп лы ва ют.

В фи зи ке есть та кое по ня ти е: ,,пу зырь
ко вое ды ха ни е”, и об суж да ет ся его воз
мож ная роль в та ком слож ном про цес се, 
как ды ха ние во ды. Вдох, это ког да во да 
раст во ря ет в се бе газ, за имст вуя его из пу
зырь ков. ,, Вы дох”, ког да под рас та ют все 
име ю щи е ся в во де пу зырь ки. Удов лет во
рим ся этим ку соч ком прав ды о пу зырь ко
вом ды ха нии и при ве дем от ры вок из сти
хот во ре ния Ле о ни да Мар ты но ва ,, Во да”.

Ей не хва та ло 
И ла, та ла 

И го ре чи цве ту щих лоз.
Ей
 Во до рос лей не хва та ло 
И ры бы жир ной от ст ре коз.
Ей не хва та ло быть вол нис той, 
Ей не хва та ло течь вез де.
Ей жиз ни не хва та ло
 Чис той
 Дис цил ли ро ван ной
 Во де.

В дис цил ли ро ван ной во де ,,пу зырь ко
вый“ ме ха низм вы до ха ос лаб лен, так как 
в ней за рож да ет ся ма ло пу зырь ков. А вот 
ког да во да жи ва, ког да в ней и ры ба, и 
во до рос ли, тог да есть, где за рож дать ся 
и под рас тать пу зырь кам, ко то рые мо гут 
всп лы вать на ,, вы до хе”.

 И еще двет ри фра зы о ,, пу зырь ко вом 
ды ха ни и” во ды. Го во рят, что во да пах нет. 
Пах нет реч ной во дой, т.е. га зом, ко то рый 
вы но сят на по верх ность во ды пу зырь ки 
на эта пе вы до ха. Он вся ким бы ва ет, этот 
за пах. Но все же час то о нем го во рят так: 
озер ная све жесть.. 

 При жа тые к до му обиль ным дож дем, 
мы наб лю да ем за ас фаль том. На нем, мок
ром и свер ка ю щем, вс пы хи ва ли пу зы ри. 
Имен но вс пы хи ва ли: они мг но вен но по яв
ля лись и, про жив не дол гую жизнь, ис че за
ли. Ка за лось, ту чи раз ре жа ют ся не кап ля
ми, а пу зы ря ми, или вот так: ,, се реб ря ный 
гвоз дик с ал маз ною шля пой”. А пу зы ри 
бы ли круп ны ми и не по сед ли вы ми –о ни 
сме ща лись, взд ра ги ва ли, по во ра чи ва
лись. Как буд то бы, упав с не ба, они ис ка
ли в зем ной лу жи це мес то по у доб нее .

А что го во рит фи зи ка? Упав шая на по
верх ность во ды кап ля с боль шим за па сом 
ки не ти чес кой энер гии соз да ет под со
бой глу бо кую впа ди нука нал, ко то рый не 
расп рям ля ет ся, а сх ло пы ва ет ся и прев ра
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ща ет ся в замк ну тый пу зы рек под по верх
ност ью во ды. Та кой пу зы рек всп лы ва ет, 
по яв ля ет ся над во дой и оформ ля ет ся в 
ви де пу зы ря.

Сов ре мен ная тех ни ка и ин тер нет да ют 
боль шую воз мож ность соз да ния те ма ти
чес ких ил люст ра ций. Ли те ра тур но  фи
зи чес кие ме роп ри я тия мож но с по мощ ью 
про ек то ров сде лать бо лее кра соч ны ми, 
по ка зы вая чу дес ные кар ти ны пу зырь ков 

или дру гих об суж да е мых яв ле ний при ро
ды, будь они ху до жест вен ны ми про из ве
де ни я ми (п лод фан та зии ху дож ни ка) или 
будь сде ла ны с по мощ ью фо тог ра фи ро ва
ни я, что да ет точ ное от ра же ние дейст ви
тель нос ти. То есть межп ред мет ные свя зи 
бу дут соз да ны и с изоб ра зи тель ным ис
кусст вом, ху до жест вен ным фо тог ра фи ро
ва ни ем и ин фор ма ти кой.

Голубые пузыри в стекле Вид через мыльный пузырь Пузыри воздуха в воде 

 При мер пу зырь ка да ле ко не ис чер пы
ва ет воз мож нос ти учи те ля при ис поль зо
ва нии ху до жест вен ной ли те ра ту ры и ис
кусст ва на уро ках фи зи ки. Мож но дать 
за да ние уча щим ся каж до го клас са при 
чте нии книг вы пи сы вать при ме ры про яв
ле ния фи зи чес ких за ко нов. Осо бен но важ
но ,,п ри о хо тить’’ к этой ра бо те лю би те лей 

ху до жест вен ной ли те ра ту ры, рав но душ
ных к фи зи ке. Для это го на до об суж дать 
на уро ках най ден ные ими от рыв ки, обя за
тель но вы де ляя на и бо лее ин те рес ны е.

И ног да не об хо ди мо об ра щать ся к уча
щим ся с прось бой ко рот ко пе ре дать со
дер жа ние расс ка за или по вес ти для луч ше
го по ни ма ния су ти об суж да е мо го от рыв ка.

 Ли те ра ту ра
1. Аи да Пет ро сян, За руи Пет ро сян. Межп ред мет ные свя зи: русс кая ли те ра ту ра, русс кий язык и 

фи зи ка. Русс кий язык в Ар ме нии N 7(76), Ере ван, 2012 г.
2. Զա րու հի Պետ րո սյան, Ար փի նե Պետ րո սյան, Մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի հաս տա տում՝ գի

տա կան ու գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյուն նե րի սին թե զի ար դյուն քում, Ման կա վար ժու
թյուն, 2012 թ., N 5, էջ 6064: 

3. Զա րու հի Պետ րո սյան, Աի դա Պետ րո սյան, Ար փի նե Պետ րո սյան, Ֆի զի կան և գե ղան կար չու
թյու նը: Ման կա վար ժու թյուն, 2013 թ., N6, էջ 1219: 

4. Бройль Л., По тро пам на у ки, М., Иност ран ная ли те ра ту ра, 1962.
5. Сноу Ч. Две куль ту ры, М., Прог ресс, 1973.
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Պղպ ջակ ներ. գրա կանֆի զի կա կան խճան կար
 Աի դա Պետ րո սյան, Զա րու հի Պետ րո սյան, Ար փի նե Պետ րո սյան 

 Հե ղի նակ նե րը, ո րոն ցից եր կու սը լի րիկ ներ են, մե կը՝ ֆի զիկ, շա րու նա կում են ի րենց 
հոդ վա ծա շա րը (1, 2, 3)` ար ծար ծե լով գի տա կան ու գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյուն
նե րի սին թե զի ար դյուն քում մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյան 
հար ցը: Հոդ վա ծում փորձ է ար ված հիմ նա վո րե լու նման դա սե րի ան ցկաց ման նպա տա
կա հար մա րու թյու նը և ա ռա ջարկ վել է հա մա պա տաս խան մե թո դի կա: Որ պես օ րի նակ` 
գրա կա նու թյան ու ֆի զի կայի ա ռն չու թյուն նե րը մեկ նա բան ված են բնու թյան մի զար մա
նահ րաշ եր ևույ թի՝ պղպ ջա կի մա սին ան դրա դարձ նե րով: Նյու թը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել մի ջա ռար կա յա կան բնույ թի ցե րե կույթ ներ կազ մա կեր պե լիս կամ հա սա րա կա գի տու
թյան ժա մե րին` գե ղա գի տու թյուն ան ցնե լիս: 

Babbles. Literaryphysical mosaic
Aida Petrosyan, Zaruhi Petrosyan, Arpine Petrosyan

Two of the authors are lyrics and one is physic, who continue their articles (1, 2, 3). In 
their articles they write about the synthesis of scientific and artistic thinkings. The connec
tions of leterature and phyics are explained in one of the nature’s miraculous phenomenon, 
which is about the bubble’s reflection. The topic can be used during a organisation of in
terobjective arrangment or in hours of social science through a course of aesthetics.
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 Ի րենց բազ մա զա նու թյամբ և հա ճա
խա դե պու թյամբ  եղա նա կա վո րող մաս
նիկ նե րը գեր մա նե րե նի բնո րոշ գծե րից են 
և նրա առանձ նա հատ կու թյու նը: 

Եվ, այ դու հան դերձ, եր կար ժա մա նակ 
նրանք մնա ցել են ստ վե րում և դիտ վել են 
իբրև իմաս տա զուրկ բա ռեր, որոնց օգ տա
գոր ծու մը հա մար վել է վատ ոճի նշան: ԵՄ
նե րի բա ցա սա կան արժ ևո րու մը կա րե լի է 
վե րագ րել նաև այն բա նին, որ վեր ջին նե
րը ավե լի հա ճախ հան դի պում են բա նա
վոր խոս քում, որն էլ իր հեր թին եր կար 
ժա մա նակ ու սում նա սի րու թյան առար կա 
չի եղել և ավե լի ցածր է գնա հատ վել, քան 
գրա վոր խոս քը, քա նի որ վեր ջինն է միշտ 
հա մար վել ոճա կան նորմ, իսկ ոճա կան 
նոր մե րը միշտ հիմն վել են գրա վոր խոս
քի նմուշ նե րի վրա: Ոճա բան ներն ու քե րա
կան ներն ամե նից առաջ առաջ նորդ վել են 
գրա վոր խոս քով, որն էլ ան հա մե մատ աղ
քատ է ԵՄնե րից:

 Սա կայն միշտ չէ, որ լեզ վա բան ներն 
են որո շում լեզ վա կան նշան նե րի կի րա
ռու թյան ար ժե քը, այլ ավե լի շուտ լեզ վա
կիր ներն են որո շում, թե լեզ վա կան հա
ղոր դակ ցու թյան ժա մա նակ որ լեզ վա կան 
մի ա վոր նե րի կա րի քը նրանք կա րող են 
զգալ: Այդ առու մով ԵՄնե րը չա փա զանց 
«եր կա րա կյաց և դի մաց կուն» են իրենց 
հան դես բե րել: Պատ մա կան վեր լու ծու
թյու նը նույն պես ցույց է տա լիս, որ նրանք 
դեռևս գեր մա նե րե նի վաղ շր ջա նում օգ
տա կար և եր բե մեն նույ նիսկ ան հրա ժեշտ 

դեր են կա տա րել խոս քում (Hentschel E., 
1986, 2): 

Լեզ վա բա նու թյան կող մից ԵՄնե րը 
անու շադ րու թյան մատ նե լու հետ ևան քով 
ստեղծ վել էր ան հա մա չա փու թյուն նախ՝ 
նրանց հա ճա խա կի օգ տա գործ ման և 
ապա՝ նրանց լեզ վա բա նա կան ու բա ռա
գի տա կան ոչ բա վա րար նկա րագ րու թյան 
միջև: Նոր մա տիվ քե րա կան նե րի կող մից 
պա հանջ վող ոճա կան կա նոն նե րը այլևս 
չէ ին հա մա պա տաս խա նում լեզ վի իրա
կան գոր ծա ծու թյա նը: Տե սու թյան և պրակ
տի կայի միջև գո յու թյուն ու նե ցող այդ հա
կա սու թյու նը ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ 
ստեղ ծեց լեզ վա բա նա կան ու սում նա սի
րու թյուն նե րի հե ռան կա րի ընդ լայն ման 
հա մար, և ԵՄնե րը պատ շաճ ու շադ րու
թյան ար ժա նա ցան 20րդ դա րի 70ա կան 
թվա կան նե րին, երբ լեզ վա բա նու թյունն 
ան դրա դարձ կա տա րեց նաև գոր ծա բա
նա կան խն դիր նե րին և, այդ պի սով, ու
սում նա սի րու թյան առար կա դարձ րեց նաև 
խո սակ ցա կան լե զուն (Helbig G., 1988, 17):

 Հե տաքրք րու թյու նը ԵՄնե րի նկատ
մամբ մե ծա ցավ նաև նրա նով, որ լեզ վա
բա նու թյու նը դուրս եկավ նա խա դա սու
թյան սահ ման նե րից, քա նի որ ԵՄնե րով 
կա րե լի է կա պեր ստեղ ծել նա խա դա սու
թյան սահ ման նե րից դուրս:

 Կար ևոր խթան է եղել նաև այն փաս տը, 
որ գեր մա նե րեն խո սող ար տա սահ ման ցի
նե րի գեր մա նե րե նը քա րա ցած և ոչ ճկուն 
է հն չել: Պարզ վել է, որ պատ ճա ռը հետ

ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ

 ԳԵՐ ՄԱ ՆԵ ՐԵ ՆԻ ԵՂԱ ՆԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՂ  
ՄԱՍ ՆԻԿ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  

ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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ևյալն էր. ար տա սահ ման ցի նե րը սո վո րում 
են գեր մա նե րեն բա ռերն ու քե րա կա նա
կան կա ռույց ներն առանց ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լու այն մանր բա ռե րի վրա, որոնք 
իրենց բազ մա զա նու թյամբ և հա ճա խա դե
պու թյամբ  գեր մա նե րե նի առանձ նա հատ
կու թյունն են կազ մում: 

Այն փաս տը, որ ԵՄներն առա վե լա պես 
խո սակ ցա կան լեզ վում են հան դի պում, ան
մի ջա կա նո րեն կապ ված է նրանց գոր ծա
ռույ թի և հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու թյան 
բնույ թի հետ: Բանն այն է, որ ան մի ջա կան 
և ան բռ նազ բոս երկ խո սու թյան ժա մա
նակ ավե լի մեծ և շատ հնա րա վո րու թյուն է 
առա ջա նում և ան հրա ժեշ տու թյուն զգաց
վում վե րա դառ նա լու նա խորդ ասույթ նե
րին կամ իրադ րու թյա նը լայն իմաս տով 
և մի ա ժա մա նակ կապ ստեղ ծել զրու ցա
կից նե րի հետ` ակն կա լե լով նրան ցից հա
մա ձայ նու թյուն, հա վա նու թյուն, կար ծի քի 
ար տա հայ տում, ժխ տում և այլն: ԵՄնե
րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում անե լու 
դրանք շատ նր բո րեն և տար բե րակ ված 
ձևով: Նրանք թույլ են տա լիս լե զուն կի րա
ռել տն տես վա րո րեն: Ու սում նա սի րող նե րը 
վի ճա կագ րո րեն պար զել են, որ ԵՄնե րի 
կի րա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը ու
ղիղ հա մե մա տա կան է այն բա նի նկատ
մամբ, թե զրույ ցը որ քա նով է ձեռք բե րում 
ոչ պաշ տո նա կան, ան ձնա կան, մտեր միկ 
բնույթ: Դա վկա յում է այն մա սին, որ վեր
ջին նե րի օգ տա գործ ման հա ճա խա կա
նու թյու նը կա րող է ցու ցիչ լի նել բա նա վոր 
խոս քի ժան րե րի և են թա ժան րե րի հա մար 
(Elke Hentschel, 1986, 243):

Գ րա վոր հա ղոր դակ ցու թյան մեջ ԵՄ
նե րը ավե լի հազ վա դեպ են հան դի պում: 
Այս դեպ քում բա ցա կա յում է ան մի ջա կան, 
մշ տա կան հա կազ դե ցու թյու նը, քա նի որ 
հա ղոր դակց ման մյուս կող մը չի կա րող 
ազ դել զրույ ցի ըն թաց քի վրա: 

ԵՄնե րը նշում են, որ խո սա կից ներն 
ու նեն ընդ հա նուր իմա ցու թյուն, առանց 
որի չի կա րող կա յա նալ ար դյու նա վետ հա
ղոր դակ ցու թյուն: 

Գեր մա նե րե նում ԵՄ եզ րի հա մար կի
րառ վում է լա տի նե րեն ծա գում ու նե ցող 
Partikel (լա տի նե րեն particula – մաս նիկ) 
տեր մի նը, որը լայն իմաս տով գոր ծա ծու
թյան մեջ է մտել որ պես ընդ հա նուր ան վա
նում բո լոր չթեք վող խոս քի մա սե րի հա մար 
և, ըստ էու թյան, նե րա ռում է լեզ վա կան 
այն տար րե րը, որոնք ավան դա բար մակ
բայ ներն են, ինչ պես նաև շաղ կապ ներն 
ու կա պե րը: Այդ իմաս տով մաս նիկ նե րը 
խոս քի մաս չեն կազ մում, այլ ընդ հա նուր 
կարգ  են տա րաբ նույթ տար րե րի հա մար, 
որոնց մի ա վո րում է մեկ ընդ հա նուր ձևա
բա նա կան հատ կա նիշ, այն է` ան թե քա
կա նու թյու նը: Մաս նիկ նե րի այդ պի սի լայն 
ըն կա լու մը հիմն վում է խոս քի մա սե րի բա
ժան ման ձևա բա նա կան հատ կա նի շի վրա 
և հաշ վի չի առ նում իմաս տային և շա րա
հյու սա կան հատ կա նիշ նե րը: Թերևս այդ 
պատ ճա ռով քիչ է դի տարկ վել նրանց գոր
ծա ռույ թը նա խա դա սու թյան և նա խա դա
սու թյա նը գե րա զան ցող մի ա վոր նե րի մեջ: 
Ավե լի նեղ իմաս տով մաս նիկ նե րի տակ 
հաս կաց վում են մի այն՝ ա) ժխ տա կան 
մաս նիկ նե րը, բ) եղա նա կա վո րող բա ռե
րը և գ) եղա նա կա վո րող կամ «զ գաց մուն
քային» մաս նիկ նե րը (Helbig, 1988, 21): 

Ա վե լի նեղ իմաս տով ԵՄնե րը, ինչ
պես նշում է Գ. Հել բի գը, առանձ նա նում են 
մյուս չթեք վող խոս քի մա սե րից հետ ևյալ 
ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան հատ
կա նիշ նե րով. 
• հիմ նա կա նում մի ա վանկ են, 
• որ պես կա նոն չեն շեշտ վում, չեն թեք

վում,
•  վե րա բե րում են ամ բողջ նա խա դա սու

թյա նը,
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•  չեն կա րող լի նել նա խա դա սու թյան 
ինք նու րույն ան դամ ներ, հետ ևա բար 
նրանց չի կա րե լի հարց տալ, չեն կա
րող դր վել առա ջին տե ղում` խո նար
վող բայից առաջ,

•  հա մա նուններ ու նեն այլ խոս քի մա
սե րում, օր. eben (ա ծա կան, մակ բայ և 
ԵՄ), 

• ի մաս տային առու մով անո րոշ են,
• ն րան ցից շա տե րը առա ջա ցել են այլ 

խոս քի մա սե րից, ինչ պես` մակ բայ նե
րից, ածա կան նե րից, շաղ կապ նե րից,

•  չեն կա րող ազ դել նա խա դա սու թյան 
ճշ մար տա ցի ու թյան պայ ման նե րին: 
Wie lange denkst du denn in der Stadt 
zu bleiben? (=Wie lange denkst du in 
der Stadt zu bleiben?): ԵՄով նա խա
դա սու թյան ճշ մար տա ցի ու թյու նը հա
մա պա տաս խա նում է առանց ԵՄի 
նա խա դա սու թյա նը (Helbig, 1988, 32): 

Վե րո հի շյա լից ստեղծ վում է տպա վո
րու թյուն, որ ԵՄնե րը նա խա դա սու թյուն
նե րից կա րող են դուրս հան վել` առանց 
խախ տե լու նրանց քե րա կա նա կան կա
ռուց ված քը և առանց փո խե լու իմաս տը: 
Թեև ԵՄնե րը կա րե լի է դուրս թող նել, 
նրանք, այ նո ւա մե նայ նիվ որո շա կի իմաս
տով եղա նա կա վո րում են ասույ թը: Ըստ 
այն հար ցի, թե ինչ պես են նրանք եղա
նա կա վո րում նա խա դա սու թյու նը, և թե 
վեր ջի նի որ մա սե րին է վե րա բե րում եղա
նա կա վո րու մը, մաս նիկ նե րի են թախմ բե
րը զգա լի ո րեն տար բեր վում են իրա րից 
(Helbig, 1988, 2124): 

ԵՄնե րի ու սում նա սի րու թյան բնա գա
վա ռում գեր մա նա գի տու թյան մեջ ավե
լի մեծ ու շադ րու թյուն են դարձ րել դրանց 
իմաս տի քն նարկ մա նը, քան այլ հար ցե
րին (ծագ ման, բաշխ ման, սո վո րե լու, շա
րա հյու սու թյան), չնա յած որ դրանք ավե լի 
շուտ իմաս տա զուրկ բա ռե րի դաս են հա

մար վել: Իմաստ ասե լով` այս տեղ ի նկա
տի է առն վում դրանց բնո րո շու մը զուտ 
իմաս տա բա նա կան մա կար դա կում և վե
րա բե րում է դրանց իմաս տային կա յու նու
թյա նը բո լոր կոն տեքստ նե րում կամ կի
րա ռու թյուն նե րում: ԵՄնե րի գոր ծա ռույ թը 
վե րա բե րում է ասույ թի նշա նա կու թյան և 
հա ղոր դակ ցա կան իմաս տի հա րա բե րու
թյա նը: Քա նի որ ԵՄնե րը չեն վե րա բե րում 
ար տա լեզ վա կան իրա կա նու թյան առար
կա նե րին և եր ևույթ նե րին, նրանց առան
ձին իմաստ չի վե րագր վում: Եթե, սա կայն, 
իմաս տը դի տար կենք, ըստ Վիտ գենշ տայ
նի, որ պես բա ռի կի րա ռու թյուն լեզ վում 
(Bußman H., 1990, 124), ապա կա րե լի է 
ցան կա ցած լեզ վա կան նշա նին իմաստ վե
րագ րել: Բա նա վե ճը, թե արդյոք ԵՄներն 
ու նեն իրենց բա ռի մաս տը, վե րա բե րում է 
առա ջին հեր թին ոչ թե դրանց հատ կա նիշ
նե րին, այլ հենց իմաս տի հաս կա ցու թյա
նը, և ամե նից առաջ տեր մի նա բա նա կան 
բնույթ ու նի: 

Ինչ պես նկա տում է Հա րալդ Վայդ թը, 
իմաս տա բան ներն այս տեղ ու նեն հիմ նա
կա նում եր կու տար բեր հե ռան կար ներ. 
իմաս տա բա նա կան և ան վա նա բա նա կան: 
Առա ջի նի դեպ քում հար ցադ րումն այն է, 
թե ինչ իմաստ ու նի տվյալ ԵՄը: Երկ
րոր դի դեպ քում հար ցադ րումն այն է, թե 
ինչ պես (այ սինքն որ մաս նիկ նե րով) է որո
շա կի իմաս տը կամ գոր ծա ռույթն ար տա
հայտ վում (Weydt, Harald, 1981, 51): 

Թե ինչ իմաստ ու նեն ԵՄնե րը, և թե 
արդյոք նրանք իմաստ ու նեն, դրա շուրջ 
ըն թա նում է վի ճա բա նու թյուն: Հանս Յուր
գեն Հե րին գե րը նշում է, որ ԵՄներն ընդ
հա նուր ինչ որ բան են ազ դան շում, և այդ 
առու մով դժ վար է նկա րագ րել նրանց ազ
դե ցու թյու նը նա խա դա սու թյան մեջ, և նույն
քան դժ վար է տալ մեկ ընդ հա նուր իմաստ 
նրանց հա մար (Heringer, 1988, 739): 
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Ա. Կրի վո նո սո վը ԵՄնե րը դա սում է, 
այս պես կոչ ված, օժան դակ բա ռե րի (սին
սե ման տի կայի) շար քը: Ըստ նրա` ԵՄ
ներն ինք նու րույն իմաստ չու նեն, սա կայն 
նրանք ու նեն եղա նա կա վո րող իմաստ, 
որով ար տա հայտ վում է խո սո ղի վե րա բեր
մունքն աս վա ծին: Մո տա վո րա պես նույն 
տե սա կետն է ներ կա յաց նում Հ. Վայդ թը: 

Ե թե նույ նիսկ ԵՄնե րի իմաս տը բա վա
կա նին անո րոշ է, ապա դժ վար կլի նի պն
դել, թե նրանք բո լո րո վին զուրկ են որ ևէ 
իմաս տից: Դա կա րե լի է ցույց տալ` ԵՄ
ներ պա րու նա կող նա խա դա սու թյուն նե րը 
դրան ցից զուրկ նա խա դա սու թյուն նե րի 
հետ հա մե մա տե լով: 

Das war aber eine Reise!  Das war eine 
Reise!

Wo ist bloβ die Zeitung?  Wo ist die Zei
tung

Bist du denn gleich fertig?  Bist du fer
tig?

Wie war doch ihr Name?  Wie war Ihr 
Name?

Es regnet ja.  Es regnet.
Du bist wohl verrückt!  Du bist verrückt! 
Du darfst doch nicht gleich resignieren! 

Du wirst es schon schaffen. Du darfst nicht 
gleich resignieren! Du wirst es schaffen.

Das ist doch wohl nicht dein Ernst!  Das 
ist nicht dein Ernst! 

Die Suppe ist ja gewürzt! – Die Suppe ist 
gewürzt!

Die Suppe ist aber gewürzt! 
Der hat aber einen Bart! Der hat viel-

leicht einen Bart.  Der hat einen Bart! 
Sind Sie Lehrerin? – Sind Sie etwa Leh

rerin?
Դժ վար թե հնա րա վոր լի նի պն դել, որ 

նշ ված նա խա դա սու թյուն նե րը հո մա նիշ 
են: ԵՄներ պա րու նա կող նա խա դա սու
թյուն նե րին բնո րոշ է հու զա կան երան գա

վո րու մը, որն այս տեղ, սա կայն, կա րող է 
առաջ գալ նաև մտադ րու թյու նից: Ան համ
բե րու թյուն, զար մանք կա րե լի է ար տա
հայ տել նաև հն չե րան գի մի ջո ցով: Բո լոր 
դեպ քե րում պետք է հաշ վի առ նել այն, 
որ հն չե րանգն ու ԵՄնե րը ինչ որ կերպ 
կապ ու նեն իրար հետ: Այս պես` Der hat 
aber einen Bart! նա խա դա սու թյան մեջ ԵՄ 
aberը ար տա հայ տում է զար մանք մո րու
քի չա փե րի վե րա բե րյալ, մինչ դեռ նույն 
նա խա դա սու թյու նը vielleicht ով նշում է 
զար ման քը մո րու քի ձևի մա սին: 

ԵՄնե րը վե րա բե րում են ոչ թե ար
տա լեզ վա կան մի ջա վայ րին, այլ զրույ ցի 
փոխ ներ գոր ծու թյա նը: Նրանք գոր ծա բա
նա կան հա մա տեքս տում են և որա կում ու 
մաս նա վո րեց նում են լեզ վա կան ասույ թի 
կա պը նախ կի նում կամ ավե լի վաղ աս վա
ծին: 

Ըստ իրենց գոր ծա ռույ թի՝ ԵՄնե րը 
փաս տա ցի տե ղե կատ վու թյան և իրո
ղու թյուն նե րի խիստ օբ յեկ տիվ հա ղորդ
ման ժա մա նակ ավե լորդ են: Ըստ Դի
վալ դի՝ նրանք գոր ծում են մեկ այլ, այն է` 
« գոր ծա բա նա կան նա խա տեքս տի» հա
րա բե րու թյուն նե րի և փոխ ներ գոր ծու թյան 
մա կար դա կում (Diewald, G., 1997, 77): 

Այս պես` eben ԵՄը կար ևոր և վճ ռա կան 
դեր է խա ղում հա ղոր դակց վող կող մե րի 
միջև փոխ ներ գոր ծու թյան մա կար դա կում: 
Ebenը նշում է նաև բո լո րո վին սուբ յեկ տիվ 
եր ևույ թի ընդ հա նուր առ մամբ ըն դու նե լի, 
կաս կա ծի տակ չառն վող ակն հայ տու թյու
նը: Խո սո ղը հա ճախ թող նում է այն տպա
վո րու թյու նը, որ ին քը հե տաքրքր ված չէ 
զրույ ցը շա րու նա կե լու մեջ և բա վա կա նին 
ան հան դուր ժող է: ԵՄ ebenի կի րառ մամբ 
սահ մա նա փակ վում են զրույ ցը շա րու նա
կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս պես` 

„Du hättest ihn wenigstens zur Rede stel
len sollen!“ Դու նրա նից գո նե բա ցատ րու
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թյուն պի տի պա հան ջե իր:  „Ich bin eben 
nicht nachtragend.“ Դե՛ ես հի շա չար չեմ: 

„Warum hast du für die Klausuren denn 
nicht mehr gelernt?“  Ին չո՞ւ ավե լին չես սո
վո րել գրա վոր քն նու թյան հա մար: „Ich br
auche eben keine tollen Noten um glücklich 
zu sein.“ Դե՛ ինձ գե րա զանց գնա հա տա
կան ներ պետք չեն, որ պես զի ինձ եր ջա
նիկ զգամ: 

Ե ղա նա կա վո րող մաս նիկ նե րը ոչ բո
լոր լե զու նե րում են այն պի սի մեծ դեր խա
ղում, ինչ պես գեր մա նե րե նում` թե՛ իրենց 
հա ճա խա կա նու թյամբ և թե՛ քա նա կով: 
Հետ ևա բար գեր մա նե րե նի մաս նիկ նե
րը խն դիր ներ են հա րու ցում գեր մա նե
րեն սո վո րող նե րի հա մար, առա վել ևս, 
որ դրանք գործ նա կա նում ան տես վում են 
դա սա վանդ ման ըն թաց քում: Լեզ վա բա
նու թյան գոր ծա բա նա կան մո տեց մամբ 
 գեր մա նե րե նի դա սա վանդ ման մեջ ևս ան
հրա ժեշ տու թյուն առա ջա ցավ խթա նե լու 
սո վո րող նե րի գեր մա նե րե նի իմա ցու թյունն 
իրա կան խոս քային իրադ րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով, որոն ցով զբաղ վե լը են թադ րում 
է նաև զբաղ վել ԵՄնե րով: Ար դեն կար
ևոր վում է ոչ մի այն այն, որ խո սող նե րը 
կազ մեն Ճիշտ ձևա կերպ ված նա խա դա
սու թյուն ներ, այլ նաև ի վի ճա կի լի նեն ար
տա հայ տե լու այն, ին չը ի նկա տի ու նեն, 
այ սինքն՝ իրենց «մ տադ րու թյունն ըստ հա
ղոր դակց ման շփ ման կա նոն նե րի» (Linke 
u.a., 1996, 171): ԵՄնե րի եր կա րատև 
բա ցա սա կան արժ ևո րու մը հան գեց րել էր 
նրան, որ վեր ջին նե րի ներ մուծ մա նը օտար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մեջ մեծ ար ժեք ու 
տեղ չի տր վել, քա նի որ, ել նե լով իր առջև 
դր ված խն դիր նե րից, ու սու ցի չը ու նի ընտ
րու թյան իրա վունք: Այս դեպ քում նա կա
րող է խու սա փել մի նյու թի ներ մու ծու մից, 
որի բա ցատ րու թյու նը դժ վա րու թյունն»ր է 
հա րու ցե լու: 

ԵՄնե րի իմաս տային անո րո շու թյու
նը, բա ռա րան նե րում նրանց իմաստ նե րի 
ոչ բա վա րար նկա րագ րու թյու նը խն դիր է 
հա րու ցում օտար լեզ վի դա սե րին: Ցան
կա ցած լեզ վա կիր իր խոս քում կի րա ռում 
է ԵՄներ և ակն կա լում, որ զրու ցա կի ցը 
դրանք կի րա ռե լու է հա մա պա տաս խան 
կերպ, այ լա պես կա րող են առա ջա նալ հա
ղոր դակց ման խա թա րում ներ: 

Ա վան դա կան քե րա կա նա կան–թարգ
մա նա կան մե թո դը, որն իր հիմ քում ու ներ 
սո վո րե լու ճա նա չո ղա կան հայե ցա կարգ, 
շատ քիչ տեղ էր հատ կաց նում հա ղոր
դակց մա նը: 

Խոս քային ակ տե րի տե սու թյան զար
գաց ման հետ ևան քով 70ա կան թթ. առաջ 
եկավ հա ղոր դակ ցա կան մե թո դի կան` գոր
ծա բա նա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող դա
սա պա րապ մունք նե րով: Դա սի բո վան դա
կու թյու նը լեզ վի հա մա կար գից շր ջա դարձ 
կա տա րեց դե պի լեզ վի կի րա ռու թյուն, 
խոսք: Օտար լեզ վի դա սըն թա ցի կենտ րո
նում այլևս աշա կերտն է որ պես ան հատ: 
Փոխ վեց նաև լեզ վա կան նյու թը. խո սակ
ցա կան, իրա կան ԵՄնե րով հա րուստ լե
զուն եկավ փո խա րի նե լու ոչ ճկուն, քա րա
ցած հն չող գեր մա նե րե նին: 

Հա ղոր դակ ցա կան իմա ցու թյու նը դա
սա պա րապ մուն քի հիմք ըն դու նե լուց հե տո 
էլ առաջ են գա լիս բազ մա թիվ խն դիր ներ 
տար բեր լեզ վա կան մա կար դակ նե րում, 
որոնք դժ վա րու թյուն են ներ կա յաց նում ու
սու ցա նո ղի հա մար դրանք բա ցատ րե լիս, 
իսկ սո վո րո ղի հա մար դրանք հաս կա նա լիս: 
Այդ խն դիր նե րը շա րա հյու սա կան, իմաս
տա բա նա կան և գոր ծա բա նա կան բնույթ 
ունեն: Կար ևոր հար ցադ րում նե րից են`
•  Նա խա դա սու թյան մեջ որ տե՞ղ են դր

վում ԵՄնե րը: 
• Ո՞րն է նրանց ստույգ իմաս տը (ա նո

րոշ և չն չին հիմ նի մաս տի առ կա յու
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թյուն, իմաս տային բազ մա թիվ տար
բե րակ ներ` ըստ հա մա տեքս տի): 

• Ե՞րբ են կի րառ վում ԵՄնե րը: Ինչ պե՞ս 
են նրանք ազ դում լեզ վա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի վրա հա ղոր դակ ցա կան 
կոնկ րետ իրադ րու թյուն նե րում: 

Ո րո շե լու հա մար, թե երբ է ԵՄնե րի 
ներ մուծ ման հա մար ամե նա հար մար ժա
մա նա կը, պետք է նախ ճշ տել, թե լեզ վի 
իմա ցու թյան որ աս տի ճա նում է սո վո րո
ղը: Ել նե լով նրանց հա ճա խա կա նու թյու
նից և կար ևո րու թյու նից՝ հարկ է դրանք 
նե րա ռել ար դեն իսկ ու սուց ման սկզբ նա
կան փու լում պարզ վար ժու թյուն նե րի տես
քով: Հիմք ըն դու նե լով, սա կայն, նրանց 
ան դր հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույ թը և 
իմաս տի կոմպ լեք սային բա ցատ րու թյան 

ան հրա ժեշ տու թյու նը` ճիշտ կլի նի դրանք 
որ պես ինք նու րույն նյութ ներ մու ծել մի այն 
լեզ վի իմա ցու թյան ավե լի բարձր մա կար
դա կում: Կար ևոր է նաև այն հար ցը, թե 
որ ԵՄնե րը պետք է ներ մուծ վեն առա ջին 
հեր թին: 

Հայ կա կան մի ջա վայ րում գեր մա նե
րեն սո վո րող ներն առնչ վում են մի եր ևույ
թի հետ, որը հայե րե նում այդ կերպ առ կա 
չէ կամ ավե լի քիչ է ար տա հայտ ված քան 
գեր մա նե րե նում: Հա մա պա տաս խան հա
մար ժեք ներ գտ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ան ցում կա տա րել մեկ մա կար դա կից մյու
սը, ին չը են թադ րում է օտար լեզ վի (գեր
մա նե րե նի) բարձր իմա ցու թյուն: ԵՄնե րի 
տի րա պե տու մը, այս պի սով, օ տար լեզ վի 
տի րա պետ ման ցու ցա նիշ է դառ նում: 
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Модальные частицы немецкого языка и особенности их преподавания
 К. О  ган несян

В данной статье рассматриваются немецкие модальные частицы и те трудности, 
которые возникают при их обучении на занятиях по немецкому языку как иностранному. 
Основные сложности вознкают в связи с неопределенностью лексических значений 
немецких модальных частиц, а также неполной представлении сфер их употребления в 
двуязычных словарях. 

German Modal Particles and the Peculiarities of Teaching Them
 K. Hovhannisyan

The article discusses the problems and difficulties the German teachers as second for
eign language face while teaching the right usage of German modal Particles resulting from 
insufficient description of their lexical meaning and the scope of their usage in dictionaries. 
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Ինչ պես գի տենք, ֆի զի կա կան խն դիրն 
օբյեկ տիվ հաս կա ցու թյուն է, ո րն ար տա
ցո լում է որ ևէ ֆի զի կա կան եր ևույթ կամ 
ֆի զի կա կան հա մա կարգ, ո րոնք բնու թագ
րող ո րոշ ֆի զի կա կան մե ծու թյուն ներ (կամ 
նրանց մեջ գո յու թյուն ու նե ցող ի նչի նչ 
ա ռն չու թյուն ներ) մեզ հայտ նի չեն. վեր ջին
ներս կոչ վում են խնդ րի ան հայտ տար րեր: 
Լու ծել խն դի րը` նշա նա կում է ո րո շել նրա 
ան հայտ տար րե րը [1]: 

Որ պես կա նոն՝ ֆի զի կա կան խն դի
րը լուծ վում է տրա մա բա նա կան եզ րա
հան գում նե րի, մա թե մա տի կա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի և ֆի զի կա կան փոր ձի 
օգ նու թյամբ` օգ տա գոր ծե լով ֆի զի կայի 
օ րենք ներն ու մե թոդ նե րը:

 Ֆի զի կա կան խն դիր նե րի լու ծու մը զար
գաց նում է ա շա կերտ նե րի տե սա կան գի
տե լիք նե րը գործ նա կա նում կի րա ռե լու 
ու նա կու թյու նը, նրանց մեջ ձևա վո րում է 
գործ նա կան հմ տու թյուն ներ: 

Ա վե լորդ չէ նշել, որ ֆի զի կայի խնդ րի 
լու ծու մը բա վա կա նին դժ վար գոր ծըն թաց 
է: Այն լու ծո ղից պա հան ջում է ոչ մի այն ֆի
զի կայի օ րենք նե րի ու ֆի զի կա կան հիմ նա
րար տե սու թյուն նե րի խոր ի մա ցու թյուն, 
այլև խն դի րը վեր լու ծե լու ու նա կու թյուն, 
ան հրա ժեշտ մա թե մա տի կա կան պատ
րաստ վա ծու թյուն, ի նչ պես նաև կոնկ րետ 
խն դիր նե րի հա մար այս կամ այն ֆի զի
կա կան օ րենք նե րի ու նրա հետ ևանք նե րի 
ճիշտ կի րա ռում: 

Պարզ է, որ ան հնար է մշա կել ի նչոր 

հա մա պի տա նի հնարք, ո րը կի րա ռե լի կլի
նի ցան կա ցած ֆի զի կա կան խնդ րի լուծ
ման հա մար, սա կայն գո յու թյուն ու նեն 
տար բեր մաս նա վոր ե ղա նակ ներ և մո տե
ցում ներ, ո րոնք սո վո րա բար կի րառ վում 
են դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի ֆի զի կայի 
տար բեր տի պային և ոչ տի պային խն դիր
նե րը լու ծե լիս:

 Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է այդ
պի սի մեկ մաս նա վոր մո տեց ման, այն է` 
փու լային ե ղա նա կի վեր հան մա նը: Ստորև 
հա կիրճ ձևով կն շենք փու լային ե ղա նա կի 
է ու թյու նը, ո րից հե տո կքն նար կենք տար
բեր ոչ տի պային խն դիր ներ, ո րոնց լուծ
ման ըն թաց քում կկի րա ռենք ա ռա ջարկ
վող փու լային մո տե ցու մը:

 Ֆի զի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում 
հան դի պում են տար բեր ոչ տի պային խն
դիր ներ, ո րոն ցում ի սկզ բա նե ակ նա ռու 
է խնդ րի նախ նա կան տվյալ նե րից բխող 
բար դու թյու նը: Նմա նա տիպ դեպ քե րում, 
ել նե լով ֆի զի կա կան եր ևույ թի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից, եր բեմն նպա տա կա
հար մար է օ գտ վել փու լային ե ղա նա կից, 
ո րի է ու թյու նը հետ ևյալն է. ա ռա ջին փու
լում ան տե սում ե նք խնդ րի նախ նա կան 
տվյալ նե րից բխող է ա կան բար դու թյու նը, 
ո րի ար դյուն քում հան գում ե նք ա ռա վել 
դյու րին և հեշտ հաղ թա հա րե լի խնդ րի: 
Լու ծե լով այդ հա մե մա տա բար պարզ խն
դի րը՝ ե րկ րորդ փու լում վե րա դառ նում ե նք 
սկզբ նա կան բարդ խնդ րին, ո րի լուծ ման 
ըն թաց քում կի րա ռում ե նք ա ռա ջին փու

ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ 
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լում դի տար կած պարզ խնդ րի լուծ ման 
ար դյուն քը:

Այժմ քն նար կենք մի քա նի ոչ տի պային 
խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման ըն թաց քում 
կօգտ վենք վե րը նշած փու լային ե ղա նա կից:

Խն դիր 1: 0V  հո րի զո նա կան ա րա գու
թյամբ շարժ վող փոք րիկ գն դի կը ներս է 
թռ չում u  ա րա գու թյամբ շարժ վող եր կու 
ո ւղ ղա ձիգ պա տե րի միջև: Որ քա՞ն է գն դի
կի ա րա գու թյու նը ա ռջ ևի պա տին n  րդ 
հար վա ծից հե տո: Պա տե րի միջև հե ռա վո
րու թյու նը L  է: Հար ված նե րը բա ցար ձակ 
ա ռաձ գա կան են (նկ. 1) [2]: 

Նկ. 1 

и

V0

L

и

Ա ռա ջին ակ նա ռու 
դժ վա րու թյու նը, ո րին 
հան դի պում ե նք խնդ րի 
վեր լուծ ման գոր ծըն թա
ցում, պայ մա նա վոր ված 
է պա տե րի շարժ վե լու 
հան գա ման քով: Ա կն
հայտ է, որ խն դի րը 
շատ ա վե լի պարզ կլի
ներ, ե թե ո ւղ ղա ձիգ 
պա տե րը լի նե ին ան
շարժ: Այդ պատ ճա ռով սկզ բում կփոր ձենք 
քն նար կել խնդ րի պար զեց ված տար բե րա
կը, ե րբ պա տերն ան շարժ են, և ա պա նոր 
մի այն վե րա դառ նալ շարժ վող պա տե րով 
տար բե րա կին: Այս պի սով՝ խնդ րի դր ված
քի փու լային պար զեց ման ար դյուն քում 
հան գում ե նք հետ ևյալ խնդ րին.

Նկ. 2 

V0

L

 Հո րի զո նա կան 0V ′
ա րա գու թյամբ շարժ վող 
փոք րիկ գն դի կը ներս է 
թռ չում L  հե ռա վո րու
թյամբ եր կու ո ւղ ղա ձիգ 
ան շարժ ա ռաձ գա կան 
պա տե րի միջև: Որ քա՞ն 
է գն դի կի ա րա գու թյու
նը ա ռջ ևի պա տին n րդ 
հար վա ծից հե տո (նկ. 2):

Ն կա տենք, որ ծան րու թյան ո ւժն ո ւղղ
ված է ո ւղ ղա ձիգ դե պի ներքև և այդ պատ
ճա ռով շարժ ման ըն թաց քում չի փո խում 
գն դի կի ա րա գու թյան հո րի զո նա կան բա
ղադ րի չը: Քա նի որ պա տեր հետ հար ված
նե րը բա ցար ձակ ա ռաձ գա կան են, ա պա 
յու րա քան չյուր բախ ման ար դյուն քում գն
դի կի ա րա գու թյան հո րի զո նա կան բա
ղադ րի չը կփո խի իր ո ւղ ղու թյու նը, սա կայն 
մո դու լով կմ նա նույ նը: Այս պի սով՝ պա
տից պատ շարժ ման տևո ղու թյու նը կլի
նի 00 /VLt ′= : Շարժ ման սկզ բից մինչև 
ա ռջ ևի պա տի հետ n  րդ հար վա ծի պա
հը գն դի կը հետ ևի պա տին բախ ված կլի նի 

1−n ան գամ, հետ ևա բար նրա շարժ ման 
ժա մա նա կը կլի նի`

000 )12()1(2 tntntt −=+−= : (1)
Նշ ված ժա մա նա կա մի ջո ցում գն դի

կի ա րա գու թյան ո ւղ ղա ձիգ բա ղադ րիչն 
ա ճում է ծան րու թյան ու ժի ազ դե ցու թյան 
հետ ևան քով: Քա նի որ գն դի կի ա րա
գու թյան ո ւղ ղա ձիգ բա ղադ րի չը սկզ բում 
զրո էր, ի սկ ծան րու թյան ու ժի հա ղոր դած 
ա րա գա ցու մը` g , ա պա ժա մա նա կի t  պա
հին գն դի կի ա րա գու թյան ո ւղ ղա ձիգ բա
ղադ րի չի հա մար կս տա նանք`

0
0

)12()12(
V

LngtnggtV
′
−

=−==′⊥ : (2) 

Այս պի սով՝ ստա ցանք, որ ա ռջ ևի պա
տին n  րդ հար վա ծից հե տո գն դի կի 
ա րա գու թյան հո րի զո նա կան բա ղադ րի չը 
հա վա սար է նրա սկզբ նա կան ա րա գու
թյա նը` 

0VV ′=′ΙΙ , (3) 
իսկ ո ւղ ղա ձիգ բա ղադ րի չը ո րոշ վում է 

(2) ա ռն չու թյամբ:
Այժմ, ե րբ լուծ ված է պար զեց ված խն

դի րը, ան ցնենք նախ նա կան դր ված քով 
խնդ րի քն նարկ մա նը: Սկզ բում քն նար
կենք գն դի կի շար ժու մը պա տե րի հետ 
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կապ ված շարժ վով ի ներ ցի ալ հա մա կար
գում: Այս դեպ քում մենք կու նե նանք ան
շարժ պա տեր և նրանց միջև uVV −=′ 00
ա րա գու թյամբ ներս թռ չող գն դիկ: Օ գտ վե
լով նա խորդ` պար զեց ված խնդ րի լուծ ման 
ար դյուն քից՝ պարզ է դառ նում, որ պա տե
րի հետ կապ ված հա մա կար գում գն դի կի 
ա րա գու թյան բա ղադ րիչ նե րը ո րոշ վում 
են (2) և (3) ա ռն չու թյուն նե րով: Այժմ ան
ցում կա տա րենք Ե րկ րի հետ կապ ված ան
շարժ հա մա կար գին: Քա նի որ պա տե րը 
շարժ վում են հո րի զո նա կան ո ւղ ղու թյամբ, 
պարզ է, որ գն դի կի ա րա գու թյան ո ւղ
ղա ձիգ բա ղադ րի չը և՛ պա տե րի, և՛ Ե րկ րի 
նկատ մամբ կլի նի նույ նը: Ո ւս տի ան շարժ 
հա մա կար գի նկատ մամբ ևս գն դի կի ա րա
գու թյան ո ւղ ղա հա յաց բա ղադ րի չը կո րոշ
վի (2) ա ռն չու թյամբ ( ⊥⊥ ′= VV ): n   րդ 
հար վա ծից հե տո գն դի կի ա րա գու թյան 
հո րի զո նա կան բա ղադ րի չը պա տի նկատ
մամբ uVV −=′ΙΙ 0  է, ի սկ ան շարժ հա մա
կար գի նկատ մամբ` ΙΙ′V   ից տար բեր վում 
է u  մե ծու թյան չա փով (քա նի որ պա տը 
հե ռա նում է գն դի կից), այ սինքն` 

uVuVV 20 −=−′= ΙΙΙΙ : (4)
 Հաշ վի առ նե լով (2) և (4)ը ան շարժ հա

մա կար գում ա ռջ ևի պա տին n րդ հար վա
ծից հե տո գն դի կի ա րա գու թյան մո դու լի 
հա մար ստա նում ե նք.

