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ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

 ՎԱ ՉԻԿ ԲՐՈՒ ՏՅԱՆ 

Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒ ԹՅԱՆ  
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Յու րա քան չյուր գի տա կար գի և նրա մե
թո դա բա նու թյան մա սին խո սե լիս նախ տր
վում է գի տու թյան և գի տա կան գի տե լի քի 
ը նդ հա նուր բնու թա գի րը։

 Գի տու թյունն ը նդ հան րա պես սահ ման
վում է որ պես մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
ո լորտ, ո րում տե ղի են ու նե նում ի րա կա նու
թյան մա սին օբյեկ տիվ գի տե լիք նե րի տե
սա կան հա մա կար գում և մշա կում։ Կար ևոր 
է այն, որ գի տու թյու նը չի հան գում սոսկ գի
տե լի քի։ Դա պար զա պես գի տե լիք նե րի հա
մա կարգ չէ, ի նչ պես եր բեմն պն դում են, այլ 
հենց գոր ծու նե ու թյուն, գի տե լիք ներ ստա նա
լու նպա տակ ու նե ցող աշ խա տանք։ 

Այս պի սով` գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է 
լի նել ի րա կա նու թյան օբյեկտ, ի մա ցու թյան 
օբյեկտ, գի տա կան ճա նա չո ղու թյան օբյեկտ, 
գի տա կան հե տա զո տու թյան ա ռար կա։ Գո
յու թյուն ու նի հա տուկ գի տա կան բնա գա
վառ` գի տու թյան մե թո դա բա նու թյուն, ո րը 
զբաղ վում է գի տա կան ճա նա չո ղու թյան ու
սում նա սի րու թյամբ [4, 10]։

 Ժա մա նա կա կից գի տու թյուն նե րի մե թո
դա բա նա կան խն դիր նե րը շա րու նա կում են 
մնալ գերհ րա տապ։ Դի ա լեկ տի կայի տե սան
կյու նից եր ևույթ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, 
այն է` բնու թյան, հա սա րա կու թյան և մտա
ծո ղու թյան զար գաց ման ա ռա վել ը նդ հա նուր 
օ րենք նե րի մա սին գի տու թյուն նե րը, թույլ 
են տա լիս բա ցա հայ տել նրանց ո րա կա կան 
յու րա հատ կու թյուն նե րը, ու րիշ եր ևույթ նե
րի և պրո ցես նե րի հետ կա պե րը։ Ա մեն ի նչ 
ու սում նա սիր վում է նրանց մշ տա կան փո
փո խու թյուն նե րի և զար գաց ման, հա կա սու
թյուն նե րի դրս ևոր ման և դրանց լուծ ման ճա
նա պար հով։

 Փի լի սո փա յու թյան դա սըն թա ցից հայտ
նի է, որ մե թո դա բա նու թյու նը գի տու թյուն է 

ճա նա չո ղու թյան ա ռա վել ը նդ հա նուր սկզ
բունք նե րի և օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան վե
րա փոխ ման ու ղի նե րի ու մի ջոց նե րի մա սին։ 
Գի տա կան գի տե լի քը կա րե լի է ու սում նա սի
րել` ա ռա ջին` նոր գի տե լիք ստա նա լու, այ
սինքն` գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում նրան 
հաս նե լու ճա նա պար հով, ե րկ րորդ` դի տե լով 
այն որ պես այդ գոր ծու նե ու թյան հան րա գու
մար, ար դյունք, այն է` առ կա գի տե լիք։ Այս 
նպա տա կով կի րառ վող մե թոդ նե րը շատ 
ա ռում նե րով տար բեր վում են մի մյան ցից. 
ա ռա ջին դեպ քում ա ռանձ նաց նում են գի տա
կան հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը, 
ե րկ րորդ դեպ քում` առ կա գի տա կան գի տե
լիք նե րի վեր լու ծու թյան մե թո դա բա նու թյու նը։

 Գո յու թյուն ու նի և ակ տի վո րեն քն
նարկ վում է ման կա վար ժա կան մե թո դա
բա նու թյան տե ղի հիմ նախն դի րը մե թո
դա բա նա կան գի տե լիք նե րի ը նդ հա նուր 
հա մա կար գում։ Հիմ նախնդ րի լու ծու մը կախ
ված է այն բա նից, թե ի նչ պես է մեկ նա բան
վում «մե թո դա բա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը։

 Գի տու թյու նը կա րող է զար գա նալ մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ հա մալր վում է նո րա նոր 
փաս տե րով։ Դրանց հա մալր ման և մեկ նա
բան ման հա մար ան հրա ժեշտ են գի տա
կա նո րեն հիմ նա վոր ված հե տա զո տա կան 
մե թոդ ներ։ Վեր ջին ներս բա ցա հայ տում են 
ի րենց կախ վա ծու թյու նը տե սա կան սկզ
բունք նե րի ամ բող ջու թյու նից, ո րոնք գի տու
թյան տե սու թյան մեջ ստա ցել են «մե թո դա
բա նա կան» ան վա նու մը։ 

Ոչ մի այն պրակ տիկ ման կա վարժ նե րը, 
այլ նաև հե տա զո տող նե րը հա ճախ «մե թո
դա բա նու թյուն» հաս կա ցու թյան մեջ տես
նում են ի րա կան կյան քից և կր թա կան գոր
ծըն թա ցից հե ռու ի նչ–որ վե րա ցա կան բան։ 
Մինչ դեռ մե թո դա բա նու թյու նը տե սա կան և 
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պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րի և 
կազ մա կերպ ման մի ջոց նե րի հա մա կարգ է։ 
Հայտ նի հո գե բան Ս. Ռու բինշ տեյ նը գրում 
է. «Մեծ տե սու թյան հար ցե րը ճիշտ դր ված 
և ճշգ րիտ հաս կա ցու թյուն ներն ե ն։ Ի րա կա
նում տե սա կան խո շոր խն դիր նե րը տես նել՝ 
նշա նա կում է տես նել նրանց հա րա բե րու
թյուն նե րը կյան քի կոնկ րետ հար ցե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում» [6, 3]։

 Գո յու թյուն ու նեն մե թո դա բա նու թյան` 
որ պես գի տա կան ճա նա չո ղու թյան և աշ
խար հի վե րա փոխ ման մա սին ո ւս մուն քի այլ 
մեկ նա բա նու թյուն ներ ևս։ Մե թո դա բա նու
թյու նը նախ և ա ռաջ ո ւս մունք է գի տա ճա
նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք նե րի 
հա մա կար գի, մի ջոց նե րի և ձևե րի մա սին։ 
Գի տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը գի տա կան 
հե տա զո տու թյան մեջ բնու թագ րում է այն
պի սի բա ղադ րիչ ներ, ի նչ պի սիք են օբյեկ տը, 
ա ռար կան, հե տա զո տու թյան խն դիր նե րը, 
հե տա զո տա կան մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյու
նը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են դրանց լուծ ման 
հա մար, ի նչ պես նաև պատ կե րա ցում են 
ձևա վո րում հե տա զոտ վող խն դիր նե րի լուծ
ման գոր ծըն թա ցում հե տա զո տո ղի քայ լե րի 
հա ջոր դա կա նու թյան մա սին։

 Մե թո դա բա նու թյան այս սահ մա նում նե
րը չեն հա կա սում մի մյանց։ Ա վե լին` նրանք 
ար տա ցո լում են մե թո դա բա նա կան ռեֆ լեք
սի այի ո լոր տի աս տի ճա նա կան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցը, հե տա զո տող նե րի կող մից 
սե փա կան գոր ծու նե ու թյան գի տակ ցու մը, 
այդ պի սի ռեֆ լեք սի այի դուրս բե րու մը սե
փա կան փոր ձի շր ջա նակ նե րից։ Ել նե լով վե
րոգ րյա լից` ման կա վար ժա կան գի տու թյան 
մե թո դա բա նու թյու նը պետք է դի տել որ պես 
ման կա վար ժա կան ճա նա չո ղու թյան և ի րա
կա նու թյան փո խա կերպ ման մա սին տե սա
կան դրույթ նե րի հան րա գու մար։

Յու րա քան չյուր մե թո դա բա նու թյուն ի րա
կա նաց նում է կար գա վո րող, նոր մա տիվ գոր
ծա ռույթ ներ։ Եվ հենց դա է նրա դե րը։ Սա
կայն մե թո դա բա նա կան գի տե լի քը կա րող է 
հան դես գալ կա՛մ դեսկ րիպ տիվ (ն կա րագ
րա կան), կա՛մ պրեսկ րիպ տիվ (նոր մա տիվ), 
այ սինքն` գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ցու
ցում նե րի ձևով (Է. Գ. Յու դին)։

 Դեսկ րիպ տիվ մե թո դա բա նու թյու նը՝ որ
պես ո ւս մունք գի տա կան գի տե լի քի կա ռուց
ված քի մա սին, գի տա կան ճա նա չո ղու թյան 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի մա սին, հե տա զո
տու թյան գոր ծըն թա ցում ծա ռա յում է որ պես 
ո ւղ ղոր դիչ, ի սկ պրեսկ րիպ տիվն ո ւղղ ված է 
գոր ծու նե ու թյան կար գա վոր մա նը։ Նոր մա
տիվ մե թո դա բա նա կան վեր լու ծու թյան մեջ 
գե րակշ ռում են կա ռու ցո ղա կան խն դիր նե րը` 
կապ ված գի տա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա
կա նաց ման կա նոն նե րի հետ։

 Դեսկ րիպ տիվ մե թո դա բա նու թյու նը գործ 
ու նի գի տա կան ճա նա չո ղու թյան ար դեն 
ի րա կա նաց րած գոր ծըն թաց նե րի ռետ րոս
պեկ տիվ նկա րագ րու թյան հետ։ 

Է. Գ. Յու դի նը մե թո դա բա նա կան գի
տե լի քի կա ռուց ված քում ա ռանձ նաց նում է 
չորս մա կար դակ` փի լի սո փա յա կան, ը նդ
հա նուր–գի տա կան, կոնկ րետ–գի տա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան։ Ա ռա ջի նի` բարձ րա գույն` 
փի լի սո փա յա կան մա կար դա կի բո վան դա
կու թյու նը կազ մում են ճա նա չո ղա կան ը նդ
հա նուր սկզ բունք նե րը և ը նդ հան րա պես 
հաս կա ցու թային հա մա կար գը։ Մե թո դա բա
նա կան գոր ծա ռույթ ներ է կա տա րում փի լի
սո փա յա կան գի տե լի քի ո ղջ հա մա կար գը։ 
Ե րկ րորդ մա կար դա կը` ը նդ հա նուր–գի տա
կան մե թո դա բա նու թյու նը, տե սա կան հայե
ցա կար գերն են, ո րոնք կի րառ վում են գի
տա կար գե րի մեծ մա սի նկատ մամբ։ Եր րորդ 
մա կար դա կը` կոնկ րետ–գի տա կան մե թո
դա բա նու թյու նը հե տա զո տու թյուն նե րի մե
թոդ նե րի, սկզ բունք նե րի և ըն թա ցա կար գե
րի ամ բող ջու թյունն է, ո րը կի րառ վում է այս 
կամ այն հա տուկ գի տա կար գում։ Կոնկ րետ–
գի տա կան մե թո դա բա նու թյու նը նե րա ռում է 
գի տա կան ճա նա չո ղու թյան հա մար տվյալ 
ո լոր տին բնո րոշ, ի նչ պես նաև մե թո դա բա
նու թյան ա վե լի բարձր մա կար դակ նե րում 
ա ռաջ քաշ վող խն դիր ներ, օ րի նակ` հա մա
կար գային մո տեց ման կամ ման կա վար ժա
կան հե տա զո տու թյուն նե րում մո դե լա վոր ման 
հիմ նախն դիր նե րը։ Չոր րորդ մա կար դա
կը` տեխ նո լո գի ա կան մե թո դա բա նու թյու նը, 
կազ մում են հե տա զո տու թյան մե թո դի կան և 
տեխ նի կան, այ սինքն` այն ըն թա ցա կար գե րի 
հա վա քա ծու է, ո րն ա պա հո վում է ար ժա նա
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հա վատ փորձ նա կան նյու թի ստա ցու մը և 
սկզբ նա կան մշա կու մը, ո րից հե տո կա րող 
է նե րառ վել գի տա կան գի տե լի քի մեջ։ Այս 
մա կար դա կում մե թո դա բա նա կան գի տե լի քը 
կրում է հս տակ ար տա հայտ ված նոր մա տիվ 
բնույթ [7, 81]։

 Մե թո դա բա նու թյան բո լոր մա կար դակ
նե րը ձևա վո րում են բարդ հա մա կարգ, ո րի 
շր ջա նակ նե րում նրանց միջև առ կա է ո րո
շա կի հա մաս տո րա դա սու թյուն։ Այս ա ռու մով 
փի լի սո փա յա կան մա կար դա կը հան դես է 
գա լիս որ պես յու րա քան չյուր մե թո դա բա նա
կան գի տե լի քի բո վան դա կային հիմք` ո րո
շե լով աշ խար հա յաց քային մո տե ցում նե րը 
ճա նա չո ղու թյան գոր ծըն թա ցի և ի րա կա նու
թյան վե րա փոխ ման նկատ մամբ։ 

Ար դի ժա մա նակ նե րում մե թո դա բա նու
թյան դե րը ման կա վար ժա կան գի տու թյան 
զար գաց ման հե ռան կա րի ա ռու մով է ա պես 
ա ճել է։ 

Ա ռա ջին` ժա մա նա կա կից գի տու թյան մեջ 
նկա տե լի են գի տե լիք նե րի և ին տեգ րա ցի
այի, օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան այս կամ այն 
եր ևույթ նե րի հա մա լիր վեր լու ծու թյան մի
տում ներ։ 

Երկ րորդ` բար դա ցել է հենց «Ման կա
վար ժու թյուն» գի տու թյու նը. հե տա զո տու
թյան մե թոդ նե րը դար ձել են ա վե լի տա րա
տե սակ, հե տա զո տու թյան ա ռար կայի մեջ 
ո ւր վագծ վում են նոր սահ ման ներ։ 

Եր րորդ` ար դի ժա մա նակ նե րում ա կն հայտ 
է դար ձել խզու մը փի լի սո փա յա կան– մե թո դա
բա նա կան հիմ նախն դիր նե րի և ան մի ջա պես 
ման կա վար ժա կան հե տա զո տու թյան մե թո
դա բա նու թյան միջև. մի կող մից` ման կա վար
ժու թյան փի լի սո փա յու թյան, մյուս կող մից` 
ման կա վար ժա կան հե տա զո տու թյան հա տուկ 
մե թո դա բա նա կան խն դիր ներն ե ն։ 

Չոր րորդ` ներ կա յումս ման կա վար ժու թյու
նը սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րում դար ձել է 
մա թե մա տի կա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման 
մի ի նք նա տիպ հար թակ, մա թե մա տի կայի 
ամ բողջ շարք բա ժին նե րի զար գաց ման 
հզոր խթան։

 Հին գե րորդ` մաս նա գի տա կան գոր ծու
նե ու թյան մեջ մար դը ո րո շիչ ո ւժ է։ Տվյալ 
դրույ թը կար ծես բխում է պատ մու թյան մեջ 

սուբյեկ տիվ գոր ծո նի դե րի մե ծաց ման ը նդ
հա նուր սո ցի ո լո գի ա կան օ րեն քից` հա սա
րա կու թյան զար գաց ման մեջ սո ցի ա լա կան 
ա ռա ջըն թա ցի չա փով։ 

Աս վա ծից կա րե լի է հիմ նա վոր ված եզ
րա կա ցու թյուն ա նել այն մա սին, որ մե թո
դա բա նու թյան նշա նա կու թյու նը ման կա վար
ժա կան հե տա զո տու թյու նում ներ կա յումս 
ան չափ ա ճել է [5, 106]։

«Մե թո դա բա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 
սեր տո րեն կապ ված է «գի տու թյան հի մունք
ներ» հաս կա ցու թյան հետ, ո րոնք նե րա ռում 
են.

• աշ խար հի հա տուկ գի տա կան պատ
կե րը, ո րը տվյալ գի տու թյուն է ներ
մու ծում ա ռար կայի ը նդ հան րաց ված 
ձևը նրա հա մա կար գա–կա ռուց ված
քային գլ խա վոր բնու թագ րե րում.

•  հե տա զո տու թյան գա ղա փար նե րը և 
նոր մե րը, ո րոնք ո րո շում են գի տա
կան ճա նա չո ղու թյան մե թո դի ը նդ
հան րաց ված սխե ման.

•  գի տու թյան փի լի սո փա յա կան հիմ քե
րը, ո րոնք հաս տա տում են աշ խար հի 
ըն դուն ված պատ կե րը, ի նչ պես նաև 
գի տու թյան ի դե ալ ներն ու նոր մե րը։

 Ման կա վար ժու թյան մե թո դա բա նու թյու նը 
Մ. Ա. Դա նի լո վի սահ ման մամբ գի տե լիք նե
րի հա մա կարգ է ման կա վար ժու թյան տե սու
թյան կա ռուց ված քի և հիմ քե րի, մո տեց ման 
սկզ բունք նե րի և գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
ե ղա նակ նե րի, զար գա ցող հա սա րա կու թյան 
պայ ման նե րում ման կա վար ժա կան ի րա կա
նու թյան ան վերջ փո փո խու թյուն նե րի ճշգ
րիտ ար տա ցոլ ման մա սին [1, 2]։

Վ. Զագ վյա զինս կին կար ծում է, որ մե թո
դա բա նու թյու նը բա ռա ցի մեկ նա բան մամբ 
նշա նա կում է ո ւս մունք ե լա կե տային դրույթ
նե րի կա ռուց ված քի, գոր ծա ռույթ նե րի և հե
տա զո տու թյան մե թոդ նե րի ու ի րա կա նու թյան 
փո խա կերպ ման մա սին [3]։ Այ նու հետև Վ. 
Զագ վյա զինս կին ճշ տում է. «Ման կա վար ժու
թյան մե թո դա բա նու թյու նը ո ւս մունք է ման
կա վար ժա կան գի տե լի քի և վեր ջի նիս ձեռք
բեր ման ման կա վար ժա կան ճա նա չո ղու թյան 
պրո ցե սի մա սին»։ Ը ստ այս սահ ման ման` 
հե ղի նա կը խո սում է ման կա վար ժու թյան մե
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թո դա բա նու թյան ե րեք բա ղադ րիչ նե րի մա
սին` ո ւս մունք ման կա վար ժա կան գի տե լի քի 
գոր ծա ռույթ նե րի և կա ռուց ված քի մա սին, 
ո ւս մունք ե լա կե տային, վճ ռո րոշ, հիմ նա րար, 
փի լի սո փա յա կան, ը նդ հա նուր–գի տա կան և 
ման կա վար ժա կան դրույթ նե րի մա սին, ո ւս
մունք ման կա վար ժա կան ճա նա չո ղու թյան 
մե թոդ նե րին մա սին։ 

Ըստ ման կա վար ժու թյան մե թո դա բա
նու թյան հայտ նի մաս նա գետ Վ. Կրաևս կու` 
հաս կա ցու թյուն նե րի մեջ «մե թո դա բա նու
թյու նը» հան դես է գա լիս որ պես ա մե նաա նո
րո շը, բազ ման շա նա կը և վի ճե լին [4]։ Ա նո
րո շու թյու նը սկս վում է մե թո դա բա նու թյան 
սահ մա նու մից, ո րը ել նում է ոչ այն քան կր
թու թյան և այն ու սում նա սի րող գի տու թյան 
ի րա կան պա հանջ նե րից և զար գաց ման մի
տում նե րից, որ քան ը նդ հա նուր փի լի սո փա
յա կան հիմ նա վո րու մից, ո րը, ը ստ հե ղի նա
կի, մի ան շա նակ ը մբռ նում չի տա լիս։

 Գո յու թյուն ու նե ցող տե սու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վ. Կրաևս կին 
ա ռա ջար կում է հետ ևյալ սահ մա նու մը` ման
կա վար ժու թյան մե թո դա բա նու թյու նը գի տե
լիք նե րի հա մա կարգ է ման կա վար ժու թյան 
տե սու թյան հիմ քե րի և կա ռուց ված քի, ման
կա վար ժա կան ի րա կա նու թյունն ար տա ցո
լող գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման մո տե ցում նե
րի և ձևե րի, սկզ բունք նե րի մա սին, ի նչ պես 
նաև գոր ծու նե ու թյան հա մա կարգ է, ո րը հե
տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ծրագ րե րի, 
տրա մա բա նու թյան և մե թոդ նե րի, ի նչ պես 
նաև ո րա կի գնա հատ ման հիմքն է:

 Ման կա վար ժու թյան մե թո դա բա նու թյան 
ա ռար կան հան դես է գա լիս որ պես փո խա
դարձ կապ ման կա վար ժա կան ի րո ղու թյան 
և ման կա վար ժա կան գի տու թյու նում նրա 
ար տա ցոլ ման միջև [4]։ Հա մե մա տե լով բնա
կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի մե թո
դա բա նա կան հա րա ցույց նե րը` ան հրա ժեշտ 
է ցույց տալ նրանց նմա նու թյուն ներն ու տար
բե րու թյուն նե րը։ Է ա կան տար բե րու թյու նը 
ար ժա նա հա վա տու թյան հիմ քե րի մեջ է։ Ե թե 
բնա գի տա կան գի տե լիք նե րի հա մար ար ժա
նա հա վա տու թյան խն դի րը խիստ կար ևոր է, 
քա նի որ այն նա խա տես ված է գործ նա կան 
կի րա ռու թյան հա մար, և սխալ նե րը կա րող 

են հան գեց նել ա նուղ ղե լի հետ ևանք նե րի, 
ա պա հու մա նի տար ո լոր տում կա րե լի է օ գտ
վել փաս տե րից, ո րոնց ար ժա նա հա վա տու
թյու նը չի հաս տատ ված կամ ոչ բա վա րար 
չա փով է հիմ նա վոր ված [1, 226]։

 Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րում ար ժա
նա հա վա տու թյունն ու նի իր հա տուկ հիմ
քե րը. կա րե լի է օ գտ վել վար կած նե րից` 
որ պես ար ժա նա հա վատ կամ հա մե մա տա
բար ստուգ ված տե սու թյուն նե րից, քա նի որ 
հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը կապ ված են 
«հա վա նա կան» հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
հետ։ Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րում գլ
խա վորն այն տեքս տե րի հե տա զո տումն է, 
ո րոն ցում ար տա հայտ ված է մար դու նե րաշ
խար հը։ 

Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան 
մի ջա ռար կա յա կան դիր քը ո րո շում է խնդ րի 
հե տա զոտ ման և պար զա բան ման հիմ նա
րար մո տե ցում նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը և ին տեգ րալ բնույ թը, ի նչ պես նաև մշակ
վող գործ նա կան հանձ նա րա րա կան նե րի 
գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րի ձևա վո րու մը։ 

Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյունն 
իր` այս պես կոչ ված «ի րա վա բա նա կան 
մա սում» ել նում է ի րա վա կան ի րո ղու թյու
նից (ի րա վա կան պե տու թյան կա ռուց ման 
խն դիր ներ, գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա
կան դրույթ ներ, ի րա վա կար գի, օ րի նա
կա նու թյան, նպա տակ նե րի, խն դիր նե րի, 
հիմ նախն դիր նե րի վի ճա կը և դրանց կա
տա րե լա գոր ծու մը, ի րա վա պահ պան գոր ծու
նե ու թյան նոր մա տի վային ի րա վա կան հիմ
քեր, կազ մա կեր պա–ի րա վա կան լու ծում ներ 
և այլն), ի սկ «ման կա վար ժա կան մա սում» 
մո տե նում է դրան գի տա ման կա վար ժա կան 
դիր քե րից, խո րա նում է ման կա վար ժա կան 
ի րո ղու թյուն նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի 
մեջ` ման կա վար ժա կան փաս տեր, օ րի նա
չա փու թյուն ներ և մե խա նիզմ ներ, ը նդ ո րում` 
ղե կա վար վե լով ը նդ հա նուր ման կա վար ժու
թյան գի տա կան նվա ճում նե րով և հար մար
վե լով դրանց նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին։ Ար դյուն քում` 
իր գլ խա վոր բնու թագ րիչ նե րում այն հան դես 
է գա լիս որ պես ման կա վար ժա կան գի տու
թյուն, ման կա վար ժու թյան գի տա ճյուղ, այլ 
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ոչ թե «ման կա վար ժաց ված ի րա վա գի տու
թյուն» [2, 223]։

 Մե թո դա բա նո րեն կար ևոր է նաև ի րա
վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան մո տե ցու
մը «ման կա վար ժա կան մա սի» մեկ նա բան
մա նը։ Այս կա պակ ցու թյամբ ա ռաջ է գա լիս 
նրա` ը նդ հա նուր ման կա վար ժու թյան հետ 
հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը։ Տե սա կան կա
ռուց վածք նե րում այն չի կա րող և չպետք 
է լի նի որ պես ի րա վուն քի ո լոր տի ման կա
վար ժա կան ը նդ հա նուր դրույթ նե րի հա վել
ված։ Բա ցի այդ` դա կլի ներ և գի տա կան 
կո պիտ սխալ, քա նի որ ի րա վա բա նա կան 
ման կա վար ժու թյան կող մից հե տա զոտ վող 
ի րո ղու թյուն նե րը յու րա հա տուկ են ոչ մի այն 
ի րա վա բա նա կան, այլև ման կա վար ժա կան 
տե սան կյու նից։ Սխալ կլի ներ նաև ը նդ
հան րա պես հեր քել այն դա տո ղու թյուն նե
րի ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյու նը, ո րոնք 
կա ռուց ված են ի րա վա բա նա կան նյու թե
րի հի ման վրա և նե րա ռում են ը նդ հա նուր 
ման կա վար ժա կան մեկ նա բա նում ներ։ Ո ւս
տի ի րա վա ման կա վար ժա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի յու րա հատ
կու թյուն նե րը, դրանց ա ռանձ նա հա տուկ 
գի տա կան և գործ նա կան ար ժեք ներն ա ռա
ջա նում են մի այն այն դեպ քում, ե րբ ա ռանձ
նա հատ կու թյու նը բա ցա հայտ վում է ման կա
վար ժա կան այն ի րա կա նու թյան մեջ, ո րը 
նե րառ ված է ի րա վուն քի ո լոր տում։ Դա գի
տա կան պատ վախնդ րու թյուն չէ, այլ ի մա ցա
բա նա կան, մե թո դա բա նա կան և տե սա կան 
ան հրա ժեշ տու թյուն, նաև` հա տուկ գի տե լիք
նե րում հա տուկ ի րա վա բա նա կան ի րո ղու
թյան ար տա ցոլ ման գործ նա կան նպա տա
կա հար մա րու թյուն։ 

Այս ա մե նը բնավ չի նվա զեց նում ը նդ հա
նուր ման կա վար ժա կան հի մունք նե րի դե րը՝ 
հան դի սա նա լով ի րա վա բա նա կան ման կա
վար ժու թյան կա ռուց ման հիմ քը, նրա գա ղա
փար նե րի ար մատ նե րը։ Ա ռանց ը նդ հա նուր 
ման կա վար ժու թյան դրույթ նե րի կի րառ ման 
չէր կա րող լի նել նաև ի րա վա բա նա կա նը։ 
Նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը հա մա պա
տաս խա նում են փի լի սո փա յա կան ը նդ հա
նու րի և մաս նա վո րի կա տե գո րի ա նե րին. 
մաս նա վո րում միշտ առ կա է ը նդ հա նու րը, 

բայց մաս նա վորն ը նդ հա նու րով չի սահ մա
նա փակ վում։

 Ներ կա յաց նենք ի րա վա բա նա կան ման
կա վար ժու թյան մե թո դա բա նու թյան ը նդ հա
նուր–ման կա վար ժա կան հիմ քե րը։ Ար դեն 
նշ վեց, որ ա ռանձ նաց վում են գի տա կան հե
տա զո տու թյան և գի տե լի քի մե թո դա բա նու
թյան չորս մա կար դակ` փի լի սո փա յա կան, 
ը նդ հա նուր–գի տա կան, կոնկ րետ–գի տա
կան (մաս նա վոր), տեխ նո լո գի ա կան (մե
թոդ ներ և մե թո դի կա)։ Դրանք առ կա են նաև 
ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյու նում։

 Ման կա վար ժա կան գի տու թյան մե թո դա
բա նու թյու նը գի տա կան հիմ նա կան դրույթ
նե րի ամ բող ջու թյուն է, ո րը մի ա վո րում է 
ման կա վար ժա կան ի րո ղու թյան ճա նաչ ման 
փոր ձի ար դյունք նե րը և գլ խա վոր եզ րա հան
գում նե րը։ Ը նդ հա նուր մե թո դա բա նու թյան 
նկատ մամբ լի նե լով մաս նա վոր և մարմ նա
վո րե լով նրա գլ խա վոր դրույթ նե րը` այն հա
մար վում է ի րա վա բա նա կան ման կա վար
ժու թյան հիմ քը, ո րը նրա հա մե մա տու թյամբ 
հա մար վում է մաս նա վոր։ 

Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան մե
թո դա բա նու թյան բուն է ու թյու նը ար տա հայտ
վում է ման կա վար ժա կան գի տու թյան ը նդ
հա նուր մե թո դա բա նա կան սկզ բունք նե րում, 
հե տա զո տու թյան հիմ նա կան ե լա կե տային 
դրույթ նե րում և ման կա վար ժա կան ի րա կա
նու թյան եր ևույթ նե րի գնա հատ ման մեջ։

Դ րան ցից կար ևոր նե րը հետ ևյալ ներն են.
1. օբյեկ տի վու թյան սկզ բուն քը,
2. դե տեր մի նիզ մի սկզ բուն քը (պատ ճա

ռայ նու թյուն, դիպ վա ծա կա նու թյուն),
3. փոխ կա պակց ման և փոխ գոր ծու նե ու

թյան սկզ բուն քը,
4. հա մա կարգ վա ծու թյան սկզ բուն քը,
5. զար գաց ման սկզ բուն քը։ 
Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան 

մաս նա վոր մե թո դա բա նու թյու նը հա մա պա
տաս խա նում է այն օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ
տու թյա նը, ո րը պետք է հաշ վի առ նի հե
տա զոտ վող ման կա վար ժա կան փաս տե րի, 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի և մե խա նիզմ նե րի 
ո րա կա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք 
բնո րոշ են ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու
թյան հե տա զո տու թյան ա ռար կային։
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 Հիմ նա կան և յու րա հա տուկ ի րա վա բա
նա–ման կա վար ժա կան օ րի նա չա փու թյուն
նե րը և դրանց ամ բող ջու թյունն ի րենց ար
տա ցո լումն են գտ նում ի րա վա բա նա կան 
ման կա վար ժու թյան հա տուկ գի տա կան սկզ
բունք նե րում։

1. Ման կա վար ժա կան ա ռար կա յա կա
նու թյան սկզ բուն քը սահ մա նում է օ րի նա կա նու
թյան և ի րա վա կար գի խն դիր նե րի ամ րապնդ
ման գոր ծըն թա ցում նպա տա կաուղղ ված 
ման կա վար ժա կան եր ևույթ նե րի հե տա զոտ
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։

2. Ի րա վա բա նա–ման կա վար ժա կան 
յու րա հատ կու թյան սկզ բունք։ Ի րա վուն քի ո լոր
տում՝ մաս նա գի տա կան կր թու թյան մեջ, ի րա
վա պահ պան մար մին նե րի ան ձնա կազ մի գոր
ծու նե ու թյու նում դրս ևոր վում են բազ մա թիվ 
ը նդ հա նուր–ման կա վար ժա կան օ րի նա չա
փու թյուն ներ։ Բա ցա հայ տել նրանց գոր ծո ղու
թյուն նե րը ի րա վուն քի ո լոր տում` նշա նա կում է 
դառ նալ հու սա լի տե սա կան և մե թո դա բա նա
կան հե նա րան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ ի րա վուն քի 
ո լոր տում այդ պի սի օ րի նա չա փու թյուն ներ մա
քուր տես քով բա ցա հայ տել հա զիվ թե հնա րա
վոր է. դրանք այս պես թե այն պես փոխ վում են 
ի րա վա կան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո։

3. Դաս տի ա րա կու թյան, կր թու թյան, 
ու սուց ման, զար գաց ման, գոր ծու նե ու թյան, 
կեն սաձ ևի և ի րա վա բա նո րեն զգա լի վար
քագ ծի, մար դու գոր ծո ղու թյուն նե րի մի
աս նա կա նու թյան սկզ բունք։ Ի րա վա բա
նա–ման կա վար ժա կան դրս ևո րում նե րում, 
փո փո խու թյուն նե րում, կա տա րե լա գործ ման 
մեջ այն բնու թագր վում է ամ բող ջա պես, 
սերտ կա պի մեջ ար տա հայտ վում են ա ռա
վել է ա կան ման կա վար ժա կան կախ վա ծու
թյուն նե րը և ազ դե ցու թյուն նե րը, ո րոնք բա
ցա հայտ վում են կյան քի ըն թաց քում, նաև 
մարդ կանց և քա ղա քա ցի նե րի վար քագ ծում 
և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նում։

4. Ի րա վա բա նա–ման կա վար ժա կան 
հիմ նախն դիր նե րի և դրանց լուծ ման մեջ 
ա ռանձ նա հա տու կի և ոչ ա ռանձ նա հա տու
կի, է ա կա նի և միջ նոր դա վոր վա ծի մի աս նու
թյան սկզ բունք։

5. Ար դի ա կա նու թյան սկզ բուն քը 

(պատ մա կա նու թյուն) կողմ նո րո շում է դե
պի տվյալ ժա մա նա կում ի րա պես գո յու թյուն 
ու նե ցող ի րա վա բա նա–ման կա վար ժա կան 
եր ևույթ նե րի, նրանց կախ վա ծու թյան, փո
փո խու թյուն նե րի մի տում նե րի ու սում նա սի
րու թյուն։

6. Մար դա սի րա կան, ժո ղովր դա վա
րու թյան և օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քը 
պայ մա նա վոր ված է կա ռու ցո ղա կան խն
դիր նե րով, ցան կա լի ա պա գայի գծե րով և իր 
դարն ապ րած, հա կա սա կան ի րա կա նու թյան 
հաղ թա հար մամբ։ Բո լոր ման կա վար ժա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րը տար վում են կա
ռու ցո ղա կան ձևով, ե թե նրանց ա ռար կան 
ճա նաչ վում և գնա հատ վում է այս տե սան
կյու նից, ի սկ ման կա վար ժա կան կա տա րե լա
գործ ված մո տե ցում նե րի մշա կումն ո ւղղ ված 
է ի րա վա կան ո լոր տի ամ րապնդ մա նը։

7. Կա ռու ցո ղա կան սկզ բուն քը նա
խազ գու շաց նում է, որ հե տա զո տու թյուն նե
րը չփո խա րին վեն փաս տե րի ամ րագր մամբ 
և նկա րագր մամբ. սո վո րեց նում է ո րո նել և 
փոր ձա գի տո րեն ստու գել ի րա վա բա նա–
ման կա վար ժա կան ի րա կա նու թյան, տար բեր 
կա ռույց նե րի, հիմ նարկ նե րի, կազ մա կեր
պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան, քա ղա քա ցի
նե րի վար քագ ծի և աշ խա տա կից նե րի գոր
ծու նե ու թյան կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը։ 

Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան 
ու ժը, նրա հե ղի նա կու թյան ու նշա նա կու
թյան ա ճի նե րու նա կու թյու նը կապ ված է 
պրակ տի կայի կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե
րի մշակ ման և գի տա կան ա վան դույթ նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ։ Հիմ նախն դիր
նե րի տե սա կան լու ծում նե րը պետք է լրաց
վեն ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
գի տա կան մշա կում նե րով։ 

Այս պի սով` ման կա վար ժու թյու նում մե
թո դա բա նու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես 
ո ւս մունք ման կա վար ժա կան ի րո ղու թյան 
սկզ բունք նե րի, ձևե րի, ճա նաչ ման և վե րա
փոխ ման ըն թա ցա կար գե րի մա սին։ Ի րա վա
բա նա կան ման կա վար ժու թյան մեջ մի ջա
ռար կա յա կան դրույթ նե րը ո րո շում են նրա 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և խն դիր նե րի 
հե տա զո տա կան մո տե ցում նե րի մի աս նա
կան բնույ թը։
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
В. БРУТЯН 

Статья посвящена методологическим особенностям юридической педагогики. 
Рассматриваются различные определения понятий «методология» и «педагогическая 
методология». Отмечается, что междисциплинарное положение юридический педагогики 
определяет специфику и интегральный характер ее основополагающих подходов к 
исследованию. Представляются общепедаго¬гические основы методологии и специальные 
научные принципы юридической педагогики.

METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF JURIDICAL PEDAGOGY
V. BRUTYAN

The article is devoted to the methodological peculiarities of juridical pedagogy. It is viewed 
the different characteristics of notions of “methodology and pedagogical methodology”. The inter
disciplinary nature of juridical pedagogy is noted and characterizes specific and integral nature 
of their basic approaches towards researches. It is presented the general pedagogical bases of 
juridical pedagogy and special scientific principles. 
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ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻ ԴԱ ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ 
 ՆԱ ՏԱԼՅԱ ՊՌՈՇՅԱՆ

 ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ՁԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ 
ԴՊ ՐՈ ՑԻՑ ԲՈՒՀ Ա ՆՑ ՄԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻՆ

 Աշ խա տան քում ներ կա յաց ված է դպ րո ցի
ցից բուհ ան ցման ճա նա պար հին մաս նա գի
տա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ դպ րոց նե րի կար
ևո րու թյու նը: Վաղ պա տա նե կան հա սա կում 
սո վո րող նե րի հա մար ար ժեք նե րը դի տարկ
վում են հու զա կան, չգի տակց ված և հիմ նա
կա նում մատ չե լի ու թյան մա կար դա կով: Ցույց 
է տր վել, որ մաս նա գի տա կան դպ րո ցի և 
բու հի սո վո րող նե րի կող մից ար ժեք նե րի գի
տակց ման բնույ թը բա վա կա նա չափ լավ հա
մընկ նում է: Նշ ված հա մա ձայ նեց վա ծու թյունն 
էլ ան ձի զար գաց ման հիմքն է, ի սկ ան ձնային 
և մաս նա գի տա կան ի նք նո րոշ ման գոր ծըն
թա ցը ը նդ գր կում է ի նք նա գի տակց ման զար
գա ցու մը, ար ժե քային հա մա կար գի ձևա վո
րու մը և ա պա գայի տես լա կա նը:

Կր թու թյան ար դյունք նե րը կախ ված են այն 
հա րա ցույ ցից, ո րի շր ջա նակ նե րում դի տարկ
վում է նրա գլ խա վոր նպա տակ նե րը, հետ
ևա բար հո գե բա նու թյու նում և ման կա վար
ժու թյու նում ան հրա ժեշտ է մշա կել կր թու թյան 
գոր ծու նե ու թյան այն պի սի հա րա ցույց, ո րի 
նպա տա կը սո վո րո ղի ան ձի զար գա ցումն է: 

Մարդ կու թյունն այ սօր կրում է մի շարք 
խոր տրանս ֆոր մա ցի ա ներ, ո րոնք լրիվ փո
խում են քա ղա քակր թու թյան նկա րա գի րը, 
ին չը կապ ված է շար ժուն ան ցու մով ին դուստ
րի ալ հա սա րա կու թյու նից տե ղե կատ վա
կան հա սա րա կու թյան, ո րում գի տե լիք նե րի 
ստեղծ ման ու տա րած ման գոր ծըն թաց նե րը 
դառ նում են ա ռանց քային: Այդ գոր ծըն թաց
նե րը մեծ չա փով հեն ված են կր թա կան հա
մա կար գի զար գաց ման վրա: 

Ժա մա նա կա կից մար դուն այժմ բա վա
րար չեն մի այն ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե
րը, նրանց ան հրա ժեշտ են նաև մե տաա ռար
կա յա կան գի տե լիք ներ և ու նա կու թյուն ներ: 

Մար դը, ով օ ժտ ված է ի րա կա նաց նե լու բարդ 
ը մբռ նո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, պետք է 
կա րո ղա նա պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե
րին. «Ի՞նչ եմ ես ու զում», «Ի՞նչ եմ ես կա րող», 
«Ո՞վ եմ ես»: 

Պա տա նե կան տա րի քում ձևա վոր վում է 
ո րո շա կի ար ժե քային հա մա կարգ, ո րի հի ման 
վրա ա վագ դպ րո ցի պա տա նի նե րը սկ սում են 
այս կամ այն չա փով գնա հա տել ի րենց կյան
քի հե ռան կար նե րը: Այդ ար ժե քային հա մա
կար գից է կախ ված, թե ի նչ մի ջոց ներ պետք 
է ը նտր վեն՝ ը նդ հա նուր և մաս նա վոր նպա
տակ նե րին հաս նե լու հա մար, ո րոնք ձևա վոր
վում ե ն՝ ը ստ նրանց հե տա գա ու սու ցու մը բու
հում շա րու նա կե լու հնա րա վո րու թյան: Ա վագ 
դպ րո ցում ու սուց ման դր դա պատ ճառ նե րը 
պայ մա նա վոր ված են կյան քի հա մար սո վո
րող նե րի ո ւր վագ ծած ծրագ րե րով և ի նք նո րոշ
ման հնա րա վո րու թյուն նե րով: Ա վագ դպ րո ցի 
10–12–րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի հետ 
հո գե բա նի և ման կա վար ժի աշ խա տան քը 
պետք է հիմ նա կա նում ո ւղղ ված լի նի սո վո րո
ղի ա պա գայի ծրագ րե րի մաս նա գի տա կան և 
ան ձնային կողմ նո րոշ մա նը: 

Պա տա նե կան ի նք նո րո շումն ան ձի ձևա
վոր ման կար ևոր փուլ է, ի սկ ի նք նո րոշ ման 
կար ևո րա գույն օ ղա կը կյան քի հե ռան կա րի 
ծրագ րումն է, ո րը են թադ րում է կողմ նո րո շում 
հա մա մարդ կային և մաս նա գի տա կան ար ժեք
նե րի հա մա կար գում, ի րա կան նպա տակ նե րի 
և դրանց հաս նե լու ճա նա պարհ նե րի ո ւր վագ
ծում: Ա նձ նային ի նք նա կողմ նո րո շու մը սե փա
կան կյան քի ու ղին գի տակ ցա բար և ի նք նու
րույն ը նտ րե լու գոր ծըն թաց է և ար դյունք: 

Անձ նային և մաս նա գի տա կան ի նք նո
րոշ ման գոր ծըն թացն ը նդ գր կում է ի նք
նա գի տակց ման զար գա ցու մը, ար ժե քային 
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հա մա կար գի և ա պա գայի տես լա կա նի ձևա
վո րու մը: Դրա հետ կապ ված՝ ՀՀ ա վագ դպ
րոց նե րում, այդ թվում նաև բժշ կա կան հա
մալ սա րա նին կից «Հե րա ցի» դպ րո ցում, ո րն 
ը նտ րել ե նք որ պես հե տա զո տու թյան բա զա, 
ան հրա ժեշտ է մշա կել «Ան ձի զար գա ցու մը և 
ա պա գայի հե ռան կար նե րը» ծրա գիր: 

Այդ ծրագ րին հա մա պա տաս խան պետք 
է փորձ նա կան հե տա զո տու թյուն կա տա րել 
9–11–րդ դա սա րան նե րի սո վո րող նե րի շր ջա
նում, գտ նել փո խա դարձ կապ հա մա կար գե

րի դր դա պատ ճա ռային զգա յա կան վե րա բեր
մուն քի և պա տա նի նե րի ի նք նա գի տակց ման 
ու ան ձի ո ւղ ղորդ վա ծու թյան միջև: Այդ նպա
տա կով դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի շր ջա նում 
կա տար վել է եր կու տե սա կի հար ցում: «Հե
րա ցի» դպ րո ցի քի մի ա բնա գի տա կան հոս
քի բո լոր ա շա կերտ նե րը ա ռա ջին հեր թին 
պա տաս խա նել են, թե ի րենք որ մաս նա գի
տու թյունն են ո րո շել ը նտ րել՝ ներ կա յաց նե լով 
նաև ա պա գա մաս նա գի տու թյան ը նտ րու
թյան դր դա պատ ճա ռը (մո տի վա ցի ան): 

Հար ցա թերթ 1
 Սի րե լի՛ ա շա կերտ, ո ՞ր մաս նա գի տու թյունն եք այս պա հին նա խընտ րում 
(ը նտ րու թյու նը նշե՛ք V նշա նով):

Մաս նա գի տու թյու նը Հաս տատ ո րո շել եմ Կաս կա ծում եմ Չեմ կողմ նո րոշ վել

8. Բ ժիշկ V

9. Դե ղա գետ V

10. Քի մի կոս

11. Կեն սա բան

12. Աշ խար հագ րա գետ

 Հարց ման են թարկ ված 128 ա շա կերտ նե րից 120–ը ը նտ րել են բժշ կի և դե ղա գե տի մաս
նա գի տու թյու նը:

 Հե տաքր քիր է ին «Հե րա ցի» դպ րո ցի քի մի ա բնա գի տա կան հոս քի 10–12–րդ դա սա րան
նե րի այն 120 ա շա կեր տի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ով քեր, որ պես ա պա գա մաս նա գի
տու թյուն, ա ռայժմ ը նտ րել են բժշ կու թյու նը:

 Հար ցա թերթ 2
 Սի րե լի՛ ա շա կերտ, հիմ նա վո րե՛ք Ձեր ա պա գա մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյու նը: 

№ Մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան շար ժա ռի թը Այո
(%)

Ոչ
(%)

Դժ վա րա նում եմ 
պա տաս խա նել (%)

1. Ծն վել եմ բժիշկ նե րի ըն տա նի քում և ման կուց շփ
վել եմ բժիշկ նե րի հետ: 42,5 57,5 –

2. Փոքր ժա մա նակ հի վան դա ցել եմ, սի րել եմ իմ 
բժշ կին և գնա ցել նրա ճա նա պար հով: 40 60 –

3. Կա տա րել եմ ծնող նե րիս ցան կու թյու նը: 60 30 10

4. Հետ ևել եմ ըն կե րոջս խորհր դին: 35 45 20

5. Հա մա րել եմ հե ռան կա րային մաս նա գի տու թյուն: 80 5 15

6. Հու մա նիս տա կան և հա սա րա կու թյան կող մից 
հարգ ված մաս նա գի տու թյուն է: 65 5 30

7. Պա տա հա կան ը նտ րու թյուն եմ կա տա րել: 10 90 –
Հարց ման ար դյունք ներն ամ փոփ ված են գծան կար 1–ո ւմ:
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Գ ծան կար 1. Հե րա ցի դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի մաս նա գի տու թյան  
ը նտ րու թյան շար ժա ռի թի վե րա բե րյալ հարց ման ար դյունք նե րը: 

Հե տաքր քիր էր նաև այն սո վո րող նե
րի կար ծիք նե րը, ով քեր ար դեն ը նտ րել են 
ի րենց մաս նա գի տու թյու նը և սո վո րում են 
Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան բժշ կա կան հա

մալ սա րա նի ա ռա ջին կուր սում: Ստորև ներ
կա յաց վում են բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
ա ռա ջին կուր սի 78 ու սա նող նե րի պա տաս
խան նե րը (գ ծան կար 2):

 Սի րե լի՛ ու սա նող, ո ՞րն է Ձեր մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյան (բ ժիշկ) դր դա պատ ճա ռը:

Հար ցեր Այո % Ոչ % Դժ վա րա նում եմ  
պա տաս խա նել, %

1 Ծն վել եմ բժիշկ նե րի ըն տա նի քում և ապ րել 
նրանց մի ջա վայ րում: 35 65

2 Փոքր ժա մա նակ հի վան դա ցել եմ, սի րել եմ իմ 
բժշ կին և գնա ցել նրա ճա նա պար հով: 35 65

3 Կա տա րել եմ ծնող նե րիս ցան կու թյու նը: 60 40
4 Հետ ևել եմ ըն կե րոջս խորհր դին: 35 40 25
5 Հա մա րել եմ հե ռան կա րային մաս նա գի տու թյուն: 80 5 15

6 Մար դա սի րա կան և հա սա րա կու թյան կող մից 
հարգ ված մաս նա գի տու թյուն է: 65 5 30

7 Պա տա հա կան ը նտ րու թյուն եմ կա տա րել: 10 80 10
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Գ ծան կար 2. Ե ՊԲՀ ա ռա ջին կուր սի ու սա նող նե րի մաս նա գի տու թյան  
ը նտ րու թյան շար ժա ռի թի վե րա բե րյալ հարց ման ար դյունք նե րը: 

Հարց ման ար դյունք նե րը (նկ. 1 և 2) մեր 
կար ծի քով գո հաց նող են, բա ցա ռու թյամբ 
եր րորդ հար ցի՝ կա տա րել եմ ծնող նե րիս 
ցան կու թյու նը: Զգա լի մե ծա մաս նու թյու նը 
(60 %) ծնող նե րի ցան կու թյամբ ը նտ րե լու է 
/ ը նտ րել է բժշ կի մաս նա գի տու թյու նը, ո րը 
ցան կա լի չէ: Հրա շա լի է այն փաս տը, որ բժշ
կի մաս նա գի տու թյուն ը նտ րած ե րի տա սար
դը այն հա մա րում է հե ռան կա րային (80 %) և 
հու մա նիս տա կան (65 %) մաս նա գի տու թյուն:

 Հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան 
գի տա կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու
թյուն նե րը հա վաս տում են, որ ար ժեք նե րի 
գի տակց ման բնույ թից է կախ ված ան ձի հե
տա գա զար գաց ման ո ւղ ղու թյու նը [1].

Յու րա քան չյուր մարդ ու նի ներ քին պո
տեն ցի ալ՝ նա խատ րա մադր վա ծու թյուն ի նչ–
որ բա նի նկատ մամբ: Ե րբ ե րե խան ծն վում 
է, ա պա նա ան պայ ման որ ևէ ո ւղ ղորդ վա
ծու թյուն է ու նե նում, և յու րա քան չյուր մարդ 
պետք է գտ նի ու զար գաց նի ի րեն տր ված 
շնոր հը: Ի նք նաի րա ցու մը ոչ մի այն կյան քի 
ո րո շա կի ո լոր տում հա ջո ղու թյան հաս նելն 
է, այլև «լ րիվ» կյան քով ապ րե լու հնա րա վո
րու թյու նը: Այդ ա ռու մով շատ կար ևոր գոր
ծոն է մաս նա գի տու թյու նը, ո րի ը նտ րու թյա նը 

պետք է մո տե նալ հիմ նա վոր և ար դեն վաղ 
հա սա կում պետք է կազ մել դպ րո ցա կա նի 
զար գաց ման ու ղե գի ծը՝ ը ստ մաս նա գի տա
կան ո ւղ ղորդ վա ծու թյան: Այդ նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է կա տա րել սո վո րո ղի հո գե բա
նա կան վեր լու ծու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով բո
լոր ման րա մաս նե րը և նր բու թյուն նե րը:

 Ժա մա նա կա կից դպ րո ցում և բու հում դժ
վար է թե րագ նա հա տել մո տի վա ցի այի դե
րը։ Հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա ջո ղու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն ան ձի 
ի մա ցա կան ըն դու նա կու թյուն նե րից և հաս
տա տա կա մու թյու նից, այլև ու սում նա կան 
շար ժա ռիթ նե րի և նպա տակ նե րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից, օգ տա գործ վող մե
թոդ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նից։ 

Շար ժա ռի թային փո փո խա կան նե րը ու
սում նա կան ձեռք բե րում նե րի հու սա լի կան
խա տե սում ներ են ի նչ պես դպ րո ցում, այն պես 
էլ բու հում։ Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը բարդ, 
շար ժուն հա մա կարգ է, ո րն ը նդ գր կում է ներ
քին և ար տա քին շար ժա ռիթ նե րի հի ե րար
խի ան, սե փա կան նե րու ժի գնա հա տու մը, 
պատ կե րա ցում ներն ի րենց ձեռք բե րում նե րի 
վե րա բե րյալ և ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ծա
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գած դժ վա րու թյուն նե րին ու ան հա ջո ղու թյուն
նե րին ար ձա գան քե լու ե ղա նակ նե րը։

 Ներ քին շար ժա ռի թի նե րու ժին դի մելն ար
դյու նա վետ ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ի րա
կա նաց ման ա ռանց քային ռե սուրս է։ Ի նչ պես 
գրում է Պ. Յա.  Գալ պե րի նը, «Ա ռա ջի նը և գլ
խա վորն ու սուց ման մեջ ի մա ցա կան գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կեր պումն է, ա ռա վե լա պես 
սե փա կան ի մա ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
ամ րապն դու մը և զար գա ցու մը։ Եվ այդ պա
հան ջում է տա րա տե սակ շար ժա ռիթ նե րի բա
ցա ռում…» [2]։ 

Մո տի վա ցի ան հա մա կարգ ված կր թու
թյուն է, ո րն ա պա հո վում է ու սում նա կան 

գոր ծու նե ու թյան մղում նե րը, ո ւղղ վա ծու թյու
նը և կար գա վո րու մը։ 

Մաս նա գի տու թյան ը նտ րու թյու նը վաղ 
շր ջա նում սո վո րո ղի ա պա գա գոր ծու նե
ու թյան ո լոր տի ճիշտ ո րո շումն է, ո րը թույլ 
կտա նրան գի տակ ցա բար մո տե նալ խնդ
րին և խու սա փել ա պա գայի ան դար ձե լի 
սխալ նե րից:

 Մար դը ներ քին բա վա րար վա ծու թյուն է 
զգում մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ զբաղ ված է 
իր սի րած գոր ծով: Եվ որ պես զի ը նտ րեք Ձեզ 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն, այդ 
մա սին պետք է մտա ծեք Ձեր կյան քի ար շա
լույ սին:
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ НА ПУТИ ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ
Л. СААКЯН, Н. ПРОШЯН

В работе представлена важность профильных классов и школ в процессе перехода от 
школы к вузу. Показано, что характер осознания ценностей обучения со стороны учащихся, 
и профильных школ и вузов, достаточно хорошо совпадают. Указанная согласованность 
является основой развития личности.

DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY ON THE WAY FROM SCHOOL  
TO HIGHER EDUCATION INSTITUTION

L. SAHAKYAN, N. PROSHYAN

Inworkimportanceof profile classes and schools in the course of transition from school to 
higher education institution is provided. It is shown that nature of understanding of values of 
training from pupils, and profile schools and higher education institutions, rather well match. The 
specified coordination is a basis of development of the personality.
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ԺԱԿ ԼԻՆ ՄԻ ՆԱՍՅԱՆ

 ՄԻՋՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  

ՖՐԱՆ ՍԵ ՐԵ ՆԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
 Աշ խար հի զար գաց ման ար դի փու լին բնո

րոշ է ան նա խա դեպ մեծ հե տաքրք րու թյու նը 
լեզ վի և մշա կույ թի փո խազ դե ցու թյան հար ցե րի 
նկատ մամբ։ Գի տու թյունն այ սօր դար ձել է գի
տու թյուն մար դու, նրա լեզ վամ տա ծո ղու թյան, 
շր ջա պա տող աշ խար հի ու մարդ կանց հետ նրա 
փոխ հա րա բե րու թյան մա սին։ Մար դա կենտ րո
նու թյու նը՝ որ պես հե տա զո տու թյան սկզ բունք, 
ո րի է ու թյու նը մար դուն հա մընդ հա նուր ու շադ
րու թյան կենտ րո նում պա հելն է, հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս նո րո վի քն նե լու մար դուն և նրա 
գոր ծու նե ու թյունն ու սում նա սի րող գի տու թյուն
նե րում ա ռա ջա ցած հար ցերն ու խն դիր նե րը, 
բա ցա հայ տե լու դրանց հա մա կար գայ նու թյունն 
ու փոխ կա պակց վա ծու թյու նը։ 

Միտքն այն մա սին, որ տար բեր լե զու և 
մշա կույթ ու նե ցող մար դիկ տար բեր կերպ են 
ըն կա լում աշ խար հը, վա ղուց գաղտ նիք չէ և 
ա պա ցույ ցի կա րիք չու նի։ Մշա կույթն ար տա
ցոլ վում է մար դու գի տակ ցու թյան մեջ, նրա
նով է պայ մա նա վոր ված վեր ջի նիս հա ղոր
դակ ցա կան վար քը։ 

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում աշ խար
հի պատ կերն ան դառ նա լի ո րեն փոխ վել է։ 
Շատ սահ ման ներ են ան հե տա ցել՝ խթա նե լով 
զբո սաշր ջու թյունն ու ար տա գաղ թը, ո րոնց 
ար դյունքն էլ մշա կույթ նե րի ու լե զու նե րի այ
սօր վա խայ տաբ ղետ բազ մա զա նու թյունն է։ 
Այդ բազ մա զա նու թյամբ ը նդ գծ վում է ան ցած 
տա րի նե րի փոր ձա ռու թյան վրա հիմն ված 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցա կան ի րա զե
կու թյան ու սուց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ե րբ 
ա մե նուր մի ջազ գային տար բեր ձեռ նար կու
թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև 
հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի զար գաց ման ան
նա խա դեպ աճ է ար ձա նագր վում։ Հա ջո ղու
թյամբ հա ղոր դակց վե լու հմ տու թյունն ա վե լի 
ու ա վե լի պա հանջ ված է դառ նում ո ղջ աշ
խար հում։ 

Իս կա պես, լեզ վի և մշա կույ թի փոխ հա րա
բե րու թյան հար ցե րը խիստ ար դի ա կան են 
վեր ջին տա րի նե րին, ե րբ ա կն հայտ է դար
ձել, որ մշա կույթ նե րի չի մա ցու թյու նը կա րող է 
հան գեց նել տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյան ձա խող մա նը։ 
Այլ կերպ ա սած՝ հա ղոր դակ ցու թյան հա ջո ղու
թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա
վոր ված են ոչ մի այն տվյալ լեզ վի, այլև դրա նով 
խո սող ժո ղովր դի ազ գային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի, խոս քային և ոչ խոս քային վար
քի, սո ցի ալ–մ շա կու թային նոր մե րի, ազ գային 
քա ղա քա վա րա կան ձևե րի ի մա ցու թյամբ։ Ո ւս
տի, լե զու – էթ նոս – մշա կույթ ո ւղ ղու թյամբ կա
տար վող յու րա քան չյուր ու սում նա սի րու թյուն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոչ մի այն վեր հա
նե լու ազ գային գի տակ ցու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներն ու լեզ վա կան, խոս քային, 
հա ղոր դակ ցա կան տար բե րու թյուն նե րը, այլև 
գտ նե լու դրանց պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ
ման և հիմ նա վոր ման ու ղի նե րը։ 