2

0

2
0

22 )12()2( 







−
−

+−=+= ⊥ΙΙ uV
LnguVVVV : (5)

 

 

ρ0

ρ

g

a

նկ. 3

Խն դիր 2: 0ρ
խ տու թյամբ a  կող
մով պող պա տե խո
րա նար դը սոսնձ ված 
է ա նո թի հարթ հա
տա կին, ո րը հո րի զո
նի նկատ մամբ կազ
մում է α  ան կյուն: 

Ա նո թը լց ված է ջրով, այն պես, որ խո րա
նար դի վեր ևի կո ղը շո շա փում է ջրի ա զատ 
մա կեր ևույ թը (նկ. 3): Մթ նո լոր տային ճն
շու մը 0P է, ջրի խտու թյու նը` ρ : Ո րո շել խո
րա նար դի կող մից թեք հար թու թյան վրա 
ազ դող ու ժը [3, 2]:

N0

g

Y X

Նկ. 4 

N0II

FA

a
mg

 Քա նի որ խո
րա նար դը սոսնձ
ված է ա նո թի հա
տա կին, նրա վրա 
ար քի մե դյան ո ւժ 
չի ազ դում: Խո
րա նար դի կող մից 
ա նո թի հա տա
կին ազ դող ու ժը հա վա սար է խո րա նար դի 
վրա ազ դող ծան րու թյան ու ժի և մնա ցած 
հինգ նիս տե րի վրա ջրի ճնշ ման ու ժե րի 
հա մա զո րի գու մա րին: Աս վա ծից պարզ է 
դառ նում, որ ո րո նե լի ու ժի հաշ վար կը ու
ղիղ ճա նա պար հով բա վա կա նին բարդ և 
աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է: Այդ պատ
ճա ռով էլ նախ քն նար կենք խնդ րի պար
զեց ված տար բե րա կը, ե րբ խո րա նար դի 
ստո րին նիս տը հեր մե տի կո րեն ամ րաց
ված չէ ա նո թի հա տա կին, և դրանց մեջ 
ջուր կա: Այս դեպ քում ար դեն խո րա նար
դի վրա ազ դում են ար քի մե դյան և ծան րու
թյան ու ժերն ու հե նա րա նի կող մից ազ դող 

0N


 ու ժը: Վեր ջինս հե նա րա նի հա կազ
դե ցու թյան ⊥0N


 նոր մալ և հա տա կի հետ 

կպում նե րի շնոր հիվ ա ռա ջա ցող IIN0


շո

շա փող ու ժե րի գու մարն է: Ա նո թի հա տա
կի մա կեր ևույ թի եր կայն քով ո ւղ ղոր դենք 
կոոր դի նա տային X  ա ռանց քը, ի սկ Y
ը` նոր մա լի ո ւղ ղու թյամբ (նկ. 4): Խո րա
նար դի հա վա սա րակշ ռու թյան պայ մա նից 
հետ ևում է, որ նրա վրա ազ դող ու ժե րի 
պրոյեկ ցի ա նե րի գու մա րը Y  ա ռանց քի 
վրա հա վա սար է զրոյի`

0coscos 0 =−+ ⊥ αα mgNFA : (6)mg
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 Մյուս կող մից, քա նի որ FA=pgV=pga3 
և 3

0am ρ= , (6) ից ստա նում ե նք`
( ) αρρ cos3

00 gaN −=⊥ : (7)
 Նյու տո նի 3րդ օ րեն քի հա մա ձայն՝ խո

րա նար դի կող մից ա նո թի հա տա կի վրա 
ազ դող ճնշ ման ու ժի ⊥0F  մո դու լը հա վա
սար է հա կազ դե ցու թյան ու ժի մո դու լին` 

⊥⊥ = 00 NF : (8)
Ն ման ձևով` պրոյեկ տե լով հա վա սա

րակշ ռու թյան պայ մանն ար տա հայ տող 
վեկ տո րա կան հա վա սա րու մը X  ա ռանց
քի վրա՝ ստա նում ե նք նաև խո րա նար դի 
կող մից ա նո թի հա տա կի վրա ազ դող ու ժի 
շո շա փող բա ղադ րի չը.

( ) αρρ sin3
000 gaNF IIII −== : (9) 

Այս պի սով՝ մենք լու ծե ցինք խն դի րը, 
ե րբ խո րա նար դի ամ րա ցու մը ա նո թի հա
տա կին հեր մե տիկ չէր:

 Վե րա դառ նա լով մեր նախ նա կան խնդ
րին՝ կա րե լի է նկա տել, որ, ի տար բե րու
թյուն պար զեց ված դեպ քի, այս տեղ հե
ղու կը չի ազ դում խո րա նար դի նիս տե րից 
մի այն ստո րի նի վրա: Նշ վա ծից պարզ 
է դառ նում, որ այս դեպ քում խո րա նար
դի կող մից ա նո թի հա տա կի վրա ազ դող 
F


ու ժի IIF  շո շա փող բա զադ րի չը նույնն 
է, ի նչ որ IIF0 ը, ի սկ նոր մալ բա ղադ րի
չը ⊥0F ից տար բեր վում է մի այն ստո րին 
նիս տի վրա հե ղու կի կող մից ազ դող F ′  
ճնշ ման ու ժի չա փով`

FFF ′+= ⊥⊥ 0 : (10)
Ս տո րին նիս տի վե րին կո ղը ջրի ա զատ 

մա կեր ևույ թից գտն վում է αcos1 ah = , 
ի սկ ստո րի նը` αα sincos2 aah +=  խո
րու թյան վրա: Ու րեմն այդ նիս տի վրա ազ
դող մի ջին ճն շու մը կլի նի [4]`
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 ++=′=′

2
sincos0

22 ααρgaPaaPF : (11)
 

Այս պի սով՝ օ գտ վե լով (7)  (11) բա նաձ
ևե րից՝ խո րա նար դի կող մից ա նո թի հա
տա կին ազ դող ո րո նե լի ճնշ ման ու ժի հա
մար ստա նում ե նք`
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 ++=⊥  (12)

Խն դիր 3: Գտ նել նկ. 5ո ւմ պատ կեր
ված շղ թայի դի մադ րու թյու նը A  և B  կե
տե րի միջև: Շղ թան եր կու ո ւղ ղու թյուն նե
րով ան վերջ է, և յու րա քան չյուր հա ղորդ չի 
դի մադ րու թյու նը R է [5]:

R R A

B

R R

R

R R R R R

R R R
Նկ. 5 

Նշ ված խնդ րի լուծ ման ա ռա ջին ա կն
հայտ դժ վա րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
շղ թայի ե րկ կող մա նի ան վերջ լի նե լով: Այդ 
պատ ճա ռով էլ սկզ բում կփոր ձենք հաշ վել 
դի տարկ վող շղ թայի մի մա սը կազ մող կի
սաան վերջ շղ թայի r  դի մադ րու թյու նը A  
և B  կե տե րի միջև (նկ. 6): 

R R RA

R R

R R R

RB
Նկ. 6 

pga

pga

ga
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Քա նի որ շղ թան կազմ ված է ան վերջ քա
նա կու թյամբ կրկն վող մի ա տե սակ օ ղակ
նե րից, կա րե լի է նկա տել, որ ե թե շղ թայից 
ա ռա ջին օ ղա կը հե ռաց նենք, ա պա մնա
ցած մա սի դի մադ րու թյու նը չի փոխ վի: 
Այդ պատ ճա ռով կի սաան վերջ, կրկն վող 
բջիջ նե րով է լեկտ րա կան շղ թան կա րե լի է 
փո խա րի նել հետ ևյալ հա մար ժեք շղ թայով 
(նկ. 7): Այս հնար քը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս դի տարկ վող խն դի րը բե րե լու շատ 
ա վե լի պարզ ստան դարտ խնդ րի: 

Որ քա՞ն պետք է լի նի r  դի մադ րու թյու
նը, որ պես զի A  և B  կե տե րի (նկ. 7) միջև 
ե ղած ը նդ հա նուր դի մադ րու թյու նը նույն
պես լի նի r :

Նկ. 7 

RA

R

R r

B

Ակն հայտ է, որ 
այս խնդ րի լուծ ման 
ար դյուն քում ստաց
ված պա տաս խա նը 
կհան դի սա նա նաև 
նա խորդ խնդ րի պա
տաս խա նը: Օ գտ
վե լով է լեկտ րա կան շղ թայի զու գա հեռ ու 
հա ջոր դա կան մի ա ցում նե րի բա նաձ ևե րից 
[6]՝ նկ. 7ո ւմ պատ կեր ված շղ թայի ը նդ հա
նուր դի մադ րու թյան հա մար ստա նում ե նք 
հետ ևյալ բա նաձ ևը.

Rr
rRRr
+

+= 2 : (13)

 Պարզ ձևա փո խու թյուն նե րից հե տո 
(13)ը բեր վում է r ի նկատ մամբ հետ ևյալ 
քա ռա կու սի հա վա սար մա նը.

022 22 =−− RRrr : (14)
(14) քա ռա կու սի հա վա սար ման լուծ ման 

ար դյուն քում ո րո նե լի r դի մադ րու թյան 
հա մար ստա նում ե նք`

( )Rr 31+= : (15)
 Փաս տո րեն, մեկ օ ղակ ան ջա տե լու 

հնար քը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց նկ. 

6ո ւմ պատ կեր ված կի սաան վերջ շղ թայի 
դի մադ րու թյան հաշվ ման խն դի րը բե րել 
պար զա գույն վեր ջա վոր շղ թայի հաշվ ման 
խնդ րի: Պարզ է, որ նշ ված հնար քը մենք 
չէ ինք կա րող կի րա ռել ի սկզ բա նե` նկ. 5ո
ւմ պատ կեր ված ե րկ կող մա նի ան վերջ շղ
թայի դեպ քում: Սա մեկ ան գամ ևս փաս
տում է, որ նկ. 6ո ւմ պատ կեր ված շղ թան 
վեր լուծ ման տե սա կե տից է ա կա նո րեն 
պարզ է նկ. 5ո ւմ պատ կեր ված ան վերջ 
շղ թայից, չնա յած այն հան գա ման քին, որ 
վեր ջինս օ ժտ ված է դի մադ րա տար րե րի 
բաշխ ման ա ռա վել մեծ հա մա չա փու թյամբ:

Այժմ, ե րբ ար դեն լուծ ված է կի սաան
վերջ շղ թայի խն դի րը, վե րա դառ նանք 
ան վերջ շղ թայի դի մադ րու թյան ո րոշ ման 
խնդ րին:

  

Նկ. 8 

R rr

B

AԴժ վար չէ նկա տել, 
որ քն նարկ վող շղ
թան (նկ. 5) կա րե լի է 
փո խա րի նել հետ ևյալ 
հա մար ժեք շղ թայով 
(նկ. 8), ո րը վե րը քն
նարկ ված եր կու կի
սաան վերջ շղ թա նե րի ու A  և B կե տե րը 
մի աց նող մեկ R դի մադ րու թյան զու գա
հեռ մի ա ցում է: Օ գտ վե լով շղ թայի զու գա
հեռ մի աց ման բա նաձ ևից՝ ABR ի հա մար 
ստա նում ե նք.

Rr
rRRAB 2+

= : (16)

(15)ը տե ղադ րե լով (16)ի մեջ՝ ան վերջ 
շղ թայի ո րո նե լի ABR դի մադ րու թյան հա
մար կս տա նանք.

3
RRAB = : (17)

rR

rR

rR
AB

AB
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О поэтапной методе решений некоторых не типовых задач физики
В. Манукян, Г. Никогосян, Б. Погосян

Работа посвящена выявлению возможных применений поэтапного метода при 
решений разных не типовых задач физики. В краткости изложена суть поэтапного 
метода, обсуждены также разные не типовые задачи, при решении которых использован 
предложенный поэтапный подход.

On stepwise method of solving certain not typical physics problems
V. Manukyan, G. Nikoghosyan, B. Poghosyan

Work is devoted to the detection of possible usages of the stepwise method for solving 
different not typical physics problems. The matter of the stepwise method is described in 
short, also different not typical tasks are discussed for solution of which the stepwise ap
proach is used. 
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Բ նա գի տա կան առար կա նե րի իմա
ցու թյու նը կար ևոր դեր ու նի ան հա տի 
ձևա վոր ման և զար գաց ման, հետ ևա բար 
նաև ամ բող ջու թյամբ վերց րած հա սա րա
կու թյան զար գաց ման հա մար: Բնա գի
տա կան առար կա նե րը սո վո րեց նում են 
դի տել, նկա րագ րել, հա մե մա տել, բա ցատ
րել, բա ցա հայ տել, հա մադ րել, վեր լու ծել ու 
վար կած ներ առա ջադ րել: Այդ իմաս տով 
բնա գի տա կան առար կա նե րի, այդ թվում 
նաև՝ քի մի այի ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը շատ մեծ են: Քի
մի այի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում 
փորձն ու նի առա ջա տար դեր: Ոսում նա
կան ծրագ րով ամ րագր ված փորձ նա կան 
աշ խա տանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ստա ցած տե սա կան գի տե լիք ներն 
ար դյու նա վետ կի րա ռե լու, փոր ձի ար
դյունք նե րը տես նե լու սե փա կան աչ քե րով, 
կա տա րե լու հա մա պա տաս խան եզ րա
կա ցու թյուն ներ, հա մոզ վե լու այս կամ այն 
դրույ թի ճշ մար տա ցի ու թյան մեջ կամ ժխ
տե լու այն: Այդ իմաս տով քի մի ա կան կր
թու թյան մեջ փորձ նա կան աշ խա տանք նե
րը կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում, քա նի որ 
դրանց կա տար ման ըն թաց քում սո վո րող
նե րը ձեռք են բե րում փոր ձեր կա տա րե լու 
որո շա կի կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն
ներ, սո վո րում են հետ ևել փոր ձի ըն թաց
քին, նկա րագ րել դի տած եր ևույթ նե րը, 
հա մե մա տել ռե ակ ցի ա նե րի ելա նյու թե րի 
ու վեր ջա նյու թե րի հատ կու թյուն նե րը՝ սկ
սած ար տա քին տես քից, գույ նից, ագ րե

գա տային վի ճա կից, մինչև կար ևո րա գույն 
քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րի հա մադ րու
մը: Սո վո րա բար նման ձևով կա տար ված 
փոր ձե րը տպա վոր վում են, սո վո րող նե րը 
ոգ ևոր վում են ու շատ եր կար ժա մա նակ 
են հի շում փոր ձի ըն թացքն ու ար դյունք նե
րը: Այդ աշ խա տանք նե րի ըն թա ցում աշա
կերտ նե րը սո վո րում են կշ ռել լա բո րա տոր 
կշեռ քով, չա փել հե ղուկ նե րի և գա զե րի 
ծա վալ նե րը, լու ծույթ նե րի խտու թյու նը, 
հետ ևել նստ ված քա գո յաց ման ավար տին 
և ֆիլտ րել գո յա ցած նստ ված քը, որո շել 
մի ջա վայ րի թթ վու թյու նը, յու րաց նել և կի
րա ռել լա բո րա տո րի ա յում աշ խա տե լու և 
ան վտան գու թյան կա նոն նե րը:

Սա կայն քի մի այի դա սա վանդ ման գոր
ծըն թա ցում կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում 
փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րը: Այդ պի սի 
խն դիր նե րի լու ծու մը սո վո րեց նե լու մի ձև է, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ավե լի խոր 
յու րաց նե լու քն նարկ վող նյու թը և ձևա վո
րում է ստա ցած գի տե լիք նե րը գործ նա կա
նում կի րա ռե լու հմ տու թյուն: Առա ջադր վող 
փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րը հա ջո
ղու թյամբ լու ծե լու հա մար սո վո րող նե րը 
պետք է տի րա պա տեն քի մի ա կան փորձ 
կա տա րե լու հմ տու թյուն նե րին: Բայց մյուս 
կող մից էլ նման խն դիր նե րի կա տա րու մը 
հենց ինքն է նպաս տում փոր ձա րա րա
կան հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե
րի ձևա վոր մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը: 
Այդ պի սի աշ խա տանք ներ կա տա րե լով՝ 
սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում այն պի

ԺԱՆ ՆԱ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ  
ԶԵ ՓՅՈՒՌ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ
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սի ան ձնային հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք 
են նպա տա կաս լա ցու թյու նը, նպա տա կին 
հաս նե լու ձգ տու մը, սո վո րում են խնայո
ղա բար օգ տա գոր ծել քի մի ա կան նյու թե րը, 
զգու շո րեն վե րա բեր վել քի մի ա կան սար
քա վո րում նե րին ու ապա կե ղե նին:

Փոր ձա րա րա կան խն դիր ներ կա րե լի 
է առա ջադ րել ու հա ջո ղու թյամբ լու ծել և’ 
հիմ նա կան, և’ ավագ դպ րո ցում: Սո վո րող
նե րին շատ է հրա պու րում փորձ նա կան 
աշ խա տան քը խնդ րի վե րա ծե լու և լու ծե
լու հան գա ման քը: Մա թե մա տի կայի խն
դիր նե րի լուծ ման փորձ ու նե նա լով՝ նրանք 
շատ արագ են յու րաց նում իրենց իսկ 
կա տա րած փոր ձի ար դյունք նե րը խնդ րի 
ձևով ըն կա լե լու և լու ծե լու պա հան ջը, շատ 
ոգ ևոր վում են փոր ձի ըն թաց քով և ձգ տում 
են ան պայ ման ստա նալ լավ ար դյունք ներ: 

Փոր ձա րա րա կան խն դիր նե րի լու ծում 
կա րե լի է իրա կա նաց նել և՛ ան հա տա կան, 
և՛ խմ բային աշ խա տան քի կազ մա կերպ
ման մի ջո ցով: Եր կու դեպ քում էլ այդ գոր
ծըն թա ցը նպաս տում է լա բո րա տո րի ա
յում աշ խա տե լու կա նոն նե րի յու րաց մա նը, 
ինչ պես նաև ապա հո վում է սո վո րող նե րի 
ու սուց ման կա տա րե լա գործ ման բարձր 
մա կար դակ՝ բա ցա հայ տե լով սո վո րող նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
և հե տաքրք րու թյուն է ձևա վո րում քի մի ա
կան եր ևույթ նե րը ճա նա չե լու նկատ մամբ: 
Փորձ նա կան աշ խա տան քի կա տար ման 
ըն թաց քում տար բեր խմ բե րի միջև մր ցակ
ցային բնույ թի շար ժա ռիթ է ձևա վոր վում 
և տի րող հա մա գոր ծակ ցային և փո խօգ
նու թյան մթ նո լոր տը ընդ հա նուր առ մամբ 
նպաս տում է գի տե լիք նե րի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցին:

Սո վո րա բար աշա կերտ նե րի մոտ դժ
վա րու թյուն ներ են առա ջա նում քի մի ա կան 
ռե ակ ցի այի ել քը հաշ վե լու պա հան ջով խն
դիր նե րի լու ծու մը: Սա կայն եթե նրանք 

տար բեր նյու թե րի ստաց ման վե րա բե րյալ 
մո դե լա վոր ված դա սի ըն թաց քում փորձ
նա կան ճա նա պար հով որո շում են իրա
կա նաց ված ռե ակ ցի ա նե րի ել քը, ապա 
նույ նիսկ ցածր առա ջա դի մու թյուն ու նե ցող 
աշա կերտ նե րը հե տա գա յում չեն դժ վա րա
նում դրա վե րա բե րյալ խն դիր ներ լու ծե լիս: 
Այդ իմաս տով հե տաքր քիր փորձ նա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու մեծ հնա րա
վո րու թյուն է ստեղծ վում «Է լեկտ րո լի տային 
դի սո ցում» թե ման քն նար կե լիս: Օրի նակ, 
դա սագր քե րում նկա րագր ված պարզ 
սար քի մի ջո ցով կա րող ենք որո շել տար
բեր քի մի ա կան նյու թե րի և դրանց ջրային 
լու ծույթ նե րի էլեկտ րա հա ղոր դա կա նու
թյու նը և դրա նով իսկ էլեկտ րո լիտ նե րը 
տար բե րել ոչ էլեկտ րո լիտ նե րից: Կա րող 
ենք իրա կա նաց նել լու ծույթ նե րում տե ղի 
ու նե ցող տար բեր իո նա փո խա նակ ման ռե
ակ ցի ա ներ, այդ թվում` հետ ևել նստ ված
քա գո յաց մամբ և նստ վածք նե րի լուծ մամբ, 
գա զի ան ջատ մամբ ու ղեկց վող ռե ակ ցի
ա նե րի ըն թաց քին, հայ տա նյու թե րի մի ջո
ցով հետ ևել չե զո քաց ման ռե ակ ցի ա նե րի 
ըն թաց քին, կա տա րել տար բեր իոն նե րի 
հայտ նա բեր ման որա կա կան ռե ակ ցի ա
ներ և այլն: Սա կայն այս թե ման քն նար
կե լիս կա րող ենք լու ծել նաև տար բեր հե
տաքր քիր փոր ձա րա րա կան խն դիր ներ: 
Դա հատ կա պես հեշտ է կա տա րել իրա
կա նաց նե լով նստ ված քա գո յաց ման որ ևէ 
ռե ակ ցի ա և աշ խա տանքն ավար տել ռե
ակ ցի այի ել քի որոշ մամբ:

Քն նար կենք իո նա փո խա նակ ման ռե
ակ ցի այի մի ջո ցով որո շա կի զանգ վա ծով 
նստ ված քի ստաց ման և տե սա կա նո րեն 
հաշ վա ծի նկատ մամբ այդ ռե ակ ցի այի 
ել քի որոշ ման այդ պի սի փոր ձա րա րա
կան խնդ րի լուծ ման ըն թաց քը:  Այս դեպ
քում օգտ վենք այն հայտ նի փաս տից, որ 
զանգ վա ծա չա փա կան եղա նա կով լու ծե լի 
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կար բո նատ նե րը, կա րե լի է քա նա կա պես 
որո շել փո խար կե լով դրանց դժ վա րա լուծ 
աղե րի, օրի նակ կալ ցի ու մի կար բո նա տի 
առա ջաց ման ռակ ցի այով, ըստ հետ ևյալ 
կր ճատ իո նա կան հա վա սար ման.

Ca2+ + C −2
3O  CaCO3 

Կալ ցի ու մի կար բո նա տը դժ վա րա լուծ 
աղ է, լու ծույ թից ան ջատ վում է սպի տակ 
բյու րե ղային նստ ված քի ձևով: Տա քաց
նե լիս այն չի քայ քայ վում, քայ քա յու մը 
սկս վում է շատ բարձր` 800oC և ավարտ
վում է մոտ 1000 oC ջեր մաս տի ճա նում, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս զգու շո
րեն տա քաց նե լով չո րաց նել այն: Կալ ցի
ու մի կար բո նա տի նս տեց ման ռե ակ ցի ան 
շատ ծա նոթ է սո վո րող նե րին[3], դրա հետ 
կապ ված նաև շատ հաշ վար կային խն դիր
ներ են հան դի պում տար բեր խնդ րագր քե
րում: Կալ ցի ու մի կար բո նա տի ստաց ման 
ռե ակ ցի այի կի րառ մամբ փոր ձա րա րա կան 
խն դիր լու ծե լը նպա տա կա հար մար է նաև 
այն տե սան կյու նից, որ այդ աղի առա ջա
ցու մը սո վո րող նե րին ար դեն ծա նոթ է, 
որ պես կար բո նատ իոն նե րի հայտ նա բեր
ման որա կա կան ռե ակ ցի ա (այ սինքն`ն
ման խնդ րի լու ծում կա րե լի է իրա կա նաց
նել նաև ած խա ծին թե ման ան ցնե լիս, 
իրա կա նաց նե լով կար բո նատ իոն նե րի 
հայտ նա բեր ման որա կա կան ռե ակ ցի ան և 
ավար տե լով այն հա մա պա տաս խան փոր
ձա րա րա կան խնդ րի լուծ մամբ): Քն նարկ
վող փոր ձա րա րա կան խնդ րի լուծ ման ըն
թացքն աշ խա տա տար չէ, օգ տա գործ վող 
ազ դա նյու թե րը մատ չե լի են, բարդ լա բո
րա տոր սար քա վո րում ներ և եր կար ժա մա
նակ չի պա հանջ վում: 

 Խն դիր. Կալ ցի ու մի երկք լո րի դի բյու
րե ղա հիդ րա տի և նատ րի ու մի կար բո
նա տի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի 
կի րառ մամբ որո շել տե սա կան հնա րա
վո րի հա մե մատ կալ ցի ու մի կար բո նա տի 

ստաց ման զանգ վա ծային ել քը: 
Կալ ցի ու մի կար բո նա տը նս տեց նե լու 

հա մար ելա նյու թերն ընտր ված են ոչ պա
տա հա կա նո րեն: Սո վո րա բար լա բո րա տո
րի ա նե րում կալ ցի ու մի քլո րի դը ու նե նում 
են վեցջ րյա բյու րե ղա հիդ րա տի ձևով, իսկ 
բյու րե ղա հիդ րատ նե րը ժա մա նա կի ըն
թաց քում հող մա հար վում են, կորց նե լով 
բյու րե ղաջ րի մի մա սը և այդ դեպ քում բյու
րե ղա հիդ րա տի բա ղադ րու թյու նը չի հա
մա պա տաս խա նում իր բա նաձ ևին: Նման 
ելա նյու թից ճշգ րիտ կոն ցենտ րա ցի այի 
լու ծույթ հնա րա վոր չէ պատ րաս տել և նույ
նիսկ շատ խնամ քով աշ խա տե լու դեպ քում 
ան գամ տե սա կա նո րեն հաշ ված զանգ վա
ծով կալ ցի ու մի կար բո նատ չի ստաց վի, և 
տե սա կա նո րեն հաշ վա ծի նկատ մամբ ռե
ակ ցի այի ել քի տո կոս հաշ վե լը մի ան գա
մայն տրա մա բա նա կան է:

Մե թո դա կան հանձ նա րա րա կան ներ 
սո վո րող նե րի հա մար

1.Տե սա կան մաս 
Առա ջին հեր թին սո վո րող նե րը պետք 

է պատ կե րաց նեն կալ ցի ու մի երկք լո րի դի 
բյու րե ղա հիդ րա տի և նատ րի ու մի կար
բո նա տի փո խազ դե ցու թյան ռե ակ ցի այի 
ըն թաց քը, հաշ վի առ նե լով, որ ջրային լու
ծույ թում ըստ էու թյան ռե ակ ցի ան տե ղի է 
ու նե նում Ca2+ և C −2

3O ի ոն նե րի փո խազ
դե ցու թյան հաշ վին(3): Կազ մենք այդ ռե
ակ ցի այի մո լե կու լային, իո նային և կր ճատ 
իո նային հա վա սա րում նե րը.

CaCl2 + Na2CO3  CaCO3+ 2NaCl (1)
Ca2+ + 2Cl + 2Na+ + −2

3CO   
CaCO3 + 2Na+ + 2Cl (2)

Ca2+ + C −2
3O  CaCO3 (3)

2. Ըստ ըն թա ցող ռե ակ ցի այի հա վա
սար ման` որո շենք 2 գրամ կալ ցի ու մի կար
բո նատ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 
կալ ցի ու մի քլո րի դի բյու րե ղա հիդ րա տի և 
նատ րի ու մի կար բո նա տի զանգ ված նե րը: 
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Ըստ խնդ րի պայ մա նի կալ ցի ու մի կար
բո նա տը կազ մում է 2,00 : 100 = 0,02 մոլ 
(МCaCO3 = 100 գ/ մոլ): Ռե ակ ցի այի հա վա
սա րու մից (1) եր ևում է, որ այդ քա նա կու
թյամբ ռե ակ ցի այի վեր ջա նյութ ստա նա լու 
հա մար ան հրա ժեշտ են ճիշտ նույն քա նա
կով կալ ցի ու մի քլո րիդ և նատ րի ու մի կար
բո նատ: Այ սինքն` n(CaCO3 ) = n(CaCl2) = 
n(Na2CO3) = 0,02 մոլ: 0,02 մոլ քա նա կով 
կալ ցի ու մի քլո րի դի և նատ րի ու մի կար բո
նա տի զանգ ված նե րը կազ մում են. 

m(Na2CO3) = n(Na2CO3) • М(Na2CO3) = 
0,02 • 106 = 2,12գ (МNa2CO3 = 106 գ/ մոլ).

m(CaCl2) = n(CaCl2)* М(CaCl2) = 0,01 • 
111 = 2,08 գ (МCaCl2 = 106 գ/ մոլ).

Հաշ վենք կալ ցի ու մի քլո րի դի պա հանջ
վող քա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 
կալ ցի ու մի քլո րի դի բյու րե ղա հիդ րա տի 
զանգ վա ծը. 

n(CaCl2• 6H2O) = n(CaCl2) = 0,02 
մոլ m(CaCl2 •6H2O) = n(CaCl2•6H2O) • 
М(CaCl2•6H2O)

m(CaCl2 •6H2O) = 0,02 • 219 = 4,38 գ 
(МCaCl2•6H2O = 244 գ/ մոլ). 

3. Աշ խա տան քի փորձ նա կան մասն 
ավար տե լուց հե տո որո շենք կալ ցի ու մի 
կար բո նա տի զանգ վա ծային ել քը (%ով) 
տե սա կա նո րեն հնա րա վո րի նկատ մամբ` 
բա ժա նե լով փոր ձի ըն թաց քում ստաց ված 
կալ ցի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծը տե
սա կա նո րեն հաշ վա ծին, և բազ մա պատ
կե լով այն 100ով, ըստ η= m(գ) / m(տ)•100% 
բա նաձ ևի:

2. Ազ դա նյու թեր և սար քա վո րում ներ
Նատ րի ու մի կար բո նատ, կալ ցի ու մի 

երկք լո րի դի բյու րե ղա հիդ րատ, թո րած 
ջուր, քի մի ա կան բա ժակ ներ, ձա գար, 
ֆիլտր, կո նաձև կոլ բա, լա բո րա տոր կշեռք, 
ժա մա ցույ ցի ապա կի (կշռ ված քը կշ ռե լու 
հա մար), ապա կյա ձո ղիկ ներ, չո րաց նող 
պա հա րան կամ նստ ված քը չո րաց նե լու 

հա մար այլ սար քա վո րում: 
3. Փոր ձա րա րա կան մաս
3.1. Փո խազ դող նյու թե րի կշ ռում և 

լու ծույթ նե րի պատ րաս տում
1. Կշեռ քի վրա կշ ռել նա խա պես լվա

ցած և չոր ժա մա ցույ ցի ապա կին:
2. Ժա մա ցույ ցի ապա կու վրա կշ ռել 2,12 գ 

նատ րի ու մի կար բո նատ և զգու շո րեն տե
ղա փո խել բա ժա կի մեջ (≈100 մլ տա րո ղու
թյամբ) :

3. Ժա մա ցույ ցի ապա կու վրա կշ ռել կալ
ցի ու մի երկք լո րի դի բյու րե ղա հիդ րա տի 
պա հանջ վող զանգ վա ծից փոքր ինչ ավել 
զանգ վա ծով աղ, դար ձյալ զգու շո րեն տե ղա
փո խել մեկ այլ նմա նա տիպ բա ժա կի մեջ: 

4. Առան ձին բա ժակ նե րում գտն վող ազ
դա նյու թե րի կշ ռանք նե րը լու ծել ոչ մեծ քա
նա կու թյամբ թո րած ջրում, ապա կե ձո ղի
կով խառ նե լով, միչև աղե րի լրիվ լուծ վե լը: 

3.2. Կալ ցի ու մի կար բո նա տի նստ
ված քի նս տե ցում և ֆիլտ րում

 1. Նատ րի ու մի կար բո նա տի պատ
րաստ լու ծույ թը զգու շո րեն տե ղա փո խել 
մեկ այլ, ավե լի մեծ (≈300 մլ տա րո ղու
թյամբ) բա ժա կի մեջ և, ապա կյա ձո ղի կով 
անընդ հատ խառ նե լով, դան դաղ ավե լաց
նել կալ ցի ու մի քլո րի դի բյու րե ղա հիդ րա տի 
լու ծույ թը, խառ նե լիս խու սա փե լով ապա կե 
ձո ղի կով բա ժա կի պա տե րը և հա տա կը 
քեր ծե լուց:  Փոր ձի կա տար ման ըն թաց
քում ու սու ցի չը պետք է ու ղոր դի սո վո րող
նե րին, բա ցատ րի նստ ված քա գո յաց ման 
ռե ակ ցի ա նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, անա լի զում կի րառ վող նստ վածք նե
րի հան դեպ ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: 
Մանր  բյու րե ղային նստ ված քի առա ջա
ցու մից խու սա փե լու, խո շոր բյու րե ղային, 
հետ ևա բար նաև հա մե մա տա բար մա քուր 
նստ վածք ստա նա լու նպա տա կով երաշ
խա վոր վում է օգ տա գոր ծել ազ դա նյու թե րի 
նոսր լու ծույթ ներ (≈ 5 % զ.բ. հաշ վով), իսկ 
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կար ևոր պայ ման նե րից մյու սը դա նս տեց
նող ազ դա նյու թի դան դաղ ավե լա ցումն է:

2. Որո շել չոր ֆիլտ րի զանգ վա ծը:
3. Ֆիլտ րել առա ջա ցած նստ ված քը` 

ֆիլտ րի վրա այն զգու շո րեն լվա նա լով թո
րած ջրի ոչ ու ժեղ շի թով: 

3.3. Նստ ված քի չո րա ցում և կշ ռում
1. Նստ ված քը ֆիլտ րի հետ մեկ տեղ չո

րաց նել չո րաց նող պա հա րա նում 150200 

օC ջեր մաս տի ճա նում, քա նի որ ավե լի 
բարձր (800 օC և ավե լի) ջեր մաս տի ճա նում 
կալ ցի ու մի կար բո նա տը քայ քայ վում է`

CaCO3  CaO + CO2
2. Տաք ֆիլտ րը նստ ված քի հետ մի ա

սին սա ռեց նել և որո շել դրա զանգ վա ծը:
3. Որո շել նստ ված քի զանգ վա ծը` ֆիլտ

րի և նստ ված քի զանգ վա ծից հա նե լով 
ֆիլտ րի զանգ վա ծը: 

4. Ար դյունք նե րի քն նար կում և հետ
ևու թյուն ներ

1. Կա տար ված փոր ձի ար դյունք նե րից 
ել նե լով` որո շել կալ ցի ու մի կար բո նա տի 
ստաց ման ռե ակ ցի այի ել քը (%ով)` տե սա
կա նո րեն հնա րա վո րի նկատ մամբ:

2. Հա մե մա տել առան ձին խմ բե րի 

ստաց ված ար դյունք նե րը:
3. Տար բեր խմ բե րի կա տա րած փոր ձի 

ար դյունք նե րից ել նե լով` որո շել տե սա կա
նո րեն հաշ ված հնա րա վո րի նկատ մամբ 
կալ ցի ու մի կար բո նա տի զանգ վա ծային ել
քի մի ջին ար ժե քը (%ով):

3. Վեր լու ծել առան ձին խմ բե րի ստաց
ված ար դյունք նե րը և կա տա րել հետ ևու
թյուն ներ:

Ս տաց ված ար դյունք նե րը վեր լու ծե լուց, 
ամ փո փե լուց հե տո կա տար ված աշ խա
տան քը ամ րապն դե լու հա մար կա րե լի է 
կա տա րել հա կա ռակ խն դի րը, այ սինքն, 
հաշ վի առ նե լով տվյալ նյու թի ստաց
ման գործ նա կան ել քը, որո շել որո շա կի 
զանգ վա ծով նյու թի ստաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ ելա նյու թե րի զանգ ված նե
րը: Առա ջին խն դի րը կա տա րե լուց հե տո 
կա րե լի է լու ծել ուղ ղա կի հաշ վար կային 
խն դիր ձևով: (Ժա մա նա կի մեջ տե ղա վոր
վե լու հա մար հա կա ռակ խն դի րը կա րե լի 
է կա տա րել ար տա դա սա րա նա կան պա
րապ մուն քի ժա մին, այն աշա կերտ նե րի 
հետ, ով քեր հե տաքրք րու թյուն են ցու ցա
բե րում առար կայի հան դեպ):
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 Ре ше ние экс пе ри мен таль ных за дач как ме тод  
по вы ше ния эф фек тив нос ти пре по да ва ния хи ми и

Ж. Сар ки сян, З. Ка ра пе тян

П ри пре по да ва ния хи мии осо бен но боль шой ин те рес предс тав ля ет ре ше ние экс пе
ри мен таль ных за дач. На ос но ва нии ре ак ций ио но го об ме на расс мот ре на воз мож ность 
ре ше ния экс пе ри мен таль ной за да чи, цел ью ко то рой яв ля ет ся по лу че ние кар бо на та 
каль ция и оп ре де ле ние вы хо да про ве ден ной ре ак ции по от но ше нию к те о ре ти чес ки 
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расс чи тан но му. В ка чест ве под хо дя ще го при ме ра расс мат ри ва ет ся воз мож ность осаж
де ния кар бо на та каль ци я, пос коль ку уча щи е ся хо ро шо зна ют свойст ва выб ран но го со
е ди не ни я: он име ет пос то ян ный сос тав и ус той чив к наг ре ва ни ю. Опи сан ход про ве де
ния со от ветст ву ю ще го экс пе ри мен та. 

Experimental ProblemSolving As A Means Of Increasing  
The Effectiveness Of Teaching Chemistry

Zh. Sargsyan, Z. Karapetyan

 During the chemistry teaching process experimental problems have a great importance. 
The processes of calcium carbonate sedimentation by the ionexchange reaction, as well the 
determination of the reaction yield are discussed in the article. It is also a form of teaching, 
which gives an opportunity to master the material in more depth, design skills to use knowl
edge in practice, enabling to track of experiment process, to make appropriate conclusions, 
make sure the truth of any provision or deny it. 
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 Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կան մի
ջա ռար կա յա կան գի տա կան ուղ ղու թյուն 
է, որն ու սում նա սի րում է հա սա րա կու
թյան տե ղե կու թա վոր ման գոր ծըն թա ցի 
սո ցի ա լա կան հետ ևանք նե րը, ձևա վո րում 
է հա մա կար գային պատ կե րա ցում հա
սա րա կու թյան տե ղե կու թա վոր ման հետ 
առնչ վող օրի նա չա փու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ, աջակ ցում է ժա մա նա կա կից տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց
ման պայ ման նե րում հա սա րա կու թյան 
մեջ սո ցի ալտն տե սա կան և հո գե բա նա
կան խն դիր նե րի լուծ մա նը:

 Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կան ձևա
վոր վել է մի քա նի բնա կան և հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րի հի ման վրա: Այդ գի տու
թյուն նե րի թվին են դաս վում ին ֆոր մա
տի կան, հո գե բա նու թյու նը, սո ցի ո լո գի ան, 
փի լի սո փա յու թյու նը և այլն:

 Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կան՝ որ պես 
ֆուն դա մեն տալ գի տու թյուն, իրա կա նաց
նում է հետ ևյալ կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րը.
• ու սում նա սի րում է տե ղե կատ վա կան 

հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման և զար
գաց ման օրի նա չա փու թյուն նե րը և խն
դիր նե րը, 

• ու սում նա սի րում է տե ղե կատ վա կան 
պա շար նե րի հատ կու թյուն նե րը, կա
ռուց ված քը, բա ցա հայ տում դրանց ան
հրա ժեշ տու թյու նը հա սա րա կու թյան 
սո ցի ա լա կան զար գաց ման գոր ծում, 

• ու սում նա սի րում է տե ղե կատ վա կան 

հա սա րա կու թյան մեջ ան ձի զար գաց
ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև ան դրա դառ նում է տե ղե կատ վա
կան հա սա րա կու թյան մեջ ան ձի տե
ղե կատ վա կան ազա տու թյան և ան
վտան գու թյան խնդ րին, օգ նում է նոր 
տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րում հաղ
թա հա րե լու ան հա տի տեխ նո լո գի ա
կան և լեզ վա կան խո չըն դոտ նե րը: 

Ներ կա յաց ված գոր ծա ռույթ նե րի կար
ևո րու թյու նը վեր ջին տա րի նե րին նպաս
տեց սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կայի ձևա
վոր մա նը նաև որ պես գի տա կան լուրջ 
հիմ նա վո րում ու նե ցող ու սում նա կան դա
սըն թաց: Այն դա սա վանդ վում է տար բեր 
երկր նե րի մի շարք բու հե րում ին ֆոր մա
տի կայի, սո ցի ո լո գի այի, սո ցի ա լա կան աշ
խա տան քի, ինչ պես նաև այլ մաս նա գի
տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի հա մար:

« Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կա» ու
սում նա կան դա սըն թա ցի հիմ նա կան խն
դիր ներն են.
• ու սում նա սի րել տե ղե կատ վա կան հա

սա րա կու թյան էու թյու նը, ինչ պես նաև 
հա սա րա կու թյան տե ղե կու թա վոր ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հիմ նա
կան օրի նա չա փու թյուն նե րը, 

• ու սում նա սի րել հա սա րա կու թյան տե
ղե կու թա վոր ման հո գե բա նա ման կա
վար ժա կան գոր ծոն նե րը,

•  բա ցա հայ տել տե ղե կատ վա կան հա

 ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
 ՍԱ ԹԻԿ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ 
Ա ՆԻ ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ 

 SOCINFO ԾՐԱԳ ՐԱՅԻՆ ՓԱ ԹԵ ԹԻ  ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
« ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՏԻ ԿԱ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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սա րա կու թյան զար գաց ման պայ ման
նե րում ազ գային ան վտան գու թյան 
խն դիր նե րը,

•  վեր լու ծել հա սա րա կու թյան գի տե լիք
նե րի զար գաց ման ժա մա նա կա կից 
մի տում նե րը, ժա մա նա կա կից տե ղե
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մի
ջո ցով ստա նալ նոր գի տե լիք ներ վեբ 
վեր լու ծու թյան և սո ցի ո լո գի այի, ինչ
պես նաև գի տա կան այլ նոր ուղ ղու
թյուն նե րի հետ առնչ վող հիմ նա կան 
հայե ցա կե տե րի վե րա բե րյալ:

« Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կա» դա
սըն թա ցը պետք է բաղ կա ցած լի նի ինչ պես 
այս առար կան ներ կա յաց նող դա սա խո սու
թյուն նե րից [1], այն պես էլ սո ցի ո լո գի այի և 
ին ֆոր մա տի կայի հետ առնչ վող՝ առար
կայի՝ լի ար ժեք ու սում նա սիր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րից [4]: 

Դա սա խո սու թյուն նե րի թե մա ներն են.
« Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կա» գի

տա ճյու ղի ու սում նա սիր ման առար կան և 
խն դիր նե րը (Դա սա խո սու թյուն 1):

 Դա սըն թացն ու սում նա կան դա սըն թա
ցի նե րա ծա կան բա ժինն է, որի գլ խա վոր 
խն դի րը հս տակ և հա մա կարգ ված ձևով 
ու սա նող նե րին « Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա
տի կա» գի տա կան ուղ ղու թյան հիմ նա կան 
խն դիր նե րը, հայե ցա կար գը, գոր ծա ռույթ
նե րը և նպա տա կը ներ կա յաց նելն է:

 Տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան 
էու թյու նը, զար գաց ման հե ռան կար նե րը 
(Դա սա խո սու թյուն 2):

 Դա սա խո սու թյան գլ խա վոր նպա տակն 
է դի տար կել հա սա րա կու թյան տե ղե կու
թա վո րու մը որ պես գլո բալ գոր ծըն թաց, 
իսկ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը՝ 
որ պես ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հիմ նա կան խթան, ու սա
նող նե րին ներ կա յաց նել տե ղե կատ վա կան 
հե ղա փո խու թյան հիմ նա կան փու լե րը, 

ներ կայիս վի ճա կը և հա մաշ խար հային 
հան րու թյան տե ղե կու թա վոր ման գոր ծըն
թա ցի զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

 Տե ղե կատ վա կան պա շար նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հիմ նա
կան տե սակ նե րը և դրանց դե րը հա սա
րա կու թյան տե ղե կու թա վոր ման գոր
ծըն թա ցում (Դա սա խո սու թյուն 3):