Ըն դուն ված է ա սել, որ լե զուն հո գու հայե
լին է, ո րում ար տա ցոլ վում են ոչ մի այն մար
դուն շր ջա պա տող ի րա կան աշ խար հը, նրա 
ի րա կան կեն սա պայ ման նե րը, այլև տվյալ 
ազ գի հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նը, 
նրա աշ խար հըն կա լու մը, մտա ծո ղու թյու նը, 
ազ գային բնու թա գի րը, կեն սա կեր պը, ա վան
դույթ ներն ու սո վո րույթ նե րը, բա րո յա կա նու
թյունն ու հո գե բա նու թյու նը, կա յուն ար ժե հա
մա կար գը։

 Լե զուն մշա կույ թի կրողն ու փո խան ցողն է, 
այլ կերպ ա սած՝ նրա գան ձա րանն է, մթե րա
նո ցը։ Այն պահ պա նում է ազ գի մշա կու թային 
գան ձե րը բա ռա պա շա րում, քե րա կա նու թյան 
մեջ, ա ռած նե րում և ա սաց վածք նե րում, գե
ղար վես տա կան և գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ, գրա վոր և բա նա վոր խոս քում։

 Հատ կան շա կան է, որ լե զուն մշա կույ թի 
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հիմ նա կան բա ղադ րիչն է։ Այն նաև մշա կույթն 
ըն կա լե լու մի ջոց է, բա նա լի (1, 7)։ Ո ւս տի դա
սա վանդ ման հիմ նա կան ա ռար կան պետք է 
լի նի ոչ մի այն օ տար լեզ վի գործ նա կան յու րա
ցու մը, այլև միջմ շա կու թային փո խըմբռն ման 
զար գա ցու մը, տվյալ ժո ղովր դի մշա կույ թի 
ճիշտ ըն կալ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո
րու մը։ 

Ըստ Ժ. Նյո նե րի՝ «միջմ շա կու թային մո
տե ցու մը նպա տակ ու նի լե զուն սո վո րո ղին 
մո տեց նել ոչ մի այն ու սու ցան վող լեզ վին, 
այլև միջմ շա կու թային փոր ձա ռու թյուն նե րին, 
կարծ րա տի պե րին, ի մաս տային կա ռույց նե
րին և այլն» (3, 22)։

 Միջմ շա կու թային ի րա զե կու թյան զար
գաց ման հիմ նա կան պայ ման ներն են ի նք
նավս տա հու թյու նը (հա վա տը սե փա կան 
ան ձի նկատ մամբ), զգաց մուն քայ նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ու րիշ նե րի վարքն ու մտա ծե լա
կեր պը հաս կա նա լու, սե փա կան տե սա կե տը 
փո խան ցե լու, հնա րա վո րինս ճկուն, հարգ
ված, խո րա թա փանց, պարզ ու հաս կա նա լի 
լի նե լու ու նա կու թյուն նե րը։ Հա ջող հա ղոր
դակց մա նը նպաս տող այս բո լոր ու նա կու
թյուն նե րը կա րե լի է կա նո նա վոր և նպա տա
կաուղղ ված կեր պով զար գաց նել։ 

Առ հա սա րակ, միջմ շա կու թային ի րա զե
կու թյու նը ցան կա ցած շփ ման ան հրա ժեշտ 
պայ մանն է, ո րում կար ևոր վում են ոչ մի այն 
զգաց մուն քայ նու թյու նը, ու րի շի տե սա կե տը, 
կեն սաձևն ու մտա ծե լա կեր պը ըն դու նե լու 
կա րո ղու թյու նը, այլև սե փա կան ար ժեք նե րը 
հաս կա նա լի ու ի րադ րու թյա նը հա մար ժեք 
ձևով փո խան ցե լու ու նա կու թյու նը։ Այս պի սով՝ 
միջմ շա կու թային ի րա զե կու թյան զար գա
ցու մը նպաս տում է ա զատ փո խըմբռն մա նը 
և հեշ տաց նում նա խան շած նպա տակ նե րի 
ի րա կա նա ցու մը։

 Հատ կան շա կան է, որ յու րա քան չյուր մարդ 
ու նի սե փա կան պատ մու թյուն, սե փա կան 
կյանք, հետ ևա բար և մշա կու թային պատ կա
նե լի ու թյուն, ո ւր ար տա ցոլ վում է նրա աշ խար
հագ րա կան, ազ գային, բա րո յա կան, կրո նա
կան, քա ղա քա կան, պատ մա կան մշա կույ թը։ 
Խոս քը տար բեր ե րկր նե րից, տար բեր սե ռե
րի, կրոն նե րի, ազ գային խմ բե րի պատ կա նող 
մարդ կանց մա սին է։ Նույ նիսկ միև նույն ըն

տա նի քում կա րող են տար բեր մշա կու թային 
ար ժեք ներ լի նել։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, օ տար լեզ վի դա
սա վանդ ման մեջ միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցա կան ի րա զե կու թյան կար ևո րու թյու նը 
կաս կած չի հա րու ցում, սա կայն մե զա նում 
վեր ջի նիս կա նո նա վոր ու հետ ևո ղա կան ու
սու ցում չի ի րա կա նաց վում, մինչ դեռ ա ռանց 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ի րա զե
կու թյան ու սա նող նե րը չեն կա րող հա ջո ղու
թյամբ ը նդ գրկ վել հա ղոր դակ ցու թյան գոր
ծըն թա ցում։

 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ու
սու ցու մը նպա տակ ու նի օգ նել սո վո րող նե
րին՝

1.  հաս կա նալ ու սու ցան վող լեզ վի մշա
կու թային հա մա տեքս տը,

2.  խու սա փել թյու րըմբռ նում նե րից,
3.  հա ջո ղու թյամբ հա ղոր դակց վել,
4.  ճիշտ օգ տա գոր ծել ու սու ցան վող լեզ

վի բա ռա պա շարն ու քե րա կա նու թյու նը,
5.  դյու րաց նել օ տար լեզ վի ու սու ցու մը,
6.  խույս տալ ո ւղ ևո րու թյան ըն թաց քում 

ար տա սահ մա նում ծա գող ան հար մար ի րադ
րու թյուն նե րից, 

7. ապ րել բազ մամ շա կույթ շր ջա պա
տում (2, 18)։ 

Այ սու հան դերձ, միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցու թյան ու սուց ման կար ևո րու թյունն 
օ տար լեզ վի, մաս նա վո րա պես ֆրան սե րե նի 
դա սե րին պայ մա նա վոր ված է հենց միջմ շա
կու թային հա ղոր դակ ցա կան ի րա զե կու թյան 
կար ևո րու թյամբ, քա նի որ քե րա կա նա կան 
ցան կա ցած սխալ կա րե լի է հեշ տու թյամբ 
հան դուր ժել, սա կայն մշա կույ թի չի մա ցու
թյու նից ծա գած որ ևէ թյու րըմբռ նում հեշ տու
թյամբ չի հարթ վում, և հե տա գա յում շփ ման 
բնա կան ըն թաց քը դժ վար է վե րա կանգ նել, 
քան զի հենց թյու րըմբռ նում ներն են հո գե բա
նա կան խիստ հար ված հասց նում մար դուն, և 
ո չ՝ ար տա սա նա կան թե րու թյուն նե րը կամ քե
րա կա նա կան սխալ նե րը։ 

Որ պես զի ու սա նող նե րը կա րո ղա նան հս
տակ պատ կե րա ցում ու նե նալ օ տար լեզ վա
կիր նե րի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի մա սին, դա սա խոս ներն օ գտ վում 
են մշա կու թային թե մա ներ ար ծար ծող գր քե
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րից ու ձեռ նարկ նե րից։ Նրանց նպա տակն է 
տեքս տային տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով ու
սա նող նե րին ցույց տալ, թե ի նչ պես է օ տա
րերկ րա ցին՝ ֆրան սա խո սը, ըն կա լում շր ջա
պա տող աշ խար հը։

 Ժա մա նա կա կից հե ղի նակ ներն ի րենց 
ձեռ նարկ նե րում զե տե ղում են այն պի սի 
տեքս տեր, ո րոնք թի րա խային լեզ վի ու լեզ
վա կիր նե րի մա սին ան հրա ժեշտ հա սա րա
կա կան և մշա կու թային տե ղե կատ վու թյուն են 
պա րու նա կում։ Բա ցի այդ, կա րե լի է օ գտ վել 
բնա գիր նյու թե րից (mate’riels authentiques), 
ո րոնք այ սօր լայն կի րա ռու թյուն ու նեն լեզ վի 
դա սա վանդ ման մե թո դի կա յում։ Դրանք են 
տար բեր տե սա նյու թե րը, հե ռուս տա տե սային 
հա ղոր դում նե րի ձայ նագ րու թյուն նե րը, մա
մու լից վերց ված զա նա զան հոդ ված ներն ու 
գո վազդ նե րը, ֆիլ մե րը և այլն։ Ա նժխ տե լի է, 
որ մշա կու թային շփու մը հեշ տաց նող լա վա
գույն մի ջոց ներն են ժա մա նա կա կից տեխ նո
լո գի ա նե րը, ո րոն ցում ան վե րա պա հո րեն մեծ 
է հա մա ցան ցի դե րը։ Այս պի սի մի ջոց նե րի կի
րա ռումն օ տար լեզ վի ու սու ցու մը մո տեց նում 
է հա ղոր դակ ցա կան բնա կան պայ ման նե րին, 
ին չը նպաս տում է ու սու ցան վող նյու թի յու
րաց ման ար դյու նա վե տու թյա նը։

 Մի այն թե մեր որ դեգ րած հիմ նա կան 
մո տե ցու մը պետք է լի նի այն, որ լե զուն սո
վո րող ներն ու կի րա ռող նե րը նախ և ա ռաջ 
դի տարկ վեն որ պես սե փա կան ու սում նա ռու
թյան գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից ներ։ 
Ո ւս տի օ տար լե զու նե րի ու սուց ման, հատ կա
պես բա նա վոր հա ղոր դակց ման կա րո ղու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար կար ևոր վում 
են ակ տիվ հա ղոր դակ ցու թյուն են թադ րող և 
ա պա հո վող ու սուց ման փոխ ներ գոր ծուն (ին
տե րակ տիվ) մե թոդ նե րը։ Այս պի սով՝ ու սուց
ման հիմ նա կան սկզ բունք ներ են ըն դուն վում 
սո վո րո ղի ակ տի վու թյու նը, ի նք նար տա հայտ
ման խրա խու սու մը, փո խազ դե ցու թյունն ու 
փո խու սու ցու մը, հե տա դարձ կա պը և այլն։ 
Ը նդ ո րում՝ շեշ տը դր վում է լեզ վի ու սուց ման 
հան րամ շա կու թային կող մի վրա, քա նի որ 
հա սա րա կա կան, ազ գային և մշա կու թային 
փոր ձի, ար ժեք նե րի փո խա նա կու մը մեկ ը նդ
հա նուր լեզ վով հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վերջ տա լու նա խա պա շա րում նե րին և ան

հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը։
 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 

ի րա զե կու թյան ու սուց ման ա ռա վե լու թյուն
նե րը բազ մա թիվ ե ն։ Դրանք չեն սահ մա նա
փակ վում կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րու
թյամբ։ Լ. Ա լեք սանդ րո վիչ–Պե դի շը դրանք 
դա սա կար գում է հետ ևյալ կերպ.

1. մ շա կու թային տար բե րու թյուն նե րի 
ըն դու նում և հան դուր ժում, հար գանք ու րի շի 
նկատ մամբ,

2.  հան դուր ժում և փո խըմբռ նում բո լոր 
բնա գա վառ նե րում, պայ քար կարծ րա տի պե
րի և նա խա պա շա րում նե րի դեմ,

3.  խա ղա ղու թյան հույս աշ խար հում՝ 
տար բեր ե րկր նե րի միջև խա ղաղ գո յակ ցու
թյան հա մար, 

4. ազ գա մի ջյան հա վա նա կան բա խում
նե րի շր ջան ցում,

5.  մի ջազ գային հա մե րաշ խու թյուն (ին
տեր նա ցի ո նա լիզմ), 

6. ու սա նող նե րի հա մար՝ բա ցա հայտ
ման փոր ձա ռու թյուն,

7.  բաց և հան դուր ժող հա սա րա կու
թյուն նե րի ստեղ ծում, ա ռանց նա խա պա շա
րում նե րի ե րի տա սար դու թյան դաս տի ա րա
կում, 

8. միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
ի րա զե կու թյան ը նդ գր կում գոր ծա րար օ տար 
լեզ վի և զբո սաշր ջու թյան դա սա վանդ ման ըն
թաց քում,

9.  սո վո րող նե րի ու սու ցա նում՝ ապ րել, 
աշ խա տել և ճամ փոր դել այլ ե րկր նե րում,

10.  դե պի բազ մամ շա կույթ հա մայնք 
տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րի զար գաց ման 
ըն դու նում, 

11. ա ռա վել հե տաքր քիր և զվար ճա լի 
դա սե րի կազ մա կեր պում, 

12. ու սա նող նե րի խթա նում (մո տի վա
ցում)՝ ա ռա ջար կե լով ի րա կան կյան քի տար
բեր գոր ծու նե ու թյուն ներ (2, 25)։ 

Օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
այս բա ղադ րիչ նե րի հաշ վի առ նե լը հմուտ 
դա սա խո սին թույլ կտա կոնկ րետ լու ծում
ներ ա ռա ջար կել ու սա նող նե րին՝ դրա նով 
ի սկ ա ռա վե լա գույնս հեշ տաց նե լով լեզ վի 
յու րա ցու մը։ Դրանք կօգ նեն սո վո րող նե րին 
խոր հել ու րի շի մշա կույ թի և մշա կու թային 
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ար ժեք նե րի մա սին, գի տակ ցել ար ժեք նե րի 
հա մա կար գում ե ղած մշա կու թային տար բե
րու թյուն նե րը, մշա կել զն նե լու, հե տա զո տե
լու, մեկ նա բա նե լու և քն նա դա տա կան մտ քեր 
ար տա հայ տե լու կա րո ղու թյուն ներ, զար գաց
նել հար գան քի, ապ րու մակ ցա կան զգա ցում 
այ լոց նկատ մամբ, և ա մե նա կար ևո րը՝ խու
սա փել միջմ շա կու թային թյու րըմբռ նում նե
րից, թե պետ ո մանց կար ծի քով եր բեմն ան
հնար է դրանք շր ջան ցել, հատ կա պես, ե րբ 

խոս քը ոչ մոտ, օ րի նակ, հայ կա կան և ֆրան
սի ա կան մշա կույթ նե րի մա սին է։ 

Ամ փո փենք. միջմ շա կու թային հա ղոր դակ
ցու թյան ի րա զե կու թյան ը նդ գր կումն օ տար 
լեզ վի դա սա վանդ ման մեջ նպաս տում է ու
սա նող նե րի լեզ վա կան և մշա կու թային ի րա
զե կու թյան զար գաց մա նը։ Սա կայն, ան հրա
ժեշտ է զգու շա նալ չա փա զան ցու մից։ Այն 
կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք ներ ու նե նալ՝ 
մե ծաց նե լով մշա կու թային բա ցե րը։

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1.  Լե զու նե րի ի մա ցու թյան / ի րա զե կու թյան հա մաեվ րո պա կան հա մա կարգ. ու սում նա ռու թյուն, 

դա սա վան դում, գնա հա տում, «Նորք» գրա տուն, Եր., 2005, 293 է ջ։
2. Aleksandrowicz–Pedich, L. et al. Opinions des enseignants d’anglais et de franջais sur la com

pռtence en communication interculturelle dans l’enseignement des langues. In I. Lոzոr (Ed). 
Intռgrer la compռtence en communication interculturelle dans la formation des enseignants. 
Kapfenberg։ Conseil de l’Europe, 2005, pp. 9–44.

3. Neuner, G., Les mondes socioculturels intermռdiaires dans l’enseignement et l’apprentissage 
des langues vivantes. In։ M. Byram. (Ed.) La compռtence interculturelle. Strasbourg։ Conseil de 
l’Europe, 2003, pp. 15–66.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 
УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Ж. МИНАСЯН

Данная статья посвящена развитию компетенции межкультурной коммуникации на 
уроках французского языка в вузе. В статье представлены цели, направленные на развитие 
межкультурной коммуникативной компетенции и преимущества ее внедрения в учебный 
процесс. 

PECULIARITIES OF TEACHING CROSS–CULTURAL AWARENESS  
DURING THE LESSONS OF FRENCH

ZH. MINASYAN

The given article is devoted to the development of intercultural awareness at higher education
al institution while teaching French. The article introduces the aims and basic particles of teaching 
intercultural awareness as well as the advantages of their involvement in the teaching process. 
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ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՉԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

«Ու զո՞ւմ ես գու շա կել, տես նել մի ժո
ղովրդի ա պա գան, նայի՛ր նրա ե րի տա
սար դու թյա նը: Մեր վա ղը, մեր ա պա գան 
կախ ված է մեր ներ կայից:  Վա ղը ազ գո
վին կհն ձենք այն, ի նչ որ սեր մա նում ե նք 
այ սօր»:

Գ. Նժ դեհ
 Հայ րե նա պաշ տա կան դաս տի ա րա կու

թյու նը յու րա հա տուկ է մեր ազ գին: Այդ դաս
տի ա րա կու թյան շնոր հիվ է , որ հայը դի մա
կայել է դա ժան փոր ձու թյուն նե րի և հա սել 
մինչ մեր օ րե րը: Մա տաղ սերն դի հայե ցի 
դաս տի ա րա կու թյու նը այս օ րե րին մեր գլ
խա վոր և ա ռաջ նային խն դի րը պետք է լի նի: 
Այդ դաս տի ա րա կու թյու նը ե րե խան պետք է 
ստա նա տա նը, ի սկ հե տո՝ դպ րո ցում: Մեր 
հայ րե նի քի ան կա խու թյան պահ պան ման, 
մեր վաղ վա օր վա կերտ ման հա մար մեր 
գերխն դի րը շա րու նա կե լու է մնալ դպ րո ցում 
հայե ցի դաս տի ա րա կու թյու նը:

21–րդ դա րը հա մար վում է կյան քի ա րա
գըն թաց փո փո խու թյուն նե րի, տե ղե կատ
վու թյուն նե րի ծա վա լի բազ մա պատկ ման, 
կր թու թյան նկատ մամբ հա սա րա կու թյան և 
պե տու թյան պա հանջ կո տու թյան մե ծաց ման, 
հան րակր թա կան գոր ծոն նե րի և մի ջա վայ րի 
ու ժե ղաց ման պայ ման նե րում «ինչ սո վո րեց
նել», «ինչ պես սո վո րեց նել» հար ցե րը խիստ 
հրա տապ են և դար ձել են պատ մա կան ան
հրա ժեշ տու թյուն: Հետ ևա բար՝

– Պատ մա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը չի 
կա րող չկա տար վել: Ե թե նոր զենք է հար կա
վոր, ան պատ ճառ ստեղծ վում է: 

– Կր թօ ջախ նե րում հին ու սուց ման մե
թոդ նե րից ոչ բո լորն են, որ դար ձել են ժա
մա նա կավ րեպ: Նոր ճա կա տա մար տում նոր 
ու սուց ման մե թոդ ներ են ան հրա ժեշտ:

Ո ւս տի ծն վե ցին այդ գա ղա փար նե րը՝ 
նո րոգ ու սքան չե լի: Սկզբ նա կան շր ջա նում 
շա տե րը մեծ վտանգ է ին տես նում և խոր 
հա կազ դե ցու թյուն: Սա կայն այ սօր այդ բա

րե փո խում նե րը որ քան բարդ են, նույն քան էլ 
ար դի և հրա տապ:

– Այ սօր դպ րո ցի գլ խա վոր ռազ մա վա
րա կան խն դի րը հա մա րե լով ազ գային՝ այն 
պետք է բարձ րաց նել ո րա կա կան նոր աս
տի ճա նի, ո րը կհա մա պա տաս խա նի 21–րդ 
դա րի բո լոր պա հանջ նե րին:

2016–2025 թթ. ու սում նա կան տա րի նե
րը պետք է հռ չա կել ո րա կի տա րի ներ, ո ւս տի 
այդ ու սում նա կան տա րի նե րի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի ցու ցա նիշ նե րը դպ րո ցի զար
գաց ման ծրագ րե րում ան հրա ժեշտ է դա սա
կար գել հետ ևյալ ձևով.

1) մատ չե լի ու թյուն
2) ար դյու նա վե տու թյուն
3) ո րակ
 Ծա նո թա նա լով Ե ԿՄ 3–րդ հա մա գու մա

րի գոր ծու նե ու թյա նը՝ տես նում ե նք, որ այն 
սկ սում է ար ձա գանք գտ նել հա սա րա կու
թյան մեջ, դպ րո ցա կան նե րի ու պա տա նի նե
րի շր ջա նում:

 Հայ րե նի քը հզոր է և ու ժեղ իր դպ րո
ցով: Դպ րո ցը ու ժեղ և հզոր է իր ու սուց ման 
և դաս տի ա րա կու թյան ճիշտ, ար դի ա կան 
մե թոդ նե րով: 2014 թ. սեպ տեմ բե րի 9–ին 
կր թու թյան նա խա րա րը, պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րը, Ե ԿՄ նա խա գահ գե նե րալ–լեյ
տե նանտ Մ. Գրի գո րյա նը կն քե ցին փո
խըմբռն ման հու շա գիր, ո րի նպա տակն էր 
խթա նել սո վո րող նե րի հոգ ևոր և հայ րե նա
սի րա կան դաս տի ա րա կու թյու նը:

2014–2015 թթ. ու սում նա կան տա րի նե
րի ըն թաց քում, հա մա ձայն փո խըմբռն ման 
հու շագ րի, հան րա պե տու թյան բո լոր դպ րոց
նե րում գոր ծում են «Պա տա նի ե րկ րա պահ» 
ա կումբ նե րը: Մա լա թի ա–Սե բաս տի ա վար
չա կան շր ջա նի Ե ԿՄ տա րած քային բա ժան
մուն քում «Պա տա նի ե րկ րա պահ» ա կում բի 
ար տադպ րո ցա կան պա րապ մունք նե րի սեր
ժան տա կան դա սըն թաց նե րի I փու լը սկս
վել է և ա վարտ վել է 06.12 – 27.12.2014 թ., 
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II փու լը սկս վել է և ա վարտ վել է 07.03 – 
26.04.2015 թ., III փու լը սկս վել է և ա վարտ
վել է 05.10 – 22.11.2015 թ.: IV փու լը սկս վել է 
12.12 – 29.02.2016 թ.: 

Այս դա սըն թաց նե րում ը նդ գրկ ված է ին 
վար չա կան շր ջա նի՝ ա վագ, հիմ նա կան և 
միջ նա կարգ դպ րոց նե րից 2 տղա և 2 աղ ջիկ՝ 
հա մա ձայն Ե ԿՄ վար չու թյան նա խա գա հի 
թիվ 02/91 հրա մա նի, 12–ից բարձր տա րի քի 
սո վո րող ներ:

«Պա տա նի ե րկ րա պահ» ա կում բի սեր
ժան տա կան դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցող 
ա շա կերտ նե րը մեծ ոգ ևո րու թյամբ է ին հա
ճա խում և այժմ էլ հա ճա խում են ար տադպ
րո ցա կան այդ պա րապ մունք նե րին: Այս 
ծրագ րին հա մա պա տաս խան՝ ա շա կերտ
նե րը ու սում նա սի րում և սո վո րում են «Շար
քային պատ րաս տու թյուն» ԱԻՆ դա սըն թաց. 
Հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյուն, 
Հայ ե կե ղե ցու պատ մու թյուն, ի րա վուն քի տե
սու թյուն, ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյուն, 
ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն, ռազ մա կան տե
ղագ րու թյուն, կրա կային պատ րաս տութ յուն:

– Հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու
թյան հա մա կարգ ված ծրա գի րը նե րա ռում է 
բազ մա թիվ թե մա ներ՝ հայ րե նիք, հայ րե նա
սի րու թյուն, մշա կույթ, ազ գային մշա կույթ, 
ար վեստ, հայոց լե զու, գիր–գ րա կա նու թյուն:

Այս ծրագ րով նա խա տես ված մի ջո ցա
ռում նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում մեծ դեր 
է վե րա պահ ված դպ րոց նե րի «Պա տա նի 
ե րկ րա պահ» ա կումբ նե րին, ո րոնք դպ րո ցի 
ան ձնա կազ մի, ՀՀ Պն և Ե ԿՄ ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ գոր ծակ ցու թյամբ պետք է ի րա
կա նաց նեն ա շա կերտ նե րի կա պը բա նա կի և 
Ար ցա խյան պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի 
հետ: Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի
ա րա կու թյու նը են թադ րում է նպա տա կաս
լաց աշ խա տանք՝ ո ւղղ ված հայոց բա նա կի 
նկատ մամբ սի րո և հար գան քի ձևա վոր մա
նը:

 Բա նա կը կոչ ված է ծա ռայե լու հա րա զատ 
ժո ղովր դին և հայոց ան կախ պե տա կա նու
թյա նը: Հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյան դա սա ժա մի ըն թաց քում դա սա
վանդ ման նոր մե թոդ նե րով աշ խա տան քը 
(բա ռա խա ղե րի մի ջո ցով) ա վե լի մատ չե լի ու 

ար դյու նա վետ է դարձ նում դա սապ րո ցե սը, 
ո րը հա մա պա տաս խան է ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րին: Փոր ձենք ներ կա յաց նել ե րկ
րա պահ և բա նակ բա ռե րի ի մաստ նե րը: 

– Ե րկ րա պահ հաս կա ցու թյու նը հայ
րե նի քի պաշտ պա նու թյան գոր ծին կա մա վոր 
մաս նա կից (ան դա մագր ված) ան ձանց խի
զա խու թյան, հայ րե նա սի րու թյան, ան ձնա զո
հու թյան վրա հիմն ված և պատ մա կա նո րեն 
ձևա վոր ված բա րո յա կան ար ժե հա մա կարգ 
է, ո րն ըն կած է՝ ՀՀ–ո ւմ պա տա նի նե րի և 
ե րի տա սար դու թյան ռազ մա հայ րե նա սի րա
կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ քում:

– «Բա նակ» հաս կա ցու թյու նը թվում 
է, թե որ ևէ կապ չու նի «բա նա կա նու թյուն» 
հաս կա ցու թյան հետ: Բա նա կա նու թյու նը 
կազմ ված է բան ար մա տից և ա կան վեր
ջա ծան ցից: Ամ բող ջա կան բա ռը նշա նա կում 
է (մ տա ծող), և սրա նից էլ ա ռա ջա ցել է բա
նա կա նու թյուն (նշ. է միտք, գի տակ ցու թյուն): 
Բայց ա րի ու տես, որ հայե րե նը մի գե ղե ցիկ 
լեզ վա խա ղով բա նա կը դարձ նում է բան+ակ 
շարժ վող միտք: Ա հա թե ին չու մեր բա նա կը 
մեր պատ մու թյան մեջ հա ճախ փո խա րին
վել է մեր բա նա կա նու թյամբ, մտ քով, հոգ
ևոր ար ժե հա մա կար գով: Ի սկ մեր բա նա կը 
մար տի դաշ տում միշտ հաղ թել է, ո րով հետև 
ա ռաջ նորդ վել է ոչ թե քա նա կով, այլ ռազ
մար վես տի ու ժով, բա նա կա նու թյամբ: 

Ե թե հայ ես, ու րեմն զին վոր ես, ան կախ 
նրա նից՝ սո՞ւր է ձեռ քիդ, խա՞չ, բա՞հ, թե՞ գրիչ: 

Իմ բա ցատ րու թյու նից հե տո լսա րա նում 
բո լոր դպ րոց նե րի սո վո րող նե րի կող մից 
տր վեց նաև տրա մա բա նա կան պա տաս
խան ներ՝ ե րկ րա պահ նշա նա կում է եր կի
րը պա հել, մեր բա նա կը մար տի դաշ տում 
միշտ հաղ թել է հային բնո րոշ հատ կա նիշ
նե րով՝ խե լա ցի ու թյամբ, մի աս նու թյամբ: Ն. 
Խա չատ րյա նի ան վան թ. 113 միջ նա կարգ 
դպ րո ցի 12–րդ «Ա» դա սա րա նում սո վո րող 
Ար շակ Այ վա զյա նի կող մից հն չեց հետ ևյալ 
մեջ բե րու մը «Կիպ մատ նե րով ա փը ա վե լի 
շատ ջուր է տա նում, քան բաց մատ նե րով»: 
Այս տե ղից՝ եզ րա կա ցու թյուն, որ հայոց բա
նա կի մար տու նա կու թյու նը ոչ մի այն խե լա
ցի ու թյան, այլ նաև մի աս նու թյան մեջ է: Այս 
եր կու սը պետք է լի նեն հա մա տեղ՝ բա նա կա
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շի նու թյան կազ մա վոր ման գոր ծում: Տե ղին է 
նշել, որ ա նու րա նա լի է Վազ գեն Սարգ սյա նի 
դե րը ազ գային բա նա կի ստեղծ ման գոր ծում: 
Նրա է ու թյան և խառն ված քի գլ խա վոր գծե
րից մե կը շի տա կու թյունն էր. մի հատ կա նիշ, 
որ լա վա գույնս դրս ևոր վեց բա նա կա շի նու
թյան ըն թաց քում:

Նրա մա սին կա րե լի է շատ բան խո սել և 
հի շել:

Այս տեղ տե ղին է հի շել Պա րույր Սևա կի 
«Վարք Մե ծաց» բա նաս տեղ ծու թյու նը.

Ո՜ւշ–ո ւշ են գա լիս, բայց ո ՛չ ու շա ցած,
Ծն վում են նրանք ճիշտ ժա մա նա կին: 
Եվ ժա մա նա կից ա ռաջ են ը նկ նում.
Դ րա հա մար էլ չեն նե րում նրանց (7, 

162–163):
 Վազ գեն Սարգ սյա նի կյան քի ա մե նան վի

րա կան գոր ծը բա նա կի կա ռու ցումն էր:
 Բա նա կի մեջ էր նա տես նում հայոց պե

տա կա նու թյան և հայ ժո ղովր դի վե րած
նունդն ու ա ռա ջըն թա ցը: «Բա նա կը ե րկ րի 
սիրտն է»,– սրանք նրա խոս քերն ե ն՝ իր կող
մից ա նա սե լի ջան քե րի և նվի րում նե րի շնոր
հիվ ար դեն ի սկ ստեղծ ված բա նա կի մա սին 
(1, 11):

– ՀՀ պե տա կան խորհր դա նիշ նե րի՝ 
ՀՀ դրո շի և զի նան շա նի, ի նչ պես նաև Ե ԿՄ 
դրո շի և զի նան շա նի բա ցատ րու թյան ժա մա
նակ սո վո րող նե րի կող մից հն չե ցին ևս տրա
մա բա նա կան պա տաս խան ներ: Ար տադպ
րո ցա կան դաս–սե մի նար նե րի ըն թաց քում, 
ե րբ գործ նա կա նո րեն ցու ցադր վե ցին ՀՀ 
զի նան շա նը և Ե ԿՄ–ի զի նան շա նը, ու հա
մե մա տա կան բնու թա գիր տար վեց եր կու զի
նան շան նե րի միջև, ա շա կերտ նե րի կող մից 
հն չեց հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյու նը. զի նան
շան նե րից 2–ո ւմ էլ կրկն վում է զո րեղ թռչ նի՝ 
ա րծ վի կեց ված քը մի այն մեկ տար բե րու
թյամբ, որ ՀՀ զի նան շա նում ա րծ վի թևե րը 
բաց ված չեն, ի սկ Ե ԿՄ զի նան շա նում այն 
բաց ված է: Հետ ևա պես կա րե լի է մտա ծել և 
տրա մա բա նել, որ մեր պե տու թյան թի կուն
քը, պաշտ պա նը Ե ԿՄ–ն է, բաց թևե րով ար
ծի վը պաշտ պա նում է փակ թևե րով ա րծ վին 
և ին չո՞ւ չէ, նաև ա ռյու ծին:

–  Հա մե մա տա կան բնու թա գիր տար
վեց նաև ՀՀ և Ե ԿՄ դրոշ նե րի միջև: Ե րե խա

նե րը կա րո ղա ցան շատ լավ ներ կա յաց նել՝ 
ՀՀ դրո շի ե ռա գույն լի նելն ի նչ է խորհր դան
շում, բայց ծա նոթ չլի նե լով Ե ԿՄ դրո շին (այն 
ցու ցադր վեց դա սի ժա մա նակ)՝ Ն. Սարգ սյա
նի կող մից տր վեց հետ ևյալ միտ քը.

ԵԿՄ–ի դրո շի գույ նը և տես քը պա տա
հա կան չեն ներ կա յաց ված: Այն ու նի մուգ 
կար միր գույն, ի սկ եզ րե րը ներ կա յաց ված է 
ոս կե գույն ծո պե րով, աջ ան կյու նում պատ
կեր ված է ե րկ րա պա հի զի նան շա նը: Մուգ 
կար մի րը խորհր դան շում է զար կե րա կային 
ա րյու նը, ո րը հան դի սա նում է օր գա նիզ
մում «կյան քի ա րյուն», ի սկ ոս կե գույն ծո
պե րը խորհր դա նիշ են ար ևի լույ սի հա վեր
ժու թյան: Այդ պա հին ար տադպ րո ցա կան 
պա րապ մուն քի դաս–սե մի նա րի ժա մա նակ 
սո վո րող նե րը մեջ բե րե ցին 2015 թ. ցե ղաս
պա նու թյան 100–րդ տա րե լի ցի խորհր դա նիշ 
ան մո ռուկ ծաղ կի գույ նե րի բա ցատ րու թյու
նը: Այս պի սով՝ հայ րե նա սի րա կան, հա մա
գոր ծակ ցային, ար տադպ րո ցա կան դաս–սե
մի նար նե րը ա ռա ջաց նում են մր ցակ ցու թյուն 
տար բեր դպ րոց նե րում գոր ծող «Պա տա նի 
ե րկ րա պահ» ա կումբ նե րում՝ սա նե րի մեջ նե
րար կե լով կար գա պա հու թյուն, ո ւս ման մեջ 
բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն: Սա նպաս տում է 
հայոց բա նա կի հա մար ար ժա նի զին վոր կր
թե լու և դաս տի ա րա կե լու գոր ծին:

«Պա տա նի ե րկ րա պահ» ա կում բի սո վո
րող նե րը ծա նո թա ցան Գա րե գին Նժ դե հի, 
Ա նդ րա նի կի, Վ. Սարգ սյա նի (վար չա պետ) և 
Ար ցա խի ա զա տա մար տում հե րո սա ցած ե րկ
րա պահ նե րի կյան քին և ան ցած փա ռա վոր 
ու ղուն: Հաս կա ցան, որ ար դի ա կան է Գա րե
գին Նժ դե հի ա սա ծը՝ «Սո՞ւ րը, թե՞ գրի չը: Թե՛ 
մե կը և թե՛ մյու սը ես սի րե ցի ու գոր ծա ծե ցի 
եր կուսն էլ: Սա կայն հայտն վե լով եր կընտ
րան քի ա ռջև՝ պի տի նա խընտ րե ի ա ռա ջի նը, 
քան զի լի նում են ժա մա նակ ներ, ե րբ գրի չը, 
խոս քը, ճշ մար տու թյունն ի րենց ճամ փան 
հաղ թե լու հա մար կա րիք են զգում սրի»:

 Շատ կար ևոր է, որ սո վո րող նե րը պատ
կե րա ցում կազ մեն հայոց բա նա կի կազ մա
վոր ման, նրա ան ցած մար տա կան ու ղու, 
ժա մա նա կա կից ձեռք բե րում նե րի, զին վա ծու
թյան, ռազ մա կան տեխ նի կայի և մար տա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան մա սին: Հա տուկ 
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պետք է նշել սպա րա պետ Վ. Սարգ սյա նի դե
րը բա նա կի կազ մա վոր ման գոր ծում և ա վան
դը՝ որ պես պաշտ պա նու թյան ա ռա ջին նա
խա րար: ՀՀ այ սօր վա պա տա նի նե րը նրանք 
են, ով քեր ծն վել են Ար ցա խյան հե րո սա մար
տից հե տո և ապ րում են ան կա յուն խա ղա ղու
թյան պայ ման նե րում: Այդ պատ ճա ռով նրանք 
հայոց բա նա կի փա ռա վոր ու ղու մա սին 
պետք է ի մա նան ոչ մի այն գր քե րից, կի նոն
կար նե րից, այլ նաև Ար ցա խյան պա տե րազ մի 
հե րոս նե րի ու մաս նա կից նե րի հետ ու նե ցած 
զրույց նե րից ու հան դի պում նե րից: Կար ևոր 
է, որ սո վո րող նե րի մեջ սեր ման վեն այն պի սի 
կար ևոր բա րո յա կան ար ժեք ներ, ի նչ պի սին 
են ան սահ ման սերն ու նվիր վա ծու թյու նը հայ
րե նի քին: Մա լա թի ա–Սե բաս տի ա վար չա կան 
շր ջա նի Ե ԿՄ տա րած քային բա ժան մուն քի 
նա խա գահ Վ. Զա տի կյա նի ա ջակ ցու թյամբ 
սեր ժան տա կան դա սըն թաց նե րի ամ փո փիչ 
քն նու թյուն նե րից հե տո կազ մա կեր պում ե նք 
է քս կուր սի ա Վ. Սարգ սյա նի տուն–թան գա
րան, որ տեղ ա շա կերտ նե րը ծա նո թա նում են 
Սպա րա պե տի կյան քի պատ մու թյա նը և աշ
խա տան քին: 

Ե րե խա նե րին ու սու ցան վեց.
– Վազ գե նը զին վոր էր ու ու սու ցիչ, զո

րա կան էր ու գա ղա փա րա խոս, Սպա րա պետ 
էր ու մա տե նա գիր: Եվ այն Վազ գե նը, որ պի
տի ու սուց չու թյուն ա ներ, կռ վեց, որ հայը կռ վել 
սո վո րի, որ պի տի քա րոզ չու թյուն ա ներ, պա
տե րազ մեց, որ հայ հող ա զա տագ րի, որ պի տի 
ստեղ ծա գոր ծեր, բա նակ կա ռու ցեց, որ հայը 
ա զա տագր ված հո ղը պաշտ պա նի: Եվ ե ղավ…