 Դա սա խո սու թյան նպա տակն է սո վո
րող նե րի մեջ ձևա վո րել պատ կե րա ցում 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման ժա մա նա
կա կից պայ ման նե րում տե ղե կատ վա կան 
պա շար նե րի դե րի կար ևո րու թյան վե րա
բե րյալ, ինչ պես նաև երկ րի սո ցի ալ– տն
տե սա կան և մշա կու թային զար գաց ման 
պայ ման նե րում տե ղե կատ վա կան պա
շար նե րի ազ դե ցու թյան, հա մաշ խար հային 
հան րու թյան մեջ այդ երկ րի դե րի կար ևո
րու թյան ապա հով ման վե րա բե րյալ, ներ
կա յաց նել տե ղե կատ վա կան պա շար նե րի 
տե սակ նե րը և դա սա կար գու մը, բա ցա հայ
տել տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, 
ապ րան քա տե սակ նե րի և տե ղե կատ վա
կան շու կայի հիմ նա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը:

 Հա սա րա կու թյան տե ղե կատ վա կան 
նե րու ժը (Դա սա խո սու թյուն 4):

 Դա սա խո սու թյան նպա տակն է ձևա վո
րել ընդ հա նուր պատ կե րա ցում ժա մա նա
կա կից հա սա րա կու թյան տե ղե կատ վա
կան նե րու ժի վե րա բե րյալ, բա ցա հայ տել 
տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան զար
գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ
նե րը. տե ղե կատ վա կան ապա րա տային 
և ծրագ րային մի ջոց նե րը, հա սա րա կու
թյան իմա ցա կան կա ռույց նե րը, որոնք 
ապա հո վում են տե ղե կատ վա կան պա
շար նե րի զար գա ցու մը և սե րունդ նե րին 
գի տե լիք նե րով ապա հո վու մը, նպաս տում 
են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
զար գաց մա նը և հա սա րա կու թյան տե ղե
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կատ վա կան մշա կույ թի ձևա վոր մա նը:
 Տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան 

զար գաց ման սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րը 
և ազ գային ան վտան գու թյան խն դիր նե
րը (Դա սա խո սու թյուն 5):

 Դա սա խո սու թյան հիմ նա կան նպա
տակն է սո վո րող նե րի մեջ ձևա վո րել հս
տակ պատ կե րա ցում տե ղե կատ վա կան 
հա սա րա կու թյան հիմ նա կան սո ցի ա լա
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի և մար տահ
րա վեր նե րի վե րա բե րյալ, բա ցա հայ տել 
տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան տն
տե սա կան և սո ցի ա լա կան զար գա ցում
նե րի ուղ ղու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան զար
գաց ման սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րը և ազ
գային ան վտան գու թյան խն դիր նե րը:

 Հա սա րա կու թյան տե ղե կու թա վոր
ման հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գոր
ծոն նե րը (Դա սա խո սու թյուն 6): 

Այս դա սա խո սու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն է բա ցայ տել հա սա րա կու
թյան տե ղե կու թա վոր ման պայ ման նե րում 
ձևա վոր ված տե ղե կատ վա կան ան հա վա
սա րու թյան խն դիր նե րի դր դա պատ ճառ նե
րը, վեր հա նել հա սա րա կու թյան տե ղե կու
թա վոր ման հո գե բա նա ման կա վար ժա կան 
գոր ծոն նե րը, առա ջար կել ժա մա նա կա կից 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար
գաց ման պայ ման նե րում ան հատ նե րի հո
գե բա նա ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի 
լու ծում նե րը:

 Տե ղե կատ վա կան քա ղա քակր թու
թյուն (Դա սա խո սու թյուն 7): 

Այս դա սա խո սու թյան նպա տակն է 
տե ղե կատ վա կան քա ղա քակր թու թյան 
զար գաց ման գլո բալ խն դիր նե րի ու սում
նա սի րու թյու նը, հա սա րա կու թյան ին տե
լեկ տո ւա լաց  ման նոր փու լե րի վեր հա
նու մը, մշա կույ թի և ար վես տի հե տա գա 
զար գաց ման մի տում նե րի բա ցա հայ տու մը 

և հա սա րա կու թյան տե ղե կու թա վոր ման 
պայ ման նե րում ազ գային ավան դա կան 
մշա կույ թի պահ պան ման խն դիր նե րի ու
սում նա սի րու թյու նը: 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, սո ցի ա լա կան 
ին ֆոր մա տի կայի դա սըն թա ցում առար
կայի լի ար ժեք ու սում նա սիր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է դա սա խո սու թյուն նե րից 
բա ցի նաև ներգ րա վել ին ֆոր մա տի կայի 
որոշ բա ղադ րիչ ներ, որոնք կն պաս տեն 
ին ֆոր մա տի կայի տե սու թյան հետ առնչ
վող տար րա կան գի տե լիք նե րի ձևա վոր
մա նը, ԷՀՄի ապա րա տային և ծրագ րային 
ապա հով ման հետ կապ ված գործ նա կան, 
ինչ պես նաև ալ գո րիթ մաց ման և ծրագ
րա վոր ման որոշ խն դիր նե րի լուծ ման կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը և զար գաց
մա նը: Նշենք, որ հա տուկ ու շադ րու թյուն է 
ան հրա ժեշտ դարձ նել ինչ պես ընդ հա նուր 
բնույ թի կի րա ռա կան ծրագ րե րի, այն պես 
էլ մաս նա գի տա կան փա թեթ նե րի ու սում
նա սիր մա նը: 

Այս ամե նը ան հրա ժեշ տու թյուն առաջ 
բե րեց C++ ծրագ րա վոր ման լեզ վով մշա
կե լու SocInfo ծրագ րային փա թե թը, որը 
կըն ձե ռի հնա րա վո րու թյուն հա մա կարգ
ված ձևով իրա կա նաց նե լու « Սո ցի ա լա կան 
ին ֆոր մա տի կա» առար կայի ու սու ցու մը: 

Ներ կա յաց նենք մեր կող մից մշակ ված 
ծրագ րի ալ գո րիթ մը, հիմ նա կան բնու թագ
րիչ նե րը, ինչ պես նաև աշ խա տան քի սկզ
բուն քը:

SocInfo ծրագ րային փա թե թի նա խագծ
ման և ալ գո րիթ մի մշակ ման ժա մա նակ 
հաշ վի են առն վել ծրագ րին ներ կա յաց վող 
բո լոր պա հանջ նե րը: Ծրա գի րը մշակ վել է 
օգ տա գոր ծո ղի հա մար աշ խա տան քային 
հնա րա վո րինս պարզ, օգ տա կար գոր
ծիք նե րով: Ծրա գի րը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս օգ տա գոր ծո ղին ոչ մի այն օգտ վե լու 
փա թե թում նե րառ ված դա սա խո սու թյուն
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նե րից, այլև ստեղ ծե լու նոր դա սա խո սու
թյուն ներ:

SocInfo ծրագ րի մի ջե րե սը բաղ կա ցած 
է մե նյո ւի տո ղից, գոր ծիք նե րի վա հա նա
կից, պտտ ման գո տի նե րից, ինչ պես նաև 
հիմ նա կան տեքս տային դաշ տից:

File մե նյուն ու նի New, Open և Close են
թա մե նյու ներ: New են թա մե նյուն նա խա
տես ված է նոր էջ բա ցե լու հա մար, Open 
են թա մե նյուն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
երկ խո սու թյան պա տու հա նի օգ նու թյամբ 
ընտ րել այն .txt ընդ լայ մամբ նշո ցը, որը 
ցան կա նում ենք բա ցել ծրագ րի տեքս
տային դաշ տում, իսկ Close են թա մե նյուն 
փա կում է ծրա գի րը [3]: 

Մե նյու նե րի և են թա մե նյու նե րի աշ խա
տան քը ապա հո վե լու հա մար նա խագծ ման 
ըն թաց քում օգ տա գործ վել է menuStrip 
գոր ծի քը, որը նա խա տես ված է հրա ման
նե րի խմ բա վոր ման հա մար և ղե կա վար
վում է ծրագ րային կո դի օգ նու թյամբ [2]:

New, Open և Close են թա մե նյու նե րը ղե
կա վար վում են ծրագ րային հետ ևյալ կո դե
րի օգ նու թյամբ.

New
private: System::Void toolStrip

M e n u I t e m 1 _ C l i c k ( S y s t e m : : O b j e c t ^ 
sender,System::EventArgs^ e) {

   this>richTextBox1
>Text =””;

    }
 Open
private: System::Void openToolStrip

MenuItem_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)  {

  if(openFileDialog1>ShowDialog() 
== System::Windows::Forms::DialogResult::
OK)

 {
 System::IO::StreamReader ^ sr = gcnew
System::IO::StreamReader(openFileDial

og1>FileName);
 this>richTextBox1>Text =(sr

>ReadToEnd());
 sr>Close();
  }
}
Close
private: System::Void closeToolStrip

MenuItem_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)  {

     Close();
 }
« Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա տի կա» և 

«Ին ֆոր մա տի կա» մե նյու նե րը և են թա
մե նյու նե րը վե րը նշ ված « Սո ցի ա լա կան 
ին ֆոր մա տի կա» դա սըն թա ցի դա սա խո
սու թյուն նե րը և ին ֆոր մա տի կայի հետ 
առնչ վող հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն են:
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Յու րա քան չյուր են թա մե նյո ւին դի մե լու 
դեպ քում ծրագ րի տեքս տային դաշ տում 
բաց վում է ծրագ րային փա թե թում նե րառ
ված հա մա պա տաս խան ու սում նա կան 
նյու թը: Օրի նակ, երբ օգ տա տե րը մկ նի կի 

օգ նու թյամբ ընտ րում է « Սո ցի ա լա կան ին
ֆոր մա տի կա» մե նյո ւի « Դա սա խո սու թյուն 
1» են թա մե նյուն, տեքս տային դաշ տում 
բաց վում է հա մա պա տաս խան դա սա խո
սու թյու նը.

 

Այս գոր ծըն թա ցը ղե կա վար վում է 
ծրագ րային հետ ևյալ կո դի օգ նու թյամբ.

private: System::Void դա սա խո սու թյուն 
1 ToolStripMenuItem_Click(System::Object^ 
sender, System::EventArgs^ e)  {

openFileDialog1>FileName = “1.txt”;
System::IO::StreamReader ^ sr = gcnew
System::IO::StreamReader(openFileDial

og1>FileName);

String ^str1=””;
this>richTextBox1>Text =(sr

>ReadToEnd());
sr>Close();
   }
Ծ րա գի րը մշակ ված է այն պես, որ ծրագ

րային փա թե թում նե րառ ված տեքս տային 
նշոց նե րը բաց վում են տեքս տային նույն 
դաշ տում: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 



173

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

փոք րաց նե լու ծրագ րի ծա վա լը, ինչ պես 
նաև պար զեց նե լու ծրագ րով աշ խա տան քը:

Ծ րագ րում առ կա գոր ծիք նե րի վա հա
նա կը ու նի հետ ևյալ տես քը.

 Ֆունկ ցի ա ներ, Խն դիր ներ, Հայե ցա
կարգ գոր ծիք նե րի oգ նու թյամբ տեքս
տային դաշ տում հա մա պա տաս խա նա բար 
բաց վում են դա սըն թա ցի գոր ծա ռույթ
նե րը, խն դիր նե րը և հայե ցա կար գը, իսկ 
Տպել և Պահ պա նել գոր ծիք նե րը նա խա
տես ված են տեքս տային դաշ տի ին ֆոր
մա ցի ան տպե լու և պահ պա նե լու հա մար:

Տ պել գոր ծի քը ղե կա վար վում է ծրագ
րային հետ ևյալ կո դի օգ նու թյամբ.

private: System::Void but
ton5_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e) 

  {
printDocument1>Print();
   }
private: System::Void printDocument1_

PrintPage(System::Object^ sender, System:
:Drawing::Printing::PrintPageEventArgs^ e) 

  {
String^ drawString = this>richTextBox1

>Text;
System::Drawing::Font^ drawFont = gc

new System::Drawing::Font( “Arial”,10 );
SolidBrush^ drawBrush = gcnew Solid

Brush( Color::Black );
PointF drawPoint = PointF(15.0F,15.0F);
StringFormat^ drawFormat = gcnew 

StringFormat;
d r a w F o r m a t  > F o r m a t F l a g s = 

StringFormatFlags::LineLimit;
e>Graphics>DrawString(drawString, 

drawFont, drawBrush, drawPoint,drawFormat );
   }
Ծ րագ րային կո դում օգ տա գործ ված է 

printDocument գոր ծի քը, որը նա խա տես

ված է հատ կու թյուն նե րի նկա րագր ման 
հա մար՝ տեքս տի գույ նը, չա փը, տա ռա տե
սա կը և այլն: 

Պահ պա նել գոր ծի քը ղե կա վար վում է 
հետ ևյալ ծրագ րային կո դի օգ նու թյամբ.

private: System::Void but
ton6_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)

  {
SaveFileDialog^ saveFileDialog1 = gcnew 

SaveFileDialog();
saveFileDialog1>Filter = “TextFiles 

(*.txt)|*.txt|All files(*.*)|*.*”;
saveFileDialog1>FilterIndex = 1;
saveFileDialog1>RestoreDirectory = true;
saveFileDialog1>CreatePrompt = true;
saveFileDialog1>OverwritePrompt = true;
if ( saveFileDialog1>ShowDialog() == Sys

tem::Windows::Forms::DialogResult::OK)
  {
 System::IO::File::WriteAllText(saveFileDi

alog1>FileName,richTextBox1>Text);
  }
  }
Ն շո ցը պահ պա նե լու հա մար ծրագ

րային կո դում օգ տա գործ վել է saveFile-
Dialog գոր ծի քը, որը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս երկ խո սու թյան պա տու հա նի օգ
նու թյամբ պահ պա նե լու նշո ցը: Երկ խո սու
թյան պա տու հա նը օգ տա գոր ծո ղին թույլ է 
տա լիս ընտ րել նշո ցի անու նը և պահ պան
ման տի րույ թը:

SocInfo ծրագ րի տեքս տային դաշ տում 
հնա րա վոր է կա տա րել գոր ծո ղու թյուն ներ 
նաև մկ նի կի աջ կո ճա կի օգ նու թյամբ՝
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Մկ նի կի աջ կո ճա կի օգ նու թյամբ հնա
րա վոր է իրա կա նաց նել իրենց նշա նա
կու թյուն նե րով բո լո րիս հայտ նի SelectAll, 
Copy և Paste հրա ման նե րը: 

Այս հրա ման նե րը ղե կա վար վում են 
հետ ևյալ ծրագ րային կո դի օգ նու թյամբ.

Select All
private: System::Void copToolStrip

MenuItem_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)  {

 this>richTextBox1>SelectAll();
   }
Copy
private: System::Void copyToolStrip

MenuItem_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)  {

 this>richTextBox1>Copy();
    }
Paste
private: System::Void pastToolStrip

MenuItem_Click(System::Object^ sender, 
System::EventArgs^ e)  {

this>richTextBox1>Paste();
    } 

Որ տեղ օգ տա գործ վել է contextMenuS
trip գոր ծի քը, որը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ստեղ ծե լու մկ նի կի աջ կո ճա կի հրա
ման նե րը: 

Այս պի սով՝ կար ծում ենք, որ հա մա
կարգ չային և հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի զար
գաց ման պայ ման նե րում մեր կող մից 
մշակ ված ծրա գի րը կա րե լի է հա մա րել 
ան ձի և տեխ նի կայի միջև կապն ապա հո
վող ևս մեկ գոր ծոն, որը որոշ չա փով կա
րող է նպաս տել « Սո ցի ա լա կան ին ֆոր մա
տի կա» առար կայի զանգ վա ծայ նաց մա նը, 
քա նի որ փորձ ենք արել առա վել մատ չե լի 
և դյու րըմռ նե լի ներ կա յաց նե լու առար կայի 
բո վան դա կու թյու նը, խն դիր նե րը, գոր ծա
ռույթ նե րը և հայե ցա կար գը: 
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П ри ме не ние прог рамм но го па ке та SocInfo в про цес се  
обу че ния дис цип ли ны « Со ци аль ная ин фор ма ти ка» 

Н. Гри го рян, С. Ка за рян, А. Са а кян

 Цел ью стат ьи яв ля ет ся ана лиз ос нов ных по ня тий, це лей и функ ций меж дис цип ли
нар но го на уч но го нап рав ле ния “Со ци аль ная ин фор ма ти ка”, вы яв ле ние ос нов ных кон
цеп ций учеб но го кур са “Со ци аль ная ин фор ма ти ка”, а так же предс тав ле ние раз ра бо
тан но го на ми с ис поль зо ва ни ем язы ка прог рам ми ро ва ния C++п рог рамм но го па ке та 
SocInfo, пред наз на чен но го для изу че ния учеб но го кур са “Со ци аль ная ин фор ма ти ка”.

Application Of The Software Package Socinfo  
Within The Educational Process Of “Social Informatics” Module 

N. Grigoryan, S. Ghazaryan, A. Sahakyan

The objective of the article is to analyze the basic concepts, purposes and tasks of “Social 
Informatics” interdisciplinary research identifying the main aspects of the training course 
“Social Informatics”, as well as to represent the software package “SocInfo” developed by us 
through the programming language C++, and designed for the study of the training course 
“Social Informatics”.
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20րդ դա րի առա ջին կե սում հան րակր
թա կան մա թե մա տի կան կողմ նո րոշ ված էր 
դե պի կի րա ռու թյուն նե րը: Այն սո վո րո ղին 
զի նում էր այն պի սի գի տե լիք նե րով, որոնք 
ան հրա ժեշտ էին առօ րյա կյան քում, ինչ պես 
նաև բու հում հե տա գա ու սու մը շա րու նա կե
լու հա մար: Ընդ որում՝ առ կա էր էա կան 
խզում հան րակր թա կան մա թե մա տի կայի 
ծրագ րե րի և ապա գա յում պրո ֆե սի ո նալ 
մա թե մա տի կո սի որա կա վո րում տվող կր
թա կան ծրագ րե րի առար կա յա կան բո
վան դա կու թյան միջև: Որ պես այդ խզ մա նը 
պա տաս խան՝ 20րդ դա րի երկ րորդ կե սում 
շատ երկր նե րում մա թե մա տի կայի դպ րո
ցա կան ծրագ րեր մուտք գոր ծեց, այս պես 
կոչ ված, « նոր մա թե մա տի կան»: Ըստ այդ՝ 
« նոր մա թե մա տի կայի»՝ մա թե մա տի կայի 
դա սըն թաց ներ մուծ վե ցին մա թե մա տի
կա կան այն պի սի գա ղա փար ներ և սկզ
բունք ներ, ինչ պի սիք էին բազ մու թյուն նե րի 
տե սու թյու նը, աք սի ոմ նե րի վրա հիմն ված 
ապա ցույց նե րը, « խիստ» սահ մա նում նե րի 
մշա կույ թը և այլն:

20րդ դա րի 7080 –ա կան թթին « նոր 
մա թե մա տի կան» լայ նո րեն ներդր վեց 
հան րակր թու թյան մա թե մա տի կա կան 
ծրագ րեր, բայց առ կա էին նաև բո ղո քի 
ձայ ներ, որոնք հե տա գա յում վե րած վե ցին 
հզոր ձայ նախմ բի: Քն նա դատ նե րը լր ջո
րեն վի ճար կում էին « նոր մա թե մա տի կայի» 
ջա տա գով նե րին: Նշենք մի այն 1970 թ. 
Ֆիլդսի մր ցա նա կի դափ նե կիր Ռե նե Թո

մի ելույ թը մա թե մա տի կա կան կր թու թյան 
II մի ջազ գային հա մա ժո ղո վում [1]:

 Մի կողմ դնե լով « նոր մա թե մա տի կայի» 
ադեպտ նե րի և դրանց քն նա դատ նե րի վի
ճար կում նե րը (այդ վի ճար կում նե րը հիմ
նա կա նում հեն վում են հո գե բա նու թյան և 
կոգ նի տիվ գի տու թյուն նե րի դրույթ նե րի 
վրա)՝ դի տար կենք մի այն մա թե մա տի կա
կան ապա ցույց նե րի հիմ նախն դիր նե րը:

Դ րա մի բևե ռում Նի կո լա Բուր բա կի ի 
հայտ նի ասույթն է. «... դեռևս հին հույ նե րի 
ժա մա նակ նե րից ասել « մա թե մա տի կա», 
նշա նա կում է ասել «ա պա ցույց» [2]: Ըստ 
այս պնդ ման՝ մա թե մա տի կա կան ապա
ցույ ցի խո րու թյու նը « նոր մա թե մա տի
կայի» սկզ բուն քային հարց էր:

 Բուր բա կի յան ասույ թը հե տա գա յում քն
նա դա տու թյան են թարկ վեց նաև Ֆիլդ սի 
դափ նե կիր ներ Ա. Ջա ֆի, Ֆ. Քո ւի նի, Ու. 
Թըրս թո նի և այ լոց կող մից (տե՛ս [3] և [4]
ը): Հիմ նա կա նը այդ քն նա դա տու թյուն նե
րում այն էր, որ մի այն ապա ցույ ցին ապա
վի նե լը խախ տում է մա թե մա տի կա կան 
հիմ նա րար ար ժեք նե րի միջև բա լան սը:

 Մեր կար ծի քով, և հատ կա պես ման
կա վար ժա կան տե սա կե տից, ապա ցույ ցը, 
ըն դա մե նը, մա թե մա տի կա կան նյու թի մի 
ժանր է: Կան նաև այլ ժան րեր՝ հաշ վում
ներ, ին տուկ տիվ փաս տար կում ներ, ակ
նա ռո ւա ցում ներ, ալ գո րիթ մա կան լեզ վով 
նկա րագ րու թյուն ներ և այլն: Եվ ու սուց չի 
(դա սա վան դո ղի) հիմ նա կան խն դիրն իր 

 ՍԵՅ ՐԱՆ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱՆ 
ՎԱ ՀԱՆ ԱՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ 
ՌԱ ՖԻԿ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑԻ 
ԲՆԱ ԳԻ ՏԱ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈՍ ՔՈՒՄ

(մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի օրի նա կով)
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առար կայի սահ մա նա փակ տա րա ծու թյան 
մեջ մա թե մա տի կա կան այդ ժան րե րի 
բազ մա զա նու թյան ցու ցադ րումն է: 

Ա պա ցույ ցը մա թե մա տի կա յում սեր տո
րեն կապ ված է «ճշ մար տու թյան» խնդ րի 
հետ, և դա, ար ժե բա նա կան տե սա կե տից 
և ան կախ ճշ մար տու թյան պատ մա կան և 
փի լի սո փա յա կան հա մա տեքս տե րից, մա
թե մա տի կային առնչ վող հիմ նա կան ար
ժեք նե րից մեկն է:

 Զուտ ման կա վար ժա կանդի դակ տի կա
կան տե սա կե տից՝ ապա ցույ ցը կո րե լաց
վում է « հաս կա նալ» կա տե գո րի այի հետ: 
« Հաս կա նալ» կա տե գո րի ան ու սուց ման 
տե սու թյան կար ևո րա գույն հաս կա ցու
թյուն նե րից է: Ըստ Վ. Պ. Սմիր նո վի [5]՝ 
հաս կա նա լը հետ ևյալ շղ թայի՝ « ճա նա չում
→  ըմբռ նում →  հի շում →  կա րո ղու թյուն
→  փո խան ցում» ամ բող ջու թյուն է:

 Հաս կա նա լը մտ նում է նաև Բ. Բլու մի՝ 
նպա տակ նե րի տաք սո նո մի այի մեջ (գի
տե լիք, հաս կա ցում, կի րա ռում, վեր լու ծում, 
հա մադ րում, գնա հա տում):

 Փի լի սո փա յու թյան տե սա կե տից՝ 
« հաս կա նա լը» իրա կա նու թյան յու րաց ման՝ 
գի տակ ցու թյա նը ներ հա տուկ ձև է, որի 
էու թյու նը առար կայի իմաս տային բո վան
դա կու թյան բա ցա հայ տումն է:

 Հո գե բա նու թյան տե սա կե տից՝ 
« հաս կա նա լը» հո գե կան դրու թյուն (կերպ) 
է, որն ար տա հայ տում է ընտր ված վճ ռի 
իս կու թյու նը և որ ևէ եր ևույ թի կամ փաս տի 
ըն կալ ման ճշ տու թյան մա սին վս տա հու
թյու նը:

 Մա թե մա տի կայի ու սուց ման տե սու
թյան և պրակ տի կայի մեջ տար բե րա կում 
են հաս կա նա լու տար բեր մա կար դակ ներ՝ 

Գոր ծի քային (инст ру мен таль ный  in
strumental), գոր ծըն թա ցային (п ро це ду
раль ный  procedural), կոն տեքս տային 
(кон текс ту аль ный  contextual), հաս կաց

նային (кон цеп ту ал  relational), փո խան
ցային (пе ре нос ный  transformable), ընդ
հան րա կան (о боб щен ный  generalised), 
վե րա ցա կան (абст ракт ный  abstract), 
ռեֆ լեք սիվ (реф лек сив ный  reflexive): 
Գի տե լի քային և գոր ծըն թա ցային մա
կար դա կը հայտ նի բա նաձ ևե րը կի րա ռել 
կա րո ղա նալն է. օրի նակ՝ քա ռա կու սային 
հա վա սար ման ար մատ նե րի գտ նելն է բա
նաձ ևի մի ջո ցով. կոն տեքս տային մա կար
դա կը՝ տր ված հա մա տեքս տում առա ջադ
րանք լու ծե լու կա րո ղու թյու նը. օրի նակ՝ 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նը կա րող է իմա նալ, 
որ3 7⋅ ը հա վա սար է 21 ի, գնում ներ կա
տա րե լու գոր ծըն թա ցից (կոն տեքս տից). 
հաս կաց նային մա կար դա կը տվյալ հաս
կա ցու թյու նը առա ջադ րան քի մի ջո ցով 
վեր լու ծումն է: Մենք հաս կա նա լու մա կար
դակ նե րից որոշ նե րի վրա կանգ կառ նենք 
ապա ցույ ցի հա մա տեքս տում: Նշենք, որ 
ապա ցույ ցը, հենց այն պես պա տա հա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն 
չէ, այլ ակ տիվ իմա ցա կան գոր ծըն թաց: 
Այդ ըն թաց քում իրա կա նաց վում են և՛ ու
սուց ման, և՛ դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թաց նե րը, ապա հով վում են գի տե լիք նե րի 
կա ռուց ված քային տար րե րի ձևա վո րու մը: 

 Դաս տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներն 
իրա կա նաց վում են աշ խար հա յաց քի ձևա
վոր մամբ, մտա հո րի զո նի մե ծաց մամբ, 
իսկ դի տարկ վող խն դիր նե րը նպաս տում 
են աշ խա տա սի րու թյան, կամ քի կա յու նու
թյան, կա րո ղու թյուն նե րի ընդ լայն ման և, 
ին չու չէ, նաև բնա վո րու թյան ձևա վոր ման: 

Հոդ վա ծը նվիր ված է մա թե մա տի կա
կան ին դուկ ցի այի մե թո դով ապա ցույ ցին: 
Այն ընդ գրկ ված է ավագ դպ րո ցի 11րդ 
դա սա րա նի « Հան րա հա շիվ և մա թե մա
տի կա կան անա լի զի տար րե րը» [6] և բու
հե րի առա ջին կուր սի « մա թե մա տի կա կան 
անա լիզ» առար կա նե րի ու սում նա կան 
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ծրագ րե րում: 
Թե ո րեմ նե րը տե սա կան գի տե լի քի 

հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից է: Թե ո րեմ
նե րի (ա պա ցու ցում նե րի) ու սում նա սի րու
թյան նպա տա կը ոչ մի այն (և ոչ այն քան) 
որ ևէ առան ձին թե ո րեմ ձևա կեր պե լը և 
ապա ցույցն է, այլև (և հատ կա պես) բուն 
ապա ցույ ցի տրա մա բա նա կան կա ռույ ցի 
մա սին ընդ հան րա կան գի տե լիք ձեռք բե
րե լը, ապա ցույց նե րի հիմ նա կան մե թոդ
նե րի հետ ծա նո թա նա լը: 

Դի տար կենք « մա թե մա տի կա կան ին
դուկ ցի ա» բաժ նի վե րա բե րյալ խն դիր ներ, 
նկա րագ րենք այդ տի պի խն դիր նե րի լուծ

ման գոր ծըն թա ցը, և այն մե թո դի կան, 
որը գտ նում ենք, որ հար մար է ու սուց ման 
պրո ցե սի հա մար: Ի ցույց դնենք այդ թե
մա նե րի ներ քին կա պը՝ խո րաց նե լով դի
տակ վող պրոբ լեմ նե րը, սո վո րո ղին օժան
դա կել գտ նե լու և զար գաց նե լու տար բեր 
ճա նա պարհ ներ՝ առա ջադր ված խն դիր նե
րը հաղ թա հա րե լու հա մար, հե տա գա յում 
նաև ըն կա լե լու և տես նե լու դրանց կի րա
ռա կան կող մը: 

Հաս կաց նային մա կար դակ
Ն կա տել որ ևէ օրի նա չա փու թյուն և 

գրա ռել (կե տագ ծե րի փո խա րեն) տր ված 
հա ջոր դա կա նու թյան ևս երեք ան դամ ներ.

ա) 5, 9, 13, 17,...

բ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , ,...

3 10 3 10 10 17 3 10 10 17 17 24 3 10 10 17 17 24 24 31
+ + + + + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Ն շեք տր ված հա ջոր դա կա նու թյան I 
ան դա մը, II ան դա մը, III ան դա մը. նկա
տե՛ք որ ևէ օրի նա չա փու թյուն և, ըստ այդմ, 
գտե՛ք 5րդ և 7րդ ան դամ նե րը: Ըստ այդ 

օրի նա չա փու թյան՝ գրա ռե՛ք այդ հա ջոր դա
կա նու թյան n–րդ ան դա մը, (k+1)րդ ան
դա մը, (m2)րդ ան դա մը (հա մա պա տաս
խա նա բար՝ n –ի, kի, mի մի ջո ցով).

ա) 4, 11, 18, 25,...

բ) 3 2 3 2 3 2 3 21 3 1 4 1, 2 3 2 4 2, 3 3 3 4 3, 4 3 4 4 4,...+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

գ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , ,...

9 16 9 16 16 23 9 16 16 23 23 30 9 16 16 23 23 30 30 37
+ + + + + +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 3. Հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րում 
գու մա րը գրա ռել այն պես, որ դրա նում լի
նեն նաև 4րդ, 5րդ գու մա րե լի նե րը, ինչ
պես նաև՝ նա խա վեր ջին և նա խա նա խա
վեր ջին գու մա րե լի նե րը. 

 ա) ( )5 12 19 ... 7 2 :k+ + + + −

բ) ( )5 14 23 ... 9 4 :n+ + + + −

 4. n փո փո խա կա նից ( )n N∈ կախ ված՝ 
պն դու մը գրեք 1, 2, 3, 4,n n n n= = = =

, 2, 1n k n m n k= = − = +  դեպ քե
րում: Ճշ մա րի՞տ է արդյոք այս պն դու մը

1, 2,n n= = 3, 4,n n= =  դեպ քե
րում: 

ա) 2 2n n≥ , 
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բ) ( )3 3 22 6 12 8n n n n+ = + + + , 

գ) ( )4 3 1 9n n− − 

դ) 
( ) ( )

1 1 1 1...
1 4 4 7 7 10 3 2 3 1 3 1

n
n n n

+ + + + =
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + +

ե) 1∙4+4∙7+7∙10+...+(3n+4)∙(3n+7)=(n=2)
(3n2+16n+16)

զ) ( )2 1n n+ + ը պարզ թիվ է, 

է) ( )3 5 8 2n n− + 

 Մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի ան ապա
ցույ ցի մի մե թոդ է: Դրա մի ջո ցով ապա
ցու ցում են պն դում ներ, որոնք վե րա բե րում 
են բնա կան թվե րի ամ բողջ բազ մու թյա նը. 
օրի նակ՝ ցան կա ցած n բ նա կան թվի հա
մար՝

ա) ( )4 3 26 11 6n n n n+ + + ար տա հայ
տու թյու նը բա ժան վում է 24ի,

բ) ( )4 10 16 ... 6 4n+ + + + ար տա հայ
տու թյու նը հա վա սար է 23 7 4n n+ + ի:

 Մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի մե թո
դի էու թյու նը հետ ևյալն է. դի ցուք՝ բնա կան 
թվե րի N բազ մու թյան վրա ու նենք որ ևէ 
պն դում, այն նշա նա կենք ( )P n  ով: 

Այդ դեպ քում, ըստ մա թե մա տի կա կան 
ին դուկ ցի այի մի ջո ցով ապա ցույ ցի մե թո
դի (սկզ բուն քի), որ պես զի ( )P n  պն դու
մը ճշ մա րիտ լի նի բո լոր n ե րի հա մար 
(այ սինքն՝ ճշ մա րիտ լի նեն բո լոր (1)P  , 

(2)P ,, (3)P , (4)P , . . . ան վերջ քա նա
կու թյամբ պն դում նե րը), ան հրա ժեշտ է և 
բա վա րար, որ՝

1. ճշ մա րիտ լի նի (1)P պն դու մը, 
2. այն բա նից, որ ճշ մա րիտ է որ ևէ 

( )P m  պն դում, հետ ևի, որ ճշ մա
րիտ է նաև ( 1)P m +  պն դու մը: 

Այս պի սով (6 88), որ պես զի մա թե մա
տի կա կան ին դուկ ցի այի մե թո դով ապա

ցու ցենք, որ ( )P n  պն դու մը ճշ մա րիտ է 
կա մա յա կան բնա կան n –ի հա մար, պետք 
է կա տա րենք հետ ևյալ քայ լե րը.

 1) Ապա ցու ցենք (1)P  պն դու մը (ին
դուկ ցի այի հենք կամ հեն քային քայլ):

 2) Են թադ րենք, որ ճշ մա րիտ է ( )P m
պն դու մը (ին դուկ ցի ոն են թադ րու թյուն):

 3) Ապա ցու ցենք, որ այդ դեպ քում ճշ
մա րիտ է ( 1)P m +  պն դու մը (ին դուկ ցի ոն 
քայլ):

 4) Եզ րա կաց նենք, որ ( )P n  պն դու մը 
ճշ մա րիտ է կա մա յա կան բնա կան n –ի 
հա մար (եզ րա կա ցու թյուն):

 Վե րա ցա կա նաց ված մա կար դակ:
Մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի մե

թո դը (մե թո դով ապա ցույ ցը) հեն վում է 
բնա կան թվե րի N  բազ մու թյան « խոր» 
հատ կու թյուն նե րի վրա, չնա յած առա ջին 
հա յաց քից և գոր ծի քային ու գոր ծըն թա
ցային մա կար դա կում այն արագ յու րաց
վում է սո վո րո ղի կող մից. ըստ էու թյան՝

(1)P ի ճշ մա րիտ լի նե լու ստու գու մը և 
( ) ( 1)P m P m⇒ +  ան ցու մը դառ նում է 

« տեխ նի կա կան» խն դիր:
 Այդ խոր հատ կու թյուն նե րից մե կը բեր

ված է [6]ո ւմ և հն չում է այս պես. «բ նա կան 
թվե րի կա մա յա կան (ոչ դա տարկ) են թա բազ
մու թյուն ու նի ամե նա փոքր տարր» (6, 88):

 Հեն վե լով այս հատ կու թյան վրա՝ ապա
ցուց վում է (6, 88) « մա թե մա տի կա կան ին
դուկ ցի այի մե թո դը»՝ որ պես ապա ցույ ցի 
տե սակ:

 Բայց այն, որ «բ նա կան թվե րի կա մա
յա կան ոչ դա տարկ են թա բազ մու թյուն 
ու նի ամե նա փոքր տարր» պն դու մը, որն 
ակն հայտ է թվում, ամեն ևին էլ ակն հայտ 
չէ: Դրա ցան կա ցած ապա ցույց հեն վում է 
մեկ այլ ոչ ակն հայտ փաս տի վրա: Ավագ 
դպ րո ցի բնա գի տա մա թե մա տի կա կան 
հոս քի սո վո րո ղի ու շադ րու թյու նը պետք է 
հրա վի րել այս փաս տի վրա: Բանն այն է, 
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որ մինչև բնա կան թվե րի N  հա մա կար գը 
չկա ռուց վի աք սի ո մային հիմ քե րի վրա, բո
լոր այդ ակն հայտ պն դում նե րը հնա րա վոր 
չէ ապա ցու ցել:

 Գոր ծի քայինգոր ծըն թա ցային մա
կար դակ 

Օ րի նակ 1. Դի տար կենք հետ ևյալ ( )P n  
պն դու մը

3 11na n n= +  հա ջոր դա կա նու թյան 
ցան կա ցած ան դամ բա ժան վում է 6ի: 

Ա պա ցույց 
� պն դու մը ստու գենք 1n = ի հա մար, 

իրոք 3
1 1 11 1 12a = + ⋅ =  , որը բա ժան վում 

է 6ի:
� են թադ րենք, որ այն ճիշտ է որ ևէ

1m >  բնա կան թվի հա մար, այ սինքն՝ 
ma  բա ժան վում է 6ի:
� ապա ցու ցենք, որ 1ma + ը ևս բա ժան

վում է 6ի: Այս դեպ քում կու նե նանք, որ 
am+1=(m+1)3+11(m+1)=m3+3m2+3m+1

+11m+11=(m3+11m)+3m2+3m+12=(m3+11m)
+3m(m+1)+12=am+3m(m+1)+12 (1)

 Քա նի որ ( )1m m + թի վը զույգ է, հետ
ևա բար ( )3 1m m + ը բա ժան վում է 6ի: 
Այ սինքն՝ 1ma + ի յու րա քան չյուր գու մա րե լի 
բա ժան վում է 6ի, ուս տի 1ma + ը ևս բա
ժան վում է 6ի: Այս պի սով՝ ( )P n  պն դու մը 
ճիշտ է 1n∀ ≥ բ նա կան թվի հա մար: 

Օ րի նակ 2. Օգտ վե լով մա թե մա տի կա
կան ին դուկ ցի այից՝ ապա ցու ցել, որ

( )1
1 2 3

2
n n

n
+

+ + + ⋅⋅⋅+ =  (2)

 Այս դեպ քում ապա ցուց ման քայ լե րը և 
ձևը նույնն են, ինչ նա խորդ օրի նա կում. 
դրա հա մար էլ ապա ցուց ման ըն թաց
քը չենք նկա րագ րում: Սա կայն մեզ հե
տաքրք րում է, թե սո վո րեց նո ղի այն հար
ցին, թե նա խա պես ինչ պես կա րող էինք 
(2) –ի ձախ մա սի գու մա րը հաշ վել, այդ 
ժա մա նակ աշա կերտ նե րից լս վում է այն 
պա տաս խա նը, որ կա րող ենք դի տար կել 

որ պես թվա բա նա կան պրոգ րե սի այի գու
մար: Այո՛, նրանք, իրոք, ճիշտ են կռա հել: 
Դրա նից հե տո սո վո րեց նո ղը պա հան ջում 
է դի տար կել հետ ևյալ օրի նա կը՝ 

Օ րի նակ 3. Օգտ վե լով մա թե մա տի կա
կան ին դուկ ցի այից՝ ապա ցու ցել, որ.

( )( )2 2 2 2 1 2 1
1 2 3

6
n n n

n
+ +

+ + + ⋅⋅⋅+ =  (3) 

Այս դեպ քում ևս ու սու ցի չը տա լիս է 
նույն հար ցադ րու մը, թե ինչ պես հաշ վել 
(3)ի ձախ մա սի գու մա րը, այ նու հետև նոր 
կի րա ռել մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի 
մե թո դը: Այդ ժա մա նակ սկս վում են քն
նար կում ներ, տար բեր մո տե ցում ներ, զույ
գե րով և տար բեր խմ բե րով, աշա կերտ նե
րը, ին չու չէ, նաև ու սա նող նե րը փոր ձում 
են, թե կուզ սխալ վե լով, հա մա գոր ծակ ցե
լով մի մյանց հետ՝ քն նար կում նե րի մի ջո
ցով գտ նել հար ցի պա տաս խա նը: Այս տեղ 
է, որ ու սու ցի չը կամ դա սա խո սը կա տա
րում է իր ման կա վար ժա կան հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը, այն է՝ ման կա վար ժա
կան աջակ ցու թյամբ, ուղ ղոր դե լով և հա
մա գոր ծակ ցե լով դր դել, որ աշա կերտ նե րը 
կամ ու սա նող նե րը հար ցին մո տե նան այլ 
ուղ ղու թյու նից, այ սինքն՝ ու ղե ղին ստի պեն 
նոր ասո ցի ա ցի ա ներ ստեղ ծե լու մի ջո ցով 
զգալ և ամ բող ջու թյամբ ըն կա լել, ներ քին 
ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րե լով, ինք նա գի
տակ ցու թյան, ինք նա վեր լու ծու թյան մի ջո
ցով զար գաց նել առար կա յա կան գի տակ
ցու թյու նը և ու նե ցած գի տե լիք նե րով ու 
աշ խա տան քով, հա մակց ված խն դիր նե րի 
վրա մտա ծե լով՝ բարձ րաց նել ընդ հա նուր 
գի տակ ցու թյու նը և ձևա վո րել մա թե մա տի
կա կան մտա ծո ղու թյան բնա վո րու թյուն: 

Վե րա դառ նանք խնդ րին և (3)ի ձախ 
մա սի գու մա րը հաշ վե լու հա մար կա տա րենք 
հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը [7]՝ նա խա պես 
օգտ վե լով մեր ու նե ցած գի տե լիք նե րից.
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( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( )

3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 3

33 33 2 2

3 3 3 2 2 3

1 1 0 1 3 1 0 3 1 0 0

2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1

3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 2

1 1 1 3 1 1 3 1 2 1

1 1 1 3 1 3 1

n n n n

n n n n n

= + = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

= + = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

= + = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅

= + − = + ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ + −

+ = + = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

 
(4)

 Ձախ մա սի գու մա րը կլի նի 
( )33 3 3 31 2 3 1n n+ + +⋅⋅⋅+ + + , իսկ եթե 

աջ մա սի հա մա պա տաս խան գու մա րե լի
նե րը գու մա րենք, կս տա նանք՝

(n+1)+3(0+1+2+...+n)+3(02+12+22+...+n2)
+(03+13+23+...+n3) (5)

 Ձախ և աջ մա սե րի գու մար նե րը հա վա
սա րեց նե լով՝ կու նե նանք՝

( ) ( ) ( ) ( )3 2 2 2 23 1
1 1 3 0 1 2

2
n n

n n n
+

+ = + + + + + + ⋅⋅⋅+  (6) 

Որ տե ղից էլ պարզ ձևա փո խու թյուն նե
րից հե տո կս տա նանք, որ

( ) ( )( )2 2 2 1 2 1
1 2

6
n n n

n
+ +

+ + ⋅⋅⋅+ =  (7) 

Այժմ դի տար կենք հա ջորդ խն դի րը: 
Օ րի նակ 4. Մա թե մա տի կա կան ին

դուկ ցի այով ապա ցու ցել, որ 

( )22
3 3 3 3 1

1 2 3
4

n n
n

+
+ + + ⋅⋅⋅+ =  (8) 

Ու սուց չի այն նույն հար ցին, թե ինչ պես 

կա րե լի է հաշ վել (8)ի ձախ մա սի գու մա րը, 
հնա րա վոր է, որ սո վո րող նե րը նկա տած 
լի նեն օրի նա չա փու թյու նը կամ էլ՝ ոչ և չկա
րո ղա նան պա տաս խա նել: Այդ դեպ քում 
ու սու ցի չը, տա լով խորհր դատ վու թյուն, 
առա ջար կում է հա մե մա տու թյուն նե րի և 
հա մադ րու թյուն նե րի մի ջո ցով նկա տել, որ 

3 3 3 31 2 3 n+ + + ⋅⋅⋅+  գու մա րը հաշ վե լու 
հա մար պետք է (4)ի նման բա ցել ( )41 p+
ը p ի 0,1,2, , n⋅ ⋅ ⋅  ար ժեք նե րի հա մար: 
Դրա նից հե տո լի ո վին հաս կա նա լի դարձ
նե լու հա մար պետք է հարց նել, թե ինչ պես 
պետք է հաշ վել 4 4 4 41 2 3 n+ + + ⋅⋅⋅+  կամ 

5 5 5 51 2 3 n+ + + ⋅⋅⋅+  և ավե լի բարձր աս
տի ճան նե րով գու մար նե րը:

Ն շենք, որ չսահ մա նա փակ վե լով մի այն 
այդ ուղ ղու թյամբ, պետք է առա ջար կել 
գտ նել այլ մե թո դի կա՝ տվյալ տի պի գու
մար նե րը հաշ վե լու հա մար: Այդ նպա տա
կով կա տա րենք հետ ևյալ նշա նա կու մը՝

3 3 3 31 2 3nS n= + + + ⋅⋅⋅+ (9) 
և այն փնտ րենք 

4 3 2
nS A n B n C n D n E= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  (10) 

բազ ման դա մի տես քով, որ տե ղից 1nS + ի 
հա մար կու նե նանք՝

Sn+1=A∙(n+1)4+B∙(n+1)3+C∙(n+1)2+D∙(n+1)
+E (11)

 Կազ մենք 1n nS S+ −  տար բե րու թյու նը: 
(10)ից և (11)ից կս տա նանք՝

( ) ( ) ( ) ( )4 3 24 3 2
1 1 1 1 1n nS S A n n B n n C n n D n n+

     − = ⋅ + − + ⋅ + − + ⋅ + − + ⋅ + −       
 (12) 

Բայց մյուս կող մից (9)ից եր ևում է, որ

( )3
1 1n nS S n+ − = +  (13) 

(12)ի և (13)ի աջ մա սե րը հա վա սա
րեց նե լով և նույ նաց նե լով n ի հա մա պա
տաս խան աս տի ճան նե րի գոր ծա կից նե րը՝ 
(10)ի աջ մա սի ան հայտ գոր ծա կից նե րի 
որոշ ման հա մար կու նե նանք հետ ևյալ հա
մա կար գը՝

4 1
6 3 3
4 3 2 3

1

A
A B
A B C

A B C D

=
 + =
 + + =
 + + + =  (14) 
Լու ծե լով այս հա մա կար գը՝ կս տա նանք՝

1 1 1; ; ; 0 :
4 2 4

A B C D= = = =  (15) 
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Այ սինքն՝

4 3 21 1 1
4 2 4nS n n n E= + + +  (16) 

Այս հա վա սա րու թյու նը ճիշտ է n ի 
ցան կա ցած ար ժե քի հա մար, հետ ևա բար, 

տե ղադ րե լով 1n = , կս տա նանք՝

1 1 11
4 2 4

E= + + +  (17) 

Որ տե ղից էլ կս տաց վի, որ 0E = : Այս
պի սով՝

( ) 2
3 3 3 3 4 3 2 11 1 11 2 3

4 2 4 2n

n n
S n n n n

+ 
= + + + ⋅⋅⋅+ = + + =  

 
 (18) 

Օ րի նակ՝ 5. Հաշ վել հետ ևյալ գու մա րը
cos cos 2 cosx x nx+ + ⋅⋅⋅+  (19) 
և այ նու հետև ստաց ված հա վա սա րու

թյու նը ապա ցու ցել մա թե մա տի կա կան 
ին դուկ ցի այով: Այս դեպ քում փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ թե՛ աշա կերտ նե րը և թե՛ ու սա
նող նե րը դր ված պրոբ լե մը դժ վա րու թյամբ, 
եր բեմն էլ ընդ հան րա պես չեն կա րո ղա
նում լու ծել: Այս դեպ քում ևս սո վո րեց նո
ղը ցու ցում նե րի մի ջո ցով ուղ ղոր դում է, որ 
յու րա քան չյուր սո վո րող նա խա ձեռ նու թյուն 
ցու ցա բե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան թե կուզ 
փոքր դա տո ղու թյուն նե րով, մե կը մյու սի 
հետ փոխ հա մա գոր ծակ ցե լով՝ ըն թա նան 
առաջ:

 Ցու ցում: Այդ գու մա րը հաշ վե լու հա
մար (19) –ի ար տա հայ տու թյու նը բազ մա
պատ կել sin 2

x  ով ու բա ժա նել sin 2
x

ի և օգտ վե լով եռան կյու նա չա փու թյան 
հիմ նա կան բա նաձ ևե րից՝ որոշ ձևա փո
խու թյուն նե րից հե տո կս տա նանք, որ

1cos sin
2 2cos cos 2 cos
sin

2

n nxx
x x nx x

+ 
 
 + + ⋅⋅⋅ + =

 (20)

 Փո խան ցա կան մա կար դակ: Նշենք, 
որ մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի մե
թո դը շատ հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում է 
նաև երկ րա չա փու թյու նում: Հիմ նա վո րե լու 

հա մար դի տար կենք հետ ևյալ խն դիր նե րը 
և այ նու հետև կա տա րենք հա մա պա տաս
խան պն դում.

 Սահ մա նում 1: Այն ու ղիղ նե րը, որոնք 
զույգ առ զույգ հատ վում են, և չկա կետ, 
որ տեղ հատ վեն երեք ու ղիղ ներ, ան վա
նում են ընդ հա նուր դիր քի ու ղիղ ներ:

Խն դիր 1. Հար թու թյու նը բա ժան վում է 
մա սե րի՝ ընդ հա նուր դիր քի ու ղիղ նե րով:

 Քա նի՞ մա սի է բա ժան վում հար թու թյու
նը այդ պի սի n  ու ղիղ նե րով:

 Կա տա րենք հետ ևյալ դա տո ղու թյուն նե րը.
 Քայլ 1. Են թադ րենք, ու նենք մեկ ու ղիղ, 

հետ ևա բար հար թու թյու նը բա ժան վում է 
եր կու մա սի: 

Քայլ 2. Եթե ու ղիղ նե րը եր կուսն են, 
ապա հար թու թյու նը բա ժան վում է չորս 
մա սի:

 Քայլ 3. Եթե ու ղիղ նե րը երեքն են, ապա 
հար թու թյու նը կբա ժան վի յոթ մա սի:

 Քայլ 4. Եթե ու ղիղ նե րը չորսն են, ապա 
հար թու թյու նը կբա ժան վի տասն մեկ մա
սի: 

Այս պի սով՝ հե տա զո տե լով ստաց ված 
թվե րը՝ կա րող ենք նկա տել, որ, եթե նշա
նա կենք ու ղիղ նե րի քա նա կը n ով, իսկ 
առա ջա ցած հա մա պա տաս խան մա սե
րի քա նա կը ( )P n ով, ապա ստաց վում է 
հետ ևյալ օրի նա չա փու թյու նը ՝ ( )1 2P =
, ( )2 4P = , ( )3 7P =  ( )4 11P = , 
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( ) ( ) ( )1 1P n P n n+ = + + : Ապա ցու ցենք, 
որ իրոք սա տե ղի ու նի: Քա նի որ ( )1n +
րդ ու ղի ղը հա տում է նա խորդ n  հատ ու
ղիղ նե րից յու րա քան չյու րին n  կե տում, և 
այդ կե տե րով ին քը բա ժան վում է ( )1n +  
մա սի, իսկ ու ղի ղի յու րա քան չյուր մաս 
ավե լաց նում է հար թու թյան բա ժան ված 
մա սե րի թի վը մե կով, հետ ևա բար առա ջա
ցած մա սե րի թի վը իրե նից ներ կա յաց նում 
է թվա բա նա կան պրոգ րե սի այի գու մար և 

կլի նի ( ) ( )1 2 1P n n n= + + : Այս պն դու մը 
այժմ ապա ցու ցենք մա թե մա տի կա կան ին
դուկ ցի այի մե թո դով: Ին դուկ ցի այի հենք, 
եթե 1n = , ապա ( )1 2P = , են թադ րենք

 ( ) ( )1
1

2
n n

P n
+

= + : 

Ին դուկ ցի ոն քայլ՝ ավե լաց նենք ու ղիղ
նե րի քա նա կը մե կով, այ սինքն՝ նրանք լի
նեն ( )1n +  հատ, ուս տի կս տա նանք

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 2
1 1 1 1 1

2 2
n n n n

P n P n n n
 + + +

+ = + + = + + + = + 
 

, 

որն էլ նշա նա կում է, որ ( )P n  պն դու մը 
ճիշտ է նաև ( )1n + ի հա մար: Այս պի սով՝ 
պն դու մը ճիշտ է ցան կա ցած բնա կան n
ի հա մար:

 Սահ մա նում 2: Այն շր ջա նագ ծե րը, 
որոնք զույգ առ զուգ հատ վում են, և չկա 
կետ, որ տեղ հատ վեն երեք շր ջա նագ ծեր, 
ան վա նում են ընդ հա նուր դիր քի շր ջա
նագ ծեր:

Խն դիր 2: Հար թու թյու նը ընդ հա նուր 
դիր քի շր ջա նագ ծե րով բա ժան վում է մա
սե րի, գտ նել առա ջա ցած մա սե րի քա նա կը: 

Քայլ 1: Եթե շր ջա նա գի ծը մի ակն է, 
ապա հար թու թյու նը բա ժան վում է եր կու 
մա սի:

 Քայլ 2. Շր ջա նագ ծե րը եր կուսն են, այդ 
դեպ քում հար թու թյու նը բա ժան վում է չորս 
մա սի: 

Այս պի սով՝ հար թու թյու նից բա ժան ված 
մա սե րի թի վը հա մա պա տաս խա նա բար 
կլի նի՝ ( )1 2P = , ( )2 4P = , ( )3 8P =  

( )4 14P = , . . . և այլն: Ու սում նա սի րե լով 
ստաց ված թվե րը՝ կա րող ենք նկա տել, որ

( ) ( )1 2P n P n n+ = + : Իրոք, ( )1n + րդ 

շր ջա նա գի ծը հա տում է նա խորդ n  հատ 
շր ջա նագ ծե րից յու րա քան չյու րին եր կու կե
տե րում և նրան ցով բա ժան վում է 2n  մա
սե րի: Այդ մա սե րից յու րա քան չյու րը հար
թու թյան բա ժան ված մա սե րի քա նա կը 
ավե լաց նում է մե կով: Հետ ևա բար, թվա բա
նա կան պրոգ րե սի այի գու մա րի բա նաձ ևից 
օգտ վե լով, կս տա նանք՝ ( ) 2 2P n n n= − + : 

Այս պն դու մը ապա ցու ցենք մա թե մա
տի կա կան ին դուկ ցի այի մե թո դով: 

1) ին դուկ ցի ոն հենք, եթե 1n = , ապա 
( )1 2P = , 
2) ին դուկ ցի ոն են թադ րու թյուն՝ 

( ) 2 2P n n n= − +
3) ին դուկ ցի ոն քայլ՝ շր ջա նագ ծե րի քա

նա կը n ից դարձ նենք 1n + , կս տա նանք 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )221 2 2 2 1 1 2P n P n n n n n n n+ = + = − + + = + − + + :

4) Եզ րա կա ցու թյուն՝ ( ) 2 2P n n n= − +  

պն դու մը ճիշտ է նաև 1n + ի հա մար: 
Այս պի սով՝ պն դու մը ապա ցուց ված է:
Խն դիր 3: Ու ռու ցիկ n ան կյուն բազ

ման կյու նը իր ան կյու նագ ծե րով բա ժան
վում է մա սե րի, ընդ որում՝ չկա երեք ան
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կյու նա գիծ, որոնք հատ վեն մի կե տում: 
Գտ նել ստաց ված մա սե րի քա նա կը:

 Նախ ստա նանք բա նաձև՝ այդ մա սե
րի քա նա կը հաշ վե լու հա մար, այ նու հետև 
դնենք հա մա պա տաս խան պն դում, և կի
րա ռենք մա թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի 
մե թո դը: 

Ակն հայտ է, որ ու ռու ցիկ n  ան
կյուն բազ ման կյան ան կյու նագ ծե րի թիվ 

( )3
2

n n
k

−
= : Նշա նա կենք ( )P n ով 

տրո հու մով առա ջա ցած բազ ման կյան մա
սե րի թի վը: 

Ե թե 3n = , ապա ( )3 1P = , քա նի որ 
եռան կյու նը ան կյու նա գիծ չու նի: 

Ե թե 4n = , ապա ( )4 4P = , քա նի որ 
քա ռան կյու նը ու նի եր կու ան կյու նա գիծ: 

Ե թե 5n = , այ սինքն՝ հն գան կյան դեպ
քում ( )5 11P = : Նման ձևով ( )6 25P = , 

( )7 50P = : Որոն վող բա նաձ ևը գտ նե լու 
հա մար դի տար կենք հետ ևյալ տար բե րու
թյուն նե րը՝

( ) ( ) ( )3 4 3 3D P P= − = , ( ) ( ) ( )4 5 4 7D P P= − =  
( ) ( ) ( )5 6 5 14D P P= − = , ( ) ( ) ( )6 7 6 25D P P= − = : 
Այժմ կազ մենք երկ րորդ կար գի տար

բե րու թյուն նե րը՝

( ) ( ) ( )3 4 3 4DD D D= − =  

( ) ( ) ( )4 5 4 7DD D D= − =

( ) ( ) ( )5 6 5 11DD D D= − =

Կազ մենք եր րորդ կար գի տար բե րու
թյուն նե րը՝

( ) ( ) ( )3 4 3 3DDD DD DD= − =  

( ) ( ) ( )4 5 4 4DDD DD DD= − =
 

Օգտ վե լով այն հայտ նի կա նո նից, որ 
եթե m րդ կար գի տար բե րու թյու նը հաս
տա տուն է, ապա որոն վող ֆունկ ցի ան 
առն վազն m րդ կար գի է: Դի տարկ վող 

դեպ քում բազ ման դա մի կար գը առն վազն 
չորս է: 

Այ սինքն՝ ( )P n ը կա րող է լի նի հետ
ևյալ տես քի՝

( ) 4 3 2P n An Bn Cn Dn E= + + + +

 Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, 
որ ( ) ( )1 2 0P P= = , հետ ևա բար 

( )P n ը կա րող ենք ներ կա յաց նել 
( ) ( )( )( )21 2P n n n An Bn C= − − + +  

տես քով: Օգտ վե լով ( )3P , ( )4P , ( )5P
ի ար ժեք նե րից՝ A , B  և C  ան հայտ գոր
ծա կից նե րը որո շե լու հա մար կս տա նանք 
հետ ևյալ հա մա կար գը՝

( )
( )
( )

2 9 3 1

6 16 4 4

12 25 5 11

A B C

A B C

A B C

 + + =


+ + =
 + + =
Այս ստաց ված հա մա կար գը լու ծե լով՝ 

կս տա նանք՝ որ 

1 1 1, ,
24 8 2

A B C= = − = :

 Հետ ևա բար ( )P n ի հա մար կու նե
նանք՝

( )
( )( )( )21 2 3 12

24

n n n n
P n

− − − +
= :

Պն դում: Ու ռու ցիկ n  ան կյուն բազ ման
կյունն իր ան կյու նագ ծե րով մա սե րի բա
ժան վե լիս առա ջա ցած մա սե րի թի վը կլի նի

( )
( )( )( )21 2 3 12

24

n n n n
P n

− − − +
= ,

ընդ որում՝ չկա երեք ան կյու նա գիծ, որոնք 
հատ վեն մի կե տում: 

Ա պա ցուց ման հա մար կի րա ռենք մա
թե մա տի կա կան ին դուկ ցի այի մե թո դը: 

Ի րոք՝
 Քայլ 1: Ին դուկ ցի ոն հենք, եթե 3n = , 
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ապա ( )3 1P = :
 
Քայլ 2: Ին դուկ ցի ոն են թադ րու թյուն՝ 

( )
( )( )( )21 2 3 12

24

n n n n
P n

− − − +
=

 Քայլ 3: Ին դուկ ցի ոն քայլ. n ը ավե
լաց նենք մե կով ( )1n + , այ սինքն՝ բազ
ման կյան գա գաթ նե րի թի վը ավե լաց րինք 

մե կով: Այդ ավե լաց րած գա գա թից դուրս է 
գա լիս ( )2n −  ան կյու նա գիծ: Այդ ան կյու
նագ ծե րը նախ կին նե րի հետ հատ վում են 

( )( )3 1 2
6n

n n n
C

− −
=  կե տե րում: Յու րա

քան չյուր ան կյու նա գիծ բազ ման կյան բա
ժան ման մա սե րի թի վը ավե լաց նում է՝ 
հատ ման կե տե րի քա նա կից մե կով ավե
լով: Հետ ևա բար՝

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )2

3
1 2 12

1 1 2
6n

n n n
P n P n n C P n

− − +
+ = + + − + = +

Ձ ևա փո խենք, կս տա նանք՝

( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( )( )22 1 1 3 1 121 2 12

1
6 24

n n n nn n n
P n P n

− + − + +− − +
+ = + = :

 Քայլ 4: Եզ րա կա ցու թյուն. պն դու մը 
ճիշտ է ցան կա ցած n ի հա մար:

 Ռեֆ լեք սիվ մա կար դակ: Օգտ վե լով 
Նյու տո նի եր կան դա մային բա նաձ ևից՝

( ) ( )
0

,
n

n k k n k
n

k
a b C a b n N−

=

+ = ∈∑
 կազ մել մա թե մա տի կա կան ին դուկ

ցի այի մե թո դով ապա ցուց վող առա ջադ
րանք ներ, օրի նակ՝ 

1. ( ) ( )5 1 6, 1n n− >  

2. ( ) ( )6 5 1 25, 1n n n− − >  

3. ( )27 18 12 1 216n n n− + −   

4. 7 6 1n n≥ +  

5. ( )29 32 24 1, 3n n n n≥ − + ≥  

6. ( ) ( )19 2 5 4 1n n n n n−≤ + >  

7. ( ) ( )113 2 6 7 1n n n n n−< + > :
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 О бу че ние до ка за тельств в ес тест вен но нуч но  
ма те ма ти чес ком по то ке стар шей шко лы

(На при ме ра ма те ма ти чес кой ин дук ци и)
С. Сте па нян, В. Аве ти сян, Р. Ха чат рян 

С тат ья пос вя ще на опи са нию со дер жа нии до ка за тельств и ее мно го у ров не вым обу че
нию в ес тест вен ноз на не но ма те ма ти чес ком по то ке в стар шем шко ле, на при ме ре ме то да 
ма те ма ти чес кой ин дук ци и. С по мощ ью это го ме то да до ка за но ут верж де ния раз но го ти
па и пред ло же ны дру ги е, для до ка за тельст ва. 

Proving teaching in the natural sciences and  
mathematics branch of the high school
(theexample of mathematical induction)

S. Stepanyan, V. Avetisyan, R. Khachatryan

The paper is devoted to the content of proof in the natural sciences and mathematics 
branch of the high school as well as to the description of its multilevel teaching by using the 
example of the mathematical induction. Several types of claims were proved by that method 
and new ones were proposed for the proving.



187

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

L’approche communicative nous a appor
té une nouvelle conception méthodologique 
centrée sur l’apprenant ce qui démontre une 
absence de rigidité et une souplesse de la 
progression. De plus, nous nous sommes 
penchées sur le processus d’apprentissage 
et les besoins exprimés par l’apprenant, en 
réalisant qu’il ne faut pas négliger les con
naissances antérieures. Dans les dernières 
années, on a pu voir un intérêt pour 
l’apprentissage d’une compétence com
municative qui propose une analyse sous la 
forme de quatre composantes: linguistique, 
sociolinguistique, discursive ou énonciative 
et stratégique. Celleci inclut des stratégies 
verbales et non verbales que l’apprenant 
utilise pour faire face aux difficultés dans la 
maîtrise de la langue ou pour rendre plus 
efficace son discours. Cela démontre non 
seulement la complexité de la notion de 
compétence communicative mais aussi que 
l’apprentissage d’une langue est un proces
sus actif auquel l’individu non seulement 
participe, mais dont il est l’acteur principal.

Le terme «convergence» signifie donc 
pour notre travail des stratégies à mettre en 
pratique conjointement en classe de ALM et 
de FLE. Ces stratégies concernent le travail 
didactique en classe des deux langues et ne 
signifient pas une démarche d’analyse con
trastive même si on peut y avoir recours à 
certains moments du travail. Tout en consi
dérant pourtant qu’elles sont inséparables 
dans la plupart des cas, nous en distinguons 

deux types: les stratégies communes, c’est
àdire celles qui sont identiques pour les 
deux classes (une même production textuelle 
écrite en ALM et en FLE, comme un récit de 
voyage, par exemple); les stratégies complé-
mentaires, celles qui aident à comprendre 
ou à réaliser le travail dans l’autre langue.

Puisque nous croyons qu’il faut partir de la 
langue en contexte pour arriver à la réflexion 
sur la langue, dans cette expérience nous avons 
profité d’une activité de lecture du récit de 
voyage de Siméon Léhatshi, écrivain polonais 
d’origine arménienne. On a saisi l’occasion de 
récupérer ce support pour relever et analyser 
les valeurs des temps du passé. 

Les activités sur les temps verbaux pour 
les deux cours ont été préparées en tenant 
compte des dimensions plus spécifiques sui
vantes:

la nécessité de partir plutôt du sens vers 
la forme;

les «besoins» des élèves: Les cours de 
grammaire de type explicite qui suivent une 
démarche déductive apportent une informa
tion métalinguistique à l’élève avant qu’il n’ait 
ressenti le besoin de comprendre le fonc
tionnement de l’élément étudié;

l’étude du fonctionnement des temps du 
passé dans sa réalisation, donc un travail 
énonciatif sur le jeu temporel: tout acte de 
discours met en œuvre simultanément et in
dissolublement des relations de personne et 
un ancrage dans un espace et dans un temps 
déterminés;

GAYANE HARUTYUNYAN

LA MÉTHODOLOGIE D’ENSEIGNEMENT
LES TEMPS DU PASSÉ AVEC  

LA PÉDAGOGIE CONVERGENTE
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la compréhension de l’expression du 
passé comme des relations non seulement 
entre les verbes, mais aussi entre ceuxci et 
les autres indicateurs temporels dans une 
organisation textuelle: Le repérage temporel 
des événements n’est donc pas assuré par le 
seul verbe, mais résulte le plus souvent des 
apports de toute la phrase ou du texte;

La prise en considération simultanée du 
mode, du temps et de l’aspect: les temps par 
leurs marques spécifiques ne véhiculent pas 
seulement des informations d’ordre temporel 
et modal; ils expriment aussi de quelle manière 
on envisage le déroulement du procès, son 
mode de manifestation dans le temps.

Les cours de ALM
Pour le premier cours d’arménien, la 

classe a été divisée en petits groupes. Chaque 
groupe devait imaginer un voyage que les 
élèves auraient fait ensemble, dans un lieu 
inconnu d’eux et de tous. Un rapporteur 
s’est chargé de raconter l’expérience par le 
biais d’une lettre adressée à des amis. Cela 
terminé, chaque groupe a remis sa lettre à 
un autre groupe. Ce dernier, à son tour, a 
rapporté au groupeclasse ce que racontait 
la lettre reçue. Pour conclure cette séquence 
d’activités, a eu lieu, en grand cercle, une dis
cussionréflexion avec les questions suivantes: 
la lettre que vous avez reçue estelle claire? 
Estce qu’il y a des descriptions? À quoi cela 
atil servi? Et le temps verbal employé? etc. 
Le professeur a conduit les élèves à l’utilisa
tion d’une métalangue appropriée autour de 
la question centrale: pour rapporter un évé
nement – soit par écrit, soit oralement – on 
utilise le «ան ցյալ կա տա րյալ, վա ղա կա տար 
ներ կա, 1,» et l’«ան կա տար ան ցյալ2». Des 

1  ces temps correspondent au passé composé ou au passé 
simple de l’indicatif
2  ce temps correspond à l’imparfait de l’indicatif

réflexions à propos de l’utilisation d’un temps 
et de l’autre ont été faites, toujours du point 
de vue de l’énonciation. Là, le professeur a 
proposé aux petits groupes de trouver dans 
les lettres qu’ils avaient reçues des exemples 
concrets de l’utilisation des deux temps.

Dans une deuxième étape, les élèves ont 
reçu le récit de voyage de Siméon Léhatshi 
«La villa du grandpère », où il raconte au 
«passé» . D’abord, les élèves ont lu le texte 
en arménien et ont fait des réflexions sur 
l’évolution et les transformations de la langue. 
Les élèves ont parlé de leurs premières im
pressions sur le texte. 18La troisième étape 
de ALM a encore porté sur le récit de voy
age. Chaque groupe a reçu pour lecture un 
fragment de la même œuvre , différent pour 
chacun d’entre eux. Après, en grand cercle, 
ils ont rapporté le contenu de chaque extrait 
et ont parlé de leurs impressions: la langue, 
le style, les moyens linguistiques (les verbes, 
les temps, les modalisateurs, les caracté
risations, etc ; en fait, tout ce qui avait été 
discuté et travaillé auparavant). Pour finir, 
le groupe a distribué son texte au reste de 
la classe pour lecture et confirmation de ce 
qu’ils avaient induit (et dit). Chaque groupe 
a procédé de la sorte. 

Les cours de FLE
Pour les cours de FLE, nous avons jugé 

préférable de commencer par l’oral. Le pro
fesseur a demandé aux élèves de lui rappor
ter ce qu’ils avaient fait en cours d’arménien 
les jours précédents. Un élève rapportait une 
activité, un autre continuait et ainsi de suite. 
Voici un exemple: «Le premier jour nous 
avons imaginé un voyage, nous avons 
écrit une lettre; puis nous avons raconté 
notre aventure et nous avons écouté celle 
des autres; nous avons aussi lu la lettre 
qu’ils avaient écrite.»
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À la fin de cette activité, le professeur leur 
a demandé de dire quel «temps» verbal ils 
avaient utilisé pour rapporter ces faitslà. La 
réponse étant «le passé composé», le profes
seur les a amenés à réfléchir sur son emploi: 
«Peuton dire que le passé composé est un 
temps du présent? Pourquoi?» – «Parce que 
nous racontons en ce moment, c’estàdire 
au présent, nous avons réfléchi à cela en 
cours arménien », etc. Ensuite le professeur 
leur a demandé de raconter le récit de voyage 
de Siméon Léhatshi «La villa du grandpère 
». Voici le début de la narration faite orale
ment par les élèves: «Dans son récit il ra
conte (présent de narration) qu’ils ont vu un 
arbre ....», et ils ont continué.

Après cet «échauffement» (ou réutilisa
tion du passé), le professeur leur a distribué 
un extrait du texte «L’aventure au Paraguay”, 
de Karel Dlouhy avec la consigne: «Lisez le 
texte silencieusement et racontez les aven
tures du personnage en utilisant les «temps» 
du passé” (le texte est au présent de narra
tion). À l’observation des élèves: «mais on n’a 
pas tout compris», le professeur répond «ra
contez ce que vous avez compris». Comme 
cela, la compréhension du texte est faite au 
fur et à mesure qu’ils racontaient, car la nar

ration d’un collègue pouvait éclairer et com
pléter l’autre et ainsi de suite. Cette activité 
a permis la réflexion sur la valeur des temps: 
le présent de narration a la même valeur que 
le passé. 2À la deuxième étape, on a deman
dé aux élèves de «réécrire le texte au passé»: 
d’abord parce qu’ils l’ont fait oralement, en
suite, parce qu’il ne s’agit pas de transformer 
un texte qui est au présent au passé, mais de 
dire la même chose en employant différents 
«temps» verbaux. 24Pour la troisième étape, 
nous avons demandé de rapporter un dis
cours au passé, ce qui est la plus grande dif
ficulté des apprenants arménien du fait que 
la concordance des temps n’est pas la même 
dans leur langue maternelle.

Pour finir, la consigne a été la suivante: 
«Maintenant, tu es français(e) et tu voyages 
en Arménie, de nos jours; tu es arrivé(e) il y a 
quelques jours et tu écris à tes parents en ra
contant ton premier jour dans ce pays: ce que 
tu as vu, ce qui est arrivé et ce que tu as fait.»

Cette expression écrite avait pour objectif 
d’évaluer le progrès que les apprenant ont 
fait et les lacunes qui sont restées à la suite 
de ces cours. L’analyse quantitative des co
pies a pu relever les données suivantes. (Voir 
schémas 1, 2)
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Conclusion
Dans la perspective d’une approche in

teractive, visant surtout le communicatif, le 
traitement de la grammaire met en œuvre 
des capacités cognitives importantes: l’ob
servation, la réflexion et l’analyse de certains 
éléments linguistiques contextualisés dans 
un corpus. Les démarches pédagogiques 
réalisées ont amené l’apprenant à la décou
verte du fonctionnement de la langue tant 
en ALM qu’en LE: il s’agit d’exercices de 
conceptualisation.

Dans les exemples d’activités montrées 
plus haut, on a vu que les séquences de FLE 
se terminent par la même stratégie réalisée 
au début en ALM. Cela peut nous indiquer 
déjà au moins deux évidences: la contribution 
du cours de ALM en stratégies complémen-
taires et l’impossibilité de la pratique de cer
taines activités, surtout pour l’usage de la LE, 
si les élèves n’acquièrent pas préalablement 
les moyens linguistiques nécessaires. Quant 

à la conceptualisation, ou travail métalinguis
tique, comme l’élève maîtrise déjà sa langue 
maternelle, il connaît les formes linguistiques 
qui sont l’objet de réflexion dans les cours de 
ALM. Il s’agit donc de proposer des activités 
où il puisse associer ces éléments aux effets 
de sens produits, l’usage de la langue et le 
métalangage grammatical concernant les 
énoncés étudiés. En outre, en LE en général, 
il faut tout faire. Or, il apparaît que cette in
tégration des pratiques pédagogiques du FLE 
et du ALM présuppose un mouvement équili
bré entre le nouveau et le connu. 

Pour conclure, toujours en ce qui con
cerne le traitement des connaissances gram
maticales, il semble que l’intégration des 
didactiques du FLE et de la ALM soit basée 
sur un principe fondamental: la contextuali
sation de la langue pour que la réflexion mé
talangagière se fasse d’une façon cohérente, 
tout en respectant les capacités cognitives et 
les acquis des apprenants.
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Ան ցա լի ժա մա նա կային ձևե րը հա մակց ված ու սուց մամբ
Գ. Հա րու թյու նյան 

Տ վյալ հոդ վա ծը նվիր ված է հա մակց ված ու սուց մա նը, ը ստ ո րի՝ ֆրան սե րե նի քե
րա կա նու թյան դա սե րը կա րող են հիմն վել քե րա կա նա կան այն հմ տու թյուն նե րի վրա, 
ո րոնք ար դեն ձեռք են բեր վել մայ րե նի լեզ վում: Ե թե սո վո րո ղը ֆրան սե րեն դա սի ժա
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մա նակ կի րա ռի իր մայ րե նի լեզ վում առ կա և իր կող մից ըն կա լած և սե փա կա նաց րած 
հաս կա ցույթ նե րը, ի նչ պես ներ կա յաց ված է վե րո հի շյալ հոդ վա ծում, ֆրան սե րե նի լեզ
վա կան հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը տե ղի կու նե նա ա կն հայ տո րեն ա վե լի ա րագ և ար
դյու նա վետ:

П ро шед шие вре ме на с кон вер гент ной пе да го ги кой
Г. Ару тю нян 

 Дан ная стат ья пос вя ще на кон вер гент ной пе да го ги ке, сог лас но ко то рой уро ки грам
ма ти ки фран цузс ко го язы ка мо гут ос но вы вать ся на те грам ма ти чес кие на вы ки, ко то
рые бы ли при об ре те ны в род ном язы ке. Ес ли уче ник на уро ке фран цузс ко го язы ка 
ис поль зу ет по ня тия при цу щие сво е му род но му язы ку, как предс тав ле но в вы ше у по мя
ну той стат ье, при об ре те ние на вы ков фран цузс ко го язы ка, оче вид но, про и зой дет зна
чи тель но быст ро и эф фек тив но.
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 Ժա մա նա կա կից դպ րոցն ա շա կերտ նե
րի կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան գոր
ծում ու նի իր յու րա հա տուկ պա հանջ նե րը: 
Այդ պա հանջ նե րից մե կը հան րակր թա
կան դպ րո ցի տար բեր դա սա րան նե րում 
հա մակց ված (ին տեգր ված) դա սե րի կազ
մա կեր պումն է: 

Ա վագ դպ րո ցը, ո րը մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան նա խա շեմն է, ա շա կերտ նե րի 
կր թու թյան գոր ծում ու նի ա ռանձ նա հա
տուկ նշա նա կու թյուն: Այն է՝ ա շա կերտ նե
րի մեջ ձևա վո րել ա ռա վել ամ բող ջա կան 
գի տե լիք նե րի հա մա կարգ, ո րը հնա րա
վո րու թյուն կտա ա շա կեր տին բնու թյան 
մեջ և հա սա րա կա կան կյան քում ըն թա ցող 
եր ևույթ ներն ըն կա լե լու ա մե նայն խո րու
թյամբ և կա տար»ուլ դրանց բազ մա կող
մա նի վեր լու ծու թյուն, ի նչ պես նաև դրանք 
կի րա ռե լու ա ռօ րյա յում:

Նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու գոր
ծում կի րառ վում են տար բեր մե թո դա կան 
հնարք ներ և մո տե ցում ներ: Դրանց թվին 
կա րե լի է դա սել մի քա նի ա ռար կա նե րի 
(սո վո րա բար` եր կու) հա մակց ված (ին
տեգր ված) դա սե րի կազ մա կեր պումն ու 
ի րա գոր ծու մը տար բեր ա ռար կա նե րի ու
սու ցիչ նե րի կող մից հա մա տեղ, ին չը կն
պաս տի մա տուց վող նյու թի ա վե լի խոր ու 
բազ մա կող մա նի մա տուց մա նը: 

Բո լոր բնա գի տա կան ա ռար կա նե րը, և 
հատ կա պես ֆի զի կան, ու նեն սերտ և ան
խզե լի կա պեր մա թե մա տի կայի հետ: Այդ 
պատ ճա ռով էլ ա ռա վել նպա տա կային 
և ար դյու նա վետ է նշ ված ա ռար կա նե րի 

հա մակց ված դա սե րի ան ցկա ցու մը, ո րը 
նպաս տում է այդ ա ռար կա նե րի դա սա
վանդ ման ըն թաց քում ձևա վոր վող հաս
կա ցու թյուն նե րի ա ռա վել բազ մա կող մա նի 
և ամ բող ջա կան ըն կալ մա նը, նպաս տում 
է ա ռանձ նա հուկ մտա ծո ղու թյամբ ա շա
կերտ նե րի բա ցա հայտ մա նը: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է «Մա թե մա տի
կա» և «Ֆի զի կա» ա ռար կա նե րի ին տեգր
ված դաս` նվիր ված մար մին նե րի շարժ մա
նը վե րա բե րող խն դիր նե րի լուծ մա նը:

Դասն ան ցկաց վում է մա թե մա տի կայի 
և ֆի զի կայի ու սու ցիչ նե րի կող մից հա մա
տեղ` 10րդ դա սա րա նում:

Դա սի թե ման է` « Շարժ ման վե րա բե
րյալ խն դիր նե րի լու ծու մը»:

Դա սի նպա տակ ներն են` 
1. Թե ման կա պել ֆի զի կայի՝ « Դա դա րի 

և շարժ ման հա րա բե րա կա նու թյու նը» թե
մայի հետ,

2. Գի տե նալ խն դիր նե րի լու ծում նե րը` 
մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րով և ֆի
զի կո րեն,

3. Կա րո ղա նալ կա տա րել հա մա պա
տաս խան եզ րա կա ցու թյուն: 

Ու սու ցիչ նե րի ա ռջև դր վում են հետ ևյալ 
խն դիր նե րը.
• Ս տեղ ծել պրոբ լե մային ի րա վի ճակ 

և էվ րիս տիկ զրույ ցի մի ջո ցով լու ծել 
ա ռա ջա ցած պրոբ լե մը,

•  Կի րա ռել մտագ րոհ (խ թան ման փուլ) և 
ան դրա դարձ (կշ ռա դատ ման փուլ) մե
թոդ նե րը:

•  Դասն ան ցկաց նել ԽԻԿ (խ թա նում  

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄԱՐ ԿԱ ՐՅԱՆ 
ԵՐ ՎԱՆԴ ՍԵ ՐՈ ԲՅԱՆ

ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ ԵՎ ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ  
ՄԻ ՀԱ ՄԱԿՑ ՎԱԾ ԴԱՍ
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ի մաս տի ըն կա լում  կշ ռա դա տում) հա
մա կար գով:

Խ թան ման փու լում մտագ րոհ մե թո դով 
պար զա բա նել նա վա կի շար ժու մը գե տում` 
հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ և հո սան քին հա
կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ շարժ վե լիս, նա վա կի 
շար ժու մը լճում, լաս տի շար ժու մը գե տում 
և լճում, ի նչ պես նաև, ել նե լով ֆի զի կայից 
հայտ նի ա րա գու թյուն նե րի գու մար ման 
բա նաձ ևից, գրել այն բա նաձ ևե րը, ո րոնց 
օգ նու թյամբ ո րոշ վում է նա վա կի ա րա գու
թյու նը նշ ված դեպ քե րում: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փու լում ա ռա ջարկ
վում է հետ ևյալ խն դի րը.

 Գե տափ նյա A վայ րից հա կա դիր ո ւղ
ղու թյուն նե րով մի ա ժա մա նակ դուրս ե կան 
նա վա կը և լաս տը: 2 ժամ հե տո նա վա կը 
հա սավ B վայ րը, 1 ժամ դա դար տվեց, հե
տո շրջ վեց և լո ղաց դե պի լաս տը: Նա վա
կի ա րա գու թյու նը կանգ նած ջրում 10 կմ/ժ 
է, ի սկ հո սան քի ա րա գու թյու նը՝ 2 կմ/ժ: A 
վայ րից դուրս գա լուց ի նչ քա՞ն ժա մա նակ 
հե տո նա վա կը կհաս նի լաս տին [2]: 

Նախ խն դի րը պետք է լուծ վեր զուտ 
մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րով: 

Ա շա կերտ նե րի մի մա սը խն դի րը լու ծեց 
հետ ևյալ ձևով. նա վա կը A վայ րից դուրս է 
գա լիս հո սան քին հա կա ռակ, հետ ևա բար 
նրա ա րա գու թյու նը ա փի նկատ մամբ կլի
նի` :ÏÙ/Å8çÝ  =− vv

 

2 ժամ

1 ժամ

Նկ. 1

A
B C

vն+vջ

vն–vջ

vջ

B վայ րից վե րա դառ նա լիս նա վա կը 
շարժ վում է հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ, հետ
ևա բար նրա ա րա գու թյու նը ա փի նկատ
մամբ կլի նի :ÏÙ/Å1çÝ  2=+ vv

 Լաս տը շարժ վում է B վայ րից C վայր՝ 
ÏÙ/Åç  2=v ա րա գու թյամբ (նկ.1): 

Այն գու մա րային ժա մա նա կա հատ վա
ծում, ե րբ նա վա կը հա սավ Aից B (tAB), B 
կե տում 1ժ դա դար տվեց և վե րա դար ձավ 
C (tBC), լաս տը Aից հա սավ C (tAC): Այ սինքն` 
պա հանջ վում է ո րո շել (tAC) ժա մա նա կը: 

Հա մա ձայն վե րը շա րադր վա ծի` 
tAB+1+tBC=tAC (1)
որ տեղ` tAB=2ժ (2)

tBC=
 BC 

 vն+vջ

AB+AC 
 vն+vջ

=
 
(3)

tAC=
AC
vջ  

(4)

AB=(vն–vջ)∙tAB=16 կմ (5)
(1)ից (5) հա վա սա րում նե րի հա մա կար

գի լու ծու մից ստաց վում է tAC=5,2 ժ:
Ա շա կերտ նե րի մյուս մա սը ա ռա ջար

կեց հետ ևյալ լու ծու մը: Ի նչ պես եր ևում է 
նկ. 1ից`

BC=AB+AC (6):
 Քա նի որ BC=(vն+vջ)∙(tAC–tAB–1) (7) ի սկ 

AC=vջtAC (8), ա պա (6)ից (8) հա վա սա
րում նե րի հա մա կար գի լու ծու մից ստաց
վում է tAC=5,2 ժ:

Ընդ հա նուր քն նարկ ման ար դյուն քում 
ա շա կերտ նե րը ե կան այն եզ րա հանգ մա
նը, որ ա ռա ջարկ ված եր կու լու ծում ներն էլ 
գործ նա կա նում հա մար ժեք են: 

Այ նու հետև ֆի զի կայի ու սու ցիչն ա ռա
ջար կեց խն դի րը լու ծել` ան ցում կա տա րե
լով լաս տի հետ կապ ված հաշ վարկ ման 
հա մա կարգ՝ հի շե լով, որ լույ սի ա րա գու
թյու նից շատ փոքր ա րա գու թյուն նե րով 
շարժ ման դեպ քում եր կու պա տա հար նե րի 
միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը նույնն 
է բո լոր հաշ վարկ ման հա մա կար գե րում: 

Ո րո շա կի քն նար կում նե րից հե տո ա շա
կերտ նե րը հան գե ցին խնդ րի հետ ևյալ 
լուծ մա նը: 

Ե թե ան ցում կա տար վի լաս տի հետ 
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կապ ված հաշ վարկ ման հա մա կարգ, ա պա 
այդ հա մա կար գում լաս տը A վայ րում կգտն
վի դա դա րի վի ճա կում, ի սկ նա վա կը թե՛ 
Aից B, թե՛ Bից A (քա նի որ լաս տի և նա
վա կի հան դի պու մը կկա յա նա A վայ րում) 
կգ նա և կվե րա դառ նա նույն՝ հաս տա տուն 
10 կմ/ժ « սե փա կան» ա րա գու թյամբ: Աս վա
ծից պարզ է դառ նում, որ Aից B գնա լու և 
Bից A վե րա դառ նա լու ժա մա նակ նե րը հա
վա սար են` tAB=tBA=2 ժ: Եվ քա նի որ նա վա
կը B կե տում 1 ժամ կանգ է ա ռել, ա պա 
ստա նում ե նք, որ նա վա կը կհաս նի լաս
տին Aից դուրս գա լուց 2+1+2=5 ժ հե տո:

Ս տաց ված պա տաս խա նը հա կադր
վում է զուտ մա թե մա տի կա կան լու ծու մով 
ստաց ված պա տաս խա նին: 

Ո՞րն է հար ցը: Ստեղծ վեց պրոբ լե մային 
ի րա վի ճակ: Այդ վի ճա կից դուրս գա լու հա
մար ա շա կերտ նե րին ա ռա ջարկ վեց լու ծել 
հիմ նա կան խնդ րի ա ռա վել պարզ տի պը:

 

2 ժամ

1 ժամ

Նկ. 2

A
B C

vն+vջ

vն–vջ

vջ

 Լաս տը և նա վա կը դուրս են ե կել մի ա
ժա մա նակ A կե տից, բայց B կե տում նա
վա կը 1 ժամ դա դար չի տվել [3] (նկ. 2):

 Նո րից խն դի րը լուծվ»ց մա թե մա տի
կո րեն՝ ել նե լով այն փաս տից, որ այն ժա
մա նա կա հատվա ծում, ե րբ նա վա կը Aից 
հա սավ B և Bից` C, լաս տը ան ցավ Aից C: 

tAB+tBC=tAC (9) կամ` 

tBC= = AC 
vն–vջ

AC
vջ

 BC 
vն+vջ

+
 
(3)

 որ տե ղից, նկա տի ու նե նա լով (5) հա
վա սա րու մը, կս տա նանք` 

=16+AC
12

16
8

AC
2

=  և` tAC= =4 ժAC
vջ

Այ նու հետև նո րից ան ցում կա տար վեց 
լաս տի հետ կապ ված հաշ վարկ ման հա
մա կարգ, որ տեղ նա վա կի շար ժու մը վե
րած վում է լճում շարժ ման, այ սինքն` նա
վա կը Aից B և Bից A ո ւղ ղու թյուն նե րով 
շարժ վում է նույն՝ ÏÙ/Å1Ý  0=v  ա րա գու
թյամբ: Նշա նա կում է` նա վա կը լաս տի 
հետ կապ ված հաշ վարկ ման հա մա կար
գում լաս տին հա սել էր tAB+tBC=4ժո ւմ:

Խնդ րի այս լու ծումն ըն դուն վեց ա շա
կերտ նե րի կող մից, ը նդ ո րում՝ մե ծա
մաս նու թյու նը նշեց, որ այն բա վա կա նին 
պարզ և ը մբռ նե լի է` հա մե մա տած զուտ 
մա թե մա տի կա կան լուծ ման հետ: 

Այ նու հետև դար ձյալ կա տար վեց վե րա
դարձ հիմ նա կան խնդ րին: 

Ա շա կերտ նե րի միջև ծա գեց աշ խույժ 
բա նա վեճ: Յու րա քան չյուրն ա ռաջ էր քա
շում իր տե սա կե տը, մյուս նե րը հա մա ձայ
նում կամ հա կադր վում է ին: Բայց մի հար
ցում բո լորն էլ հա մա ձայն է ին` ա ռա ջա ցած 
հա կա սու թյան պատ ճա ռը նա վա կի` B կե
տում 1 ժամ դա դար տա լու պատ ճա ռով 
ի րա վի ճա կի ոչ ճիշտ մեկ նա բա նումն է: 

Որ պես զի բա նա վե ճը չեր կա րեր, ֆի զի
կայի ու սուց չի կող մից ա ռաջ քաշ վեց նոր 
պրոբ լեմ. ի՞նչ տե ղի կու նե նա B կե տի դիր
քի հետ լաս տի հետ կապ ված հաշ վարկ
ման հա մա կար գում, ե րբ նա վա կը B կե
տում դա դա րի վի ճա կում էր, կամ կա րե լի 
է ա րդյոք A կե տը հա մա րել ան շարժ այն 
1 ժամ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րի ըն
թաց քում նա վա կը դա դա րի վի ճա կում էր 
B կե տում: 

Ա ռա ջարկ վեց բա ժան վել խմ բե րի և քն
նար կու մը կա տա րել խմ բե րով: Խմ բային 
քն նար կումնե րի ար դյուն քում յու րա քան
չյուր խումբ ա ռա ջար կեց իր տե սա կե տը:
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Նկ. 3

 2 ժամ

vջ

vջ vջ vջ

vն

ABD

 Հա մա ձայն ա ռա ջին խմ բի` նա վա կի B 
կե տում 1 ժամ դա դա րի վի ճա կում գտն վե
լու ըն թաց քում B կե տը լաս տի հետ կապ
ված հա մա կար գում «կ տե ղա փոխ վի» հո
սան քին հա կա ռակ ո ւղ ղությամբ ո րո շա կի 
BD չա փով՝ 0t  ժա մա նա կում շարժ վե լով 

çv  ա րա գու թյամբ (նկ. 3): 
Այս դեպ քում նա վա կը Aից B կգ նա և 

Bից A կվե րա դառ նա նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծում` tAB=tBA=2 ժ, իսկ Bից D կգ նա 

çv  ա րա գու թյամբ tBD=t0=1 ժ ժա մա նա կա
հատ վա ծում: Հետ ևա բար` BD=vջt0=2կմ: D 
ից B վե րա դառ նա լիս նա վա կը ջրի նկատ
մամբ կշարժ վի çv  ա րա գու թյամբ, հետ
ևա բար` 

tDB= =0,2ժBD
vջ

Այ սինքն` ամ բողջ ժա մա նա կը կլի նի` 
τ=tAB+tBD+ tDB+tBA=5,2 ժ: 

Հա մա ձայն ե րկ րորդ խմ բի, ե րբ նա
վա կը Å0  1=t ժա մա նա կա հատ վա ծում B 
կե տում դա դա րի վի ճա կում է, այդ ժա մա
նա կա հատ վա ծում լաս տը Aից կտե ղա
փոխ վի ո րո շա կի K կետ` շարժ վե լով çv  
ա րա գու թյամբ (նկ. 3):

 

 

Նկ. 4

2 ժամ

A
B K

vջ

vջ

vջ
vն

vն vն

 Հետ ևա բար, ե րբ նա վա կը դուրս գա B 
կե տից և շարժ վի դե պի լաս տը, վեր ջինս 
տե ղա փոխ ված կլի նի AK=vջt0=2 կմ չա
փով, ո րը նա վա կը լաս տի հետ կապ ված 
հա մա կար գում կանց նի tAK= =0,2 ժAK

vն

 
ժա մա նա կա մի ջո ցում: Հետ ևա բար` նա վա
կը կհաս նի լաս տին A կե տից դուրս գա լուց 
τ=tAB+t0+tBA+ tAK=5,2 ժ հե տո:

 Ֆի զի կա կան դա տո ղու թյուն նե րով բեր
ված այս եր կու տար բե րակ նե րից ա շա
կերտ նե րի մեծ մա սը գե րա դա սեց ա ռա ջի
նը, քա նի որ այս տար բե րա կում նա վա կի 
ամ բողջ շար ժու մը դի տարկ վում է մի այն 
ջրի հետ կապ ված հաշ վարկ ման հա մա
կար գում, ի սկ »րկ րորդ տար բե րա կում` 
խնդ րի լուծ ման ըն թաց քում շարժ ման մի 
մա սը դի տարկ վում է նաև ա փի հետ կապ
ված հաշ վարկ ման հա մա կար գում:

Կշ ռա դատ ման փու լում կա տար վեց ան
դրա դարձ ամ բողջ դա սին: 

Ա շա կերտ նե րը նշե ցին, որ խնդ րի լուծ
ման տար բեր մո տե ցումն»րն էլ ըն դու նե լի 
է ին և հաս կա նա լի, և որ մա թե մա տի կա
յում հան դի պող նմա նա տիպ խն դիր նե րը 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում ա վե լի դյու րին 
կլի նի լու ծե լու` ան ցում կա տա րե լով շարժ
վող մար մին նե րից որ ևէ մե կի հետ կապ
ված հաշ վարկ ման հա մա կարգ: 

Մա թե մա տի կայի դա սե րը ա ռա վել բո
վան դա կա լից կլի նեն, ե թե հա ճա խա կի 
ան ցկաց վեն հա մակց ված դա սեր տար բեր 
ա ռար կա նե րի հետ:

 Հա մակց ված դա սե րի ա ռա վե լու թյուն
նե րից է այն, որ դա սին կմաս նակ ցի ամ
բողջ դա սա րա նը, ա շա կերտ նե րը կկա
րո ղա նան ա զատ ար տա հայ տել ի րենց 
մտ քե րը, ի սկ դրա հնա րա վո րու թյու նը 
կտա մա թե մա տի կան, ո րով հետև մա թե
մա տի կան բո լոր գի տու թյուն նե րի թա գու
հին է և մի ա ժա մա նակ բո լոր գի տու թյուն
նե րի ծա ռան:
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Один интегрированный урок по физике и математике
С. Маркарян, Е. Серобян

В работе предостсвлен интегрированный урок по физике и математике, посвященный 
решению задач по движению тел.