Թվում է, թե ու սու ցի չը, գա ղա փա րա խո
սը, մա տե նա գի րը ազ գի ճա կա տագ րա կան 
պա հին ստո րա դաս վեց զին վո րին, զո րա կա
նին, Սպա րա պե տին, ու Վազ գե նը, որ պի տի 
որ պես ու սու ցիչ, որ պես գա ղա փա րա խոս, 
որ պես մա տե նա գիր ստեղ ծա գոր ծեր, ա սաց. 
«Ա մե նա կա տա րյալ ստեղ ծա գոր ծու թյունն 
ա զա տագր ված հողն է, ո րի հա մար ա րյուն է 
թափ վել, կյան քեր են մա տաղ ար վել, մայ րեր 
են սև հա գել, զա վակ ներ են որ բա ցել, հարս
ներ են այ րի ա ցել»:

Դպ րո ցում և թե դպ րո ցից դուրս պար բե
րա բար կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րը 
նպա տակ ու նեն մա տաղ սերն դի մեջ սեր մա

նել հայ րե նա սի րա կան ո գին և դաս տի ա րա
կել հայ րե նի քին ար ժա նի զա վակ ներ:

 Հան րակր թա կան դպ րո ցում սո վո րող նե
րի կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն ազ գային–պե տա
կան տո նե րը, ո րոնց նշու մը պատ շաճ մա
կար դա կով վե րած վում են դաս տի ա րակ չա
կան մեծ ի րա դար ձութ յուն նե րի: Այս տո նե րի 
շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում 
հուն վա րի 28–ին նշ վող հայոց բա նա կի օ րը: 

Ա մա ռային ար ձա կուր դին մի խումբ ե րկ
րա պահ ա շա կերտ ներ ի րենց հան գիստն 
ան ցկաց րին Ա րա գած և Ե ԿՄ ճամ բար նե
րում: Այս գոր ծում մեծ է Մա լա թի ա–Սե բաս
տի ա վար չա կան շր ջա նի տ. /բ. ի նա խա գահ 
Վ. Զա տի կյա նի ան շա հախն դիր վե րա բեր
մուն քը, սե րը և հար գան քը ա կում բի սա նե րի 
նկատ մամբ:

Ն րա ներդ րում նե րի շնոր հիվ ճամ բար նե
րում կազ մա կերպ վում են մի շարք ռազ մա
հայ րե նա սի րա կան մի ջո ցա ռում ներ, որ տեղ 
ե րե խա նե րը պարգ ևատր վում են նվեր նե
րով և խրա խուս վում պատ վոգ րե րով: Նա
խա գա հի բարձր ար ժեք նե րի շնոր հիվ մեծ 
ոգ ևո րու թյուն է ա ռա ջա նում նաև ծնող նե րի 
շր ջա նում. նրանք մեզ հետ մի ա սին լայ նա
ծա վալ աշ խա տանք ներ են ծա վա լում ա շա
կերտ նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս
տի ա րա կու թյան բնա գա վա ռում՝ նշա նա բան 
դարձ նե լով «Ա ռողջ սե րունդ, ու ժեղ բա նակ, 
հզոր հայ րե նիք» կար գա խո սը: 

2015 թ. մար տի 5–ին Ե ռաբ լու րում, ապ
րի լի 24–ին Ծի ծեռ նա կա բեր դում, մայի սի 8–
ին դպ րո ցում, ո րը հա մար վում է ե րկ րա պա հի 
օ րը, մեր դպ րո ցի ե րկ րա պահ նե րը մեծ ոգ ևո
րու թյամբ մաս նակ ցե ցին հայ րե նա սի րա կան 
մի ջո ցա ռում նե րին: Հատ կա պես Ե ռաբ լու րը 
նոր սերն դի հա մար դառ նում է դե պի գա լիք 
ըն թա ցող ճա նա պար հը լու սա վո րող փա րոս: 
Ճա նա պարհ, ո րն ան ցնե լու հա մար Պա տա
նի ե րկ րա պահ նե րը եր դում են տա լիս՝ ե րկ
րա պահ նե րին, Ե ռաբ լու րում հանգ չող նա
հա տակ նե րին, ի րենց ծնող նե րին ու ո ղջ հայ 
ժո ղովր դին, որ տեր են ի րենց ե րկ րին:

 Ճամ բա րում ե րե խա նե րին ու սու ցան վեց 
նաև ե րկ րա պա հի մե նա խո սու թյու նը՝

Ծն վե ցի մի ե րկ րում, ո ւր դա րեր շա րու
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նակ խո սել են հաղ թա նակ նե րի մա սին և 
դա րեր շա րու նակ պարտ վել: Այն ժո ղո վուր
դը, որ ի նձ շունչ ու հո գի տվեց, զո րա վար ներ 
ծնող ժո ղո վուրդ էր: Ծնում էր զո րա վար ներ 
ու նվի րում այլ ժո ղո վուրդ նե րի: Այդ ժո ղո
վուրդ ներն էլ բա նակ ներ ծնող ժո ղո վուրդ
ներ է ին: Պարտ վող ժո ղովր դի ծնած զո րա
վար նե րը մեծ հաղ թա նակ ներ պարգ ևե ցին 
բա նակ ներ ծնող ժո ղո վուրդ նե րին: Գե որ գի 
Խան ա նու նով մի հայոր դի Հնդ կաս տանն 
ա զա տագ րեց ան գլի ա ցի գա ղու թա տե րե
րից և ա սաց՝ վայե լի՛ր քո ան կա խու թյու նը, 
իմ հն դի՛կ բա րե կամ: Մյու րատ ա նու նով մի 
հայոր դի մեծն Բո նա պար տի աջ ձեռ քը դար
ձավ և հանդգ նեց թա գա վո րել այլ ե րկ րում: 
Ծով չու նե ցող եր կի րը ծո վա կալ ներ պարգ
ևեց Ռու սաս տա նին: Թա գա վոր չու նե ցող 
եր կի րը թա գա վոր ներ պարգ ևեց Բյու զան դի
ային: Բռ նա դատ ված ե րկ րի ծնած զո րա վար
նե րը պատ մու թյուն է ին կեր տում աշ խար հի 
հա մար, ի սկ Ա նդ րա նիկ ա նու նով զո րա վա
րը, ո րը խեն թու թյուն ու նե ցավ զո րա վա րել 
իր ե րկ րում, մնաց մե նակ: Մնաց՝ ան բնակ: 
Ա նբ նակ Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նի հաղ թա
նակ ներն ըն դա մե նը հայ ժո ղովր դի ար ժա
նա պատ վու թյու նը փր կե լու հու սա հատ փոր
ձեր է ին: Տխուր է, բայց փաստ, որ ծն վե ցի 
Ա նդ րա նիկ Զո րա վա րի ող բեր գու թյու նից: 
Ես ե րկ րա պահ եմ: Իմ ա նու նը ես չեմ գնել 
պատ մու թյու նից, այն ես վաս տա կել եմ կյան
քով: Ես դափ նեպ սակ չեմ ու զում իմ ժո ղովր
դից: Ա մե նա գե ղե ցիկ դափ նեպ սա կը՝ հաղ
թա նա կը, ի նքս եմ պարգ ևել նրան: Ես ու զում 
եմ, որ պես զի իմ ժո ղո վուրդն ի նձ գնա հա տի 
ու հաս կա նա: Դա հենց ժո ղովր դին է պետք: 
Ես ու զում եմ քե րել «անբ նակ զո րա վար նե
րի եր կիր» ա նեծք–հայ հո յանքն իմ ժո ղովր դի 
ճա կա տագ րից: Ու զում եմ, որ բո լորս՝ ա ռևտ
րա կան, պոետ, քա րա գործ թե քա ղա քա
գետ, ու սա նենք Ա նդ րա նիկ Զո րա վա րի ող
բեր գու թյու նը: Ի նձ խեթ աչ քով մի՛ նայիր, իմ 
ը նդ դի մու թյուն–բա րե կամ, ես պաշտ պա նում 
եմ այն պե տու թյու նը, ո րն այդ քան հան դուր
ժող է քո հան դեպ: Վա ղը, ե թե խո հե մու թյուն 
և քա ջու թյուն ու նե նաս ար ժա նա նա լու այս 
եր կի րը ղե կա վա րե լու պատ վին, ես եմ քեզ 
պար զա ճա կատ ա նե լու: Ու զո՞ւմ ես, պարզ 

կա սեմ՝ այս պե տու թյու նը քեզ ա վե լի է գնա
հա տում, քան ի նձ: Ի նձ տվել է ա րյուն թա
փե լու և լռե լու, ի սկ քեզ՝ ի րեն քն նա դա տե լու 
և իշ խա նու թյան տի րա նա լու ի րա վունք: Իմ 
ե րազ նե րը պա տե րազ մա կան մղ ձա վանջ
ներն են, քո նը՝ թա գա վո րա կան ճո ճա թո ռը: 

Իմ մեջ ոս տի կան մի՛ փնտ րիր, իմ իշ խա
նու թյուն–բա րե կամ, պե տու թյան հան դեպ 
իմ սերն իշ խա նու թյա նը նվիր վա ծու թյուն 
մի՛ կար ծիր: Ես ու իմ ու ժը գի տեմ, իմ սե րը 
գի տեմ և գի տեմ այն դաշ տը, ո ւր իմ ո ւժն ու 
սե րը օգ տա գոր ծե լու են: Ես Ե րկ րա պահ եմ, 
չգ նա հատ ված լի նե լու փաստ է իմ մեջ չա րու
թյան վե րած վում: Իշ խա նա վոր նե րի և ը նդ
դի մա դիր նե րի ու նեծ ված քին ա չք չու նեմ: Ես 
իմ ապ րե լու ձևն ու նեմ, դուք՝ ձե րը: Ես ծն վե
ցի մի ե րկ րում, ու եր բեմն պարտ վում, բայց 
խո սում են հաղ թա նակ նե րի մա սին: Իմ որ
դին կծն վի մի ե րկ րում, ո ւր հաղ թում և պահ
պա նում են այդ հաղ թա նակ նե րը: 

Ծա նո թա նա լով պա տա նի ե րկ րա պա հի 
ե րդ մա նը և ե րկ րա պա հի մե նա խո սու թյա նը՝ 
ա շա կերտ նե րը ոչ մի այն պար տա վոր վում են, 
այլ նաև հա վատ ու վս տա հու թյուն են ներշն
չում: Ի սկ ով չի հա վա տում, չի վս տա հում նոր 
սերն դին, ի նչ պես զո րա վար Մ. Գրի գո րյանն 
է ա սում՝ «Ինքն է ան վս տա հե լի…»:

ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նախ կին 
նա խա րար Ար մեն Ա շո տյա նի խոս քով ժա
մա նա կա կից կր թու թյու նը շատ ա րագ է զար
գա նում: «Կր թու թյու նը մի այն ու սում նա կան 
գոր ծըն թաց չէ. նրա բաղ կա ցու ցիչ, ի սկ մեր 
ազ գի հա մար ճա կա տագ րա կան մաս է կազ
մում դաս տի ա րա կու թյու նը»: Ար ժեք ներ չու
նե ցող կիրթ մար դը նույն քան վտան գա վոր 
է պե տու թյան հա մար, որ քան այլ բա ցա սա
կան հատ կա նիշ նե րով օ ժտ ված ան ձը:

Դաս տի ա րա կու թյան նպա տակ նե րից մե
կը քա ղա քա ցի ձևա վո րելն է, ի սկ այդ քա ղա
քա ցին նա է, ով ա ռա ջին հեր թին հայ է, նոր 
քա ղա քա ցի:

Գա րե գին Նժ դե հի հետ ևյալ խոս քե րը՝ 
«Ճա նա չի՛ր ազ գիդ պատ մու թյունն ու մշա
կույ թը, նրա բա րո յա կան օ րենք նե րը, ե ղի՛ր 
հպարտ Հայ լի նե լու հա մար», «Հա վա տա՛ 
ազ գիդ ու ժին, կա րո ղու թյուն նե րին», «Ե ղի՛ր 
ու ժեղ հո գով, մտ քով և մարմ նով», «Հայ 
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մար դու հետ խո սի՛ր հայե րեն», դարձ նում 
ե նք մեր կար ևոր կար գա խո սը (8, 51):

 Մա լա թի ա–Սե բաս տի ա վար չա կան շր
ջա նի տա րած քային բա ժան մուն քի կր թու
թյան ո լոր տում որ պես պա տաս խա նա տու՝ 
իմ սր բա զան պարտքն եմ հա մա րում շր
ջա նում գտն վող բո լոր դպ րոց նե րին ան շա
հախն դիր ա ջակ ցել «Պա տա նի ե րկ րա պահ» 
ա կումբ նե րի ձևա վոր ման գոր ծում: ՀՀ դպ
րոց նե րի օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյու նը հա
մա պա տաս խա նեց նե լով Ե ԿՄ օ րի նա կե լի 
կա նո նադ րու թյան հետ, դպ րոց նե րում ճիշտ 
ձևա վո րե լով ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե
րը և «Պա տա նի ե րկ րա պահ» ա կումբ նե րը՝ 
որ պես դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տան
քի գծով կազ մա կեր պիչ՝ ու զում եմ իմ աշ
խա տան քային այս փոր ձը հա ղոր դել բո լոր 
նրանց, ով քեր դպ րոց նե րում զբաղ վում են 
այս լուրջ և պա տաս խա նա տու աշ խա տան
քով: Հա վաս տի աց նում ե մ՝ ճիշտ աշ խա
տան քի դեպ քում դպ րոց նե րում բարձ րա նում 
են սո վո րող նե րի պարտ քի զգա ցու մը և հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Ա շա կեր տա կան խորհր դում գոր ծող 
հանձ նախմ բե րի և «Պա տա նի ե րկ րա պա հի» 
ա կում բի սո վո րող նե րի թի վը դպ րոց նե րում 
մե ծա նում է, ո րն ա ռա ջաց նում է շղ թա յա

կան սն ման օ ղակ, և յու րա քան չյուր ա շա
կերտ, ը նդ գրկ ված լի նե լով դա սա րա նա կան 
ա շա կեր տա կան խորհր դում, հանձ նախմ բե
րում, պա տա նի ե րկ րա պահ ա կում բի շար
քե րում, փոր ձում է ազ դել մյուս ա շա կերտ
նե րի ան պա տաս խա նա տու և սո վո րո ղին 
ան վայել վար քագ ծի վրա: Այս պի սով՝ դպ րո
ցում աս տի ճա նա բար կբարձ րա նա հոգ ևոր 
և ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա
կու թյու նը: Ել նե լով իմ մաս նա գի տու թյու նից 
՝ որ պես կեն սա բան՝ կա րող եմ ա սել հետ
ևյա լը, ի նչ պես ե ղև նին տար վա ըն թաց քում 
միշտ կա նաչ է մնում՝ ան նկատ դարձ նե լով 
իր տեր ևա թափ լի նե լը, այն պես էլ ար դի ժա
մա նակ նե րում, ճիշտ կազ մա կեր պե լով աշ
խա տան քը դպ րոց նե րում, ան նկա տե լի ո րեն 
կբարձ րա նա դաս տի ա րա կու թյան ո րա կը, 
կմե ծա նան ծնող նե րի և ա շա կերտ նե րի պա
տաս խա նատ վու թյու նը, սերն ու հար գան քը, 
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը դպ րո ցի և նրա 
աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ:

Պե տու թյան և ազ գի ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման գոր ծում գե րա կա խն դիր է դառ
նում պե տա կան մտա ծե լա կերպ ու նե ցող և 
ա պա գայի մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե
լու պատ րաստ հայ րե նա սեր, աշ խա տա սեր ու 
խե լա ցի ան ձե րի դաս տի ա րա կու թյու նը:
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МЕТОДЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Н. САРГСЯН

Патриотическая воспитание присуще нашему народу. Благодаря этому воспитанию 
армянин прошел через испытания и дошел до наших дней. Патриотическое воспитание 
нового поколения –важнейшая наша задача. Это воспитание ребенок должен получать дома, 
затем в школе. Для сохранения независимости нашей Родины, для нашего будущего нашей 
сверхцелью продолжает оставаться патриотическое воспитание в школе.
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IDEOLOGICAL METHODS OF WORK AT SCHOOL
N. SARGSYAN

The upbрниng of patriotism, is special for our nation. Due to this apbringing the Armenian 
people have ur survived cruel experiences and have reached our days. The Armenian upbringing 
of our generation must be our main and birst question. 

The child must get this education at home, and then at school. In order to defend the inde
pendence of our motherland, to create our future life our super problem continues to remair 
Armenian upbrning at school.
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ՍԻ ՐՈՒՆ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ

 ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ ՆԻ «ՌՈՒ ԶԱՆ» ԴՐԱ ՄԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ՍԵՐՆ ԴԻ 
ՀՈԳ ԵՎՈՐ ԿԵՐ ՊԱ ՐԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԶՈՐ ԽԹԱՆ

 Մար դու  հոգ ևոր կեր պա րի ձևա վո րու մը 
ան ձի հա մա կող մա նի և ներ դաշ նակ զար
գաց ման կար ևո րա գույն հար ցե րից է: Գրա
կա նու թյան գե րա գույն նպա տա կը, ո րի մա
սին շա տերն են գրել, մար դուն Մարդ պա հելն 
ու դարձ նելն է: Մարդն իր մեջ պետք է ներ
դաշ նա կի բա րո յա կան ա նա ղար տու թյուն, 
հո գե կան բարձր հատ կու թյուն ներ, հա րուստ 
հու զաշ խարհ: Այդ հու զաշ խար հի, Մար դու 
հոգ ևոր կեր պա րի ձևա վոր ման բարդ խնդ րի 
լուծ ման գոր ծում ան գնա հա տե լի է գե ղար
վես տա կան գրա կա նու թյան դե րը, ո րի մի
ջո ցով սերն դի մեջ սեր ման վում են լավն ու 
բա րին, վսեմն ու կա տա րյա լը, մերժ վում բա
ցա սա կանն ու ան մարդ կայի նը:

Գ րա կան եր կե րի մի ջո ցով մա տաղ սե
րուն դը տե ղե կաց վում է մեր նախ նի նե րի 
կյան քի, նրանց հե րո սա կան ա րարք նե րի 
մա սին, ո րոնց պատ մու թյու նը, դա րե դար 
փո խանց վե լով սերն դե սե րունդ, նրանց մեջ 
դաս տի ա րա կում են հայ րե նա սի րու թուն, 
ժո ղովր դա սի րու թյուն, հա սա րա կա կան շա
հը ան ձնա կա նից բարձր դա սե լու ա ռա քի նի 
հատ կու թյուն ներ: Այ դօ րի նակ եր կե րից մեկն 
է Մու րա ցա նի «Ռու զան» դրա ման, ո րն ըն
թեր ցող նե րի և հան դի սա տես նե րի հո գում 
ա ռա ջաց նում է հպար տու թյան, ան հուն հայ
րե նա սի րու թյան, ու րա խու թյան և, ի հար կե, 
ափ սո սան քի ազ նիվ զգա ցում ներ:

 Մու րա ցանն առ հա սա րակ շատ է սի րել 
պատ մու թյու նը, մա նա վանդ հայ ժո ղովր դի 
պատ մու թյու նը: Հայտ նի է, որ նա Շու շի ի 
դպ րո ցում հայոց պատ մու թյուն էր դա սա
վան դում: Հե տա գա յում սե րը պատ մու թյան 
հան դեպ ա վե լի բուռն էր դար ձել, քա նի որ 
պատ մա կան եր կեր գրո ղը գրել էր իր կյան
քի բո լոր շր ջան նե րում:

«Ռու զան» դրա մայի հղաց ման մա սին 
Մու րա ցա նը գրել է. «1877 թվի մեծ մա սը 
գործ դրի՝ իմ հայ րե նի ե րկ րի զա նա զան 
կող մե րը շր ջե լով և՛ Ար ցա խում, և՛ Սյու նյաց 

ա վե րակ ներն ու հին հի շա տա կա րան ներն 
ու սում նա սի րե լով: Այս շր ջա գա յու թյու նից 
վե րա դառ նա լուց ե տ՝ 1877–ի վեր ջին, գրե ցի 
(Շու շի ում) իմ ա ռա ջին փոքր ի շա տե ըն դար
ձակ ե րկս, որ էր` Հա սան–Ջա լա լյան ազ գի 
հա մա ռոտ տոհ մագ րու թյու նը և այդ ազ գի 
շա ռա վիղ և աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյան 
վեր ջին ժա ռանգ` Բաղ դա սար Մետ րո պո լիտ 
Հա սան–Ջա լա լյա նի կեն սագ րու թյու նը»1: 

Դրա մայի ամ բող ջա կան վեր նա գիրն է` 
«Ռու զան կամ հայ րե նա սեր օ րի որդ», ի սկ 
նյու թը վերց րած է թա թա րա կան ար շա վանք
նե րի ժա մա նա կից: Գոր ծո ղու թյու նը կա տար
վում է Ար ցա խի Խա չեն գա վա ռում:

1236 թ. մոն ղո լա կան 20– հա զա րա նոց 
զոր քը, իր հետ վերց րած քոչ վո րա կան հոր
դա ներ, շարժ վեց դե պի Ա նդր կով կաս` գրա
վե լով Գան ձա կը, Լո ռին, Ա նին, Ղար սը: 
Դեպ քե րին ա կա նա տես Կի րա կոս Գան ձա
կե ցին վկա յում է, որ թա թար նե րը մո րե խի 
նման բազ մա քա նակ զոր քով սկ սե ցին ա վե
րել եր կիրն ու բնաջն ջել ժո ղովր դին: Նրանք 
ա մե նուր դա ժա նու թյամբ է ին վար վում: 
Գրա վե լով Խա չե նը` թշ նա մին սրի էր քա շել 
բազ մու թյա նը, շա տե րին ժայ ռե րից գա հա
վեժ ա րել, հր դե հել գյու ղե րը, տրո րել ար գա
վանդ և մշակ ված դաշ տե րը: Պա շար ման է 
են թարկ վում նաև Խո խա նա բեր դը (Գան ձա
սար)` Ջա լալ իշ խա նի նս տա վայ րը: Իշ խանն 
ա ռա ջար կում է չա վե րել եր կի րը, քա նի որ ին
քը պար տա վոր վում է հնա զանդ լի նել նրանց 
և ժա մա նա կին վճա րել հար կե րը: Պատ մա
կան վկա յագ րե րը նաև հաս տա տում են, որ 
եր կի րը ա վե րու մից փր կե լու հա մար Հա սան 
Ջա լա լը հա մա ձայ նում է նաև թա թար նե րի 
ևս մի պա հան ջին և դուստր Ռու զա նին կնու
թյան է տա լիս թա թար զո րա պե տի որ դի Բու
րա–Նո ւի նին: Հաս կա նա լի է, որ թե՛ Ջա լա լը, 
թե՛ Ռու զա նը այս վեր ջին պա հան ջը կա տա

1  Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ. 4, Եր., 1953, էջ 
378:
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րում են ոչ ի րենց կամ քով, այլ ժո ղովր դին 
փր կե լու նպա տա կով: Հա վա նա բար եր կուսն 
էլ այս քայ լին գնա ցել են ժո ղովր դա սի րու
թյու նից և հայ րե նա սի րու թյու նից դրդ ված, 
քա նի որ Ջա լա լը եր բեք չէր ցան կա նա տես
նել իր ա ղջ կան թա թա րի կնոջ դե րում, ոչ էլ 
աղ ջիկն էր հա ճու թյամբ այդ ծանր քայ լին 
գնա ցել, թե պետ այդ քայ լի մեջ ևս առ կա է 
ան ձնա զո հու թյուն:

 Վերց նե լով պատ մա կան այս փաս տը և 
ման րա մասն ու սում նա սի րու թյան են թար
կե լով պատ մա կան աղ բյուր նե րում ե ղած 
նյու թե րը ժա մա նա կաշր ջա նի և մյուս հար
ցե րի մա սին՝ Մու րա ցա նը շատ բա ներ է 
փո խել, նոր մեկ նա բա նու թյուն ներ տվել, 
ո րոշ դրա մա տիկ դրու թյուն ներ ստեղ ծել և 
հե րոս ներ հան դես բե րել: Լավ ի մա նա լով 
պատ մա կան վա վե րագ րե րի նյու թը ՝ պատ
մա բան Լե ոն բա ցա սա բար ար տա հայտ
վեց «Ռու զա նի» մա սին` փաս տար կե լով, որ 
Մու րա ցանն «ա ղա վա ղել» է պատ մու թյու նը: 
Խիստ ար տա հայտ վե լով դրա մայի դեպ քե րի 
և հե րոս նե րի մա սին՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, Լե
ոն չի կա րո ղա ցել շր ջան ցել մի հե տաքր քիր 
ի րո ղու թյուն, ո րն ի նք նին կար ևոր է. «Հայ 
պատ մա կան պի ես նե րի բախ տը կամ, ա վե
լի ճիշտ, դժ բախ տու թյու նը հայտ նի է ա մեն
քին: Այժմ ա մեն քը գի տեն, թե այդ շին ծու, 
ար վես տա կան գր վածք նե րը ար ժա նի չեն 
բեմ հան վե լու: Մի տե սակ բա ցա ռու թյուն է 
կազ մում «Ռու զա նը»: Մոտ քսան տա րի է, 
ի նչ այդ դրա ման մտել է հայոց թատ րո նա
կան ռե պեր տո ւա րի մեջ, և այժմ էլ հա ճախ 
լսում ե նք, որ նա ներ կա յաց վում է զա նա զան 
տե ղե րում: Այս եր կա րա կե ցու թյու նը, ը ստ 
եր ևույ թին, պետք է, որ իր հիմ նա վոր պատ
ճառ ներն ու նե նա»1:

 Մու րա ցա նը, հա նուն գա ղա փա րա կան 
և գե ղար վես տա կան ճշ մար տու թյան, մի
տում նա վոր խախ տել է դեպ քե րի, հե րոս նե
րի պատ մա կան հիմքն ու ի րա կան ման րա
մաս նու թյուն նե րը: Հե տա գա յում այդ հար ցի 
վե րա բե րյալ ան վա նի գրող և թա տե րա գետ 
Դ. Դե միր ճյա նը տվեց իր գնա հա տա կա նը. 
«Մու րա ցա նին լավ չհաս կա ցան:

Չհաս կա ցան Ռու զան հե րո սու հու մեջ 

1  Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 9, Եր., 1989 թ., էջ 145:

գե րա գույ նը, տի րա պե տող գա ղա փա րը, ժո
ղովր դին փր կե լու և ի րեն զո հե լու եր կընտ
րան քի դժ վա րու թյուն նե րը»2:

1882 թ. հուն վա րին մի կողմ նա կի ան ձի 
մի ջո ցով Մու րա ցան ծած կա նու նով (չի ցան
կա ցել «հայտն վել» և ան հայտ էլ մնա ցել է 
մինչև ներ կա յաց ման գի շե րը) հանձ նել է 
թա տե րա կան մաս նա ժո ղո վին: Եվ մի այն 
հան դի սա կան նե րի բուռն ծա փա հա րու թյուն
նե րով մի քա նի ան գամ բեմ է կանչ վել: Դրա
մայի ա ռա ջին ի սկ բե մադ րու թյու նը, հե ղի
նա կի ար տա հայ տու թյամբ, ար ժա նա ցել է 
«անս պա սե լի ու չտեսն ված ըն դու նե լու թյան»: 
Դրա ման սուր քն նա դա տող նե րին, մաս
նա վոր պես Լե ոյին են ո ւղղ ված Մու րա ցա
նի խոս քե րը. «Գա լով քն նա դատ Լե ոյի այն 
ա ռար կու թյան, թե պատ մա կան գր ված քի 
(վե պի կամ դրա մայի) մեջ ա մե նից ա ռաջ և 
ա մե նից շատ պետք է լի նի պատ մա կան ճշ
մար տու թյուն, ա սեմ, որ այդ սխալ է, ո րով
հետև քեր թո ղա կան ար վես տի ա մե նա տար
րա կան օ րենքն այն է, որ բա նաս տեղ ծը իր 
գր վածք նե րի մեջ ա ռա ջին տե ղը տա ոչ թե 
պատ մա կան, այլ՝ ի դե ա լա կան ճշ մար տու
թյա նը, և նրա կո չու մը լի նի ոչ թե հաս տա տել 
ճշ մար տու թյու նը, այլ ցույց տալ այն»3:

Ան ցյա լի փա ռա պանծ է ջե րը գե ղար վես
տո րեն ներ կա յաց նե լը եր կար և ծանր աշ
խա տանք պա հան ջող գործ է, բայց՝ ոչ ան
հնար: Պար տա դիր չէ, որ գրո ղը ճշգր տո րեն 
վե րար տադ րի պատ մա կան դեպ քե րը, քա նի 
որ պատ մա կան ճշ մար տու թյան և գրո ղի 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյան մի ա
հյուս մամբ է հնա րա վոր ստեղ ծել պատ մա
գե ղար վես տա կան ե րկ: Հան րակր թա կան 
դպ րո ցում Ա բո վյա նի «Վերք Հա յաս տա նի», 
Րաֆ ֆու «Սամ վել», Մու րա ցա նի «Գ ևորգ 
Մարզ պե տու նի», «Ռու զան», Դե միր ճյա նի 
«Վար դա նանք», Զա րյա նի «Ա րա Գե ղե ցիկ» 
եր կերն ու սում նա սի րե լու ըն թաց քում սերն
դին ճա նա չո ղա կան կր թու թյուն տա լով՝ 
նրանց մեջ զար գաց վում, խո րաց վում է հայ
րե նա սի րու թյան և ազ գային հպար տու թյան 
զգա ցու մը: 

2   Դ. Դեմիրճյան, Երկեր, հ. 8, Եր., 1983 թ., էջ 575:
3  Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ. 7, Եր., 1965 թ., 
էջ 108:
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Ն ման հե րո սա կան կեր պար նե րը օ ժան
դա կում են ա շա կերտ նե րի մեջ ձևա վո րել 
աշ խար հա յացք, բա րո յա կա մային հատ կա
նիշ ներ, հայ րե նա սի րու թյուն և ճիշտ հա մոզ
մունք ներ: Չէ՞ որ գրա կան եր կի հե րո սը միշտ 
էլ ըն թեր ցո ղի հա մար ե ղել և մնում է բա րո
յա կա նի ի դե ալ և մար դուն մղում դե պի կա
տա րե լու թյուն:

 Մու րա ցա նը, հա րա զատ մնա լով պատ
մա կան ա ռան ձին դեպ քե րին ն դեմ քե րին, 
կա րո ղա ցել է ի րեն «թույլ տալ» ստեղ ծել նաև 
չե ղած դեպ քեր և դեմ քեր, ո րոնք շատ հնա
րա վոր է, որ լի նե ին տվյալ հան գա մանք նե
րում: Ցան կա նա լով հայ րե նա սի րա կան լից
քեր տալ հան դի սա տե սին և ըն թեր ցո ղին՝ 
գրո ղը «Ռու զա նի» նյութ դարձ րեց մոն ղոլ–
թա թա րա կան ար շա վանք նե րի շր ջա նը. մի 
շր ջան, ո րը շատ կող մե րով նման էր 19–րդ 
դա րում հայ ժա ղովր դի ապ րած ող բեր գա
կան շր ջա նին:

Ըստ դրա մայի` Ջո լան հար ձակ վում է Հա
սան Ջա լա լի վրա «ա նակն կալ ժա մու», ե րբ 
նա իր ա ղջ կա նշա նադ րու թյան հան դե սով 
էր զբաղ ված: Ամ րո ցում ե ղած 500 զին վոր
նե րով թշ նա մու բազ մա հա զար զոր քե րի դեմ 
կռ վել, ի նչ պես նաև ամ րո ցից դուրս գալ և 
զո րա ժո ղով ա նել հնա րա վոր չէր, քա նի որ 
պա շար ված է ին: Նշա նադ րու թյան հան դե սը 
խան գար վում է, Ջա լա լը մնում է ա նե լա նե
լի վի ճա կում: Նա չի կա րող Բու րա–Նո ւի նի 
պա հան ջը կա տա րել, այ սինքն` Ռու զա նին 
տալ նրան կնու թյան: Բա ցի այդ՝ իշ խա նա
կան տնե րը պա ռակտ ված են և թշ նա մա բար 
տրա մադր ված մի մյանց դեմ: Սյու նյաց Համ
տուն իշ խանն ի րեն ա նարգ ված է հա մա րում. 
չէ՞ որ Ջա լա լը խախ տել էր Բագ րա տու նի և 
Սյու նյաց տնե րի խնա մի ա կան ա վան դույ թը` 
ա ղջ կան հարս չտա լով ի րենց: Ա նձ նա կան 
շա հը գե րա դա սե լով հայ րե նի քի շա հե րին` 
իշ խան նե րը վրեժխնդ րու թյամբ կռ վում է ին 
մի մյանց դեմ: Թե պետ կա ցու թյու նը ծայ րաս
տի ճան լար ված էր, Ջա լա լը չի հա մա ձայ նում 
թշ նա մու ա ռա ջար կին: Սա կայն հայ րե նա սեր 
օ րի որ դը վճ ռել էր ար դեն. ներ կա յա նա լով 
թշ նա մու բա նա կը, ի թիվս այլ պայ ման նե
րի, նա պա հան ջում է նաև իր հոր «իշ խա
նու թյան մշ տա կան ա զա տու թյու նը»: Բո լոր 

պայ ման ներն էլ ըն դուն վում են, թշ նա մին 
հե ռա նում է Հա սան Ջա լա լի ամ րո ցից, ո րից 
հե տո մի այն հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում 
գյու ղե րից զո րա հա վաք կազ մա կեր պել և թշ
նա մուն ջախ ջա խել: 

Հաս կա նա լով ի րադ րու թյան ո ղջ լր ջու
թյու նը` Ռու զա նը պատ րաս տա կա մու թյամբ 
զո հում է ի րեն, որ պես զի «ժո ղո վուրդն ապ րի 
խա ղա ղու թյան մեջ և գեղ ջու կը յուր դաշ տը 
հեր կե հան գիստ, ի սկ մշա կը յուր ար տը հն
ձե ա պա հով»: Օ րի որ դի հայ րե նա սի րու թյան 
հիմ քը նրա ան հուն սերն է առ հայ րե նիք, առ 
ժո ղո վուր դը հայոց: Թու նա վոր վե լուց հե տո 
նա գո չում է. «Այժմ մնա՛ք բա րով, հայ րե նի՛ 
լեռ ներ, հայ րե նի՛ եր կինք, հայ րե նի՛ ա րև, ձեզ 
վրա նա յում եմ ես վեր ջին ան գամ և ձեզ նվի
րում իմ ե տին շուն չը, իմ օ րհ նու թյու նը… Մնա՛ս 
բա րով և դու, հայո՛ց ժո ղո վուրդ, քեզ սի րե ցի 
ես կա թո գին սի րով և քո փր կու թյան սե ղա նի 
վրա դնում եմ, ա հա իմ ող ջա կե զը…»1:

Դ րա մայի պատ մա կան հիմ քը Մու րա
ցա նը վերց րել է Կ. Գան ձա կե ցու, Վար դան 
և Մա ղա քի ա և Օր բե լյան պատ մա գիր նե րի 
թո ղած հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն նե րից: Քն
նա դա տո րեն օգ տա գոր ծե լով պատ միչ նե րի 
թո ղած հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն նե րը և ճիշտ 
պատ կե րաց նե լով պատ մա կան դրա մայի 
սկզ բունք նե րը՝ «Ռու զա նի» մեջ Մու րա ցա նը 
կեր տել է ան ձնա զոհ և հայ րե նա սեր ա ղջ կա 
կեր պար` ո գեշն չե լու ոչ մի այն իր ժա մա նա
կա կից նե րին, այլև հե տա գա սե րունդ նե րին: 
Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան մեջ քիչ չեն ե ղել 
հայ րե նա սեր կա նայք, ով քեր ի րենց հա րա
զատ նե րի հետ ան ձնու րա ցո րեն պայ քա րել են 
և մար տի րոս վել հա նուն հայ րե նի քի: Մու րա
ցա նը վերց րել է այդ հե րոս կա նան ցից մե կին, 
ով, հայ կա կան ա վան դույթ նե րին հա վա տա
րիմ, հան րային շա հը բարձր է դա սել ան ձնա
կա նից և կա տա րել հե րո սա կան ա րարք:

«Սա սուն ցի Դա վիթ» ժո ղովր դա կան աս
քի գե ղար վես տա կան ա մե նաակն հայտ ար
տա հայ տու թյու նը նրա բո վան դա կու թյան 
և սյու ժե տային ը նդ գրկ ման ար տա կարգ 
հարս տու թյունն է: Է պո սը ան չափ հա րուստ 
է դեպ քե րով, ո րոնք ի նք նըս տին քյան հի ա

1  Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Եր., 1963 թ., 
էջ 95:
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նա լի ո րեն ար տա հայ տում են նրա պատ մա
կան–սո ցի ա լա կան է ու թյու նը և բնու թագ
րում պատ կեր ված հե րոս նե րին, այդ թվում` 
կին հե րոս նե րին, ո րոնք հան դես են գա լիս 
ա զատ և ի նք նու րույն կամ քի դրս ևո րում նե
րով` ար տա հայ տե լով ժո ղովր դի ա ռողջ կեն
սա հայե ցո ղու թյու նը:

 Ռու զա նը հո գե բա նա կան նույն կա ցու
թյան մեջ էր, ի նչ Ծո վի նա րը: Բաղ դա դի խա
լի ֆը հար ձակ վում է հայոց Գա գիկ թա գա վո
րի վրա, կո տո րած ա նում, հար կի տակ դնում 
եր կի րը և, լսե լով թա գա վո րի ա ղջ կա գե ղեց
կու թյան մա սին, պա հան ջում, որ նրան ի րեն 
կնու թյան ու ղար կեն, հա կա ռակ դեպ քում 
սպառ նում է նոր ա վե րա ծու թյուն ներ ա նել: 
Հոր կամ քին հա կա ռակ` աղ ջի կը, մտա ծե լով 
ժո ղովր դի մա սին, վճ ռում է իր ան ձը զո հել 
ը նդ հա նու րին և գնալ խա լի ֆի մոտ: Ա հա 
նրա վճ ռի հիմ նա վո րու մը.