Говорится о необходимости и преимуществах интегрированных уроках по разным 
предметам.

One Integrated Lesson Of Physics And Matematics
S. Markaryan, Y. Serobyan

In the frame of the article is introduced an integrated lesson of physics and mathematics, 
devoted to the solution of problems of body motion. Is also emphasized the necessity and 
advantages of integrated lessons comprising different subjects.
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 Դարձ վածք ներն ու շր ջա սույթ նե րը 
լեզ վի ի նք նու րույն գոր ծա ծու թյան ի մաս
տային մի ա վոր ներ են, ո րոնց հա տուկ են 
փո խա բե րա կան ի մաստն ու պատ կե րա
վո րու թյու նը: Եր կուսն էլ բա ռե րի կա յուն 
կա պակ ցու թյուն են, ու նեն ի րենց բա ռային 
ի մաստ նե րը, մինչ դեռ բա ռե րը ա զատ կա
պակց վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նեն: Սա 
էլ հենց դարձ ված քի և շր ջա սույ թի է ա կան 
տար բե րու թյունն է բա ռից: Խոս քում բա ռը 
ա զատ է գոր ծած վում այն պատ ճա ռով, որ 
այն ը նտր վում է խոս քա գո յաց ման գոր ծըն
թա ցում, հետ ևա բար նրա ը նտ րու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է խո սո ղի նա խա սի րու
թյամբ: Այս ի մաս տով բա ռը կա յուն չէ: Ը ստ 
ի մաս տի՝ չխա թա րե լով խոս քի բո վան դա
կային կող մը՝ հնա րա վոր է նա խա պատ վու
թյու նը տալ բա ռի այս կամ այն հո մա նի շին: 
Սա կայն դարձ վածքն ու շր ջա սույ թը այդ պի
սի հատ կու թյուն չու նեն: Դրանք կա յուն են 
այն պատ ճա ռով, որ խոս քային պատ րաս
տի կա պակ ցու թյուն ներ են, վե րաի մաս տա
վոր ված են, փո խա բե րա կան ի մաստ ու նեն 
և պատ կե րա վո րում են խոս քը: Սա կայն 
տար բեր են դրանց ծագ ման աղ բյուր նե րը: 
Ե թե դարձ վածք նե րը ծա գել են ժո ղովր դա
կան խոր ա կունք նե րից, հե տո թա փան ցել 
գրա կան լե զու, ա պա շր ջա սույթ նե րը ի րը, 
ա ռար կան և եր ևույ թը նկա րագ րող, բնու
թագ րող փո խա բե րա կան կա յուն կա պակ
ցու թյուն ներ են: Դարձ վածք նե րի ա ռա ջա
ցու մը լեզ վում պայ մա նա վոր ված է տվյալ 
ժո ղովր դի լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ, կեն
ցա ղով, սո վո րույթ նե րով, հո գե բա նա կան 

խառն ված քով, մինչ դեռ շր ջա սույթ նե րի 
նյու թը բազ մաբ նույթ ու բազ մա բո վան դակ 
է՝ հա մաշ խար հային և հայ րե նա կան գրա
կա նու թյուն, հա մաշ խար հային և հայ րե նա
կան ար վեստ, գի տու թյան բո լոր ճյու ղե րը՝ 
պատ մու թյուն, աշ խար հագ րու թյուն և այլն, 
հու նա կան և հռո մե ա կան դի ցա բա նու
թյուն, Ա ստ վա ծա շունչ, բու սա կան և կեն
դա նա կան աշ խարհ՝ ֆլո րան և ֆաու նան, 
սպոր տը և այլն: Այս պի սով՝ շր ջա սույթ նե
րը փո խա բե րա բար գոր ծած վող այն կա
յուն ի մաս տային մի ա վոր ներն են, ո րոնք 
բնու թագ րում և նկա րագ րում են ան ձը, 
ի րը, եր ևույ թը՝ ան տա ռի ար քա (կաղ նի), 
գորշ հս կա (փիղ), բուր գե րի եր կիր (Ե գիպ-
տոս), բա րի հս կա (Սա րո յան), կա նաչ ոս-
կի (թեյ բույ սը), ի մաս տուն խաղ (ճատ րակ) 
և այլն: Ի տար բե րու թյուն շր ջա սույ թի՝ 
դարձ ված քը չի բնու թագ րում ան ձին, ի րը, 
եր ևույ թը: Սա կայն դարձ վածք ներն էլ ու
նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Լի նե լով բա ռային ի մաս տային մի ա վոր
ներ՝ դրանք բա ռե րի պես կա րող են լի նել 
հո մա նիշ և հա կա նիշ, կա րող են ըն դու նել 
ե զա կի և հոգ նա կի թիվ՝ աչ քին չհա վա տալ 
- աչ քե րին չհա վա տալ, բե րա նի ջու րը գնալ 
-բե րա նի ջրե րը գնալ, ո րո շյալ կամ ա նո
րոշ ա ռում, ը նդ ո րում՝ քե րա կա նա կան այս 
կար գե րից էլ կա րող է փոխ վել դարձ ված
քի ի մաս տը, օ րի նակ՝ սիրտ առ նել - սիր տը 
առ նել, կյանք տալ - կյան քը տալ: Մինչ դեռ 
շր ջա սույթ նե րին սա հա տուկ չէ: 

Հո մա նիշ են այն դարձ վածք նե րը, 
ո րոնք ու նեն նույն կամ մոտ ի մաստ ներ՝ 

ՆԱԻ ՐԱ ԹՈ ՌՈՒ ՆՅԱՆ

 ԴԱՐՁ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՇՐ ՋԱ ՍՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ԵՎ  

ԽՈՍ ՔԻ ՀԱՐՍ ՏԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ
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խնդ րել - վի զը ծռել, ոտ քերն ը նկ նել, փե-
շից կախ ը նկ նել, բե րան ծռել, վա խե նալ 
-լե ղին պատռ վել, սիր տը ճա քել, սիր տը չո-
քերն իջ նել, ե րե սի գույ նը գնալ և այլն: 

 Հա կա նիշ են այն դարձ վածք նե րը, 
ո րոնք ար տա հայ տում են բա ռային հա կա
դիր ի մաստ ներ՝ ձեռ քը բաց - ձեռ քը փակ, 
ոտ քը թեթև - ոտ քը ծանր, ձեռ քը թեթև - 
ձեռ քը ծանր, աչ քի լույս - աչ քի փուշ, խել-
քին մոտ - խել քից հե ռու և այլն:

 Կան նաև բազ մի մաստ դարձ վածք ներ՝ 
ձայն տալ - 1. քվե ար կել, 2. հրա վի րել, 

կան չել, 3. գո չել, բղա վել, հայ տա րա րել, 4. 
ե լույ թի, ար տա հայտ վե լու ի րա վունք տալ, 
5. քնից ա րթ նաց նել, 

կ րակ կտ րել - 1. աշ խու ժո րեն գոր ծել, 
2. բոր բոք վել, զայ րա նալ, բար կա նալ, 3. 
կարմ րա տա կել, շա ռա գու նել, 4. շի կա նալ, 

թ ևե րը փռել - 1. տի րել, տի րա պե տել, 2. 
կա րած վել, տեղ գրա վել, 3. հո վա նա վո րել, 
թի կունք լի նել, 4. պաշտ պա նել, պաշտ-
պան լի նել և այլն: 

Ի տար բե րու թյուն շր ջա սույթ նե րի՝ դարձ
վածք նե րում, բա ցի փո խա բե րու թյու նից, 
կա րող են դրս ևոր վել պատ կե րա վոր ման 
այլ մի ջոց ներ ևս՝ հա մե մա տու թյուն, չա փա
զան ցու թյուն, կրկ նու թյուն, այս պես՝ ա սեղ 
գցե լու տեղ չլի նել, հինգ մա տի պես ի մա նալ, 
կրի այի քայ լե րով, լուն ո ւղտ դարձ նել, ձայ նը 
աշ խար հով մեկ գցել, մա տը մա տին չխ փել, 
մեջք մեջ քի տալ, խելք խել քի տալ և այլն: 

Շատ դարձ վածք ներ գրա կան լեզ վում 
ամ րագր վել են գե ղար վես տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րից՝ Նա զա րի բախտ, 
Կի կո սի մահ, ան բան Հու ռի (Թու մա նյան), 
տեր Թո դի կի դպ րոց (Րաֆ ֆի), մե ծա պա-
տիվ մու րաց կան ներ (Պա րո նյան), լի նե՞լ, 
թե՞ չլի նել (Շեքս պիր), հող մա ղաց նե րի դեմ 
կռ վել (Սեր վան տես), վեր ջին մո հի կան 
(Կու պեր), ար ջի ծա ռա յու թյուն մա տու ցել 
(Կ ռի լով) և այլն: Դարձ վածք նե րը և շր ջա

սույթ նե րը լեզ վի հարս տու թյունն են և մե
ծա պես նպաս տում են խոս քի ար տա հայտ
չա կա նու թյանն ու պատ կե րա վո րու թյա նը: 

Տար րա կան դա սա րան նե րի մայ րե նի ի 
ծրագ րում նա խա տես ված չէ հա տուկ աշ
խա տանք դարձ վածք նե րի ու շր ջա սույթ նե
րի շուրջ: Սա կայն մայ րե նի ի դա սագր քե րի 
բնագ րե րում դրանք բա վա կա նին շատ են, 
ը նդ ո րում՝ ա ռա ջին դարձ վածք նե րը հան
դի պում են 2րդ դա սա րա նի մայ րե նի ի 
դա սագր քում [1], ա պա դրանց քա նակն 
ա վե լա նում է « Մայ րե նի 3»ո ւմ (2, ի սկ 
« Մայ րե նի 4»ի (3) էջ 111ո ւմ « Լեզ վա բա նի 
դա սը» ա շա կերտ նե րին ո րոշ նա խա գի տե
լիք ներ է ծա նու ցում դարձ ված քի մա սին: 
Եվ քա նի որ բնագ րե րում դարձ վածք նե րը 
հան դի պում են ա վե լի շուտ, քան դրանց 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ են հա ղորդ վում, 
ո ւս տի ու սու ցի չը բա ցատ րա կան ո րոշ աշ
խա տանք էլ պետք է կա տա րի դրանց 
շուրջ: Ի հար կե, շր ջա սույ թի մա սին մայ
րե նի ի դա սագր քե րից ոչ մե կում էլ նա
խա գի տե լիք ներ չեն հա ղորդ վում, քա նի 
որ տար րա կան դա սա րան նե րի մայ րե նի ի 
ծրագ րում դրանք նե րառ ված չեն: Բայց 
ա հա « Մայ րե նի 3»ի (2, 97) «Ա ռա ջին ծի
րա նե նին» բնագ րում ա շա կերտ նե րը կար
դում են « Բայց մի ան գամ հայոց ծա ռե րի 
նա հա պետ սո սին Թոր գո մի ա կան ջին 
փսփ սաց…» նա խա դա սու թյու նը, ո րում 
սո սի ծա ռի մա սին շր ջա սույ թին ծա նո թա
նում են բնագ րի ան մի ջա կան ի րաց մամբ, 
« Նա րե կը տի ե զեր քում 1» (էջ 103) բնագ
րում սո վո րում են ֆուտ բո լի ար քա - Պե-
լե շր ջա սույ թը: Միև նույն ժա մա նակ ա շա
կերտ նե րին շր ջա սույթ ներ հան դի պում են 
նաև «Ես և շր ջա կա աշ խար հը 4» (4) դա
սագր քի բնագ րե րում, ի նչ պես, օ րի նակ՝ 
ե րկ րագն դի թո քեր - ան տառ, ե րկ րորդ հաց 
- կար տո ֆիլ, ա մե նայն հայոց բա նաս տեղծ 
-Թու մա նյան, օ ղակ նե րի ար քա - Ալ բերտ 
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Ա զա րյան, Եր կա թյա Տիգ րան - Տիգ րան 
Պետ րո սյան, Նոր աշ խարհ - Ա մե րի կա: 

Եր ևա նի հ. 188 դպ րո ցի 4գ դա սա րա
նում ու սուց չու հի Կա րի նե Պետ րո սյա նը 
ա շա կերտ նե րին նա խա պատ րաս տում է 
Թու մա նյա նի «Բ զե զի դպ րո ցը» բնագ րին: 
Նախ քան նա խա պատ րաս տա կան զրույ
ցին ան ցնե լը նա ե րե խա նե րին տե ղե կու
թյուն ներ հա ղոր դեց բնագ րի հե ղի նա կի 
մա սին. «Ա մե նայն հայոց բա նաս տեղ ծը 
հայ ժո ղովր դի սիր ված գրող նե րից մեկն 
է»: Ա պա հարց րեց, թե հաս կա ցա՞ն ա րդյոք, 
թե ո ւմ մա սին է խոս քը: Ա շա կերտ նե րը մի
ա բե րան պա տաս խա նե ցին՝ Հով հան նես 
Թու մա նյա նի: Յու րօ րի նակ և ու սա նե լի 
սկիզբ նա խա պատ րաս տա կան զրույ ցից 
ա ռաջ: Կար ևորն այն է, որ ու սու ցի չը հմ
տո րեն կա ռու ցեց խոս քը՝ ա շա կերտ նե րին 
լսե լի դարձ նե լու «ա մե նայն հայոց բա նաս
տեղծ» շր ջա սույ թը: Եվ ի զար մանս մեզ՝ 
նրանք տե ղյակ է ին: Այ սինքն՝ ա մեն ևին էլ 
պար տա դիր չէ բո լոր թե մա նե րը ը նդ գր կել 
տար րա կան ծրագ րե րում, և դա հնա րա
վոր էլ չէ: Բայց փաստն այն է, որ կա րող 
ո ւժ ու սու ցիչ նե րը կա րո ղա նում են հմ տո
րեն ա մեն ին չի մա սին գա ղա փար տալ 
ի րենց ա շա կերտ նե րին, չեն զլա նում զի նել 
նրանց խոր ու հիմ նա վոր գի տե լիք նե րով: 

Կար ծում ե նք, որ ե ղած փաս տե րի հի
ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ա շա
կեր տին պետք է նա խա պատ րաս տել նաև 
խոս քի պատ կե րա վոր ման այս մի ջո ցին 
ևս: Ու սուց չի բա ցատ րա կան աշ խա տան քը 
պետք է հան գեց նի նրան, որ ա շա կերտ նե րը 
հաս կա նան «շր ջա սույթ» եզ րույ թը, պատ
կե րաց նեն դրա դերն ու նշա նա կու թյու նը 
խոս քում և ի մա նան դրա բա ռային ար տա
հայ տու թյու նը: Հայտ նի է, որ խոս քում շր
ջա սույթ նե րի գոր ծա ծու թյու նից պար զո րոշ 
եր ևում է ան ձի զար գաց վա ծու թյան, կար
դա ցա ծու թյան, ի մա ցա կա նու թյան մա կար

դա կը: Ա շա կերտ նե րին պետք է շա հագրգ
ռել շր ջա սույթ նե րը սո վո րե լու, ի մա նա լու 
կար ևո րու թյու նը այս տե սան կյու նից: Եվ 
քա նի որ դրանք թե կուզ քիչ կան դա սագր
քե րի բնագ րե րում, և ա շա կերտ նե րը ա ռնչ
վում են դրանց, ո ւս տի ա ռա ջար կում ե նք 
ու սու ցիչ նե րին ո րոշ աշ խա տանք տա նել 
շր ջա սույթ նե րի շուրջ՝ սո վո րեց նե լով այն 
շր ջա սույթ նե րը, ո րոնց բա ռային ի մաստ
նե րը ա ռնչ վում են դա սագր քե րի բնագ
րե րի թե մա տի կային, հայ գրա կա նու թյան 
դա սա կան նե րի ա նուն նե րին, բու սա կան և 
կեն դա նա կան աշ խար հին՝ ի հար կե, հաշ
վի առ նե լով նրանց տա րի քային ա ռանձ
նա հատ կու թյու նը և հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կը: Այս պես՝ «Աստ ղեր» (3, 20) բա
նաս տեղ ծու թյունն ան ցնե լիս սո վո րեց նել, 
որ ա ստ ղերն ան վա նում են ե րկն քի աչ քեր՝ 
նկա տի ու նե նա լով նրանց պայ ծառ շո ղա լը 
և փոք րիկ լի նե լը, «Աղ վեսն ու վագ րը» (3, 
50) ա ռա կը ու սում նա սի րե լիս սո վո րեց նել, 
որ վագ րին ան վա նում են ջունգ լի նե րի ար-
քա, ի սկ «Ա ռյուծն ու մու կը» (3, 78) ա ռա կը 
դա սա վան դե լիս կա րե լի է տե ղե կաց նել, որ 
ա ռյու ծին ան վա նում են գա զան նե րի ար-
քա և այլն: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ շր
ջա սույթ նե րի ի մա ցու թյու նը խիստ կա ղում 
է մեր ա շա կեր տու թյան և ու սա նո ղու թյան 
շր ջա նում: Նրանց մեծ մա սին նույ նիսկ ան
ծա նոթ են դրանք՝ որ պես խոս քը ար տա
հայ տիչ դարձ նե լու մի ջոց ներ: Մեր խո րին 
հա մոզ մամբ խոս քի մշա կույթ ձևա վո րե լու 
գոր ծըն թա ցում ի սկզ բա նե չպետք է ան
տե սել ա շա կեր տին շր ջա սույ թից ան մասն 
թող նե լը, դրա մա սին գա ղա փար չտա լը և 
փոք րի շա տե դրանք ա շա կերտ նե րի խոս
քում չզար գաց նե լը:

 Տար րա կան դա սա րան նե րում այլ է մո
տե ցու մը դարձ վածք նե րի դեպ քում, քա նի 
որ, ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, 4րդ դա սա
րա նում լեզ վա կան նա խա գի տե լիք ներ այդ 
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մա սին ի նչոր չա փով հա ղորդ վում են (3): 
Բա ցի դրա նից՝ բնագ րե րում դարձ վածք
ներ ա վե լի շատ են հան դի պում, ո րը պայ
մա նա վոր ված է խոս քում դրանց բա ռային 
ի մաստ ար տա հայ տե լու, եր բեմն ան փո
խա րի նե լի լի նե լու ա ռանձ նա հատ կու
թյամբ: Այս պես՝ « Մայ րե նի 2» (1) դա սագր
քի բնագ րե րում ա շա կերտ նե րը կար դում 
են ձեռք ձեռ քի տալ, ա կան ջին հաս նել, գլ-
խի ը նկ նել դարձ վածք նե րը, ո րոնց քա
նակն ա ճում է «Մայ րե նի 3»ի (2) բնագ րե
րում՝ ա կանջ դնել, քթի տակ, գլ խի ը նկ նել, 
ահ ու վախ, ա կանջ ա նել, մար տի ել նել, 
հա զար ու մի, տուն-տեղ, ջուր կտ րել, կրակ 
ու ցավ դարձ վածք նե րը, «Մայ րե նի 4»ի (3) 
բնագ րե րում՝ գլ խի ը նկ նել, ծնկ նե րը ծալ-
վել, ա կանջ ա նել, կյան քի գնով, բե րա նը 
բաց, ձայն տալ, աշ խար հով մեկ, թևեր 
տալ, քար կտ րել, ճամ փա բռ նել, կյան քին 
վերջ տալ, գլ խի ը նկ նել, գլու խը պա հել, 
բախ տը փոր ձել, բախ տը բե րել, հա յացք 
գցել, ի րար գլ խի հա վաք վել, նշան ա նել, 
սիրտ ա նել, սիր տը ցա վել, հույ սը կտ րել, 
գոր ծի կպ նել, ա չք դնել, աչ քի ը նկ նել, 
կյան քի կո չել, քթի տակ, ծով կա պել, օր ու 
գի շեր, գի շեր - ցե րեկ, տեղն ը նկ նել, ո ւշ քի 
գալ, միտ քը փո խել, ճար չլի նել, գլ խով 
ա նել, խոս քի տեր, ե րես առ նել, չափ ված - 
ձև ված, ա ռոք -փա ռոք դարձ վածք նե րը: 
Ի նչ պես եր ևում է, դարձ վածք նե րի ա ռյու ծի 
բա ժի նը տեղ է գտել 4րդ դա սա րա նի մայ
րե նի ի բնագ րե րում, սա կայն դրանց շուրջ 
բա ռային աշ խա տան քը սկս վում է դեռևս 
ե րկ րորդ դա սա րա նից: Ո ւս տի հենց այդ 
պա հից էլ աս տի ճա նա բար պետք է սկ սել 
դարձ վածք նե րին ծա նո թաց նե լու աշ խա
տան քը, ո րը կա տար վե լու է որ պես բա
ռային աշ խա տանք: Նախ ու սու ցի չը ան
պայ ման պետք է ա շա կերտ նե րին ա սի 
տվյալ դարձ ված քի նշա նա կու թյու նը, 
ա պա աշ խա տան քը շա րու նա կի՝ ա շա

կերտ նե րին դրան ցով նա խա դա սու թյուն
ներ կազ մել տա լով, դարձ ված քային հո
մա նիշ նե րի և հա կա նիշ նե րի աշ խա տանք 
կա տա րե լով: Պետք է ա սել, որ ա շա կերտ
նե րը, ա պա նաև ու սա նող նե րը, այ սինքն՝ 
մեր նոր սե րուն դը խոս քում բա վա կա նա
չափ քիչ է գոր ծա ծում դարձ վածք ներ: Այդ 
դեպ քում ի նչ պես չգոր ծած վող բա ռե րը, 
այն պես էլ չգոր ծա ծա վող դարձ վածք նե րը, 
օ տա րա նա լով և ան հաս կա նա լի դառ նա
լով, դուրս են նետ վում մեր բա ռա պա շա
րից: Մեր լեզ վում ար դեն մենք ու նենք 
նման դարձ վածք նե րի օ րի նակ ներ՝ կա նաչ 
- կար մի րը կա պել, ա կան ջը կտ րել, մո խիր 
դառ նալ, կար միր թե լի պես և այլն: Որ պես
զի խու սա փենք մեր խոս քի գո հար նե րը 
ան դարձ կորց նե լու վտան գից, պետք է 
կար ևո րել և խթա նել դրանց բա ռային 
ի մաստ նե րը ա շա կերտ նե րին հա սու դարձ
նե լու և նրանց բա ռա պա շա րում դրանց 
գոր ծա ծու թյունն ակ տի վաց նե լու գոր ծըն
թա ցը հենց տար րա կան դպ րո ցից: Ան
հար կի է կար ծել, թե դրա ժա մա նա կը դեռ 
չէ: Ի նչ պի սի հետ ևո ղա կա նու թյամբ ջան
քեր են գոր ծադր վում ա շա կերտ նե րի բա
ռա պա շա րը զար գաց նե լու, հարս տաց նե
լու ո ւղ ղու թյամբ, նույն ջան քերն էլ պի տի 
գոր ծադր վեն ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա
րում դրանք հարս տաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա ռա ջար կում ե նք 
2րդ, 3րդ, 4րդ դա սա րան նե րում, ը ստ 
գոր ծող բնագ րե րի, դարձ վածք նե րի ու
սուց ման հետ ևյալ տար բե րա կը: Ի նչ պես 
ցույց տվե ցին ու սում նա սի րու թյուն նե րը, 
«Մայ րե նի 2»ի (10 բնագ րե րում ըն դա մե նը 
3 դարձ վածք գտանք՝ ձեռք ձեռ քի տալ, 
ա կան ջին հաս նել, գլ խի ը նկ նել: Ու սու ցի չը 
բա ցատ րում է ձեռք ձեռ քի տալ դարձ ված
քի նշա նա կու թյու նը՝ 1. հա մա ձայ նու թյան 
գալ, 2. ի րար օգ նել, 3, հաշտ վել, ա պա 
ա շա կերտ նե րին հարց նում է, թե բնագ
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րում այս ի մաստ նե րից ո րն է գոր ծած վել, 
ո րից հե տո կազ մում են նա խա դա սու թյուն
ներ նույն դարձ ված քի տար բեր ի մաստ նե
րով: Դարձ վածք նե րի ի մաս տի շուրջ աշ
խա տանք տա նե լիս պետք է ե րե խա նե րի 
ու շադ րու թյու նը հրա վի րել նաև այն փաս
տի վրա, որ միշտ չէ, որ դարձ վածք նե րի 
ի մաս տը հնա րա վոր է բա ցատ րել մեկ բա
ռով, որ կան դարձ վածք ներ, ո րոնք բա
ցատր վում են բա ռա կա պակ ցու թյամբ, 
օ րի նակ՝ դե սու դեն ը նկ նել - 1. ան նպա տակ 
թա փա ռել, 2. սրան-ն րան դի մել, գոր ծը 
գլուխ բե րել - որ ևէ բան հա ջո ղու թյամբ 
ա վար տել և այլն: Աշ խա տանքն ա վար տե
լուց հե տո ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի ու շադ
րու թյու նը հրա վի րում է դարձ ված քի կա
յուն, ան փո փոխ ի մաս տային մի ա վոր 
լի նե լու հան գա ման քին և նկա տել տա լիս, 
որ տվյալ դարձ ված քում բա ռի կրկ նու թյուն 
կա՝ ձեռք ձեռ քի: Այդ ա մե նից հե տո ու սու
ցի չը հարց նում է, թե կա րող են ա սել այլ 
դարձ վածք ներ նման կրկ նու թյամբ, և մեկ
եր կու սը հու շում՝ խելք խել քի տալ, գլուխ 
գլ խի տալ - մի ա սին մտա ծել, ա շա կերտ նե
րը գու ցե մտա բե րեն մեջք մեջ քի տալ, ո ւս 
ու սի տալ - մի ա սին գոր ծել, մա տը մա տին 
չտալ-ան գոր ծու թյան մատն վել, ի սկ չհա
ջող վե լու դեպ քում ու սու ցիչն ար դեն սո վո
րեց նում է դրանք, սո վո րեց նում դրանց 
նշա նա կու թյու նը, ու շադ րու թյու նը հրա վի
րում դրանց հո մա նի շային ի մաս տին, նշա
նա կու թյու նը ամ րագ րել տա լիս բա ռա
տետ րե րում և տնային աշ խա տանք 
հանձ նա րա րում դրանք գոր ծա ծել նա խա
դա սու թյուն նե րում: Ի սկ 3րդ և 4րդ դա
սա րան նե րի դա սագր քե րում, քա նի որ 
դարձ վածք նե րի գոր ծա ծու թյու նը հա մե մա
տա բար ա ռատ է, նույն աշ խա տան քին 
կա րե լի է ա վե լաց նել դարձ ված քային շար
քեր: Ա սենք, քն նարկ վում է ա կանջ դնել - 
լսել, ո ւնկնդ րել դարձ ված քը: Կա րե լի է 

ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կել ա կանջ բա
ռով դարձ վածք ներ ա սել՝ ա կանջ ա նել - 
լսել, ա կան ջը կախ - ու շա դիր, ա կան ջը 
ձայ նի - լու րի սպա սող, ա կան ջը տա նել - 
ձանձ րաց նել, հոգ նեց նել, ա կան ջի հետ ևը 
գցել - ա նու շադ րու թյան մատ նել, ա կան-
ջին օղ ա նել - միշտ հի շել, մտա պա հել, 
ա կան ջի ծայ րով (պո չով) լսել - ի մի ջի այ-
լոց լսել: Ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րը 
կա րե լի է այդ պես զար գաց նել նաև մյուս 
դարձ վածք նե րի շուրջ աշ խա տե լիս: Բազ
մի մաստ դարձ վածք նե րի դեպ քում, կար
ծում ե նք, չար ժե տար րա կան դա սա րան
ցի նե րի հի շո ղու թյու նը ծան րա բեռ նել 
դարձ ված քային բո լոր ի մաստ նե րով: Այս 
դեպ քում կա րե լի է կենտ րո նա նալ ա ռա վել 
ա կն հայտ մեկ  եր կու ի մաստ նե րին, ո րոնց 
ե րե խա նե րը ծա նոթ են կամ ո րոնք դյու րու
թյամբ կըն կա լեն: Դարձ վածք նե րի շուրջ 
տար վող աշ խա տան քը և՛ հե տաքր քիր է, և՛ 
ան հրա ժեշտ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
բա ռա պա շա րը զար գաց նե լու և հարս
տաց նե լու գոր ծըն թա ցում: Ա շա կերտ նե րը 
չեն դժ վա րա նում կա տա րել այս աշ խա
տան քը այն պատ ճա ռով, որ մեր հա ղոր
դակ ցա կան խոս քում դրանք միշտ են 
հնչում՝ ըն տա նի քում, ըն կե րա կան մի ջա
վայ րում, դարձ վածք նե րը դրս ևոր վում են 
խո սակ ցա կան, գե ղար վես տա կան, հրա
պա րա կա խո սա կան ո ճե րում, ո ւս տի խորթ 
ու ան ծա նոթ չեն նրանց: Պետք է կար ևո
րել այն փաս տը, որ բա ռային աշ խա տան
քում ի նչ պես նո րա ծա նոթ բա ռե րի շուրջ է 
աշ խա տանք տար վում, նույն պես և դարձ
ված քի դեպ քում: Ե թե բնագ րում ան գամ 
մեկ դարձ վածք է գոր ծած վել, չար ժե ա նու
շադ րու թյան մատ նել այն կամ մի այն բա
ռային ի մաս տը բա ցատ րե լով՝ բա վա րար
վել: Քա նի որ դարձ վածք նե րը լեզ վում 
ու րույն կա պակ ցու թյուն ներ են և որ պես 
ի մաս տային մեկ մի ա վոր են դի տարկ վում, 
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ո ւս տի ան տար բե րու թյան չպետք է մատն
վեն, և ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը 
պետք է կենտ րո նաց նել դարձ ված քային 
ի մաս տին ու նրա բա ցատ րու թյա նը: Ա շա
կերտ նե րը մեծ ու շադ րու թյամբ են լսում ու 
զար ման քով «բա ցա հայ տում» նաև այն 
փաս տը, որ դարձ վածք նե րը բա ռե րի պես 
կա րող են ծն վել, ա ռա ջա նալ տար բեր եր
ևույթ նե րի, ա ռար կա նե րի փո խա բե րու
թյամբ, և ի րենք ի սկ նո րօ րյա դարձ վածք
նե րի ա ռա ջաց ման ա կա նա տեսն են, 
ի նչ պես՝ օ դե րը փա կել, յուղ վա ռել և այլն: 
Այս փաս տի բա ցա հայ տումն ա սես յու րօ
րի նակ սթա փե ցում լի նի ա շա կերտ նե րի 
հա մար: Այ լա պես նրանց թվում է, թե լե զուն 
գր քային է, և ի նչ կա գր քե րում ար դեն հաս
տատ ված, դա ան քն նե լի է: Բայց նրանք 
դեռևս պարզ պատ կե րա ցում չու նեն այն 
մա սին, որ լե զուն զար գա ցող եր ևույթ է, ու 
ի րենք էլ ի րենց ոս կե ղե նիկ հայե րե նի զար
գաց ման մի փու լում են: Ի սկ ե րբ նկա տում 
են, որ հենց ի րենց ժա մա նակ նե րում լե զուն 
շա րու նա կում է բա ռին, դարձ ված քին 
ծնունդ տալ, ա ռա վել հս տակ վում են նրանց 
թույլ պատ կե րա ցում նե րը լեզ վի կեն դա նի 
օր գա նիզմ լի նե լու մա սին: Ան շուշտ, ա ճում 
է նաև հե տաքրք րու թյու նը լեզ վի, նրա զար
գաց ման օ րենք նե րի մա սին: 

Այս պի սով՝ դարձ վածք ներն ու շր ջա
սույթ նե րը՝ որ պես ու սում նա սիր վող նյութ, 
ը նդ գրկ ված չեն տար րա կան դպ րո ցի մայ

րե նի ի ծրագ րե րում: Դրանց շուրջ աշ խա
տան քը պետք է մի այն գործ նա կան բնույթ 
ու նե նա՝ ա շա կերտ նե րին ա ռանց դրանց 
մա սին տե սա կան գի տե լիք ներ հա ղոր դե
լու: Բայց տար րա կան դա սա րան նե րում 
դրանք ան տե սել ևս հնա րա վոր չէ այն քա
նով, որ քա նով դրանք դրս ևոր վում են մայ
րե նի ի դա սագր քե րում: Ո ւս տի դրանց շուրջ 
հա մա պա տաս խան աշ խա տանք պետք 
է կա տա րել գործ նա կան վար ժու թյուն նե
րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի ճա նա պար հով՝ 
դրանք դի տար կե լով որ պես ա շա կերտ նե
րի բա ռա պա շա րի զար գաց ման և հարս
տաց ման մի ջոց: Պետք է ա շա կերտ նե րին 
նե րար կել այն գա ղա փա րը, որ շր ջա սույթ
նե րով հա րուստ խոս քը ա ռա վե լա պես է 
ազ դում, ներ գոր ծում խո սակ ցի վրա, ա ռա
վել տպա վո րիչ ու ար տա հայ տիչ է դարձ
նում խոս քը, բա ցի դրա նից՝ շր ջա սույթ նե
րը խոս քում գոր ծա ծե լը հա տուկ է մի այն 
զար գա ցած, կար դա ցած ու ի մա ցա կան 
բարձր մա կար դակ ու նե ցող մարդ կանց: 
Դարձ վածք նե րը ժո ղովր դա խո սակ ցա
կան ծա գում ու նե ցող կա յուն կա պակ ցու
թյուն ներ են, ո րոնք բազ մա զա նու թյուն են 
հա ղոր դում խոս քին՝ այն դարձ նե լով ա ռա
վել կեն դա նի, տպա վո րիչ, հա րուստ և բո
վան դա կա լից: Ա ռանց դարձ վածք նե րի և 
շր ջա սույթ նե րի խոս քը դառ նում է պատ
կե րա վո րու թյու նից, ար տա հայտ չա կա նու
թյու նից զուրկ, աղ քա տիկ ու պար զու նակ: 
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Обучение фразеологизмов и перифразов как метод обогощения лексикона и 
речи (слова) учеников младшего школьного возраста

 Н. Торунян

В статье говорится о фразеологизмах и перефразах как самостоятельное употребление 
смысловых единиц переносного смысла и выразительности языка. Так как в программах 
родного языка начальных классов не предусмотрена особая работа над фразеологизмами 
и перефразами, однако в текстах их довольно много, поэтому следует придать значение 
и стимулировать их лексические значения делая компетентным младшим школьникам и 
в их лексиконе активизировать и развить действия их употребления.

The study of phraseologi and paraphrase as a method of enriching  
vocabulaty and speech of pupils of primary school age

 N. Torunyan

The article says phraseologisms and paraphrase as an independent use of semantic units 
metaphorical meaning and expressiveness of the language. Since the programs of the native 
language primary school not provided special work on phraseology and paraphrase, but the 
lyrics are quite a few, therafore it necessary to give value and promote their lexical meanings 
making competent yonger students and in their vocabulary strengthen and develope the ac
tions of their use.
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 Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ցան
կա ցած նյու թի մա տուց ման նպա տա կադ
րու մը բխում է ա շա կեր տի ան մի ջա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րից, տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և նպա տակ 
ու նի կար ևո րե լու, ը նդ գծե լու և բա ցա հայ
տե լու յու րա քան չյուր ա շա կեր տի ան հա
տա կա նու թյու նը: 

Ծ րագ րային նյու թի ար դյու նա վե
տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցի հա մա կող մա
նի պլա նա վոր մամբ: Վճ ռո րոշ է ու սուց չի 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը, ո րի 
հիմ քում ըն կած են «ու սում նա կան նպա
տա կի» և «ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան» 
ցու ցում նե րը, ո րոնք էլ հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս ճիշտ ը նտ րե լու ա ռար կա յա կան 
չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան կր
թա կան նպա տակ նե րը, ու սուց ման սկզ
բունք ներն ու մե թոդ նե րը:

 Թեև 8րդ դա սա րա նի ա ռար կա յա
կան պե տա կան չա փո րոշ չով սահ ման ված 
ծրագ րում տեղ չի գտել «Ար ևին» բա նաս
տեղ ծու թյու նը, բայց և այն պես Մե ծա
րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյունն ու գրա կան 
հա յացք ներն ըն կա լե լու և լա վա գույնս 
պատ կե րաց նե լու հա մար նպա տա կա հար
մար է Մե ծա րեն ցին հատ կաց ված 7 դա
սա ժա մից մե կը տրա մադ րել ար տա դա
սա րա նա կան ըն թեր ցա նու թյան` «Ար ևին» 
բա նաս տեղ ծու թյան ու սու ցու մը, և թե ման 
ամ փո փել «Ար ևին» բա նաս տեղ ծու թյան 
մի ջո ցով: Հե ղի նա կի ան ձնա կան դրա մայի 
պատ կե րու մը ամ բող ջա պես կբա ցա հայ
տի Մե ծա րեն ցին թե՛ որ պես մարդ, թե՛ որ

պես քնա րեր գու: 
Այ սօր ա շա կերտ նե րի մեծ մա սը նա

խընտ րում է ըն թեր ցել ար ևե լա հայ և ոչ 
ա րևմ տա հայ գրող նե րի ու բա նաս տեղծ նե
րի գոր ծե րը:

 Դա եր ևի այն պատ ճա ռով է, որ գրա
կան ար ևե լա հայե րե նը մեր` Հա յաս տա
նում բնակ վող հայե րիս հա ղոր դակց ման 
լե զուն է և ա ռա վել դյու րըն կա լե լի է, այ
նինչ ա րևմ տա հայե րե նը պա հան ջում է 
հետ ևո ղա կան, լուրջ աշ խա տանք` ա րևմ
տա հայե րեն հաս կա նա լու, բա ռային և քե
րա կա նա կան ձևե րի տար բե րու թյուն նե րը 
լու սա բա նե լու և յու րաց նե լու հա մար: Ե թե 
ա վե լաց նե լու լի նենք նաև տվյալ գրո ղի 
կամ բա նաս տեղ ծի` որ պես մարդ կային 
տե սա կի ի նք նա տի պու թյու նը, ապ րած ժա
մա նա կաշր ջա նը, կյան քի և ստեղ ծա գոր
ծու թյան մի ա ձույլ լի նե լը, բա ցա հայ տենք 
հե ղի նա կի լեզ վաո ճա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ա ռա վել մատ չե լի կդարձ
նենք ու սու ցան վող նյու թը և հո գե հա րա
զատ` ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

 Մե ծա րեն ցի կյանքն ու գոր ծու նե ու
թյունն ան հնար է ներ կա յաց նել ա ռանց 
ան դրա դառ նա լու Վա հան Թո թո վեն ցի 
հու զա ռատ տո ղե րի. «Երբ մր սում եմ այս 
աշ խար հում, մե՛ծ պա տա նի, գր կում եմ քո 
եր գե րը, և ա հա ար ևը, քո եր գած ար ևը 
սուզ վում է իմ ցուրտ հո գու մեջ կա թիլ առ 
կա թիլ»: 

Ա շա կերտ նե րը ձևա վո րել են պաս տառ` 
«Ար ևի եր գի չը» խո րագ րով, որ տեղ տեղ 
են գտել թե’ վե րոն շյալ խոս քե րը, թե’ Չա
րեն ցի տո ղե րը, ո րոնք ա վե լի ամ փոփ են 

 ՍՈ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ

ՄԻ ՍԱՔ ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ «ԱՐ ԵՎԻՆ» ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾՈՒ ԹՅԱՆ 
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ
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դարձ նում բա նաս տեղ ծի մարդ կային նկա
րա գիրն ու ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նը.

Ա րյուն է ե ղել աշ խար հում: 
Ե ղել է ե ղեռ նու կռիվ:

 Լեռ նա ցել են ու ժեր վիթ խա րի` ա մե հի 
ե լած ի րար դեմ: 

Աշ խար հից հե ռու մի գյու ղում, ե ղեգ նյա 
մի սրինգ կտ րած 

Արև է եր գել ու գա րուն այս հի վանդ, 
հան ճա րեղ պա տա նին:

Ս տորև ներ կա յաց վում է օր վա դա սապ
լա նի նմուշ (2, 44):

 Դա սա րան` 8րդ
 Թե ման. Մի սաք Մե ծա րեն ցի «Ար ևին» 

բա նաս տեղ ծու թյու նը: 2 դա սա ժամ
 Դա սի նպա տակ նե րը.
1. ա ռար կա յա կան (ա կա դե մի ա կան) 
Ա շա կեր տը կսո վո րի և կի մա նա`
 տե ղե կու թյուն ներ Մե ծա րեն ցի կյան քի 

և գոր ծի մա սին.
արևմ տա հայ գրա կան լեզ վի ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րը.
 բա նաս տեղ ծի լեզ վի և ո ճի յու րա հատ

կու թյուն նե րը.
Ա շա կեր տը կկա րո ղա նա.
 հաս կա նալ և վարժ կար դալ ա րևմ տա

հայե րեն
 տալ ան ծա նոթ բա ռե րի բա ցատ րու

թյու նը
 վեր լու ծել բա նաս տեղ ծու թյու նը` մեկ նա

բա նե լով փո խա բե րու թյուն նե րը 
ան կաշ կանդ ար տա հայ տել մտ քե րը և 

ե լույթ ու նե նալ ըն կեր նե րի ա ռջև
 տար բեր աղ բյուր նե րից ան հրա ժեշտ 

նյու թեր ը նտ րել, վեր լու ծել, հա մա կար գել:
2. Ընդ հա նուր զար գա ցում.
 մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ամ րապն

դում (տեխ նո լո գի ա, կեր պար վեստ, ին
ֆոր մա տի կա),

 հա ղոր դակ ցա կան և հա մա գոր ծակ
ցային հմ տու թյուն նե րի զար գա ցում, 

ու րիշ նե րի կար ծի քը լսե լու և հար գե լու 
կա րո ղու թյուն,

գ րա կան եր կի հետ աշ խա տե լու մշա
կույ թի ձևա վո րում: 

Ու սում նա կան նյու թեր, 
Մե ծա րեն ցի դի ման կա րը, պաս տառ, 

մար կեր ներ, կպ չուն թղ թեր, հար ցա թեր
թիկ ներ:

 Կի րառ վող մե թոդ ներ. 
Հար ցադ րում նե րով ըն թեր ցա նու թյուն, 

3րո պե ա նոց շա րադ րանք, կրկ նա կի գրա
ռում նե րի օ րա գիր, քա ռա բա ժան, կմախք, 
կար ծիք նե րի շտե մա րան:

Դ րա կան փոխ կա պակց վա ծու թյու նը.
աշ խա տել հա մընդ հա նուր նյու թե րով.
քն նար կել բո լո րի կար ծիք նե րը: 
Ան հա տա կան հաշ վետ վու թյու նը.
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ պետք է ու

նե նա բա ցատ րե լու, վեր լու ծե լու, մեկ նա
բա նե լու կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն
ներ:

 Ներխմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը
Լ սել ի րար, հա մե մա տել, հա մադ րել, 

քն նար կել կար ծիք նե րը, գնա հա տել:
 Դա սի ըն թաց քը.
 Մուտ քի դաս: (I դա սա ժամ)
 Մեծ ու ան պար փակ է ար ևի խոր հուր

դը հայ բա նար վես տում. ար ևին են դի մում 
Չա րեն ցը, Ի սա հա կյա նը: Ապ րե լու, կյան
քի, ա զա տու թյան խորհր դա նիշ է ար ևը, 
ի սկ Մե ծա րեն ցի հա մար այն հույս է, ապ
րե լու հա վատ, ո ւս տի լու սա վոր ե րա զանք
նե րի եր գիչն ա պա վի նում է ար ևի կեն
սա տու ջեր մու թյա նը, տեն չում ար ևային 
ե զերք ներ:

Ն ման մուտ քը հող է նա խա պատ րաս
տում «Ար ևին» բա նաս տեղ ծու թյան գա ղա
փա րի ըն կալ ման հա մար:

 Քայլ 1: Այս փու լում ու սու ցի չը կի րա ռում 
է «3րո պե ա նոց շա րադ րան քի» մե թո դը: 
Թե լադ րում է հետ ևյալ բա ռե րը` ա րև, ե րգ, 
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թռչ նակ, հի վանդ, շո ղալ, լույս, ա ղեր սանք, 
և հանձ նա րա րում կազ մել կա պակց ված 
խոսք: 

Ըն թեր ցում են ա ռա ջինն ա վար տած 5 
ա շա կերտ նե րը: Թե մայի ու սուց ման վեր
ջում ցույց կտր վեն ան հա տա կան աշ խա
տանք նե րի` բնագ րից ու նե ցած տար բե րու
թյուն ներն ու նմա նու թյուն նե րը:

 Քայլ 2: Այս փու լում կի րառ վում են 
հար ցադ րում նե րով, ը նտ րո վի ըն թեր ցա
նու թյան և մեկ նա բա նու թյան մե թո դա կան 
հնար նե րը: 

Ու սու ցի չը կար դում է բա նաս տեղ ծու
թյու նը` բե րա նա ցի մեջ բե րում նե րով, ա պա 
տա լիս ան ծա նոթ բա ռե րի բա ցատ րու
թյուն նե րը: Ե վս 12 ան գամ ա շա կերտ նե րը 
հատ վա ծա բար կար դում են բա նաս տեղ
ծու թյու նը` մշ տա պես հետ ևե լով ու սուց չի 
ո ւղ ղում նե րին և մեկ նա բա նու թյուն նե րին:

 Քայլ 3: Բաց հար ցե րի ա ռա ջադ րում.
1)  Ո՞րն է բա նաս տեղ ծու թյան կար

ևոր ա սե լի քը:
2)  Ի՞նչ է իք մտա ծում բա նաս տեղ ծու

թյունն ըն թեր ցե լիս:
3)  Ի՞նչ հար ցեր մնա ցին ան պա տաս

խան:
4)  Ե թե դուք լի նե իք բա նաս տեղ ծու

թյան հե ղի նա կը, ի ՞նչ կփո խե իք բա նաս
տեղ ծու թյան մեջ:

5)  Ի՞նչ մի ջոց նե րով է հե ղի նա կը փոր
ձում գրա վել ձեր ու շադ րու թյու նը:

 Հար ցե րի պա տաս խան նե րը ա շա
կերտ նե րը քն նար կում են զույ գե րով, ա պա 
ներ կա յաց նում ը նդ հա նուր կար ծիք, տե
սա կետ:

 Քայլ 4: Մեջ բեր վում է Մե ծա րեն ցի կեն
սա գիր Թո րոս Ա զա տյա նի բա նաս տեղ
ծու թյան գրու թյան շար ժա ռիթ հան դի սա
ցող հու շի մի պա տա ռիկ. « Հույն բժիշկ մը 
ա նոր պատ վի րած էր «Ար ևը տես նել, բայց 
ի նք զին քը ա նոր չցուց նել»ե: 

Անդ րա դարձ.
Ի՞նչն այ սօր ձեզ դժ վար թվաց: 
Ի՞նչ ե ղա նա կով լուծ վեց խն դի րը: Հնա

րա վո՞ր էր կի րա ռել այլ տար բե րակ ներ: 
Այ սօր վա ու սում նա սի րած նյու թի մեջ 

ի ՞նչն եք կար ևո րում: 
Այ սօր վա հն չած մտ քե րի մեջ ո ՞րն է հա

մա հուչ ձեր մտ քե րին: 
Ո՞ր միտ քը ան հա մո զիչ թվաց, ին չի՞ 

հետ հա մա ձայն չեք: 
Ի՞նչ նոր մտ քեր ծա գե ցին: 
Ե ղե՞լ են հրճ վան քի պա հեր, բա վա րար

վա ծու թյան զգա ցում ձեր հա ջող պա տաս
խան նե րից: 

Ե ղե՞լ են դժ գո հու թյան պա հեր ի նք ներդ 
ձե զա նից: 

Ի՞նչ օ գուտ քա ղե ցիք այս պա րապ մուն
քից, ու սում նա սի րած նյու թից: 

Ին չո՞ւ ը նտ րե ցիք հատ կա պես այդ ա ռա
ջադ րանք նե րը: 

Ին չի՞ մա սին կցան կա նայիք խո սել ման
րա մասն: 

Ի՞նչ խոր հուրդ կցան կա նայիք տալ ձեր 
ու սուց չին: 

Տ նային աշ խա տան քի հանձ նա րա րում.
 Հա մա ցան ցից տե ղե կու թյուն ներ հա

վա քել կամ կազ մել տե ղե կատ վա կան 
ծրա գիր (շ նոր հան դես) Մե ծա րեն ցի կյան
քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ:

(II դա սա ժամ) 
 Թե մային տրա մադր ված ե րկ րորդ դա

սա ժա մը ու սու ցի չը սկ սում է ա շա կերտ նե
րի ո ւղ ղորդ ված ըն թեր ցա նու թյամբ` նա
խա պես մշակ ված հար ցե րի հա մա ձայն:

 Քայլ 5: Կար դա ցե՛ք այն հատ վա ծը, 
ո ւր ա կն հայտ է քնա րա կան հե րո սի հի
վանդ հո գու տագ նա պի և ար ևի կա րո տի 
հա մա ձույ լը.

 Պա տաս խան` 
Հո գիս թռչ նիկ մըն է,

Օդ ու լույ սի, ե րգ ու ծի ծա ղի կա րոտ,
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Բայց եր գը, որ իր ա լուց քեն կը թռ չի,
Ան տես ու ստ վե րոտ սան դուխ նե րու վրա 

Կ ’իյ նա շն չա հեղձ:
2. Ո ՞ր հատ վա ծում է քնա րա կան հե

րո սը կա մե նում կեն դա նու թյուն ու շունչ 
առ նել ար ևի բա րե րար ա կուն քից:

 Պա տաս խան` Դեռ ի րի կուն չ’ե ղած
Ու, դեռ տա մուկ գի շե րին վը հու կը զիս 

չ’ընդգր կած,
 Վեր ջին ան գամ մըն ալ 

Փա րե հո գուս խան դա բորբ ու կա թո
գին,

3.Ե ՞րբ է եր գը դառ նում ար ևի ու կյան
քի կանչ:

 Պա տաս խան` 
Հի վանդ եմ, բա րի՛ ա րև, շո ղա՛, շո ղա՛

 Քիչ մըն ալ դեռ,
Ա՜հ, շո ղա՛, շո ղա՛, բա րի՛ ա րև, հի վանդ ե մ…

 Քայլ 6:
 Կի րա ռել «Կրկ նա կի գրա ռում նե րի 

օ րա գիր» մե թո դը:
 Տետ րի է ջը մեկ ո ւղ ղա հա յաց գծով 

ա շա կերտ նե րը բա ժա նում են եր կու մա սի, 
ձախ կող մում բա նաս տեղ ծու թյու նից դուրս 
են գրում դուր ե կած բա ռը, բա ռա կա պակ
ցու թյու նը, նա խա դա սու թյու նը, պար բե րու
թյու նը, աջ կող մում ան հրա ժեշտ նշում
ներ են կա տա րում այն մա սին, թե ին չով է 
պայ մա նա վոր ված ը նտ րու թյու նը, հիմ նա
վո րում են մեկ նա բա նու թյուն նե րը, գրան
ցում կար ծիք ներ և տե սա կետ ներ:

 Քայլ 7:
 Լեզ վա կան ա ռա ջադ րանք:
Ա շա կերտ նե րը բնագ րից դուրս են գրում 

փո խա բե րու թյուն նե րը և ու սուց չի ո ւղ ղորդ
մամբ բա ցատ րում և պար զա բա նում: 

Այս պես`
 Մա ռախ լա պատ Եր կուն քիս մեջ` 
Ուր Մտա ծու մը կը դե գե րի ու ղե մո լար, 
Եր կուն քը նորնոր ա րթ նա ցող, ծնունդ 

առ նող տեն չե րի, ե րա զանք նե րի, մտո

րում նե րի ամ բող ջու թյունն է:
 Դե ռա հաս պա տա նու « սի րա կա րոտ 

հո գին» լի է ապ րե լու, կյան քի հմայք ներն 
ըմ բոշխ նե լու բուռն մղում նե րով, սա կայն 
ծանր հի վան դու թյու նը նրա է ու թյու նը պա
րու րում է դա ռը խո հե րով: Դրա հա մար էլ 
եր կուն քը մա ռախ լա պատ է, մտա ծու մը` 
ու ղե մո լար: Եր կունք և Մտա ծում բա ռե րի 
մե ծա տառ գրու թյու նը մեկ նա բան վում է 
ա շա կերտ նե րի կող մից յու րո վի, ը նդ հան
րաց վում այս պես. բա նաս տեղծն ան ձնա
վո րում է իր զգա ցածն ու մտա ծա ծը, ու զում 
է ա սել, որ դրանք կեն դա նի ա րա րած նե րի 
նման ապ րում են իր հո գու մեջ:

 Թող հոգ վույս մե ջեն ան ցնին կար գավ
 Մա նուկ ներն ըն դար մա ցած փո խա

բե րու թյու նը Մե ծա րենցն ի նքն է մեկ նա
բա նում. « Մա նու կը ամ փոփ փո խա բե
րու թյունն է հոս մա նուկ զգա ցում նե րուն, 
տեն չե րուն, հույ սե րուն, ըղ ձանք նե րուն, 
ո րոնք եր կար ա տեն ըն դար մա ցած` ար ևի 
կեն սա բաշխ ճա ռա գայթ նե րուն պետք ու
նին վերս թափ վե լու հա մար»:

« Հո գիս թռչ նիկ մըն է», և եր գերն էլ թռ
չում են բա նաս տեղ ծի հո գու խոր քե րից, 
բայց չեն կա րող հաս նել ե րա զան քի լու
սա վոր բար ձունք նե րին. այն տեղ տա նող 
սան դուղքն ան տե սա նե լի է ու մութ: 

Այ սինքն` հի վանդ պա տա նին այլևս 
ապ րե լու հույս չու նի, և ե րգն էլ շն չա հեղձ 
է լի նում:

 Բա նաս տեղ ծու թյան ամ բող ջու թյու
նը կազ մող փո խա բե րու թյու նը « ներ սի» 
և «դր սի» հա կադ րու թյունն է: Հի վանդ 
պա տա նին փակ ված է սա ռը, կի սա խա
վար սե նյա կում և պա տու հա նից դի տում 
է ա մա ռային մի ջօ րե ի կի զիչ ար ևի տակ 
շող շո ղա ցող աշ խար հը` « Դուր սը»: «Դր
սում» ե ռում է կյան քը, ի սկ սե նյա կում` 
« ներ սում», սպա սող հի վան դի կեն սա կան 
ու ժե րը սպառ վում են:
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 Հույ սի ա պա վե նը ա րևն է, կյանք, ջեր
մու թյուն պարգ ևող ար ևը:

 Շո ղա՛, շո ղա՛, բա րի՛ ա րև, հի վանդ եմ...
 Բա նաս տեղծն ու զում է ձուլ վել ար ևի 

ճա ռա գայթ նե րին, այր վել ջեր մու թյամբ, 
և եր գը դառ նում է ար ևի ու կյան քի կանչ, 
ապ րե լու հու սա հատ ու սր տա գին ճիչ.

 Քիչ մըն ալ դեռ, 
Ա՜հ, շո ղա՛, շո ղա՛, բա րի՜ ա րև, հի վա՜նդ եմ.
 Վեր ջին ան գամ մըն ա լ
 Փա րե՜ հոգ վույս խան դա բորբ ու կա թո

գին,
 Հի վանդ եմ, բա րի՛ ա րև, շո ղա՛, շո ղա՛:
 Քայլ 8:
 Մի հար ցադ րու մով`«Ի՞նչ է ար ևը Մե

ծա րեն ցի հա մար», ու սու ցիչն ա վար տում 
է դա սի ի մաս տի ըն կալ ման փու լը: Ա շա
կերտ նե րից յու րա քան չյու րը, կպ չուն թղ թի 
վրա գրե լով և պա տին փակց նե լով պա
տաս խա նը, մաս նակ ցում է « Կար ծիք նե րի 
շտե մա րա նի» ստեղծ մա նը: Կար ծիք նե
րը ներ կա յաց վում են բարձ րա ձայն և քն
նարկ վում բո լո րի կող մից:

Նախ քան գործ նա կան աշ խա տան քին 
ան ցնելն ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րին հի շեց

նում է, որ «Ար ևին» բա նաս տեղ ծու թյու նը 
Մե ծա րեն ցի սի րած ե րգն է, ո րը նա հա մա
րել է «սան ձար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն», 
ո ւր «հեշ տա գին, գրե թե այ րող ջեր մու թյուն 
մը կա»:

 Քայլ 9:
Խմ բային աշ խա տանք.
Ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է 

5հո գա նոց 5 խմ բի և ա ռան ձին ա ռա
ջադ րանք նե րի մի ջո ցով ստու գում թե մայի 
յու րաց ման աս տի ճա նը: Յու րա քան չյուր 
խմ բում բաշխ վում են դե րե րը` գրա ռող, 
կար գա վո րող, դի տորդ, խորհր դա տու, 
խոս նակ:

Ι խումբ. Բա նաս տեղ ծու թյան վեր լու
ծու թյուն «Կ մախք» մե թո դով:

1 բառ
1 բա ռա կա պակ ցու թյուն
1 նա խա դա սու թյուն
 գույ նը, հո տը
 պատ կե րան շան (լո գո) 
ի՞նչն էր լավ 
ի՞նչն էր վատ
ΙΙ խումբ. Բա նաս տեղ ծու թյան վեր լու

ծու թյուն « Քա ռա բա ժան» մե թո դով:

Զ գա ցի... 
Լ սե ցի...
 Տե սա...

Ի՞նչ է ա րևն ի նձ հա մար:

Նոր վեր նա գիր Հա վա տում եմ...

ΙΙΙ  խումբ. Բա նաս տեղ ծու թյան սիմ վո
լիկ պատ կե րում պաս տա ռի վրա:

ΙV  խումբ. Զրույց Ար ևի հետ:
V  խումբ. Բա նաս տեղ ծու թյու նից դուրս 

գրել պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը, դա
սա կար գել (մակ դիր, փո խա բե րու թյուն, 
հա մե մա տու թյուն):

Խմ բե րը ներ կա յաց նում են աշ խա
տանք նե րը, ո րին հա ջոր դում է խմ բա
կային ե րգ` « Թող լի նի միշտ ար ևը»: 

Անդ րա դարձ.
 Սո վո րե ցի ...
Ի մա ցա ...
 Կա տա րե ցի ...
 Հաս կա ցա ...
 Հե տաքր քիր էր ...
Զ գա ցի, որ ...
Կ փոր ձեմ ...
Ու զում եմ ...
Գ նա հա տում.



209

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

 ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹՅՈՒՆ: 
Գնա հա տումն ու սուց ման ար դյունք նե-

րի չափ ման գոր ծըն թացն է. այն ո րո շում 
է սահ ման ված պե տա կան չա փո րոշ չի հի-
ման վրա կազմ ված ա ռար կա յա կան ու 
դպ րո ցա կան չա փո րո շիչ նե րի և ու սում նա-
կան ծրագ րե րի պա հանջ նե րի կա տար ման 
մա կար դա կը (տե՛ս Հան րակր թու թյան պե-
տա կան կր թա կարգ):

Գ նա հատ ման հիմ նա կան նպա տակն 
է սո վո րո ղի գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն-
նե րի ու հմ տու թյուն նե րի տի րա պետ ման 
մա կար դա կի ստու գու մը, ար ժե քային 
ո րակ նե րի բա ցա հայ տու մը և դրանց հի-
ման վրա ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կա-
տա րե լա գոր ծումն ու ու սուց ման ո րա կի վե-
րահսկ ման ա պա հո վու մը:

 Հաշ վի առ նե լով գնա հատ ման հիմ նա-
կան սկզ բունք նե րը` այն է` ար դա րա ցի ու-
թյուն, մատ չե լի ու թյուն, օբյեկ տի վու թյուն, 
թա փան ցի կու թյուն, հա վաս տի ու թյուն, 
հաշ վա ռե լի ու թյուն, վա լի դու թյուն(հա մա-
պա տաս խա նե լի ու թյուն)` ի րա կա նաց նում 
եմ ար տա քին գնա հատ ման փոխգ նա-

հա տում տե սա կը` լրիվ բա ցա ռե լով գնա-
հատ ման հա մե մա տա կան մի ջո ցը, քա նի 
որ այն սո վո րող նե րի մեջ կա րող է ա ռաջ 
բե րել ը նկճ վա ծու թյուն, թե րար ժե քու թյան 
զգա ցում (3, 126-134):

Տ նային ա ռա ջադ րանք. 
Ա շա կերտ նե րը ստա նում են տար բեր 

ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք նա խա պես ու
սու ցի չը գրի էր ա ռել ա ռան ձին թեր թիկ
նե րի վրա: Ա ռա ջադ րանք նե րը շեր տա վոր
ված են` նկա տի ու նե նա լով յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի ան հա տա կան կա րո ղու թյուն
նե րը:

 Բա նաս տեղ ծու թյան ո րո շա կի հատ վա
ծի թարգ մա նու թյուն ա րևմ տա հայե րե նից 
ար ևե լա հայե րեն:

 Բա նաս տեղ ծու թյան ար ձակ վե րար
տադ րու թյուն:

Գ րել « Կեն սագ րա կան բա նաս տեղ ծու
թյուն»` Ա րև հիմ նա բա ռով:

 Բո լոր ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րել 
բա նաս տեղ ծու թյան դուր ե կած հատ ված
նե րը սո վո րել բե րա նա ցի:

Գ րա կա նու թյուն
1.  Մի սաք Մե ծա րենց, Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, «Ար ևին» բա նաս տեղ ծու թյու նը:
2.  Մե ծե րը մե ծե րի մա սին, Ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ 512րդ դա սա րան նե րի հա մար, Եր., 

«Ան տա րես», 2011, 4345:
3.  Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ նե րի ե ռօ րյաև հն գօ րյա վե րա պատ րաստ ման ու ղե

ցույց, Եր.,, Տիգ րան Մեծ, 2007, 126134:
4.  Տե ղե կատ վա կանհա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը հան րակր թա կան դպ րո

ցում, Եր., «Ա սո ղիկ», 2004: 
5. Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, հնար ներ, վար ժու թյուն ներ, 2008, ԿԱԻ Լո ռու մաս

նա ճյուղ: 

Анализ и изучение стихотворения Мисака Мецаренца «Аревин»
 С. Арутюнян

Цель данной работойпоказать на уроке в качестве примераобразца инновационный 
опыт, метод обучения и сотрудничества, использование новых технологий.

Главным на уроке является развитие творческих способностей учащихся, их умение 
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непринужденно, свободно мыслить, правильно и грамотно высказывать все мнение.

The Analysis And Teaching Misak Metsarents’ Poem «Arevin»
 S. Harutyunyan

 The aim of this article is to show the new collaborative learning methods, as well as a 
model – example of the use of the ICTs in class. It is important to form pupils’ creative skills, 
free thinking and opinion expressing skills.
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 Хо ро вое ди ри жи ро ва ние яв ля ет ся од
ним из на и бо лее слож ных ви дов му зы каль
но го ис кусст ва. Ч то бы ор га ни зо вать хор, 
твор чес ки вос пи тать кол лек тив, му зы кант 
дол жен об ла дать раз нос то рон ни ми зна ни
я ми и мно ги ми ка чест ва ми. А имен но:
1.  ди ри жер дол жен быть пе да го гомор

га ни за то ром, вла де ю щим ме то дом 
му зы каль но го вос пи та ния хо ро во го 
кол лек ти ва в це лом и его от дель ных 
участ ни ков; 

2. об ла дать яр ким ар тис тиз мом и во об
ра же ни ем, ко то ры ми смо жет ув лечь 
хор в про цес се ра бо ты и ис пол ни
тельс ко го твор чест ва; 

3. быть об ра зо ван ным му зы кан том, 
зна ю щим ряд му зы каль ных дис цип
лин: му зы каль ную те о ри ю, хо ро вую 
ли те ра ту ру, спе ци фи ку во каль нохо
ро вой ра бо ты, иметь раз ви тый му
зы каль ный слух, вла деть ис кусст вом 
ди ри жерс ко го уп рав ле ния (т.е. ди ри
жерс кой тех ни кой) и уметь иг рать на 
ка комли бо му зы каль ном инст ру мен
те.  Ди ри жерс кохо ро вая спе ци аль
ность име ет свои осо бен нос ти. 

Каж дое зна комст во с но вым про из ве
де ни ем вы зы ва ет у ди ри же ра мно жест во 
ас со ци а ций и срав не ний. Э то обо га ща ет 
и уг луб ля ет предс тав ле ние о со чи не ни и, 
ком по зи то ре, раз ви ва ет ху до жест вен ное 
во об ра же ние без ко то ро го не воз мож но 
твор чес кое ис пол не ни е. Ко неч ная цель 
ди ри же ра зак лю ча ет ся в том, что бы до
нес ти ос нов ную идею про из ве де ния до 

слу ша те ля пос редст вом хо ра, раск рыть 
со дер жа ние му зы ки средст ва ми ис пол ни
тельс ко го мас терст ва. Пер вое зна комст во 
с со чи не ни ем – очень важ ный мо мент, от 
ко то ро го за ви сит за ин те ре со ван ность хо
рис тов предс то я щей ра бо той и ус пех пос
ле ду ю щих ре пе ти ций.

П реж де все го не об хо ди мо по ра бо тать 
над пар ти ту рой, так как по верх ност ное 
зна комст во с про из ве де ни ем при ве дет к 
не пол но му раск ры тию за мыс ла и су ти про
из ве де ни я. Не пос редст вен ное оз на ком
ле ние на чи на ет ся с про иг ры ва ния пар ти
ту ры на форте пи а но. Это соз да ет об щее 
предс тав ле ние о ст рук ту ре и дра ма тур гии 
про из ве де ни я.П ри чте нии пар ти ту ры нуж
но вни ма тель но от нес тись ко всем по мет
кам и ука за ни ям ком по зи то ра, вер но уга
дать за мы сел ав то ра. Как от ме тил в сво ей 
кни ге “Воп ро сы ди ри жи ро ва ни я” М. Ка
нерш тейн: “Ис пол не ние про из ве де ний не 
пе ре да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние в 
не из мен ном ви де. Каж дая эпо ха нак ла ды
ва ет свой от пе ча ток на стиль ис пол не ния 
лю бо го про из ве де ни я. За да ча ди ри же ра – 
всег да ст ре мить ся к то му, что бы сох ра нив 
на ме ре ния ав то ра, приб ли зить стиль про
из ве де ния к сво е му вре ме ни.” Чем глуб же и 
под роб нее ди ри жер изу чит пар ти ту ру, тем 
про дук тив нее и ор га ни зо ван ней бу дет 
про хо дить ра бо та с хо ром. На пер вой ре
пе ти ции ди ри жер дол жен ска зать нес коль
ко слов об ав то рах, эпо хе, в ко то рой они 
жи ли, раз ьяс нить ха рак тер про из ве де ни я, 
наст ро е ни е. Не ма ло важ но про честь ли те

НАИРА МАРКАРЯН

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ХОРОВОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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ра тур ный текст или дать крат кий пе ре вод 
текс та. Про во дя та кую ра бо ту хор мейс тер 
дол жен выз вать ин те рес к со чи не ни ю. За
тем мож но пе рей ти к тех ни чес ким па ра
мет рам про из ве де ни я:
•  тем пу, раз ме ру, то наль но му пла ну; 
• о со бен нос тям рит ми ки и ме ло ди ки;
•  фор ме про из ве де ни я, пов то ря е мос ти 

или раз ли чи ям фраз;
•  дуб ли ро ва нию или са мос то я тель нос ти 

ак ком па ни мен та.
 Ес ли про из ве де ние мно го го лос но – це

ле со об раз но ра бо тать с каж дой пар ти ей 
в от дель нос ти. Од на ко, ес ли со чи не ние 
нес лож ное и уро вень хо ра вы сок – мож но 
на чать с проч те ния му зы каль но го текс та 
сра зу со всем хо ром. Прос мотр все го со
чи не ния спо собст ву ет зна комст ву с про
из ве де ни ем в об щих чер тах и за ин те ре
со вы ва ет хор к бо лее тща тель ной ра бо те 
над му зы каль ным текс том. На пер вом эта пе 
ра зу чи ва ния осо бо го вни ма ния тре бу ет ин
то на ци он ная и мет ро рит ми чес кая точ ность 
ис пол не ни я. Вмес те с тем, с са мо го на ча ла 
нель зя упус кать из ви ду нап рав ле ние ме ло
ди и, фра зи ров ку, опор ные точ ки, к ко то
рым уст рем ля ет ся ме ло ди чес кое дви же ни е.

 За тем сле ду ет раз де лить хо ро вое про
из ве де ние на учеб ные “кус ки” и ра бо тать 
над осо бо труд ны ми мес та ми от дель но.

 Хо чу от ме тить не ко то рые ошиб ки в ра
бо те ди ри же ра, ко то рые луч ше из бе жать.
1. В хо ро вой прак ти ке вст ре ча ет ся ме тод 

ра бо ты, ког да про пе ва ет ся мно гок рат
но про из ве де ние от на ча ла до кон ца 
для то го, что бы про из ве де ние се ло 
на слух. Этот ме тод име ет об рат ный 
эф фект: вопер вых, труд ные эпи зо
ды так и не по лу ча ют ся, вов то рых, 
лег кие нас толь ко “с ти ра ют ся”, что те
ря ют для ис пол ни те лей вся кий ху до

жест вен ный смысл. В кон це кон цов 
про из ве де ние на до е да ет хо ру еще до 
то го, как он его вы у чит.

2. В ре пе ти ци он ной ра бо те сле ду ет так же 
из бе гать лиш них ос та но вок. Они утом
ля ют хо рис тов. Ос та нов ку нуж но обя
за тель но обос но вать и сде лать это ра
ци о наль но: от ме тить схо жие от рыв ки, 
обо ро ты, труд но ис по ня е мые рит ми
чес кие мес та и т.п. и дать нуж ные ука
за ния во из бе жа ние но вых ос та но вок.

3. Ес ли пар тия нас толь ко труд на, что 
пов то рив нес коль ко раз ди ри жер,с де
лав за ме ча ни я, не по лу ча ет долж но го 
ре зуль та та, ему сле ду ет пе рей ти к дру
го му эпи зо ду, а к дан но му вер нуть ся 
попоз же по той прос той при чи не, что 
вни ма ние хо ра при мно гок рат ном пов
то ре нии при туп ля ет ся и утом ля ет по
ю щих. 

4. Т руд ные мес та нуж но про пе вать в 
мед лен ном тем пе, ос та нав ли вать ся на 
от дель ных ак кор дах, про пе вать слож
ные му зы каль ные обо ро ты,ут ри ро
ван но скан ди ро вать сло вес ный текст 
в рит ми чес ком ри сун ке.

5.  Бы ва ют мо мен ты, ког да нуж но про
петь боль шие кус ки, что бы про чувст
во вать всю ди на ми ку про из ве де ни я.

От ме чу нес коль ко при е мов для ра ци о
наль но го ре ше ния тех или иных за дач, с 
ко то ры ми стал ки ва ет ся хор мейстр во вре
мя ра бо ты с хо ром.

 а)  Мед лен ное про пе ва ние быст рых 
про из ве де ний да ет пев цам воз мож ность 
вс лу ши вать ся в зву ча ние и конт ро ли ро
вать ин то на ци ю. Это вер ный и нуж ный 
при ем. Но пос ле обя за тель но сле ду ет 
про петь со чи не ние или от дель ные фраг
мен ты в тре бу е мом тем пе и от ме тить до
пу щен ные ошиб ки. Та кие про вер ки да ют 
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воз мож ность в об щих чер тах предс та вить 
бу ду щий ха рак тер зву ча ния со чи не ни я. 
Дол гое пе ние в “не сво ем тем пе” мо жет 
при вес ти к при вы ка нию хо ра к мед лен но
му тем пу и при пе ре хо де к быст ро му ис
пол не нию ди ри же ру при дет ся пре о до леть 
инер цию хо ра.

б) Проб ле ма ин то ни ро ва ния в хо ре 
всег да бы ла од ной из са мых ост рых и 
труд ных. Ст рой в хо ре не воз мо жен без 
чис то го ин то ни ро ва ни я, чис то го уни со на 
каж дой хо ро вой пар ти и. Каж дый пе вец 
пос во е му по ни ма ет ла до вы е, ин то на ци
он ны е, рит ми чес кие свя зи меж ду зву ка ми 
в про из ве де ни и, но на хо дясь в кол лек ти ве 
вмес те с этим хо рис ты ст ре мят ся петь сог
лас но, чис то и еди но. О со бое мес то в хо ро
вой ра бо те за ни ма ет вос пи та ние уни со на. 
Это сер ьез на я, труд ная и важ ная за да ча, 
т.к. хо ро ший уни сон в хо ре –ос но ва чис то
го мно го го лос но го пе ни я. Ра бо ту над уни
со ном мож но на чать с пе ния од но го зву ка 
на ка койни будь слог ( ма, ме…), за тем де
лать нес лож ные по пев ки. Так же по лез но 
петь зак ры тым ртом. Этот при ем уси ли ва
ет слу хо вое вни ма ние пев цов. 

в) Не ко то рые отк ло не ния в ин то на ции 
наб лю да ют ся и в свя зи с ди на ми чес ки ми 
от тен ка ми. Crescendo и forte соп ро вож
да ет ся по вы ше ни ем зву ков: в тех мес тах 
про из ве де ни я, где ис пол ни тель пос те
пен но уси ли ва ет звук, до во дя его до f, 
пос те пен но по вы ша ет ся ин то на ци он ный 
уро вень.Г ром кие зву ки восп ри ни ма ют ся 
труд не е, чем ти хие и по э то му при гром ком 
пе нии ос ла бе ва ет слу хо вое вни ма ни е. На
до при у чать хо рис тов “с лу шать ти ши ну”. 
Ню анс piano мож но ис поль зо вать в хо ре 
как ме тод ра бо ты над труд ны ми ин то на ци
он ны ми мес та ми, а не толь ко как “к рас ку”, 
от те нок. 

г) Про пе ва ние от дель ных обо ро тов или 
ак кор дов да ет воз мож ность скон цент ри
ро вать вни ма ние на чис том ин то ни ро ва
нии зву ко ря да, ук реп ля ет и раз ви ва ет гар
мо ни чес кий слух хо рис тов. 

д)  Рит ми чес кое од но об ра зие и круп ные 
дли тель нос ти, мед лен ные тем пы и за мед
ле ния вы зы ва ют тен ден цию к по ни же нию 
ин то на ци и. И, на о бо рот, быст рые тем пы и 
ус ко ре ния по вы ша ют ин то на ци ю.  

е)  На чис тое ин то ни ро ва ние вли я ют и 
тес си тур ные ус ло ви я: в вы со ких и очень 
низ ких ре гист рах чис тое ин то ни ро ва ние 
да ет ся труд не е, не же ли в сред нем ра бо
чем ре гист ре. 

ж) Труд ный рит ми чес кий ри су нок мож
но “отш ли фо вать” соль ми за ци ей или про
го ва ри вать ли те ра тур ный текст на од ной 
но те. 

з) Гру бей шей ошиб кой в про цес се ра
бо ты яв ля ет ся нев ни ма тель ное от но ше ние 
к па у зам. Г. Г. Ней га уз дал муд рый со вет 
ди ри же рам: “Ти ши ну, пе ре ры вы, ос та нов
ки, па у зы на до слы шать это то же му зы ка! 
“С лу ша ние му зы ки ни на се кун ду не долж
но прек ра щать ся! Тог да все бу дет убе ди
тель но и вер но”.  Ну, и ко неч но же, ди ри
жер дол жен прек рас но вла деть тех ни кой 
во ка ла, что бы  да вать пра виль ные ука за
ния хо рис там и пос то ян но сле дить за пра
виль ност ью ды ха ния по ю щих, т.к. пра
виль ное ды ха ние яв ля ет ся за ло гом чис той 
ин то на ции и ан самб ля. Как бы чис то не 
пел каж дый пе вец в от дель нос ти, ес ли он 
не бу дет соб лю дать ан самб ля, от хо ра не 
до бить ся хо ро ше го зву ча ни я. Ан самбль 
дол жен сох ра нять ся при пе нии каж до го 
сло ва, каж до го зву ка.  

Сос тав ля ю щи ми об ще го ан самб ля яв
ля ют ся та кие его раз но вид нос ти, как ди
на ми чес кий, мет ро рит ми чес кий, дик ци он
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ный, ар ти ку ля ци он ный ан самбль. 
Ди на ми чес кий ан самбль это урав но

ве шен ность го ло сов по си ле и гром кос ти 
внут ри пар тии и сог ла со ван ность ин тен
сив нос ти зву ча ния хо ро вых пар тий. Ра бо та 
над ди на ми чес ким ан самб лем не от де ли ма 
от ра бо ты над темб ром пар тий все го хо ра.

Мет ро рит ми чес кий ан самбль ос но ван 
на мет ро рит ми чес ком единст ве восп ро из
ве де ния му зы каль нопо э ти чес ко го текс та 
про из ве де ния пев ца ми каж дой хо ро вой 
пар тии и пра виль ном со от но ше нии мет
ро рит ма меж ду пар ти я ми. На и бо лее бла
гоп ри ят ные ус ло вия для рит ми чес ко го 
ан самб ля соз да ют ся в про изве де ни ях го
мо фон ногар мо ни чес ко го ск ла да, для ко
то рых ха рак те рен оди на ко вый мет рорит
ми чес кий ри су нок всех хо ро вых пар тий. 
Го раз до слож нее соз дать рит ми чес кий ан
самбль в со чи не ни ях с раз лич ной рит ми
чес кой ст рук ту рой в каж дом го ло се. В та
ких слу ча ях осо бое зна че ние при об ре та ет 
точ ный и яс ный ди ри жерс кий жест.  

На ка чест во про из но ше ния текс та 
вли я ют си ла зву ка и тес си ту ра. Из лиш не 
гром кое пе ние от дель ных пев цов в хо ро
вой пар тии на ру ша ет ан самбль. Ди ри жер 
дол жен урав но ве сить си лу зву ка и тембр 
го ло са, пос та рать ся, чтоб го ло са в от дель
ной пар тии сли ва лись друг с дру гом. И, 
ко неч но же, пар тии имея каж дый свою 
ок рас ку и тембр соз да ва ли об щее слит ное 

зву ча ни е, т.е. ан самбль.  
На ря ду с тех ни чес кой ра бо той ди ри жер 

не дол жен за бы вать и о ху до жест вен ной 
сто ро не про из ве де ни я. Оши боч но ду мать, 
что эта ра бо та долж на на чать ся пос ле то
го, как бу дут пре о до ле ны тех ни чес кие 
труд нос ти. С дру гой сто ро ны, не вер но с 
са мо го на чала тре бо вать от хо ра пол но
цен но го ис пол не ни я.  

Ра бо та ди ри же ра и хо ра – это еди ный 
труд, ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся ис
пол не ние про из ве де ния за кон чен но и про
фес си о наль но. Пре дус мот реть и учесть 
все труд нос ти на пу ти ра зу чи ва ния хо ро
во го про из ве де ния не воз мож но, так как 
это про цесс твор чес кий. 

 Каж дый раз од но и то же про из ве де ние 
бу дет зву чать пораз но му, так как здесь 
боль шую роль иг ра ют эмо ци о наль ный 
наст рой как ди ри же ра, так и хо ра.

 Как от ме тил П. Г. Чес но ков: “И зу чая с 
хо ром про из ве де ни е, ука зы вай пев цам на 
луч шие по за мыс лу и по му зы ке час ти и 
де та ли его; этим ты бу дешь вос пи ты вать в 
них эс те ти чес кое чувст во. Ес ли ты не су ме
ешь воз бу дить в пев цах чувст во вос хи ще
ния ху до жест вен ны ми дос то инст ва ми ис
пол ня е мо го со чи не ни я, твоя ра бо та с хо ром 
не дос тиг нет же ла е мой це ли”. И са мое глав
ное – ди ри жер дол жен про во дить ре пе ти
ции эмо ци о наль но, тем пе ра мент но, доб ро
же ла тель но и вмес те с тем тре бо ва тель но.

 Ли те ра ту ра
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Խմբերգային ստեղծագործության տեխնիկական յուրացումը 
 Ն. Մարգարյան

Հոդվածում դիտարկվում են խմբավարական ցուցումներ, որոնք ուղղորդում են 
խմբավարին աշխատանքային պրոցեսն ավելի արդյունավետ դարձնելուն` նպաստելով 
ստեղծագործությունների ճշգրիտ ընկալմանն ու յուրացմանը: 

 Technical Appropriation Of Choral Composition
 N. Margaryan

This article considers conductive instructions, which guide the process of conductor’s 
work to make more productive and promote the creation of accurate understanding of the 
theme.
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 Մարդ կու թյան պատ մու թյան բո լոր ժա
մա նա կա հատ ված նե րում էլ հա սա րա կու
թյան ա ռա ջըն թացն ա պա հո վող վճ ռո րոշ 
գոր ծոն ներ են ե ղել կր թու թյունն ու դաս
տի ա րա կու թյու նը: Փոխ վել են սո ցի ալտն
տե սա կան պայ ման նե րը, նո րա նոր նվա
ճում ներ են ար ձա նագ րել գի տու թյունն ու 
տեխ նի կան, և թե կուզ հա մա պա տաս խա
նա բար փոխ վել ու կա տա րե լա գործ վել 
են նաև մա տաղ սերն դին գի տե լիք նե րով 
զի նե լու, նրա աշ խար հա յաց քը ձևա վո րե
լու ճա նա պարհ ներն ու ե ղա նակ նե րը, այ
նո ւա մե նայ նիվ, նույնն է մնա ցել ծա ռա ցող 
խն դի րը` կազ մա կեր պել մա տաղ սերն դի 
կր թու թյու նը և կազ մա կեր պել ճիշտ: 

Սե րունդ նե րի հեր թա փոխն ա պա հո վե
լու, ան ցյա լի ար ժեք ներն ըն կա լե լու և նորն 
ստեղ ծե լու հա մար ա ռանձ նա հա տուկ դեր 
ու նեն գրա կան եր կե րը:  Հայ գրա կան ան
դաս տա նը հա րուստ է մե ծար ժեք գոր ծե
րով, ո րոնց ու սում նա սի րու թյան հա մար 
ա ռաջ նա կարգ դարբ նոց է հան րակր թա
կան դպ րո ցը: Գ րա կա նու թյան ու սու ցու մը 
դպ րո ցում միշտ էլ կար ևո րա գույն խն դիր
ներ է հե տապն դել: Ա շա կեր տի գե ղա գի
տա կան զար գաց ման, նրա գա ղա փա րա
կան ու բա րո յա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հար ցե րում խիստ նպա տա կային պի տի 
լի նեն ու սու ցան վող թե մա նե րը: Կար ծում 
ե նք, այս ա ռու մով ճիշտ է Մու րա ցա նի 
« Հա սա րա կաց որ դե գի րը» պատմ ված
քի ը նտ րու թյու նը: Ու թե րորդ դա սա րա
նի ա շա կեր տի հա մար այս ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը դաս տի ա րակ չա կան շատ մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի, և նրա ար դի ա կան 
խոր հն չե ղու թյու նը ծա վա լուն ը նդ հան րա

ցում նե րի, կյան քի դա սեր քա ղե լու լուրջ 
հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս: Ստեղ ծա
գոր ծու թյան ու սում նա սի րու թյան ըն թաց
քում հար կա վոր է ը նդ գծել մարդ կային 
ար ժեք նե րի գնա հատ ման, հա սա րա կու
թյունան հատ հա րա բե րու թյուն նե րի և ան
հա տի ի նք նա ճա նաչ ման կա րո ղու թյուն նե
րի գա ղա փար ներր, ու սու ցիչն էլ ա զատ է 
ու սուց ման ար դի ա կան ու ա վան դա կան 
սկզ բունք նե րի ը նտ րու թյան մեջ: Մինչ 
գրա կան եր կին ան ցնե լը ա շա կերտ նե րը 
նա խորդ դա սա ժա մից ար դեն ծա նոթ են 
լի նում գրո ղի ապ րած և ստեղ ծա գոր ծած 
ժա մա նա կաշր ջա նին, նրա կեն սագ րու
թյա նը, գրա կան ճա նա պար հին, կյան քին: 
Պատմ ված քի ու սում նա սի րու թյու նը կա րե
լի է կազ մա կեր պել տար բեր մե թոդ նե րով` 
սկզբ նա կան հատ վա ծի դա սա րա նա կան 
ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու թյուն և են թադ
րու թյուն նե րի գրա ռում, վեր նագ րի նախ
նա կան մեկ նա բա նու թյուն և այլն: ո

Ա շա կերտ նե րի կող մից կա տար վող 
ո րո նո ղա կան, հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րը, ո րոնք կզար գաց նեն նրանց 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը, ստեղ
ծա գոր ծա կան–վեր լու ծո ղա կան կա րո ղու
թյուն նե րը, ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նեն 
սյու ժե ին ծա նոթ լի նե լուց, պատմ ված քը 
կար դա լուց հե տո: 

Ու սուց չի կող մից տր վող ա ռա ջադ
րանք ներն ու ճա նա չո ղա կան խն դիր նե րը 
տար բեր են` գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քի 
հա մա ռոտ գրա ռում, հե րոս նե րի խմ բա վո
րում, հե րոս նե րի խոս քի ա ռանձ նա ցում, 
ներ քին խոս քի, խո հե րի, ե րկ խո սու թյուն
նե րի ը նդ գծում և այլն. դրանք կա րող են 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ 

ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ ՆԻ « ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱՑ ՈՐ ԴԵ ԳԻ ՐԸ»  
ՊԱՏՄ ՎԱԾ ՔԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 8-ՐԴ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ
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լի նել խմ բային ա ռա ջադ րանք ներ, զույ գե
րով աշ խա տանք կամ ը նդ հա նուր հանձ
նա րա րու թյուն ներ, քն նար կում ներ: ր

Ու սուց ման կար ևոր նպա տակ նե րից 
են բա նա վոր խոս քի հղ կու մը, ա շա կեր տի 
վե րար տադ րո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը, և այս ստեղ ծա գոր ծու թյունն 
ան ցնե լիս պատ մե լու, դեպ քե րի հա ջոր դա
կա նու թյու նը հս տակ շա րադ րե լու ան հրա
ժեշ տու թյու նը մնում է ու սուց չի ու շադ րու
թյան կենտ րո նում:

Պատ մե լուն, վեր լու ծե լուն զու գա հեռ 
ե րե խան պի տի կա րո ղա նա ար ծարծ ված 
խն դիր նե րին նայել իր օ րե րի տե սան կյու
նով, կապ ստեղ ծել ժա մա նակ նե րի միջև, 
ի սկ դրան կա րե լի է հաս նել ու սուց չի կող
մից տր վող բաց հար ցադ րում նե րի շնոր
հիվ, ո րոնք տրա մադ րում են ե րե խա նե րին 
ա զատ խո սե լու, մեկ նա բա նե լու:

Սո մա րյան ցի տա նը մո տե ցող Գևոր գի 
խորհր դա ծու թյուն նե րը` «Ա հա՛ ի նչ կն շա նա
կե հա րուստ լի նել… Ա ստ ված մեզ ստեղ ծել 
է մի այն բախ տա վոր հա րուստ նե րին ծա
ռայե լու հա մար..» (1, 482), մե ծա հա րուստ
նե րի գի նար բու քը, նրանց ոգ ևո րու թյու նը, 
ան հե թեթ խո սակ ցու թյունն ու հապշ տապ 
ա ռա ջարկ նե րը, գլ խա վոր հե րո սի մի ամ
տու թյունն ու դյու րա հա վա տու թյու նը, հի
աս թա փու թյու նը, կյան քին վերջ տա լու 
վճիռն ու դրա նից հրա ժար վե լը ստեղ ծա
գոր ծու թյան ա ռանց քային հա վա սա րա զոր 
պա հերն են և բուռն քն նար կում նե րի տե ղիք 
են տա լիս. ու սու ցի չը պի տի կա րո ղա նա հս
տակ վա րել բա նա վե ճը, ո ւղ ղոր դել ե րե խա
նե րին: Նրանց ու շադ րու թյու նը բևեռ վում 
է և՛ գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, և՛ 
նր բո րեն հյուս ված, հո գե բա նա կան խո րու
թյամբ հա գե ցած հատ ված նե րին: Ար ձա
գանք նե րը տար բեր են լի նում. ա շա կերտ
նե րի մի մա սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կար ծես 
հա վա տում է գի նով ցած հա րուստ նե րի ան

կեղ ծու թյա նը, տա ղան դա վոր պա տա նու 
ա պա գայի հան դեպ նրանց տագ նապ նե
րին և պար զու նակ ու լա վա տե սա կան են
թադ րու թյուն ներ ա նում:

 Սա, բնա կա նա բար, վկա յում է մա նուկ 
հո գու մաք րու թյան ու հա վա տի մա սին, և 
հենց այս տեղ ա վե լի է ը նդ գծ վում գրա կան 
եր կի ու սու ցան ման ու ժը. կյանքն ա վե
լի ցա վոտ է, քան ե րե խան է կար ծում, և 
պատմ ված քը որ քան էլ գե ղար վես տո րեն 
ար տա հայ տի ի րա կա նու թյու նը, բա ցում է 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի դա ժան 
կող մե րը: «Ե թե պաշ տոնդ թող նես, ու քեզ 
չու ղար կե՞ն. այն ժա մա նակ ի ՞նչ կլի նի մեր 
ճա րը» (1, 535):

 « Հա՜, հա՜, ի նչ մի ա միտ ես, մայ րի՛կ, Սո
մա րյան ցին, Տան պե տյան ցին կամ թե նո
ցա3 մյուս պատ վա վոր հյու րե րին դու հա
վա սա րեց նում ես մեր աղ քատ Ա լեք սին ու 
Սանդ րոյին, է լի՜… Դու մեծ մար դիկ նե րին 
չես ճա նա չում. նո ցա տված խոսքն ու գոր
ծը մեկ է: Այդ մար դիկ ի նձ ի րենց որ դե գիրն 
են ըն դու նել: Մի՞ թե մի ամ բողջ հա սա րա
կու թյուն չի կա րո ղա նա մի որ դե գիր պա հել:

Պա տա նե կան հո գու խան դա վա ռու
թյամբ պատ կե րաց նում է իր ա պա գան, 
մտե րիմ նե րի, ծա նոթ նե րի զար ման քը, 
հի ա ցու մը, խն ջույ քի ժա մա նակ կազ մած 
ցու ցա կին ու բարձրբարձր ճա ռող նե րի 
փքուն խոս քե րին խաբ վե լով` թող նում է 
աշ խա տան քը` ան տե սե լով բա րի գոր ծա
րա նա տեր Գուս տա վի հոր դոր նե րը: Հե տո 
ան դառ նա լի հի աս թա փու թյուն ու ցավ է 
ապ րում, ե րբ մե կը մյու սի hետ ևից ե րե սին 
փակ վում են դռ նե րը: Խաբ ված, ա մո թա
հար, ան պատ ված` պատ րաստ է նետ վե լու 
Քու ռը, բայց վեր ջին պա հին մտա բե րում է 
մո րը. « Հի մա՛ր, հի մա՛ր, նրան ո ՞ւմ հույ սով 
ես թող նում…» (1, 535):

 Պատմ ված քի հե տաքր քիր պա հե րից 
են մոր և որ դու խո սակ ցու թյուն նե րը: Մոր 
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կեր պա րը գրա վիչ է, նա աղ քատ է, բայց 
կյան քի սևն ու սպի տա կը լավ գի տի, փոր
ձում է կան խել տղայի սխալ քայ լե րը, ջերմ 
ու վտա հող խոսք ու նի, պատ րաստ է նո րից 
ծանր լուծ քա շե լու. նրա հա մար ող բեր գու
թյուն չէ բա րե րար նե րի մեր ժու մը, ող բեր
գու թյուն կլի ներ, ե թե կորց ներ տղային:

 Սա հուն, ան նկատ ծն վում են զու գա
հեռ նե րը: Ա շա կերտ նե րը գնա հա տում են 
Գևոր գի այս վեր ջին` խո հեմ քայ լը. լավ 
է, որ նա մտա ծեց մոր մա սին, լավ է, որ 
ի նք նաս պա նու թյուն չգոր ծեց: Բայց սահ
մա նա փակ վեց այդ քա նով ու դար ձավ մա
կա բույծ: « Դուք, փայ լուն հա սա րա կու թյան 
զար գա ցա՛ծ ան դամ ներ, ձեր ոգ ևո րու թյան 
(1, 536) մեջ ճա ռեր ա սա ցիք, խոս տում ներ 
ա րիք, ձեր ան տե ղի գո վեստ նե րով խեղճ 
ե րի տա սար դին փչաց րիք, զր կե ցիք յուր 
պաշ տո նից, թշ վա ռաց րիք ա պա գան, ու
ժաս պառ մո րը… Դուք ա վե լաց րիք մեկն 
այն դա տար կա պորտ տղա նե րից, ո րոնք 
դա տում են, վճ ռում են, դա տա պար տում 
են և ա ռանց մի բան գի տե նա լու, ա ռանց 
մի բան սո վո րած լի նե լու` ա մե նա կար և 
ա մե նա գետ են»,— ա վար տում է գրո ղը, և 
խո հե րը թող նում մեզ` ըն թեր ցող նե րիս: 

Բա նա վեճ. դա սա ժա մին բազ մա թիվ 
հար ցեր են քն նարկ վում. 

— Ո ՞վ է մե ղա վոր Գևոր գի ճա կա տագ
րում:

— Հա մա ձա՞յն եք գրո ղի վեր ջին խոս
քե րին:

— Տղան կա րո՞ղ էր վե րա դառ նալ նախ
կին աշ խա տան քին:

— Ին չո՞ւ նոր աշ խա տանք չէր փնտ րում:
— Կա րո՞ղ ե նք են թադ րել, որ սա գրո ղի 

կյան քի հետ կապ ված դեպք է և այլն: 
Դա սա վան դու մը ցույց է տա լիս, որ 

ա շա կերտ նե րը լավ են մեկ նա բա նում 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, հաս կա նում են 
Գևոր գին` Շար լո տայի նկատ մամբ թա

քուն սեր տա ծե լիս հաս կա նում, բայց չեն 
ար դա րաց նում նրա` հա րուստ նե րին այդ
քան շուտ ու այդ պես հեշտ վս տա հե լը, 
հիմ նա վո րում են նախ կին աշ խա տան քին 
չվե րա դառ նա լը, գնա հա տում են վճ ռա
կան պա հին խե լա միտ լի նե լը ու սե փա կան 
կյան քի վրա ձեռք չբարձ րաց նե լը, խիստ 
են` իր մա սին ար դեն մեծ կար ծիք ու նե նա
լու և բան վոր աշ խա տել չցան կա նա լու հա
մար: Որ քան էլ դա տա պար տե լի են չկա
յա ցած բա րե րար նե րի ոգ ևո րիչ ճա ռերն 
ու տղայի ճա կա տագ րում նրանց մեղ քը, 
մե րօ րյա ե րե խա նե րը ա ռա վել հակ ված են 
մե ղադ րե լու հենց պա տա նուն: « Նա հրա
շա լի մայր ու նի իր կող քին: Գու ցե մայ րը 
պի տի մի քիչ խիստ լի ներ: Նա շատ շուտ 
մե ծամ տա ցավ կար ծես: Նա թույլ բնա վո
րու թյուն ու նի…». սրանք ե րե խա նե րի մտ
քե րից են: Ն րանք սթափ են դա տում և 
եզ րա հան գում նե րը բխեց նում են այ սօր վա 
կյան քից: Հի մա էլ հա զա րա վոր շնոր հա
լի ե րե խա ներ կա րող են հայտն վել նման 
ի րա վի ճա կում: Այ սօր բազ մա թիվ լավ ու 
վատ, պա տեհան պա տեհ ծրագ րեր, նա
խա ձեռ նու թյուն ներ հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ե րե խա նե րին դրս ևո րե լու ի րենց 
շնորհ քը տար բեր աս պա րեզ նե րում: Ա ռա
ջին հա յաց քից դա շատ լավ է, բայց դեռևս 
չձ ևա վոր ված, փխ րուն է ա կը ոգ ևոր վում է ու 
ի րեն պատ կե րաց նում մյուս նե րից ա ռա վել: 
Նրան գո վում են, խոս քեր շռայ լում, հա մե
մա տու թյուն ներ ա նում, թևեր տա լիս: Բայց 
ա րդյո՞ք ե րե խան պատ րաստ է դրան…

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նից հե տո դա
սագր քում զե տեղ ված են Շիր վան զա դե ի 
«Ար տիս տը» և ՆարԴո սի «Ես և նա»ն: Այս 
ե րեք գոր ծե րի հա մադ րու թյու նը ի րոք շատ 
ար ժե քա վոր է, և գլ խա վոր հե րոս նե րի հետ 
ծա նո թու թյու նը ծան րակ շիռ դեր ու նի դե ռա
հաս նե րի հո գե բա նու թյան, նե րաշ խար հի 
զար գաց ման ու հարս տաց ման հար ցե րում:
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Обучение рассказа Мурацана ՛՛Усыновленный обшеством՛՛
 С. Саакян

Эта работа о том, как в 8ом классе можно проходить рассказ Мурацана 
’’Усыновленный обшеством’’, как действует рассказ на воспитание и психологию детей. 
Бедный, одаренный юноша верит обещаниям богатых людей, будто они соберут деньги 
за его музыкальную учебу за рубежом, и бросает свою скромную работу. Обманутым, 
разочарованным, онь чуть не покончил собой. Произведение сильно созвученно к 
современной жизни, и методы обучения разнообразны.

Teaching of Muratsans’ tale ՛՛Adopted by Society՛՛
 S. Sahakyan

The research represents the effects on psychology and education of children in the 8th 
grade. the tale is about a young, poor and talented musician, being deceived by rich people, 
quitted his work and didn’t know how to live with it. The tale has common problems as the 
modern life, and there are many ways to present it. 
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 Սո ցի ա լա կան կա պի տալ հաս կա ցու
թյունն այ սօր քն նու թյան է դր վում գի
տա կան տար բեր շր ջա նակ նե րում, ներ
կա յաց վում են սո ցի ա լա կան կա պի տա լի 
հայե ցա կար գային վեր լու ծու թյուն ներ` 
տար բեր գի տա կան հայե ցա կար գե րի մի
ա վոր ման տե սան կյու նից, դրանց վե րա
բե րյալ կա տար վել են նաև բազ մա թիվ ու
սում նա սի րու թյուն ներ (Լ. Հա նի ֆան, Պ. 
Բուր դի են, Ռ. Փաթ նեմ և այլք): 

Այդ հաս կա ցու թյան հետ կապ ված 
ա ռն չու թյուն նե րը, դրա տար բեր կող մե
րը քն նարկ վում են սո ցի ո լո գի այի, տն տե
սա գի տու թյան, բա րո յա գի տու թյան, քա
ղա քա գի տու թյան, մշա կու թա բա նու թյան, 
սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան, ման կա
վար ժու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում, 
որ տեղ ար ծարծ վում են տե սա կան և կի
րա ռա կան բնույ թի խն դիր ներ, կապ ված` 
հա սա րա կա կան կյան քի սո ցի ա լա կան 
ո լոր տի, սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րի, 
սո ցի ա լա կան շեր տե րի, տար բեր խմ բե րի 
գոր ծու նե ու թյան, մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րի, փոխ գոր ծակ ցու թյան, սո ցի
ա լա կան մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյուն նե րի, 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի, նոր մե րի ու կա
նոն նե րի հետ: 

Դի տար կենք սո ցի ա լա կան կա պի տա լի 
ձևա վոր ման և ի րաց ման խն դի րը սո ցի ա
լա կան դաս տի ա րա կու թյան տե սան կյու նից: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում սո ցի ա լա կան կա պի տա լը դի

տարկ վում է որ պես ի րա կան և պո տեն ցի ալ 
ռե սուրս նե րի հա մա խումբ (Պ. Բուր դի են), 
ո րոնք կապ ված են փո խա դարձ ծա նո թու
թյան և ճա նաչ ման քիչ թե շատ ի նս տի տու
տաց ված հա րա բե րու թյուն նե րի, սո ցի ա լա
կան ցան ցե րի, կա պե րին տի րա պե տե լու 
և ա ռան ձին մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան 
հետ: Պետք է նշել, որ յու րա քան չյուր մշա
կույթ, հա սա րա կու թյուն, խումբ և ան ձ յու
րո վի է մո տե նում հիմ նախնդ րին և յու րո վի է 
պատ կե րաց նում ու գնա հա տում դրա նշա
նա կու թյունն ու կար ևո րու թյու նը, առ կա
յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, է ա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րը ի նչ պես հա սա րա կու
թյան, այն պես էլ ան հա տի կյան քում: Սո
ցի ա լա կան կա պի տա լը, հիմն ված լի նե լով 
փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, են թադ րում է 
ի նչ պես ա ռան ձին կա պե րի, այն պես էլ մեր
ձա վո րու թյան հաս տա տում, կա պե րի ցան
ցի ձևա վո րում: Դրանք պար զու նակ և մի
ա կող մա նի հա րա բե րու թյուն ներ չեն: Ը ստ 
է ու թյան, սո ցի ա լա կան կա պի տա լի հիմ քում 
ըն կած են սո ցի ա լա կան այս կամ այն կար
գա վի ճակն ու նե ցող մարդ կանց հա րա բե
րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, հաս տա տումն 
ու վե րար տադ րու թյու նը: Հա րա բե րու թյուն
նե րը կա րող են լի նել կար ճատև կամ եր
կա րատև, գի տակց ված կամ չգի տակց ված, 
դրանք փո խօգ նող հա րա բե րու թյուն ներ 
են, որ տեղ սահ ման ված են նպա տակ ներ, 
ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, որ
տեղ հա րա բե րու թյուն նե րի կազ մա վոր ման, 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 ԼՈՒ ՍԻԿ ՂՈՒ ԿԱՍՅԱՆ 

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԻ ՏԱ ԼԻ  

ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ
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ո րա կի և մնա ցած հար ցե րի հա մար պա
տաս խա նատ վու թյուն են կրում կող մե րը, 
որ տեղ փո խա նակ վում են ար ժեք ներ, ո րոնք 
շո շա փե լի են և կար ևոր յու րա քան չյու րի հա
մար (հար գանք, վս տա հու թյուն, փո խօգ նու
թյուն և այլն): Այդ հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա նընդ հատ ներդ րու մային գոր ծըն թաց ներ 
են տե ղի ու նե նում. դրանք փո փոխ վում են և՛ 
ո րա կի, և՛ քա նա կի ա ռու մով: Ձևա վոր վում է 
հա րա բե րու թյուն նե րի ցանց, հաս տատ վում 
են նոր հա րա բե րու թյուն ներ, փո խա կերպ
վում, վե րա հաս տատ վում, վե րար տադր
վում են դրանք: Սո ցի ա լա կան կա պի տա լի 
վե րար տադ րու թյունն ա նընդ հատ ըն թա ցող 
գոր ծըն թաց է, որ տեղ ծախս վում են ժա մա
նակ, տար բեր մի ջոց ներ, ո րի ար դյունք նե
րը տե սա նե լի են յու րա քան չյուր ան ձի գոր
ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րում: Դրանք 
ար դյու նա վետ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
են, ո րոնց հիմ քում ըն կած են ար ժե քա վոր, 
կար ևոր սկզ բունք ներ և հիմ նադ րույթ ներ, 
ո րոնք ի րենց հեր թին մար դուն նոր տար բեր 
պար տա վո րու թյուն ներ են ա ռա ջադ րում: 

Մեր պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն` 
սո ցի ա լա կան կա պի տա լի ձևա վոր ման և 
ի րաց ման հիմ նա հարցն ան հրա ժեշտ է դի
տար կել նաև ան ձի սո ցի ա լա կան գոր ծառ
նու թյան, փոխ գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր 
հա մա կար գում: Սո ցի ա լա կան կա պի տա լի 
ի րաց ման, զար գաց ման ու ղին հա մա րե լով 
սո ցի ա լա կան, հոգ ևոր ներ դաշ նակ փո խազ
դե ցու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ո րը սո ցի ա լա
կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն դիրն է: 

Դաս տի ա րա կու թյու նը դա ման կա վար
ժու թյան հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն նե րից 
է, և այն հա մար վում է « հա սա րա կա կան 
կյան քի հա վերժ և հա մընդ հա նուր հաս կա
ցու թյուն» (1, 113): Սո ցի ա լա կան դաս տի ա
րա կու թյու նը դի տարկ վում է որ պես սո ցի
ա լա կան ի նս տի տուտ, ո րն ի րա կա նաց նում 
է տար բեր տա րի քի, խմ բե րի մարդ կանց, 

ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը, ա ճող 
սերն դի դաս տի ա րա կու թյու նը սո ցի ու մում: 
Ե թե ձևա վոր վում են սո ցի ա լա կան գի տե
լիք ներ, ձևա վոր վում են և հա րա բե րու թյուն
ներ, ո րակ ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ան ձի 
սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար: Այս ա ռու մով 
էլ սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյան գլ
խա վոր խն դիրն է հա մար վում մար դու, ե րե
խայի մեջ սո ցի ա լա պես նշա նա կա լի ո րակ
նե րի ձևա վո րու մը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 
նրա հա ջող սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար: 
Ա դեկ վատ սո ցի ա լա կա նաց ման պա րա
գա յում մար դը սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում 
հաս նում է ի նք նի րաց ման: Սո ցի ա լա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը հա մար վում է ո րո
շա կի մշա կու թային դաշ տում ե րկ կող մա նի, 
նպա տա կաուղղ ված կեր պով ի րա կա նաց
վող սո ցի ա լա կան փոր ձի յու րաց ման, ձևա
վոր ման, ձեռք բեր ման գոր ծըն թաց, ո րն 
ու նի հզոր գոր ծի քա կազմ և ազ դե ցու թյան 
լայն հնա րա վո րու թյուն ներ: Սո ցի ա լա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ի րա կա նաց ման ար
դյու նա վե տու թյունն ու օգ տա կա րու թյու նը 
գնա հատ վում են մար դու վար քը վե րա փո
խե լու, մի ջա վայ րային ազ դե ցու թյուն նե րը 
կար գա վո րե լու, հա սա րա կա կան վե րահս
կո ղու թյունն ու սո ցի ա լա կան դե րերն ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու ա ռում նե րով: 

Այս պի սով` այ սօր սո ցի ա լա կան ման
կա վար ժին հատ կաց ված են մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան լայն դաշտ և ըն դար
ձակ հնա րա վո րու թյուն ներ, հետ ևա բար 
հար կա վոր է սո ցի ա լա կան կա պի տա լի 
ու սում նա սի րու թյան, կու տակ ման և ի րաց
ման շատ հիմ նախն դիր ներ, դրանց ա ռնչ
վող բազ մա զան գոր ծըն թաց ներ քն նար կել 
նաև սո ցի ա լա կան դաս տի ա րա կու թյան 
հա մա տեքս տում:

Այ սօր ա վե լի քան ե րբ ևէ մե ծա ցել է 
մարդմարդ, մարդբ նու թյուն, մարդ
խումբ, մարդհա սա րա կու թյուն հա րա բե



222

Ս Ո Ց Ի Ա Լ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

րու թյուն նե րում փոխ ներ գոր ծու թյուն նե րի, 
փո խառն չու թյուն նե րի դերն ու նշա նա
կու թյու նը: Ե րբ այդ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ քում ըն կած են կար ևոր ար ժեք ներ, 
դրանք զար գա նում են ե րկ կող մա նի, մեկ
նա բան վում են դրա կան չա փա նիշ նե րով, 
չկան խե ղա թյուր ված, կա խյալ փոխ հա
րա բե րու թյուն ներ, ա պա նշա նա կում է, 
որ մենք սո ցի ա լա կան կա պի տա լի ձևա
վոր ման գոր ծըն թա ցում ե նք, մենք դա ու
նենք և կու տակ ման ճա նա պար հին ե նք: 
Պարզ է, որ բո լոր տե սա կի ներդ րում նե րի 
ա վե լա ցու մը, սո ցի ա լա կան նոր սերն դի 
հա րա բե րու թյուն նե րի փո խա կեր պում նե
րը, կա տա րե լա գոր ծու մը նպաս տում են 
սո ցի ա լա կան կա պի տա լի կու տակ մա նը: 
Ար դյուն քում մե ծա նում են մար դու սո ցի ա
լա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը (սի րո, հար գան քի, 
ա պա հո վու թյան, պաշտ պա նու թյան, ի նք
նա հար գան քի, ի նք նաի րա կա նաց ման, 
ի նք նա զար գաց ման), ա ճում են մար դու 
գոր ծառ նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
մե ծա նում են նրա ակ տի վու թյու նը, փոխ
գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կը: 

Այս պի սով` սո ցի ա լա կան կա պի տա
լի ձևա վոր ման և ի րաց ման ո ւղ ղու թյամբ 
զար գա ցում նե րը պայ մա նա վոր ված են 
նաև սո ցի ա լա կան դաս տի ա րակ վա ծու
թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, որ տեղ սո ցի ա
լա կան ման կա վար ժին ա ռա ջադր վում են 
հետ ևյալ խն դիր նե րը. 
1. Դաս տի ա րա կել ե րե խա նե րի մեջ սեր 

և բա րու թյուն մեր ձա վո րի նկատ մամբ, 
ար դա րու թյուն և փո խըմբռ նում բո լոր 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

2. Օգ նել սո վո րող նե րին կար ևո րե լու 
հոգ ևոր և մշա կու թային ար ժեք նե րը, 
կա րո ղա նալ շփ վել մի ջա վայ րում (ըն
տա նիք, դպ րոց, աշ խա տանք, շր ջա
պատ), հաս տա տել փո խօգ նող հա րա

բե րու թյուն ներ, ի նք նու րույն դուրս գալ 
ճգ նա ժա մային, խնդ րա հա րույց ի րա
վի ճակ նե րից: 

3. Դաս տի ա րա կել սեր` հայ րե նի քի, ո ւս
ման, աշ խա տան քի նկատ մամբ, հար
գել ըն կեր նե րին, մարդ կանց, լի նել 
նրանց կա րե կից: 

4. Օգ նել սո վո րող նե րին կար ևո րե լու 
մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րը, լի նել այդ հա րա բե րու թյուն նե րում 
հա վա տա րիմ, ազ նիվ ու շի տակ: 

5. Սո վո րող նե րի մեջ զար գաց նել շր ջա
կա մի ջա վայ րը, աշ խար հը ճա նա չե լու 
ձգ տում ներ` ըն կա լե լով մար դու ե զա
կի ու թյան, ան կրկ նե լի ու թյան փաս տը:

6.  Սո վորղ նե րի մեջ զար գաց նել պարտ
քի ու պա տաս խա նատ վու թյան, ար
ժա նա պատ վու թյան զգա ցում: 

7. Օգ նել սո վո րող նե րին պահ պա նել 
ար ժե քային նոր մերն ու կա նոն նե րը, 
ո րոնք գոր ծում են հա սա րա կու թյան 
մեջ և այլն:

Այս պի սով` սո ցի ա լա կան կա պի տա լը 
ո րո շա կի մշա կու թային դաշ տում գո յու
թյուն ու նե ցող հո րի զո նա կան (միև նույն 
մա կար դա կի վրա գտն վող) ո ւղղ վա
ծու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն ներ, 
շփում ներ ու ազ դե ցու թյուն ներ են, նոր մեր 
ու կա նոն ներ, ո րոնք ձևա վո րում են մարդ
կանց սպա սում նե րը, պար տա կա նու թյուն
նե րը, վս տա հու թյու նը, մի մյանց օգ նե լու 
ցան կու թյու նը և այլն: Դրանք կար ևոր դեր 
ու նշա նա կու թյուն ու նեն ան ձի հիմ նա րար 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման, ան ձի 
ներ դաշ նակ զար գաց ման հա մար:

 Կար ծում ե նք՝ կա րե լի է նաև ա ռա ջադ
րել սո ցի ա լա կան կա պի տա լի ձևա վոր ման, 
կու տակ ման մի ջո ցով սո ցի ա լա կան դաս
տի ա րա կու թյան բազ մա թիվ հիմ նախն
դիր նե րի լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հար ցի քն նար կու մը: 
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Social Education as the Means of Formulating and Rеalizing the Social Capital
 L. Ghukasyan 

We study the problems of formulating and realizing the social capital from the point of 
view of social upbringing in the given article.

Social capital, being based on the interaction, assumes foundation of separate connec
tion, likewise closeness, forming of connections net. The relations can be both short and 
longlasting, conscious and unconscious, but they are relations mutually helping one an
other. Continuous investment processes take place in those relations, which are productive 
mutual relations and they and are based on valuable, important principles that propose new 
and different obligations to a man.

According to us the problem of formulating and realizing social capital needs to be viewed 
in the general system of human’s social operation and collaboration. Considering the way of 
realizing social capital and developing as formulating of social, spiritual harmony interaction, 
that is the problem of social upbringing. In this case a social pedagogue faces the following 
problems:

Educate children love and kindness towards the close people, justice and mutual under
standing in all relations.

Help learners to highlighted the spiritual and cultural values, to be able to interact with 
the environment /family, school, work place, surrounding world/, make mutual assisting rela
tions, themselves overcome critical, problematic situations 

Educate love towards native country, learning, work, respect friends, people, sympathize 
them. 

Help learners to highlighted human relationships; be loyal, honest and straightforward 
in these relations.

Develop the aspiration of learners to acknowledge the environment, world, accepting the 
fact of human uniqueness and inimitableness.

Educate the feeling of duty and responsibility, dignity among the learners.
Help learners to keep values, norms and rules which act in the society.
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Социальное воспитание как средство формирования и  
реализации социального капитала

 Л. Гукасян 

Проблему формирования и реализации социального капитала необходимо 
рассмотреть в системе социальных действий, сотрудничества. Средством развития, 
реализации социального капитала считается формирование социального, духовного, 
гармоничного взаимодействия, что и является проблемой социального воспитания.
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 Հա սա րա կա կան կյան քում ժամ առ 
ժամ տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րը մե
ծա պես փո փո խու թյան են են թար կում 
նաև ա ճող սերն դի սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի օբյեկ տիվ պայ ման նե րը, 
հատ կա պես ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մնա ցած և ո րբ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա
կա նաց ման գոր ծըն թա ցը: Ա ռանց ծնո
ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի 
խն դի րը հա սա րա կու թյան հա մար մշ տա
պես ե ղել է ու կլի նի ար դի ա կան և յու րա
քան չյուր հա սա րա կար գի պայ ման նե րում 
հրա տապ լու ծում պա հան ջող հարց: 

Այ սօր ՀՀո ւմ գոր ծում են, այս պես 
կոչ ված, նոր մո դե լի ման կատ ներ, ո րոն
ցում ե րե խա նե րի խնամ քի կազ մա կերպ
ման պայ ման նե րը, նրանց կա ռուց ված քը, 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի բո վան
դա կու թյու նը և մե թո դա բա նու թյու նը է ա
պես տար բեր վում է ա վան դա կան ման
կատ նե րից: Ա վան դա կան ա սե լով՝ ն կա տի 
ու նենք այն ման կատ նե րը, ո րոնք գոր ծում 
ե ն՝ սկ սած խորհր դային տա րի նե րից և 
մե թո դա բա նա կան, կա ռուց ված քային ու 
բո վան դա կային ա ռում նե րով մինչ օ րս 
պահ պա նել են ի րենց աշ խա տան քի կազ
մա կերպ ման ձևը: 

Ման կա տա նը մե ծա ցող ե րե խա նե
րը ծնող նե րի կող մից չեն ստա նում հո
գա տա րու թյուն, սեր և քնք շանք, ո րը 
նրանց խիստ ան հրա ժեշտ է: Կան նաև 
ե րե խա ներ, ո րոնց սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը սկս վել է ըն տա նի քում, սա
կայն ի նչի նչ պատ ճառ նե րով ը նդ հատ

վե լու ար դյուն քում այն չի շա րու նակ վել: 
Ման կա տա նը հայտն վե լու պատ ճառ նե
րը թեև տար բեր են, այ սու հան դերձ, բո
լոր ե րե խա ներն էլ ու նե նում են կա րո տի, 
հու սա հա տու թյան զգա ցում, ագ րե սիվ 
վե րա բեր մունք ման կա տան և նրա աշ
խա տա կից նե րի նկատ մամբ: «Այս կա տե
գո րի այի ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց
ման պայ ման նե րը կտ րուկ տար բեր վում 
են ըն տա նիք նե րում ապ րող ե րե խա նե րի 
սո ցի ա լա կա նա ցու մից: Նրանց, ի նչ պես 
ա պա ցուց ված է բազ մա թիվ հե տա զո տու
թյուն նե րում, տա նում են ա ռանձ նա հա
տուկ (դե ֆոր մաց ված, հու զա կան քաղ ցի) 
ան ձնային զար գաց ման» [1, 33] : 

Ման կա տա նը հայտն վե լուց հե տո կտ
րուկ պա կա սում են տե ղե կատ վու թյան 
այն աղ բյուր նե րը, ո րոնց ե րե խան մինչ 
այդ սո վոր է ե ղել, վե րա նում են նախ կի
նում ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րը, ի սկ 
նոր հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ նրանք դժ
վա րու թյամբ են մտ նում (կապ ված նաև 
տա րի քային գոր ծո նի հետ): Ման կա տան 
ե րե խա նե րի շփում ներն ըն տա նի քում 
խնամ վող ե րե խա նե րի հետ սահ մա նա
փակ վում են դպ րո ցի սահ ման նե րում: 
Խորհր դային մո դե լի ման կա տան սա նե
րը, որ պես կա նոն, չեն կա րո ղա նում կազ
մա կեր պել ի րենց կեն ցա ղը: Չնա յած, որ 
ե րե խան սո վո րում է ապ րել ման կա տա
նը, հետ ևում է ման կա տան օր վա ռե ժի
մին, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ մի ջա վայ րը 
ար հես տա կա նո րեն ստեղծ վել է ման կա
վարժ նե րի, հո գե բան նե րի, բժիշկ նե րի, 

ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ

Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ԵՎ ՈՉ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ  
ՄԱՆ ԿԱ ՏԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ  

ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի կող մից: 
Այդ ի մաս տով մենք հա մա միտ ե նք այն 
կար ծի քի հետ, որ «Ման կա կան հաս տա
տու թյուն նե րի ար հես տա կա նո րեն ստեղծ
ված բա րեն պաստ պայ ման նե րում եր կա
րատև գտն վե լը, նրանց հա րա բե րա կան 
փակ լի նե լը սահ մա նա փա կում են ե րե
խա նե րի սո ցի ա լա կան կա պե րը, նրանց 
կող մից յու րաց ված սո ցի ա լա կան նոր մե
րի և սո ցի ա լա կան փոր ձի ի րա կա նաց
ման ո լոր տը, տա նում են սո ցի ա լի զա ցի
այի սուր բա ցա կա յու թյան» [2, 3]:

Մինչ ման կատ նից դուրս գա լը ե րե
խա ներն ապ րում են պատ րաս տի պայ
ման նե րում, մշ տա պես ի րենց փո խա րեն 
ա մեն ի նչ ա նում են. մե կը ճաշ է պատ
րաս տում, մյու սը՝ ի րենց հա մար գնում
ներ կա տա րում և այլն: Այս ա մե նը խոր 
վտան գա հա րույց է այն ա ռու մով, որ ման
կատ նից դուրս գա լուց հե տո ե րե խան 
նո րից խն դիր նե րի ա ռաջ է հայտն վում, 
վերս տին պետք է հար մար վի, այս ան
գամ` «նոր մի ջա վայ րին և նոր կյան քին»: 
Ապ րե լով ար հես տա կան մի ջա վայ րում՝ 
ման կա տան սա նե րը չգի տեն, թե ի նչ սո
ցի ա լա կան դե րեր կա րող են կա տա րել 
հա սա րա կու թյան մեջ, դե րային ի նչ ա կն
կա լիք ներ ու նեն ի րեն ցից շր ջա պա տի 
մար դիկ: Ի սկ դա շատ կար ևոր է, քա նի 
որ սուր ճգ նա ժա մային պա հե րին ա մե նօ
րյա փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ու ա մե
նօ րյա դե րե րը օգ նում են հա ջո ղու թյամբ 
դուրս գա լու ցան կա ցած ի րա վի ճա կից: 
Ման կա տան ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կա
նա ցա ման խն դիր է նաև նրանց նկատ
մամբ ան բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քը, 
ան տար բե րու թյու նը կամ ոչ բա վա րար 
ու շադ րու թյու նը: Այդ պի սի վե րա բեր մունք 
առ կա է նաև այ սօր, ին չը կա րող է խա
թա րել սո ցի ա լա կա նաց ման ար դյու նա
վետ գոր ծըն թա ցը, զր կել ե րե խային իր 

նկատ մամբ ու նե ցած հա վա տից: Կար ևոր 
է նշել, որ այս պի սի վե րա բեր մուն քի ե րե
խան ար ժա նա նում է ոչ մի այն ման կատ
նից դուրս գա լուց հե տո, այլ նաև ման կա
տա նը ապ րե լու տա րի նե րին: Այս ա մե նից 
խու սա փե լու հա մար ման կա տան սա նե րի 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թացն ո ւղ
ղոր դող մաս նա գետ նե րի թի մային աշ խա
տան քում մեծ է սո ցի ա լա կան ման կա վար
ժի դե րը, նրա մաս նա գի տա կան բարձր 
պատ րաստ վա ծու թյունն ու մար դա սի րա
կան ո ւղղ վա ծու թյու նը:

 Ման կա տան սա նե րի մտա վոր ցածր 
կա րո ղու թյուն նե րը կա րող են նպա
տա կաուղղ ված, ի մա ցա կան մյուս գոր
ծըն թաց նե րի զար գաց մանն ո ւղղ ված 
ման կա վար ժա կան ներ գոր ծու թյան բա
ցա կա յու թյան հետ ևանք լի նել: Զար գաց
ման հա պա ղում նե րի հա մար պա րարտ 
հող են ստեղ ծում նաև օ տա րաց վա ծու
թյու նը, հու զա կան սառ նու թյու նը, հա ղոր
դակց ման հմ տու թյուն նե րի բա ցա կա յու
թյու նը և այլ գոր ծոն ներ: 

Ման կա տան ե րե խա նե րի մեջ վառ ար
տա հայտ ված է, այս պես կոչ ված, հու զա
կան քաղ ցը. նրանք հեշ տու թյամբ շփ ման 
մեջ են մտ նում հաս տա տու թյուն մտ նող 
ցան կա ցած նոր մար դու հետ: Հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ՝ խա ղի 
ըն թաց քում, մե ծա հա սա կի հետ զրույ ցի 
ժա մա նակ ե րե խա նե րը նա խընտ րում են 
ան մի ջա կան, ֆի զի կա կան շփու մը. կա
րող են նս տել մե ծա հա սա կի ծնկ նե րին, 
գր կել, շոյել նրան, բռ նել ձեռ քը: Սո ցի ա
լա կա նաց ման մյուս ա ռանձ նա հատ կու
թյու նը վե րա բե րում է հա սա կա կից նե րի 
հետ հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյա նը և հա
րա բե րու թյուն նե րին: Ը նդ հա նուր առ մամբ 
հա սա կա կից նե րի հետ շփ ման պա հանջ
մունքն ա վե լի թույլ է ար տա հայտ ված: 
Սո վո րա բար դրանք ի րենց բո վան դա կու
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թյամբ աղ քատ են և հու զա կա նո րեն թույլ 
հա գե ցած: Խա ղի ժա մա նակ ե րե խա նե
րը հա ճախ ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում 
հա սա կա կից նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
եր բեմն էլ բո լո րո վին չեն նկա տում վի
րա վո րան քը, խնդ րան քը, նույ նիսկ լա ցը: 
Բո լո րը խա ղում են բո լո րի հետ, սա կայն 
հա մա տեղ և մի աս նա կան խաղ չի ստաց
վում:

 Ման կա տան սա նե րի սո ցի ա լա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր խն դիր 
է սե ռա կան նույ նա կա նաց ման խն դի
րը: Ըն տա նի քում ե րե խան իր սե ռա կան 
պատ կա նե լի ու թյան հար ցում ա վե լի շուտ 
է կողմ նո րոշ վում, ի սկ ման կատ նե րում 
ե րե խա նե րը չու նեն այդ հնա րա վո րու
թյու նը: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում 
ե րե խա նե րը լավ գի տեն ի րենց սե ռա կան 
պատ կա նե լի ու թյու նը և ձգ տում են հաս
տա տել ի րենց որ պես աղ ջիկ կամ տղա. 
նրանք քիչ են տար բեր վում ըն տա նի քում 
դաս տի ա րակ վող ե րե խա նե րից: Ե թե ըն
տա նի քում ե րե խա նե րը նույ նա կա նա նում 
են ի րենց ծնող նե րի, հա րա զատ նե րի 
հետ, ա պա ծնո ղա կան խնամ քից զրկ ված 
ե րե խա ներն ա մե նից ա ռաջ նույ նա կա նա
նում են խմ բում ի րենց հա սա կա կից նե րի, 
դաս տի ա րակ նե րի հետ: Տղա նե րի սե
ռային նույ նա կա նաց ման հնա րա վո րու
թյուն ներն ա վե լի սահ մա նա փակ են, քան 
աղ ջիկ նե րի նը. պատ ճառն այն է, որ այ սօ
րի նակ հաս տա տու թյուն նե րում տղա մար
դիկ գրե թե չկան: 

Ման կա տանն ապ րող ե րե խա նե րը 
պար տադր ված են հար մար վել հա սա կա
կից նե րի մեծ թվի մշ տա կան ներ կա յու
թյա նը: Այս կար գի ե րե խա ներն ը նդ գծ
ված մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քի և 
մաս նա գի տա կան ո ւղ ղորդ ման ա մե նօ րյա 
կա րիք ու նեն: Ման կա տան սա նե րի սո ցի
ա լա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րի հետ կապ ված այս բո լոր խն դիր նե րի 
հա մա կար գում կար ևոր է նշել նաև նրանց 
բա րո յա կան զար գաց ման խն դի րը, ո րը 
ե րե խայի լի ար ժեք ան ձնային ա ճի ա մե
նա կար ևոր խն դիր նե րից մեկն է: 

Կար ծում ե նք, որ ան հրա ժեշտ է վե րա
փո խել ման կատ նե րը, նպաս տել ըն դու
նող ըն տա նի քի, փո խա րի նող ըն տա նի քի 
ի նս տի տու տի զար գաց մա նը՝ տա լով ըն
տա նի քի բո լոր ձևե րի բնու թա գի րը, որ
տեղ ե րե խան կա րող է յու րաց նել և կա ռու
ցել սո ցի ա լա կա նաց ման տե սան կյու նից 
բա րեն պաստ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: 
Չնա յած սրանք հա րա զատ ըն տա նիք
ներ չեն, այ նո ւա մե նայի նիվ, դրան ցում 
առ կա են հու զա կան և հոգ ևոր կա պեր, 
«ըն տա նի քի» ան դամ նե րը լավ հաս կա
նում են մի մյանց: Այս բո լոր խն դիր նե րը 
պա հան ջում են ու սում նա սի րու թյուն ներ, 
ո րոնց վեր լու ծու թյան ար դյուն քում հնա
րա վոր են կա տա րել կա ռուց ված քային և 
բո վան դա կային փո փո խու թյուն ներ՝ այ
լընտ րան քային խնամ քի կազ մա կեր ման 
այս ձևն ա ռա վել ար դյու նա վետ ձևե րով 
փո խա կեր պե լու հա մար: Սրանք խն դիր
ներ են, ո րոնք ի րենց հետքն են թող նում 
ման կա տան սա նե րի և հա սա րա կու թյան 
վրա ը նդ հան րա պես: Հա կա ռակ դեպ քում 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը կորց
նում է իր ի մաս տը, քա նի որ ման կատ նից 
դուրս գա լուց հե տո մե ծա նում է ռիսկն 
այն ա ռու մով, որ ե րե խան չգի տի, թե ի նչ 
պետք է ա նի, ի նչ պես պետք է կազ մա կեր
պի ի ր՝ ար դեն ի նք նու րույն կյան քը: 

Եր ևա նի Մա րի Իզ միր լ յա նի ան վան 
ման կա տան ե րե խա ներն ա պաս տա նում 
են հա րա զատ ծնող նե րից լք ված լի նե լու 
պատ ճա ռով: Ման կա տան սա նե րը հա
վա տա ցած են, որ ծնող ներն ի րենց օ րե
րից մի օր տուն են տա նե լու և պա րու րե լու 
են ծնո ղա կան սի րով ու գուր գու րան քով: 
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Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
պար զե ցինք, որ ման կա տան սա նե րից 
ո մանք մի այ նակ ծնող նե րի ե րե խա ներ 
է ին, ի սկ մի մա սի ծնող նե րը կամ կա լա
նա վայ րում կամ հո գե բու ժա րա նում է ին 
կամ էլ ան ժամ կետ բա ցա կա յում է ին հան
րա պե տու թյու նից: Ներ կա յումս ման կա
տու նը հա տուկ խնամ քի հաս տա տու թյուն 
է, որ տեղ խնամ վում ու վե րա կանգն վում 
են զար գաց ման տար բեր խան գա րում
ներ ու նե ցող ե րե խա ներ: Ո րոշ ծնող ներ 
եր բեմն տե սակ ցու թյան են գա լիս ի րենց 
ե րե խա նե րին: Հաս տա տու թյան ե րե խա
նե րը հա ճա խում են դպ րոց, ո մանք՝ նաև 
ար վես տի դպ րոց` դաշ նա մու րի, ջու թա կի, 
հար վա ծային գոր ծիք նե րի, եր գե ցո ղու
թյան և պա րի խմ բակ ներ: 

 Վեր ջին տա րի նե րին, ե րե խա նե րի 
փաս տա ցիի րա կան և ձևա կերպ ված 
ման կալ քու թյան թվի ա ճի և ՀՀ կա ռա վա
րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող պե տա
կան հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա թափ
ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
հետ ևան քով ա ռա վել ար դի ա կան է դար
ձել ըն տա նե կան խնամ քից զրկ ված ե րե
խա նե րի եր կա րա ժամ կետ խնամ քի 
այ լընտ րան քային մո դել նե րի տե ղայ նա
ցու մը: 

Ինչ պես նշե ցինք, ա վան դա կան կոչ
ված ման կատ նե րից բա ցի, ՀՀո ւմ գոր
ծում են նաև ոչ ա վան դա կան՝ ըն տա նի
քան ման մո դե լի ման կատ ներ, օ րի նակ՝ 
«ՍՈՍ  ման կա կան գյու ղե րը», ո րոնք 
ե րե խա նե րին տա լիս են «ըն տա նիք» և մշ
տա կան տուն, հու սա լի հիմ քեր ստեղ ծում 
նրանց հե տա գա ի նք նու րույն կյան քի հա
մար: Այս տեղ ե րե խան ան ցնում է սո ցի ա
լա կա նաց ման չորս փուլ.
•  ՍՈՍ  ման կա կան գյուղ, 
• ե րի տա սար դա կան հա մայնք,
•  կի սան կախ փուլ, 

• ու ղեկ ցում:
1416 տա րե կա նում դե ռա հա սը Ման

կա կան գյու ղից տե ղա փոխ վում է Ե րի տա
սար դա կան հա մայնք և այն տեղ ապ րում 
մինչև չորս տա րի: Այս փու լի հիմ նա կան 
խն դիրն է մաս նա գի տու թյան ձեռք բե
րու մը և դե ռա հա սի ի նք նու րույ նու թյան 
ու պա տաս խա նատ վու թյան հե տա գա 
զար գա ցու մը: Այս փու լի ա վար տին նա ի 
վի ճա կի պետք է լի նի ամ բող ջո վին պա
տաս խա նատ վու թյուն կրե լու իր հա մար և 
ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լու: Մաս
նա գի տա կան կր թու թյուն ստա նա լուց 
և աշ խա տանք գտ նե լուց հե տո ե րի տա
սարդն ան ցնում է կի սան կախ փուլ, ո րի 
ըն թաց քում կազ մա կեր պու թյու նը նրան 
ա ջակ ցում է կա յուն աշ խա տանք ու նե նա
լու և մշ տա կան բնա կա վայր ձեռք բե րե լու 
գոր ծում:

 Կի սան կախ փու լի ա վար տից հե տո 
կազ մա կեր պու թյու նը շա րու նա կում է 
հետ ևել Ման կա կան գյու ղում մե ծա ցած 
ե րի տա սար դի հե տա գա հա ջո ղու թյուն նե
րին և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ցու
ցա բե րում է բա րո յա կան ա ջակ ցու թյուն և 
օգ նու թյուն: Ե րի տա սարդն ի րա վունք ու նի 
պար բե րա բար այ ցե լել այն տու նը, որ տեղ 
ին քը մե ծա ցել է:

Յու րա քան չյուր փուլ ու նի իր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, սա կայն ե լա կե
տային մո տե ցում նե րը շա րու նակ վում են 
ի րա կա նաց վել միև նույն սկզ բունք նե րով: 
Այս բո լոր փու լե րը ձգ տում են պահ պա
նել ստեղծ ված ըն տա նե կան մի ջա վայ րը 
և եր կա րատև ու հու սա լի հու զա կան կա
պե րը (ե րե խա ներSOSմայր), ցու ցա բե րել 
յու րա քան չյու րի նկատ մամբ ան հա տա
կան մո տե ցում և եր կա րատև ա ջակ ցու
թյուն, պահ պա նել այն պի սի սա տա րող 
մի ջա վայր (գյու ղի ա ջակ ցող ան ձնա
կազմ), ո րը ստեղ ծում է բազ մա կող մա նի 
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և ներ դաշ նակ զար գաց ման հնա րա վո
րու թյուն, ա պա հո վում է աշ խա տա կազ մի 
մշ տա կան պատ րաս տա կա մու թյու նը, հա
տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ նում աղ ջիկ
նե րին, բա ցա ռում է հա մա տա րած կամ 
խմ բա կային պատ ժա մի ջոց նե րը, պաշտ
պա նում է ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րի 
շա հե րը: Այս աշ խա տանք նե րի ար դյու նա
վե տու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
է մաս նա գի տա կան թի մի ման կա վար ժա
կան պրո ֆե սի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի 
մա կար դա կով, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
կտա.
• ա պա հո վե լու ե րե խայի ակ տիվ մաս

նակ ցու թյու նը գյու ղի կյան քին և հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե
րում, 

• ս տեղ ծե լու ա զատ և բաց հա ղոր
դակց ման հնա րա վո րու թյուն ներ ու 
պայ ման ներ, 

• աշ խա տանք նե րը կա ռու ցե լու ե րե
խայի կար ծիք նե րի հաշ վառ ման հի
ման վրա, 

• ե րե խա նե րին տրա մադ րե լու ան հրա
ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն և ա պա հո
վե լու նրանց ը նտ րու թյան ի րա վուն քը,

•  պահ պա նե լու և ա պա հո վե լու կեն սա
բա նա կան հա րա զատ նե րի հետ կա
նո նա վոր կա պը,

•  հար գե լու ե րե խայի մշա կու թային, 
ազ գային, սո ցի ա լա կան ի նք նու թյու
նը, խնամ քը դա դա րեց նե լուց հե տո 
շա րու նա կե լու սո ցի ա լա կան ա ջակ
ցու թյու նը, ա պա հո վե լու մաս նա գի
տա կան ո րակ, վե րահս կե լու և այլն,

•  հա վա տա րիմ մնա լու ՍՈՍի գա
ղա փա րին ու ա ռա քե լու թյա նը, հա
մա ձայն ո րի` յու րա քան չյուր ե րե խա 
պատ կա նում է որ ևէ ըն տա նի քի, մե
ծա նում է սի րո, հար գան քի և ա պա հո
վու թյան մի ջա վայ րում:

 ՍՈՍման կա կան գյու ղում «մայ րը» 
ա մեն ա միս ստա նում է ըն տա նե կան տն
տե սու թյու նը վա րե լու նպա տա կով բո լոր 
ծախ սե րի հա մար ան հրա ժեշտ կան խիկ 
գու մար, ո րի չա փը կախ ված է ե րե խայի 
տա րի քից: Մայ րը ե րե խա նե րի կա րիք նե
րի բա վա րար ման պաշ տո նա կան ցանկ 
հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյու
նից չի ստա նում: Նրանց կա րիք նե րի, հե
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կի և դաս
տի ա րա կու թյան հետ կապ ված հար ցե րը 
նա լու ծում է ի նք նու րույն: Ա մեն ա մս վա 
վեր ջում նա ներ կա յաց նում է ֆի նան
սա կան հաշ վետ վու թյուն` կտ րոն նե րի և 
հա շիվ նե րի ձևով: Ֆի նան սա կան հաշ
վետ վու թյու նը մայրդաս տի ա րա կի մի ակ 
պար տա դիր հաշ վետ վու թյունն է: Բա ցի 
այդ՝ ման կա կան գյու ղում գոր ծում է մո
րա քույր նե րի և մո րեղ բայր նե րի սո ցի ա լա
կան ի նս տի տուտ: Պետք է նշել նաև, որ , 
ՍՈՍ  ման կա կան գյու ղե րից» ե րե խա նե
րը չեն որ դեգր վում: Ը նդ հան րա պես ման
կա կան գյու ղե րում ըն դու նում են մինչև 10 
տա րե կան ե րե խա նե րի: Բա ցա ռու թյամբ 
կա րող են ըն դուն վել նաև 10 տա րե կա
նից բարձր ե րե խա նե րը, ե թե ու նեն փոքր 
եղ բայր կամ քույր: Ման կա կան գյուղն 
ու նի նաև «Հաու սինգ» ծրա գիր, ո րի հա
մա ձայն՝ չա փա հաս դար ձած ե րե խա նե
րին ո րո շա կի գու մար է տրա մադր վում՝ 
բնա կա րան գնե լու հա մար: Այդ գու մա րի 
ո րո շա կի մա սը հե տա գա յում չա փա հա սը 
վե րա դարձ նում է ը ստ ծրագ րով սահ ման
ված ձևե րի (պահ վում է աշ խա տա վար
ձից): 

Մեր հե տա զո տու թյան նպա տա կը 
ա վան դա կան և նոր մո դել նե րի ման կատ
նե րում սա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր
ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մը, հա մե մա տու մը և ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման սո ցի ալ
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ման կա վար ժա կան ու ղի նե րի մշա կումն 
է: Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քում մեր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը 
լու ծե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծել ե նք 
հետ ևյալ մե թոդ նե րը` հա մա կարգ ված 
դի տում, զրույց, հար ցա թեր թիկ նե րի և 
թես թե րի մե թոդ ներ, վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի և կոնկ րետ դեպ քե րի վեր լու
ծու թյուն: Ման կա տան սա նե րի սո ցի ա լա
կա նաց ման, սո ցի ա լա կան զար գաց ման 
մա կար դակ նե րի ու սում նա սի րու թյան հա
մար օգ տա գոր ծել ե նք հետ ևյալ մե թո դի
կա նե րը.
• Ռ. Քեթ թե լի «Ան ձի բազ մա գոր ծոն ու

սում նա սիր ման մե թո դի կան»,
• Տ. Լի րի ի «Մի ջանձ նային հա րա բե

րու թյուն նե րի ախ տո րոշ ման մե թո դի
կան», 

• Ա. Մակ լա կո վի և Ս. Չեր մյա նի նի 
բազ մա շերտ ան ձնային հար ցա րան 
«Ա դապ տի վու թյուն» մե թո դի կան, 

• Ա. Բա սի և Ա. Դար կի ի ագ րե սի այի 
և տի պե րի ցու ցա նիշ նե րի ախ տո րոշ
ման մե թո դի կան,

• պ րոյեկ տիվ մե թոդ նե րը,
•  մեր կող մից մշակ ված հար ցա թեր թը:

 Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի հա
մար ե լա կե տային են ե ղել ՀՀ պե տա կան 
և ոչ պե տա կան ման կատ նե րում խնամ
վող ե րե խա նե րի թվա քա նա կի, ման կա
տա նը հայտն վե լու պատ ճառ նե րի, նրանց 
ըն տա նե կան կազ մի ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րը: 
Հե տա զո տու թյան նպա տա կից և խն դիր
նե րից ել նե լով՝ ը նտր վել է նաև հե տա զո
տու թյան բա զան՝ մեկ ա վան դա կան մո
դե լի և մեկ նոր՝ ըն տա նի քան ման մո դե լի 
ման կա տուն: Որ պես այդ պի սիք ը նտր վել 
են Եր ևա նի Մ. Իզ միր լ յա նի ան վան ման

կա տու նը, ո րն այ սօր դար ձել է հա տուկ 
խնամ քի կենտ րոն և Իջ ևա նի ՍՈՍ ման
կա կան գյու ղը: Հե տա զո տու թյուն նե րին 
մաս նակ ցել են 40 ե րե խա (յու րա քան չյուր 
հաս տա տու թյու նից 20 ե րե խա):

 Հե տա զո տու թյան նպա տա կից ել նե լով՝ 
ա ռանձ նաց րել ե նք ման կա տան սա նե րի 
սո ցի ա լա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հատ ման հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.
•  թե րար ժե քու թյան դրս ևո րում ներ, 
• պաշտ պա նա կան բնույթ ու նե ցող 

վար քագ ծի պար բե րա կա նու թյուն, 
• ագ րե սի վու թյուն, 
• տագ նա պայ նու թյուն, 
• հու զա կան ան կա յու նու թյուն, 
• ա նընդ հատ փո փո խու թյուն նե րի 

սպա սում,
• սթ րե սայ նու թյուն,
•  հա վակ նու թյուն նե րի մա կար դա կի 

հա մար ժե քու թյու նը ի րա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րին,

•  սե փա կան վար քը կա ռա վա րե լու ու
նա կու թյուն, 

• հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն ներ, 
• շեղ վող վար քի դրս ևո րում ներ, 
• ինք նավս տա հու թյուն, 
• կր թա կան ցենզ (դպ րո ցա կան նե րի 

դեպ քում),
•  սե փա կան ա պա գայի նկատ մամբ վե

րա բեր մունք, 
• հե տաքրք րու թյուն ներ,
•  պա հանջ մունք ներ:

 Վե րոն շյալ մե թոդ նե րով և մե թո դի
կա նե րով ի րա կա նաց ված հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյուն քում բա ցա հայտ վե ցին 
ա վան դա կան և նոր մո դե լի ման կատ նե
րում ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման 
տար բե րու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց
նում ե նք նաև դի ագ րամ նե րի տես քով.
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Ա վան դա կան և նոր մո դե լի ման կատ նե րում ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան հար մար ման 

մա կար դակ նե րը 3 տա րի նե րի ըն թաց քում
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 Ա վան դա կան և ոչ ա վան դա կան ման
կատ նե րում խնամ վող ե րե խա նե րի սո ցի
ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի հա մե մա
տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս.
•  Նոր մո դե լի ման կատ նե րում սա նե րի 

սո ցի ա լա կա նա ցու մը, սո ցի ա լա կան 
հար մա րումն ա վե լի ար դյու նա վետ է 
ըն թա նում, քան ա վան դա կան ման
կատ նե րում: Մեր հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դյունք նե րը վկա յում են, որ 
սո ցի ա լա կան հար մար ման ար դյու նա
վե տու թյան մա կար դա կը ա վան դա
կան ման կա տա նը գտն վե լու 3րդ տա
րում կազ մում է 32 %, ի սկ նոր մո դե լի՝ 
ըն տա նի քան ման ման կա տա նը՝ 68 %: 

• Նոր մո դե լի ման կատ նե րում.
•  սա նե րի մոտ տագ նա պայ նու թյան 

մա կար դակն ա վե լի փոքր է, սթ րե սա
կա յու նու թյան մա կար դա կը, ի նք նավս
տա հու թյու նը՝ բարձր, 

• ա պա գայի նկատ մամբ վե րա բեր
մունքն ու նի ա վե լի դրա կան կողմ նո
րոշ վա ծու թյուն, 

• ե րե խա նե րի մոտ ըն տա նի քի նշա նա
կու թյան գի տակց ման, կեն ցա ղա վա
րու թյան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր վա
ծու թյան մա կար դակն ա վե լի բարձր է:

•  Մեր կար ծի քով ե րե խա նե րի սո ցի ա լա
կա նաց ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը կա րե լի է բարձ րաց նել, 
ե թե.

•  կադ րային և պաշ տո նա հաս տի քային 
նշա նա կում նե րում կա տար վի մաս նա
գի տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ը նտ րու թյուն, 

• ա պա հով վի ման կա տան աշ խա տա
կից նե րի ման կա վար ժա կան կոմ պե
տեն տու թյուն նե րի ա նընդ հատ զար
գա ցում,

•  վե րա կա ռուց վի, վե րա փոխ վի դաս

տի ա րա կու թյան և կեն սա կեր պի ո ւղ
ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րը: 
Ա վան դա կան ման կատ նե րում խնամ
վող ե րե խա նե րին բնո րոշ է կեն ցա ղա
վար ման հմ տու թյուն նե րի պա կա սը, 
սխալ ձևա վոր ված մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րը հա սա կա կից նե րի 
և մե ծա հա սակ նե րի միջև, ագ րե սի
վու թյան բարձր, ին տե լեկ տո ւալ ցածր 
մա կար դա կը: Այս խն դիր նե րի կան
խար գել ման հա մար, կար ծում ե նք, 
թիվ մեկ քայ լը ման կա տանն ապ րող 
ե րե խա նե րի խմ բե րում թվա կազ մի կր
ճա տումն է՝ ի հա շիվ խմ բե րի քա նա կի 
մե ծաց ման: Վեր ջինս կն պաս տի ե րե
խա նե րի դր դա պատ ճա ռային ո լոր տի 
ձևա վոր ման ո ւղ ղորդ մա նը, հու զա կան 
կա պե րի ձևա վոր ման հա վա նա կա նու
թյան բարձ րաց մա նը, ա ռա վել հեշտ 
կլի նի նրան ցում դաս տի ա րա կել հա
մա տեղ գոր ծու նե ու թյան և կեն ցա ղա
վար ման հմ տու թյուն ներ, 

• ու սում նա սիր վի չա փա հա սու թյան տա
րի քի հա սած և ման կատ նե րից դուրս 
ե կած ե րե խա նե րի կյան քը, բա ցա
հայտ վեն ա ռա վել հա ճախ հան դի պող 
դժ վա րու թյուն ներն ու բար դու թյուն
նե րը, դրանք դա սա կարգ վեն, մո դե
լա վոր վեն և այդ ի րա վի ճակ նե րից 
խու սա փե լու և դրանք հաղ թա հա րե
լու կոնկ րետ ու ղի ներ և ե ղա նակ ներ 
մշակ վեն: 

Կար ծում ե նք, որ այս պա րա գա յում, 
նույ նիսկ ե րե խա նե րին ըն տա նիք վե րա
դարձ նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լու 
դեպ քում, մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ, 
ման կատ նից դուրս գա լով, նա կբախ վի 
ա վե լի քիչ խն դիր նե րի հետ, կկա րո ղա նա 
հար մար վել նոր պայ ման նե րին և կկեր տի 
իր կյան քի նոր ու ղին:
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Сопоставительный анализ процесса социализации детей  
в традиционных и нетрадиционных детских домах

Р. Манукян 

В статье представлены сущность и особенности социализации детей в традиционных 
и нетрадиционных детских домах. Представлены основные пути, принципы, виды и 
методы социализации детей в данных детских домах. Прослежены последующие этапы, 
принципы и подходы, которые остаются основными в период выхода ребенка из 
учреждения. Проанализированы пути организации эффективной социализации детей 
и критерии ее оценки.

Comparative Analysis Of The Process Of Socialization Of Children 
 In Traditional And Non Traditional Orphanages

R. Manukyan

The article represents the essence and peculiarities of socialization of children in tra
ditional and non traditional orphanages. The main ways, guidelines, types and methods of 
socialization of kids in these orphanages are presented. The subsequent steps, guidelines 
and approaches are traced which remain as primary in the period of the child getting out 
of the institution. The means of organizing the effective socialization of children and their 
evaluation criteria are analyzed.
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ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈ ՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ 
Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ Ա ԶԱՐՅԱՆ

ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  
ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐՆ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ 

Հայտ նի է, որ ազ գային նկա րա գիրն 
ու դի մա գի ծը սերն դե սե րունդ փո խան ցո
ղը ըն տա նիքն է: Սա այն սր բա զան վայրն 
է, ո ւր թրծ վում է ան հա տի նկա րա գի րը: 
Հոգ ևոր և բա րո յա կան նախ նա կան դաս
տի ա րա կու թյուն մարդն ստա նում է ըն տա
նի քում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով շատ կար ևոր 
է այն բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը, 
որ տեղ մե ծա նում է ե րե խան: Հա տուկ գի
տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան վեր լու
ծու թյու նը վկա յում է՝ ըն տա նի քը փոքր 
հա սա րա կու թյուն է, ո րի ամ բող ջա կա նու
թյու նից է կախ ված մարդ կային ո ղջ հա
սա րա կու թյան ան վտան գու թյու նը: Ծն ված 
պա հից մինչ հա սուն մարդ դառ նա լը ե րե
խան զար գաց ման հս կա յա կան ճա նա
պարհ է ան ցնում՝ բո լո րո վին ա նօգ նա կան 
է ա կից վե րած վե լով բազ մա կող մա նի զար
գա ցած ան ձնա վո րու թյան (В. П. Ермаков, 
Г. А. Якунин, 2000, Маллофеев, 2003): 
Նմա նօ րի նակ զար գաց մա նը նպաս տում 
են ման կու թյան բո լոր տա րի քային փու
լե րը: Ը ստ ժո ղովր դա կան ա սույ թի՝ ըն
տա նի քը դաս տի ա րա կու թյան ա մե նա
մեծ հա մալ սա րանն է (Ա. Նալ չա ջյան, Ս. 
Մկրտ չյան, 2010): Ըն տա նի քը սո ցի ա լա
կան խումբ է, ո րը կազմ ված է ծնող նե րից, 
զա վակ նե րից և այլ հա րա զատ նե րից: Ըն
տա նի քը, որ պես սո ցի ա լա կան խումբ, բո
լոր ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում զար գաց ման 

եր կա րատև ճա նա պարհ է ան ցել: 
Ըն տա նի քը` մարդ կու թյան սո ցի ա լա

կան ը նդ հան րու թյան ա մե նա հին ձևե րից 
մե կը՝ մարդ կային հա սա րա կու թյան պահ
պան ման ա ռա ջըն թա ցի և զար գաց ման 
գոր ծում ան փո խա րի նե լի դեր ու նի: Դաս
տի ա րա կը՝ լի նի ու սու ցիչ թե ծնող, պետք 
է գի տակ ցի և հաշ վի առ նի սո ցի ա լա կան 
ու տն տե սա կան այն նոր պայ ման նե րը, 
ո րոնք կա րող են ազ դել ե րե խայի ան ձի 
ձևա վոր ման վրա: Պա տա հա կան չէ, որ 
ըն տա նի քի հիմ նա հար ցը բո լոր ժա մա
նակ նե րում խո րա պես ու սում նա սի րել են 
ման կա վարժ նե րը, փի լի սո փա նե րը, սո ցի
ո լոգ նե րը, հո գե բան նե րը, ի րա վա բան ներն 
ու տն տե սա գետ նե րը: Ե րե խայի ծնուն դը 
կար ևոր և պա տաս խա նա տու ի րա դար
ձու թյուն է յու րա քան չյուր ըն տա նի քում: 
Սա կայն ըն տա նի քում կա րող են ո րո շա կի 
խն դիր ներ ա ռա ջա նալ, օ րի նակ, ե րբ նո
րած նի կյան քում հայտ նա բեր վում է տե
սո ղա կան ծանր խան գա րում՝ կու րու թյուն 
կամ թույլ տե սո ղու թյուն (Л. И. Солнцева, 
1990, Подколозина, 1994): Տե սո ղու թյան 
խան գա րում ու նե ցող ե րե խայի ծնուն դը 
ըն տա նի քում ան սպա սե լի ի րա դար ձու
թյուն է, ո րն իր հետ հո գե բա նա կան լուրջ 
խնդ րի ներ է ա ռա ջաց նում: Ծնող նե րը 
հարց են տա լիս, թե ին չու հենց ի րենց ե րե
խան ծն վեց տե սո ղու թյան խան գա րու մով: 
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Ի նչ պե՞ս կա րող է տե սո ղու թյան խան գա
րում ու նե ցող ան ձը ապ րել տես նող նե րի 
աշ խար հում, կա րե լի՞ է ա րդյոք վե րա կանգ
նել ե րե խայի տե սո ղու թյու նը, ե րբ ևէ կլի
նի՞ ե րե խան կեն սու րախ, կսո վո րի՞ ա րդյոք 
խա ղալ, վա զել, հնա րա վո՞ր է ե րե խային 
ու սու ցա նել և դաս տի ա րա կել ի նչ պես մյուս 
ե րե խա նե րին և, վեր ջա պես, հնա րա վո՞ր է 
ա րդյոք ե րե խայի հո գե ֆի զի կա կան զար
գա ցումն այն պես տա նել, որ նա ի նք նու
րույն մարդ դառ նա (М. И. Земцова, 1967): 

Այս կեն սա կան հար ցե րին ան մի ջա պես 
կա րե լի է պա տաս խա նել՝ «այո՛»: Տե սո ղու
թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խան կա
րող է լի նել ու րախ, շար ժուն, կր թու թյուն 
ստա նալ, մաս նա գի տու թյուն ու նե նալ, ի նչն 
էլ նրան թույլ կտա լի նե լու ի նք նու րույն, 
ի նք նավս տահ և ան կախ: Եվ կյան քի վաղ 
շր ջա նում ե րե խայի հա մար պա տաս խա
նատ վու թյունն ըն կած է ըն տա նի քի վրա: 

Ինչ պես տե սո ղու թյան խան գա րում ներ, 
այն պես էլ նոր մալ տե սո ղու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ան ձի և ան հա տա կա նու թյան 
ձևա վոր ման հա մար հիմք են կյան քի ա ռա
ջին ե րեք տա րի նե րը: Նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում է, որ սերտ հա րա բե րու թյուն
ներ են ստեղծ վում ե րե խայի և մոր, ի նչ պես 
նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի միջև: 
Մե ծա հա սակ նե րի հետ հա ղոր դակց ման 
ըն թաց քում ե րե խան ճա նա չո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան ո լոր տում է ձեռք բե րում հմ
տու թյուն ներ, ո րոնք դժ վա րու թյամբ ի մաս
տա վոր վում են ա վե լի ո ւշ շր ջա նում: Այդ 
շր ջա նը հատ կա պես կար ևոր է տե սո ղու
թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե
րի հա մար (Н. Н. Маллофеев, 2003): 

Ել նե լով տե սո ղու թյան խան գար ման 
աս տի ճա նից՝ կյան քի ա ռա ջին ա միս նե
րից ծնող նե րը պետք է շա րու նա կա կան և 
հա մա կարգ ված օգ նու թյուն ցու ցա բե րեն 
ի րենց ե րե խա նե րին: Շատ ծնող ներ հա

մոզ ված են, որ ե թե ե րե խան չի տես նում 
կամ ու նի թույլ տե սո ղու թյուն, ա պա պետք 
է նրան ա նընդ հատ հս կել, պաշ պա նել 
վնաս վածք նե րից, նա չի կա րող ի նք նու
րույն շարժ վել, ա ռար կա նե րից օ գտ վել 
և այլն: Տե սո ղու թյան խան գա րու մը բա
ցա սա բար է ազ դում հո գե կան, ֆի զի կա
կան և հու զա կան զար գաց ման վրա, ո րն 
էլ ար տա հայտ վում է պա սիվ շար ժու նա
կու թյամբ, վատ տրա մադ րու թյամբ, ի նք
նամ փոփ մամբ: Այս ա մե նի հետ ևան քով 
ե րե խա նե րը չեն շփ վում հա սա կա կից նե րի 
հետ: Ե րե խայի ան ձի հիմ նա կան, հա մա
մարդ կային հատ կու թյուն նե րի զար գաց
ման գոր ծում մեծ դեր են խա ղում ըն տա
նի քը, կեն ցա ղը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
վե րա բեր մուն քը մի մյանց և ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ: 

Ըն տա նիքն ա ռա ջին օ ղակն է, որ տեղ 
լուծ վում է ե րե խայի ան ձի ձևա վոր ման 
բարդ և պա տաս խա նա տու ման կա վար
ժա կան խն դի րը: Հենց ըն տա նիքն է դնում 
այն հիմ քը, ո րի վրա հեն վե լով՝ ե րե խան 
հե տա գա յում դաս տի ա րակ վի, ու սուց
չի օգ նու թյամբ բազ մա պատ կում և կա
տա րե լա գոր ծում է իր գի տե լիք նե րը, ըն
դու նա կու թյուն նե րը, կա րո ղու թյուն նե րը: 
Ե րե խայի սո ցի ա լա կա նա ցումն սկս վում է 
կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րից: Օ գտ վե լով 
այդ եզ րույ թից՝ հայ րե նա կան հո գե բան նե
րը, ման կա վարժ նե րը ը նգ ծում են մի ջա
վայ րի (ա ռա ջին հեր թին մո տա կա սո ցի
ա լա կան մի ջա վայ րի) դե րը ե րե խայի վրա 
նե րազ դե լու հար ցում, շեշ տում նրա զար
գաց ման հա մար մե ծի նպա տա կաուղղ
ված դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու թյան 
վճ ռա կան նշա նա կու թյու նը: Նա խադպ րո
ցա կան տա րի քը դաս տի ա րակ չա կան նե
րազ դե ցու թյան և հա սա րա կա կան մի ջա
վայ րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ բարձր 
զգա յու նա կու թյան, սեն զի տի վու թյան ժա
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մա նա կաշր ջան է: Այս տա րի քային փու լում 
է ստեղծ վում այն հիմ քը, ո րի վրա հե տա
գա յում կա ռուց վում է դաս տի ա րա կու թյան 
և ու սուց ման ո ղջ հա մա կար գը, ձևա
վոր վում է ան ձը: Ե րե խայի տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հնա րա վո
րու թյուն նե րը հաշ վա ռող նպա տա կաուղղ
ված դաս տի ա րա կու թյան պայ ման նե րում 
տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան և մտա վոր 
զար գա ցում, ձևա վոր վում են ի մա ցա կան 
հե տաքրք րու թյուն ներ ու ըն դու նա կու թյուն
ներ, սո վո րե լու կա րո ղու թյուն ներ, ան ձի 
բա րո յա կան ո ւղղ վա ծու թյուն, հու զա կան 
ո լոր տի, գե ղա գի տա կան ըն կա լում նե րի 
զար գա ցում:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում ձևա
վոր վում են բա րո յա կան զգաց մունք ներ, 
այլ մարդ կանց հետ շփ վե լու, հա ղոր դակց
վե լու, ու րա խա նա լու և տխ րե լու պա հանջ
մունք ներ, նո րը ի մա նա լու, կյան քը տես
նե լու ու հաս կա նա լու ձգ տում: Այլ կերպ 
ա սած՝ այս տա րի քում ստեղծ վում են 
մար դու ը նդ հա նուր ըն դու նա կու թյուն նե
րի զար գաց ման լա վա գույն նա խադ րյալ
նե րը: Դրանք այն ըն դու նա կու թյուն ներն 
են, ա ռանց ո րոնց որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն 
հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել: Ըն տա նե
կան կյան քի գլ խա վոր ի մաստն ու նպա
տա կը ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյունն 
է: Ան ձի զար գաց ման և ձևա վոր ման մեջ 
գլ խա վոր գոր ծոն է դաս տի ա րա կու թյու
նը: Կազ մա կերպ ված, նպա տա կաուղղ
ված և նպա տա կաս լաց դաս տի ա րա կու
թյու նը հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյուն 
է: Կազ մա կերպ ված դաս տի ա րա կու թյու նը 
մար դուն ո րո շա կի քա նա կու թյամբ հա սա
րա կայ նո րեն ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րով, 
կա րո ղու թյուն նե րով ու հմ տու թյուն նե րով 
զի նելն է: Ոչ ոք չի կա րող մար դու զար
գաց ման և ձևա վոր ման հա մար դաս տի ա
րա կու թյան ու նե ցած դե րը ժխ տել: Մար դու 

ան ձի զար գաց ման և ձևա վոր ման մեջ յու
րա քան չյուր գոր ծոն (ժա ռան գու թյուն, մի
ջա վայր, դաս տի ա րա կու թյուն) իր կար ևոր 
ան փո խա րի նե լի դերն ու նի: Նշ ված ե րեք 
գոր ծոն նե րը մի աս նա բար, զու գակց ված 
զար գաց նում, ձևա վո րում են մար դու ան ձը: 
Դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կի է ու թյու նը 
կա տա րյալ մար դու ձևա վո րումն է, նրա 
հա մա կող մա նի ու ներ դաշ նակ զար գա
ցու մը: Այս հիմ նախն դի րը միշտ էլ հու զել է 
մեծ մտա ծող նե րին և ա ռա ջա դեմ ման կա
վարժ նե րին: Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու
թյան մեջ մեծ է ըն տա նի քի դե րը: Ծնող նե
րը պետք է մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
դաս տի ա րա կեն ի րենց ե րե խա նե րին: Դա 
ի րենց հա սա րա կա կան պարտքն է: Ծնող
նե րը, լույս աշ խարհ բե րե լով ե րե խային և 
դաս տի ա րա կե լով նրան, լի նի տղա թե աղ
ջիկ, ի րենց եր ջան կու թյան հա մար, ի րենց 
ըն տա նի քում և ի րենց հս կո ղու թյան ներ
քո մե ծա նում է ա պա գա քա ղա քա ցի, ե թե 
նրանք դաս տի ա րա կեն վատ ան ձնա վո
րու թյուն, դժ բախ տու թյուն կլի նի ոչ մի այն 
ի րենց, այլև շատ այլ մարդ կանց հա մար: 
Ա վե լի մեծ և յու րա հա տուկ է պար տա վո
րու թյու նը այն ծնող նե րի հա մար, ո րոնք 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա ու նեն: Չենք կա րող չն շել, որ շատ 
ծնող ներ այս կար ևոր գոր ծու նե ու թյան մեջ 
մեծ վրի պում ներ են թույլ տա լիս. նրան ցից 
շա տե րը նույ նիսկ տե ղյակ չեն, թե ի նչ պես 
կա րե լի է դաս տի ա րա կել տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խային: 

Չ տես նող և թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ծնող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
ա ռա ջա ցած խն դի րը փոր ձում է լու ծել բժշ
կու թյան մի ջո ցով և ըն թաց քում ան տե սում 
է ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան զար գա ցա ծու
թյա նը ու շադ րու թյուն դարձ նե լու, մտա վոր 
և հո գե կան զար գաց ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը: Պետք չէ մո ռա նալ նաև, որ ե րե
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խան ա մե նից ա ռաջ մայ րա կան սի րո և ու
շադ րու թյան կա րիք է զգում: Նրա հա մար 
կար ևոր է նաև այն, թե ի նչ պես են իր խն
դիրն ը մբռ նում հա րա զատ նե րը և ի նչ վե
րա բեր մունք են ցույց տա լիս:

 Հայտ նի է, որ Հա յաս տա նում տե սո
ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րի հա մար նա խա տես ված նա
խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րը 
բա ցա կա յում են, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
այս ե րե խա նե րը նա խադպ րո ցա կան տա
րի քում մի այն ծնող նե րի հս կո ղու թյան և 
դաս տի ա րա կու թյան ներ քո են: Ե րե խա
նե րի մտա վոր և ֆի զի կա կան ա րագ զար
գաց ման շր ջանն է հա մար վում նա խադպ
րո ցա կան տա րի քը: Ծնող նե րից շա տե րը 
կար ծե լով, թե տե սո ղու թյան խան գա րում
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը ա նօգ նա կան են 
և ո չինչ չեն կա րող ի նք նու րույն յու րաց նել, 
ժա մա նակ չեն տրա մադ րում սույն հար
ցե րի լուծ ման հա մար, նույ նիսկ ի նք նաս
պա սարկ ման տար րա կան նոր մեր չեն 
սո վո րեց նում, ե րե խային հազ վա դեպ են 
տա նում զբո սան քի, ի սկ հա ճախ էլ տնից 
դուրս չեն գա լիս: Տե սո ղու թյան խան գա
րում ներ ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան նե րի 
շր ջա նում նկատ վում են ի նք նա կա ռա վար
ման և ի նք նա ղե կա վար ման ան հրա ժեշտ 
շար ժում նե րի բա ցա կա յու թյուն, ո րոնք բա
ցա սա բար են ան դրա դառ նում շար ժո ղա
կան գոր ծա ռույթ նե րի վրա: Ըն տա նի քում 
ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի դե րը սույն 
գոր ծա ռույթ նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցում մեծ է: Ը ստ Ռ. Ն. Ա զա րյա նի՝ (2008) 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի շար ժում նե րի տեմ պը հա պա
ղած է, բնո րոշ են կոոր դի նա ցի այի, տա
րա ծա կան կողմ նո րոշ ման խան գա րում նե
րը: Ե րբ չտես նող ե րե խան սկ սում է քայ լել, 
չպետք է նրան զերծ պա հել ի նք նու րույն 
շար ժում նե րից: Ա նհ րա ժեշտ է նրան սո

վո րեց նել քայ լել և վա զել, ձայ նի մի ջո ցով 
կողմ նո րոշ վել սե նյա կում, ծա նո թաց նել 
բնա կա րա նում սե նյակ նե րի դիր քին, սո
վո րեց նել ի նք նու րույն տե ղա շարժ վել բնա
կա րա նում, բա կում: Ի նչ պես նոր մալ տե սո
ղու թյուն ու նե ցող, այն պես էլ տե սո ղու թյան 
խան գա րում ու նե ցող ե րե խան մշ տա պես 
ձգ տում է շարժ ման, սա կայն տե սո ղու
թյան բա ցա կա յու թյու նը թույլ չի տա լիս 
տես նել և նմա նա կել ու րիշ նե րի շար ժում
նե րը, և նրա շար ժում նե րում սկ սում են 
ի հայտ գալ ան հար կի շար ժում ներ, օ րի
նակ՝ ի րա նը ճո ճում են, թա փա հա րում են 
ձեռ քե րը, ցատ կում են տե ղում և այլն: Այդ 
եր ևույթ նե րը կա րե լի է կան խել: Ա նհ րա
ժեշտ է հաղ թա հա րել նրանց շար ժում նե
րի կաշ կանդ վա ծու թյու նը, դան դաղ կո տու
թյու նը, զար գաց նել ի նք նաս պա սարկ ման 
ու նա կու թյուն նե րը, զար գաց նել ար տա քին 
մի ջա վայ րի մա սին ե ղած պատ կե րա ցում
ներն ու ըն կա լում նե րը, ձևա վո րել տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե
րը: Ա նհ րա ժեշտ է կազ մա կեր պել ե րե խայի 
կեն ցա ղը, սահ մա նել տա րի քին հա մա պա
տաս խան ռե ժիմ, սո վո րեց նել լսո ղու թյան 
մի ջո ցով տար բե րել ձայ նե րը և կողմ նո
րոշ վել այդ բազ մա զա նու թյան մեջ: Զար
գաց նել շո շա փե լի քը, սո վո րեց նել շո շա փել 
ա ռար կա նե րը, ան վա նել նրանց մա սե րը, 
ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել 
ա ռար կա նե րի ձևի, չա փի, նյու թի վրա: Ըն
տա նի քում դաս տի ա րա կու թյան մե թոդ նե
րի և ձևե րի ճիշտ կի րա ռու մը կն պաս տի 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի պահ պան ված նե րու ժի լի ար
ժեք զար գաց մա նը: Տե սո ղու թյան խան գա
րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րին 
և հա րա զատ նե րին ան հանգս տաց նում է 
հետ ևյալ հար ցը. կա րո՞ղ է ա րդյոք ե րե խան 
տե ղա շարժ վել ա ռանց կողմ նա կի ան
ձանց օգ նու թյան (Л. И. Солнцева, 1990): 
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Տե սո ղու թյան խան գա րու մը բա ցա սա բար 
է ան դրա դառ նում ե րե խայի շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյան վրա, ի րենց շր ջա պա տող 
ար տա քին մի ջա վայ րի մա սին պատ կե
րա ցում նե րի և դրան ցով կողմ նո րոշ վե լու 
վրա: Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե
ցող ան ձանց մեջ կա րող են տա րա ծա կան 
պատ կե րա ցում ներ ձևա վոր վել: Դրանք 
ա ռա ջա նում կամ ձևա վոր վում են ա ռանց 
տե սո ղա կան պատ կեր նե րի: Տիֆ լո ման
կա վար ժու թյան հա մար ներ կա յաց ված 
փոր ձա րա րա կան ար դյունք նե րը շատ 
կար ևոր են, դրանք կօգ նեն տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ծնող նե րին ցույց տա լու, որ թեև տե սո
ղու թյան խան գա րու մը սահ մա նա փա կում 
է տա րա ծու թյան մեջ ի նք նու րույն լի նե լու 
կա րո ղու թյու նը, սա կայն ո րո շա կի պայ
ման նե րում այդ դժ վա րու թյուն նե րը հնա
րա վոր է հաղ թա հա րել: 

Այս պի սով՝ թույլ տե սո ղու թյուն ու նե
ցող և չտես նող մար դիկ շր ջա պա տում 
ի րենց տե ղը գտ նե լու և ա ռար կա նե րի փո
խա դարձ դա սա վոր վա ծու թյու նը ո րո շե լու 
լուրջ դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում: Տե
սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ան
ձանց կյան քի և գոր ծու նե ու թյան հա մար 
տա րա ծա կան կողմ նո րո շումն ա ռա վել մեծ 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ձեռք բե րում: Տա րա
ծա կան կողմ նո րոշ ման ու սու ցումն ու ձեռք 
բեր ված ու նա կու թյուն նե րի կա տա րե լա
գործ ման աշ խա տանք ներն ըն թա նում են 
ո ղջ կյան քի ըն թաց քում, և այդ կա րո ղու
թյուն նե րը որ քան վաղ ձևա վոր վեն, այն
քան թույլ տես նող և չտես նող ե րե խա նե
րը շար ժո ղա կան ո լոր տի զար գաց ման, 
ի նք նու րույ նու թյան, ի նք նաս պա սարկ ման, 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման գործ նա
կան կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի ո լոր տում ա վե լի մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի 
կհաս նեն: Այդ ի սկ պատ ճա ռով տե սո ղու

թյան խան գա րում ներ ու նե ցող նա խադպ
րո ցա կան նե րի ըն տա նե կան պայ ման
նե րում ի րա կա նաց վող տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր ման աշ խա տանք ներն ան հրա ժեշտ է 
սկ սել վաղ տա րի քից: Ի հար կե, ե րե խայի 
կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րը մար դու կյան
քի ո ղջ ըն թաց քի հա մե մատ շատ կարճ 
են, սա կայն նրանք ան կրկ նե լի ու վճ ռո րոշ 
են ի րենց նշա նա կու թյամբ, քա նի որ ե րե
խայի զար գաց ման հենց վաղ տա րի նե
րին են ձևա վոր վում ան ձի բնա վո րու թյան 
հիմ նա կան գծե րը, ըն դու նա կու թյուն նե րը, 
նպա տա կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյան դր
դա պատ ճառ ներն ու ձևե րը: Տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա
մար շատ կար ևոր է ի նք նու րույ նու թյան, 
ի նք նաս պա սարկ ման և տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյուն նե րի զար
գա ցու մը, ո րոնց նա խադ րյալ նե րը ձևա
վոր վում են դեռևս վաղ տա րի քում և 
ըն տա նի քում: Նա խադպ րո ցա կան տա
րի քում ի նք նու րույ նու թյան զար գա ցու մը 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րին օգ նում է նա խա պատ րաստ
վե լու ար տա քին մի ջա վայ րում ի նք նու րույն 
կողմ նո րոշ վե լուն, տե ղա շարժ վե լուն, դպ
րո ցա կան կյան քին, ի նչ պես նաև խա
ղային, աշ խա տան քային և ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյա նը:
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Проблемы воспитание дошкольников с нарушением зрение в семь
С. Давтян, К. Азарян

В статье даны проблемы паннего развитие навыков пространственной ориентуровки 
дошкольников с нарушением зрения в семье. Отмичены роль и значение родителей в 
вопросах семейного воспитания незрячих детей.

The issues of family education of preschool children with visual impairments
 S. Davtyan, K. Azaryan

The issue of early development of spatial orientation abilities of children with visual im
pairments, the role and significance of these children in family education conditions are 
disclosed.
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ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

Ա զա րյան Քրիս տի նե 
Եր ևա նի թիվ 135 դպ րո ցի հա տուկ 

ման կա վարժ

Ա ռա քե լյան Մա րի նե
ԳՊ ՄԻ ման կա վար ժու թյան և սոց.  

աշ խա տան քի ամ բի ո նի հայ ցորդ

Ա վե տի սյան Վա հան 
ԵՊՀ մա թե մա տի կայի և մե խա նի կայի 
ֆա կուլ տե տի ֆի նան սա կան մա թե մա-

տի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր,  
ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկ տոր 

Բե զիր ջյան Սիր վարդ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման  

ա կա դե մի այի « Կա ռա վար ման հո գե-
բա նու թյուն» ամ բի ո նի ա սիս տենտ,  

հո գեբ. գիտ. թեկ նա ծու

Գաս պա րյան Նաի րա
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ քե րա կա-

նու թյան և հն չյու նա բա նու թյան  
ամ բի ո նի ա վագ դա սա խոս 

Գյու լա մի րյան Ջու լի ե տա 
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ մայ րե-

նի ի և նրա դա սա վանդ ման  
մե թո դի կայի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, 

մանկ. գիտ. դոկ տոր

Գ րի գո րյան Նա նա 
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր-

մա տի կայի և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ,  

մանկ. գիտ. թեկ նա ծու

Գևոր գյան Պարգև
ՎՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

վա րիչ, մանկ. գիտ. դոկ տոր,  
պրո ֆե սոր 

Գևոր գյան Ար մի նե
ՎՊՀ դա սա խոս, կենս. գիտ. թեկ նա ծու 

Դա նի ե լյան Շու շան
Ս. Խան զա դյա նի ան վան թիվ 184 
ա վագ դպ րո ցի ին ֆոր մա տի կայի  

ու սուց չու հի

Դավ թյան Սո նա
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 դա սա խոս

Թով մա սյան Գա յա նե
Հ. Կա րա պեն ցի ան վան թիվ 6  

դպ րո ցի դաս վար

Թո ռու նյան Նաի րա 
ԵՊԲՀ հայոց լեզ վի ամ բի ո նի  

դա սա խոս 

Խա չատ րյան Սու սան նա 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

հայ ցորդ

Խա չատ րյան Ռա ֆիկ 
ԵՊՀ ին ֆոր մա տի կայի և կի րա ռա կան 
մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի թվային 

ա նա լի զի և մա թե մա տի կա կան  
մո դե լա վոր ման ամ բի ո նի դո ցենտ,  

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

Կա րա պե տյան Զե փյուռ
 Վա ղար շա պա տի Մ. Գոր կու ան վան 

ա վագ դպ րո ցի ու սուց չու հի

 Կի րա կո սյան Ար մի նե
Խ. Դաշ տեն ցի ան վան թիվ 114 ա վագ 

դպ րո ցի ու սուց չու հի

 Հա կո բյան Մա մի կոն
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
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Հա կո բյան Շու շա նիկ
Կր թու թյան մի ջազ գային ա կա դե մի այի 
մա թե մա տի կայի և ֆի զի կայի ամ բի ո նի 

դա սա խոս

Հա րու թյու նյան Գա յա նե
 Գյում րի ի պե տա կան ման կա վար ժա-
կան ի նս տի տու տի օ տար լե զու նե րի 

ֆա կուլ տե տի ֆրան սե րեն, գեր մա նե-
րեն և նրանց դա սա վանդ ման  

մե թո դի կայի ամ բի ո նի դա սա խոս

 Հա րու թյու նյան Սո նա
 Սյու նի քի մար զի Գո րիս քա ղա քի թիվ 
3 հիմ նա կան դպ րո ցի հայոց լեզ վի և 

գրա կա նու թյան ու սուց չու հի

 Հա րու թյու նյան Ար թուր
 Կո մի տա սի ան վան կոն սեր վա տո րի-

այի մի ջազ գային կա պե րի  
բաժ նի աշ խա տա կից

Հով հան նի սյան Դա վիթ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  

կեր պար վես տի ամ բի ո նի դա սա խոս 

Հով հան նի սյան Կա րի նե
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ գեր մա նե-

րե նի ամ բի ո նի ա վագ դա սա խոս

Ղա զա րյան Ար ևիկ 
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

 Ղա զա րյան Ֆրունզ
 Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հայ կա կան 

պե տա կան ի նս տի տու տի պրո ռեկ տոր, 
մանկ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 Ղու կա սյան Լու սիկ
 Գյում րի ի Մ. Նալ բան դյա նի ան վան 

պե տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի-
տու տի ման կա վար ժու թյան և սո ցի ա-

լա կան աշ խա տան քի ամ բի ո նի վա րիչ, 
մանկ. գիտ. թեկ նա ծու, դո ցենտ

 Մա նու կյան Վար դան
ԳՊ ՄԻ ֆի զի կայի, տեխ նո լո գի այի  

և նրանց դա սա վանդ ման  
տեխ նո լո գի այի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

 Մա նու կյան Ռու զան նա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  

մաս նա գի տա կան կր թու թյան և  
կի րա ռա կան ման կա վար ժու թյան  

ամ բի ո նի դա սա խոս

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

Մար կա րյան Սու սան նա
 Գյում րի ի թիվ 1 ա վագ դպ րո ցի  

ու սուց չու հի

Մար տի րո սյան Տիգ րան
« Բետ տա» կազ մա կեր պու թյան  

ծրագ րա վո րող

 Մել քո նյան Մի սակ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ գե ղար-
վես տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի 
կեր պար վես տի ամ բի ո նի դա սա խոս

Մկրտ չյան Սվետ լա նա
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ կեն սա-

բա նու թյան և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ

 Նա վա սար դյան Ար մի նե
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր-

մա տի կայի և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ,  

տեխ. գիտ. թեկ նա ծու 
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Նի կո ղո սյան Գա գիկ
ՀՊՏՀ Գյում րու մաս նա ճյու ղի  

դա սա խոս, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

 Պետ րո սյան Աի դա 
Ար թի կի թիվ 2 հիմ նա կան դպ րո ցի 

ռու սաց լեզ վի ու սուց չու հի

 Պետ րո սյան Ար փի նե
« Նոր կյանք» հա մայն քային ե րի տա-
սար դա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 

ա կում բի (ՀԵ ՆԱ) նա խա գահ, Նոր 
կյան քի միջ նա կարգ դպ րո ցի հա սա-

րա կա գի տու թյան խմ բա կի ղե կա վար

 Պետ րո սյան Զա րու հի 
Ար թի կի թիվ 3 ա վագ դպ րո ցի  
ին ֆոր մա տի կայի ու սուց չու հի

Պետ րո սյան Գո հա րիկ
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ ին ֆոր-

մա տի կայի և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ

 Պո ղո սյան Նաի րա
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 

 Պո ղո սյան Ռու զան
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  

է կո լո գի այի և կա յուն զար գաց ման 
 ամ բի ո նի դա սա խոս

 Պո ղո սյան Բագ րատ 
ԳՊ ՄԻ ֆի զի կայի, տեխ նո լո գի այի  

և նրանց դա սա վանդ ման  
տեխ նո լո գի այի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

 Պո ղո սյան Սա թե նիկ
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 դա սա խոս,  

մանկ. գիտ. թեկ նա ծու 

Սարգ սյան Ժան նա 
ԵՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տի դե ղա գի-

տու թյան ամ բի ո նի ա սիս տենտ

 Սա հա կյան Ա նի 
Գի տե լիք նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի փո-
խանց ման ա սո ցի ա ցի այի աշ խա տա կից

 Սա հա կյան Սու սան նա 
Եր ևա նի Հ. Հայ րա պե տյա նի ան վան 

թիվ 78 դպ րո ցի հայոց լեզ վի և  
գրա կա նու թյան ու սուց չու հի

 Սե րո բյան Եր վանդ 
ԳՊ ՄԻ դո ցենտ, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու 

Սի մո նյան Հեն րի
Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ  

խմ բա վա րու թյան և ձայ նադր ման 
 ամ բի ո նի պրո ֆե սոր 

Սի նա նյան Ան նա
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ  

ման կա վար ժու թյան և մե թո դի կայի 
ամ բի ո նի հայ ցորդ

Ս տե փա նյան Սեյ րան
 Ե ՊՀ ին ֆոր մա տի կայի և կի րա ռա կան 
մա թե մա տի կայի ֆա կուլ տե տի թվային 

ա նա լի զի և մա թե մա տի կա կան  
մո դե լա վոր ման ամ բի ո նի դո ցենտ, 

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ նա ծու

 Տիգ րա նյան Աի դա 
ԵՊՀ ման կա վար ժու թյան ամ բի ո նի 

աս պի րանտ 

Օ հա նյան Լի ա նա
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 

Օ հա նյան Լի լիթ
Վ. Բրյու սո վի ան վան Ե ՊԼՀ կր թու-

թյան կա ռա վար ման և պլա նա վոր ման 
ամ բի ո նի հայ ցորդ
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♦

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
♦

PEDAGOGICAL  THOUGHT

 
2 0 1 5

3

Հրատարակչության տնօրեն՝
Գեղարվեստական խմբագիր՝

Համակարգչային ձևավորումը՝
Համակարգող և սրբագրիչ՝

Էմին Մկրտչյան
Արա Բաղդասարյան
Աշոտ Բագրատյանի
Նարինե Ղուկասյան

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70×100 1/16:

Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 15,5 տպ. մամուլ:

 

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