«Որ ես էն կռա պաշտ թա գա վոր չառ նեմ,
 Զա մեն տի սպա նի իմ պատ ճա ռով,
Ա ղեկն էն է՝ ես էր թամ,
Ու րիշ մար դու թող բան չըլ նի:
Ես մե նակ մեռ նիմ իմ հոր թե րեն.
Ես մեկ ջան եմ, էր թամ, կոր սը վիմ,
 Քանց մեր Հա յաս տան էր կիր ա վե րի,
Էն հա զար–հա զար հո գիք կո րու սա նին»1:
 Զու գա հե ռենք դրա մայի գլ խա վոր հե րո

սու հու խոս քը. «… Ու րեմն ե ս՝ դժ բախ տու
թյան աղ ջիկս, պատ ճառ պի տի լի նիմ ա րյու
նա հեղ կո տո րա ծի… օ ՜հ, ո ՛չ, ան կա րե լի է: Այդ 
չի պի տի լի նի… իմ աչ քե րը չեն տես նիլ այդ
պի սի ա ղետ: Ե թե պետք է զոհ, ա պա թող 
զո հեն ի նձ, թող ու ղար կեն թշ նա մուն, թող 
մատ նեն ի նձ թա թա րին, ես չեմ տրտն ջալ, և 
ոչ էլ կհա կա ռա կեմ, մի այն թե ա ղե տը վե րա
նա ժո ղովր դից… մի այն թե նրա լա ցի ձայ նը 
չհաս նե իմ ա կան ջին»2:

Դ րա մայի գլ խա վոր կեր պա րը, ի նչ խոսք, 
Ռու զանն է, ո րը ազ գային ար ժե հա մա կար գից 
ա մե նից լավ յու րաց րել է եր կու նա խա պայ
ման: Ա ռա ջի նը սր բա զան հայ րե նի քի պաշ
տա մունքն է, և ո րի յու րա ցու մը հե րո սու հին 

1  «Սասունցի Դավիթ», հայկ. ժող. էպոս, Եր., 1990 թ., 
էջ 68:
2  Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Եր., 1963 թ., 
էջ 64:

ա պա ցու ցեց, ե րկ րոր դը` հայ գա ղա փա րա խո
սու թյան ար ժե հա մա կար գի մեկ այլ հիմ նադ
րույ թի` հայ մար դու ա զա տու թյան բա ցար ձակ 
ը մբռ նումն է: Ռու զա նի դա տո ղու թյուն նե րից 
և ա րարք նե րից մենք հա մոզ վում ե նք, որ այս 
եր կու նա խա պայ ման նե րը գոր ծում են ակ տիվ: 
Ա ռա ջի նը` հա նուն հայ րե նի քի իր ան ձը նրա 
զո հա սե ղա նին դնե լու պայ մա նով հայ րե նա սի
րու թյան ա պա ցու ցումն է, ե րկ րոր դը հեն վում 
է ա ռա ջի նի վրա, ո րով հետև սե փա կան ա զա
տու թյու նը զո հե լով՝ շա հում է ը նդ հա նու րի նը: 
Նշա նա կում է` Ռու զա նը հայ ար ժե հա մա կար
գի կրողն է և իս կա կան պաշտ պա նը: Գի տակ
ցե լով իր սխ րան քի խոր հուր դը՝ նա, ա զա տե
լով հայ գե րյալ նե րին, բա րո յա կան պատ գամ 
է ո ւղ ղում նրանց և հե տա գա սե րունդ նե րին. 
«Ինչ որ ես ա րի, նույ նը սո վո րեց րե՛ք ձեր զա
վակ նե րին ա նել, և ձեր հայ րե նի քը կա զատ վի 
ցա վե րից3: Յու րա քան չյուր գե ղար վես տա կան 
գիրք ըն թեր ցո ղի ա ռջև բաց է ա նում կյան քի 
մի նոր, մինչ այդ ան ծա նոթ ծալք և նպաս
տում նրա հո գու ձևա վոր մա նը: Նման գր քե
րը կյան քի դա սագր քեր են, ո րոնք դառ նում 
են ներ կայի և ա պա գայի ու ղե ցույց, զո րա վիգ, 
կր թում ճա շակն ու կազ մա կեր պում հո գին, սո
վո րեց նում ճիշտ ապ րել, պայ քա րել ու հաղ թել: 
Նման գր քե րից է վե րո հի շյալ դրա ման, ո րն 
ու նի այն պի սի ա նու րա նա լի հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք նրան դարձ նում են բազ մա կող մա նի ո
րեն հե տաքր քիր, գրա վիչ և գե ղե ցիկ: Եր կում 
դեպ քերն ու ի րա դար ձու թյուն ներն այն պես 
սեր տո րեն են կապ ված, այն պես են պատ
ճա ռա բան ված և ներ դաշ նակ, որ ըն թեր ցո ղը, 
ի նչ պես նաև հան դի սա տե սը ան համ բեր հետ
ևում են դեպ քե րի և հան գա մանք նե րի ըն թաց
քին ու վերջ նա կան լուծ մա նը, որ պես զի ա նեն 
ան հրա ժեշտ եզ րա կա ցու թյուն ներ: Թա տե րա
կան բե մադ րու թյու նը ու ժե ղաց նում է դի տո ղի 
ապ րում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը հե
ղի նա կի, կեր պար նե րի ար տա հայ տած գա ղա
փար նե րին, զգաց մունք նե րին: Հենց այդ նկա
տի ու ներ Չա րեն ցը, ե րբ խոր հուրդ էր տա լիս 
թա տե րա կան եր կե րը խոր ու ամ բող ջա կան 
ը մբռ նե լու նպա տա կով ոչ մի այն կար դալ, այլև 
դի տել:

3  Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Եր., 1963 թ., 
էջ 64:
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Դրա մայի ու սու ցումն ա վե լի ար դյու նա
վետ կլի նի, ե թե ու սու ցի չը ա շա կերտ նե րի 
հետ ներ կա լի նի նաև նրա բե մադ րու թյա նը: 
Այդ ժամ նրանք կհետ ևեն մե նա խո սու թյուն
նե րի և ե րկ խո սու թյուն նե րի ըն թաց քին, հե
րոս նե րի դի մա խա ղին և նրանց հա մա կած 
ապ րում նե րի ար տա հայ տու թյուն նե րին, 
հա գուս տին, բե մա կան կա հա վո րան քին, 
կեր պար նե րի ա րարք նե րին, ին չը դրա ման 
կդարձ նի ա վե լի ար տա հայ տիչ, ներ գոր ծուն 
և կօգ նի եր կի գե ղա գի տա կան, դաս տի ա
րակ չա կան և ճա նա չո ղա կան ար ժեք նե րի 
ա վա լի խոր ըն կալ մա նը:

Ռու զա նը հե րո սա կան կեր պար է, և դա 
դրա մային տա լիս է հե րո սա կան բնույթ: Ան
շուշտ, դրա մա յում կան նաև թե րու թյուն ներ, 
սա կայն դրանք ո րակ չեն կազ մում, ա վե լին` 
չեն ար ժեզր կում եր կը, ո րի հա մար էլ այն դար
ձել է հայ կա կան թատ րոն նե րի խա ղա ցան կի 

մշ տա պես բե մադր վող գոր ծե րից մե կը:
Ա հա թե պատ մու թյան մեջ ի նչ բա րո յա

կան դա սեր ու լից քեր էր ո րո նում գե ղա գետ 
Մու րա ցա նը և ի նչ պես է կա րո ղա նում վար
պե տո րեն այդ դա սե րը զու գա հե ռել ար դի ա
կա նու թյան հետ: Այ սօր «Ռու զան» դրա ման, 
ի նչ պես միշտ, ու նի ար դի ա կան հն չե ղու
թյուն: Ռու զա նի կեր պա րը մեր հե րոս նախ
նի նե րի հետ մի ա սին ե ղել է հայ ա զա տա
մար տիկ նե րին ո գեշն չող ազ դակ նե րից մեկն 
ար ցա խյան գո յա պայ քա րում, ե րբ մեր հի նա
վուրց ե րկ րա մա սի ո ւստ րերն ու դուստ րե րը, 
ա ռանց ե րկմ տան քի, ե լել է ին կե նաց և մա
հու գո տե մար տի թշ նա մու դեմ և հաղ թա նա
կել: Հաղ թե ցին պատ վով, հպար տու թյամբ` 
ե րիցս սր բա գոր ծե լով ան ձնա զո հու թյան 
ա մե նա բա րո յա կա նը` հայ րե նա սի րու թյու նը, 
ո րն ի սկզ բա նե ու ղեկ ցել է հայ ժո ղովր դին 
իր ծնն դյան ա ռա ջին ի սկ օ րից:
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ДРАМА «РУЗАН» КАК МОЩНЫЙ СТИМУЛ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНОГО ОБРАЗА ПОКОЛЕНИЯ

С. БАГДАСАРЯН

В статье раскрываются истоки склонности Мурацана к написанию исторических 
произведений, сочетание драмы, основанной на реальных событиях с творческим 
воображением автора, подчеркнуто значение потриотического воспитания поколений на 
образе Рузан. Показана также актуальность звучения драмы.

DRAMA ‘’RUSAN’’ OF MURATSAN AS A STIMUL OF THE SPIRITUAL FORMATION OF 
THE GENERATION

S. BAGHDASARYAN

The article discloses Muratsan’s preference for historical novels, his interwoving drama based 
on real events with imagination of the author, and the impact of Rouzan’s image on patriotic 
upbringing of the younger generation. The contemporary perspective of the drama is also em
phasized.
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ ՇԱ ՐԱՀՅՈՒ ՍՈՒԹՅԱՆ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Շա րա հյու սու թյու նը դա սա կան գրա բա
րի լեզ վա կան հա մա կար գի հա մե մա տա բար 
քիչ ու սում նա սիր ված բնա գա վառ նե րից է, 
ո րը քն նու թյան է առ նում բա ռե րի տա րաբ
նույթ կա պակ ցու թյուն նե րի ու նա խա դա սու
թյուն նե րի է ու թյու նը, դրանց տե սակ ներն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Գրա բա րի 
շա րա հյու սու թյու նը իր ո րոշ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րով կապ վում է հն դեվ րո պա կան 
լե զու նե րի շա րա հյու սու թյան հետ, սա կայն 
գրա բա րի նա խա դա սու թյու նը զգա լի ո րեն 
տար բեր վում է հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի 
նա խա դա սու թյան հնա տիպ ձևե րից. գրա
բարն ու նի հա մա ձայ նու թյան ի նք նա տիպ 
կա նոն ներ, նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի 
ի նք նու րույն ի մաս տի նվազ ման հետ ևան
քով ստեղծ ված և նա խա դա սու թյան այս 
կամ այն ան դա մի քե րա կա նա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի պար զա բան մա նը ծա ռայող 
օ ժան դակ բա ռեր: Դա սա կան գրա բա րի 
շա րա հյու սու թյա նը բնո րոշ է բազ մա զան 
հո մա նիշ քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի առ
կա յու թյու նը, ի սկ շա րա հյու սա կան կար գեր 
կազ մող հիմ նա կան քե րա կա նա կան հա
րա ցույց նե րը ան դեմ և դի մա վոր, մի ա կազմ 
և ե րկ կազմ, հաս տա տա կան և ժխ տա կան 
նա խա դա սու թյուն ներն են: Գրա բա րի նա
խա դա սու թյան մեջ բա ցի են թա կայից և 
ստո րո գյա լից, հա մա ձայ նում են ո րո շիչն 
ու ո րո շյա լը, բա ցա հայ տիչն ու բա ցա հայ
տյա լը, եր բեմն նաև հատ կա ցու ցիչն ու 
հատ կա ցյա լը: Հայե րե նի շա րա հյու սու թյան 
զար գաց ման կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից մե կը ո րո շիչ նե րի և ո րո շյալ նե րի 
հա մա ձայ նե ցումն է, ո րն ար տա հայտ վում է 
հետ ևյալ կերպ. նա խա դաս դիր քում ո րո շի չը 
չի հա մա ձայ նում ո րո շյա լին` բա ցա ռու թյամբ 
մի շարք մի ա վանկ բա ռե րի` «Եւ այս պէս ի 
բա զում տե ղե աց բառ նային զգայ թակ ղե

ցու ցիչսն ան մռունչս…»1, ի սկ հե տա դաս 
դիր քում հա մա ձայ նեց վում է` «Յով հան
նէս մկր տե աց ի ջուր, բայց դուք մկր տի ցիք 
Հոգ ւովն Սր բով2»: Հայե րե նի նա խա դաս 
ո րո շիչ նե րի ան հա մա ձայ նու թյու նը կապ ված 
է նրա զար գաց ման կեն սու նակ օ րենք նե րի 
հետ, ո րոնք իշ խել են խո սակ ցա կան լեզ
վում և բար բառ նե րում և ա վե լի ու ա վե լի են 
տա րած վել, մինչև վերջ նա կա նա պես դար
ձել են իշ խող եր ևույթ ներ հայե րե նի հե տա
գա շր ջա նում3: Հատ կա ցու ցի չը գրա բա րում 
կա րող է դր վել թե՛ նա խա դաս և թե՛ հե տա
դաս, բայց ա վե լի տա րած ված է հե տա դաս 
հատ կա ցուց չի գոր ծա ծու թյու նը, ի սկ հա
րա բե րա կան և հար ցա կան դե րա նուն նե րի 
հատ կա ցյա լը միշտ հե տա դաս է դր վում` 
«Տա ցէ շնորհս պար գե ւաց իւ րոց հա ւա
տա ցե լոցն»4, «Ոչ տայ Շա պուհ զՄամ գոնն ի 
ձեռս տե առն իւ րոյ»5: 

Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րը տար բե րել 
են նա խա դա սու թյուն նե րի եր կու տիպ` ան
վա նա կան, ո րոնց ստո րո գյա լը ար տա հայտ
վել է ան վամբ, և բա յա կան, ո րոնց ստո րո
գյա լը ար տա հայտ վել է բայով: Հայե րե նը 
թեև պահ պա նել է ան վա նա կան նա խա դա
սու թյան հետ քեր, բայց այդ եր ևույ թը նրան 
նույ նիսկ 5–րդ դա րում բնո րոշ չի ե ղել, և 
քա նի որ հայե րե նում բայերն ու ա նուն նե րը 
տար բեր վում են ի րենց ձևա կան հատ կա
նիշ նե րով, այդ պատ ճա ռով նա խա դա սու
թյու նը հիմ նա կա նում բա յա կան է: 

 Բա ռե րի դա սա վո րու թյու նը նա խա դա
սու թյան մեջ քե րա կա նա կան որ ևէ ար ժեք 
չու նի, ո րի պատ ճա ռով այն սո վո րա կան է, 

1    Ագաթանգեղոս,  Պատմութիւն  Հայոց,  Տփղիս, 
1909, էջ 410:
2   Նույն տեղում, էջ 363:
3    Տե՛ս  Ս.  Ղազարյան,  Հայոց  լեզվի  համառոտ 
պատմություն, Եր., 2006, էջ 128: 
4   Ագաթանգեղոս, նշվ. աշխ., 1909, էջ 51: 
5   Մ. Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913, 
էջ 10: 
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բայց ոչ պար տա դիր: Սա չի նշա նա կում, 
թե հայե րե նը չու ներ բա ռե րի կար գի ո րոշ 
կա նոն ներ, ո րոնք պահ պան վում է ին նա
խա դա սու թյան մեջ: Նա խա դա սու թյուն նե
րի կա պակ ցու թյու նը, պայ մա նա վոր ված 
տվյալ լեզ վի զար գաց ման օ րենք նե րով, փո
փոխ վում ու նոր կեր պա րանք է ստա նում, 
և գրա բա րի ու ար դի հայե րե նի նա խա դա
սու թյուն նե րը, կա պակ ցու թյան շատ ը նդ հա
նուր գծեր ու նե նա լով, նաև տար բեր վում են 
մի մյան ցից: Այս եր ևույ թի հիմ նա կան պատ
ճա ռը հայե րե նի զար գաց ման հետ ևան քով 
նա խա դա սու թյան շա րա դա սու թյան ու գրա
բա րին հա տուկ հա մա ձայ նու թյան փո փո
խու թյուն ներն են: 

Գ րա բարն ու նի հա մա դա սա կան և ստո
րա դա սա կան նա խա դա սու թյուն նե րի մի 
բարդ ու կուռ հա մա կարգ` կապ ված նրա 
զար գաց ման նոր օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
հետ և պայ մա նա վոր ված հայե րե նի հա ղոր
դակ ցա կան այդ եր կու տե սակ հա րա բե րու
թյուն նե րով: Հա մա դա սա կան նա խա դա սու
թյուն նե րը կա րող են ի րար հա ջոր դել ա ռանց 
կա պակ ցա կան բա ռե րի կամ կա պակց վել 
շաղ կապ նե րով` «Եւ ծա կե ցին զմորթսն ի 
պճ ղունս նո ցա եւ ե դին փողս եւ փչե լով այն
պէս կեն դան ւոյն մոր թե ցին զսուրբսն ե րե
սին, եւ ծա կե ալ զծոր ծո րակսն եւ զլե զուսն 
ը նդ այն հա նէ ին»1 : Ստո րա դաս նա խա դա
սու թյուն նե րը գրա բա րում գլ խա վո րի հետ 
մի ա նում են կա պակ ցա կան բա ռե րով` ստո
րա դա սա կան շաղ կապ նե րով և հա րա բե րա
կան դե րա նուն նե րով` «Ոչ ոք գի տէ զհայր, 
ե թէ ոչ Որ դի, որ պէս եւ զոր դի ոչ ոք գի տէ` 
ե թէ ոչ Հայր»2: Ի հար կե, հայե րե նը պահ պա
նել է նաև հն դեվ րո պա կան լե զու նե րին բնո
րոշ նա խա դա սու թյուն նե րի տի պեր, ի նչ պես 
օ րի նակ` հայե րե նի ան ցյալ դեր բայով կազմ
ված նա խա դա սու թյուն նե րը, ո րոնք զար գա
ցում չու նե ցան, քա նի որ հայե րենն ար դեն 
ստեղ ծել էր հա ղոր դակց ման գոր ծա ռույ թով 
պայ մա նա վոր ված նոր տի պի նա խա դա սու
թյուն ներ: Ը նդ հան րա պես, «երկ կազմ ան
դեմ նա խա դա սու թյուն նե րի կի րա ռու թյու

1   Ագաթանգեղոս, նշվ. աշխ., էջ 210:
2   Փ. Բուզանդ, Պատմութիւն Հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 
1883, էջ 77:

նը հին հայե րե նում հիմ նա կա նում ու նե ցել 
է գոր ծա ռա կան–ո ճա կան նշա նա կու թյուն. 
կի րառ վել է բարձր, գր քային լեզ վում` հա
կադր վե լով հիմ նա կա նում դի մա վոր նա
խա դա սու թյուն նե րին նա խա պատ վու թյուն 
տվող ա ռօ րյա–խո սակ ցա կան ո ճին»3:

Գ րա բա րի նա խա դա սու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րից է լեզ վա կան մի ա վոր նե րի 
ո ճա կան կրկ նու թյու նը, որ իր ա մե նա տար
բեր դրս ևո րում նե րով հա ղոր դակց ման գոր
ծըն թա ցում խոս քին հա ղոր դում է լրա ցու ցիչ 
հու զա կան–ար տա հայտ չա կան նր բե րանգ
ներ` «Տէր տե րանց, Աս տո ւած աս տուա ծոց, 
Աս տո ւած յա ւի տե նա կան, Աս տո ւած ե րկ նից, 
Աս տո ւած ան ճառ լու սոյ,…»4: Նշ ված ո ճա
կան գոր ծա ռույ թով ա մե նից հա ճախ ներ
կա յա նում են նա խա դա սու թյան են թա կան, 
ստո րո գյա լը, հրա մա յա կա նի ար գե լա կան 
մաս նի կը, հռե տո րա կան հար ցա կան նա
խա դա սու թյու նը: Դա սա կան գրա բա րում 
հա ճա խա կի դրս ևոր վող կրկ նու թյան մյուս 
տա րա տե սա կը բազ մա շաղ կա պու թյունն է, 
ե րբ բազ մա թիվ նա խա դա սու թյուն ներ մի
մյանց են հա րա բեր վում միև նույն շաղ կա
պի օգ նու թյամբ: Ա ռանձ նա կի հե տաքրք
րու թյուն են ներ կա յաց նում հո ման շային 
կրկ նու թյուն նե րի կի րա ռու թյան դեպ քե րը, 
ե րբ միև նույն միտ քը, հաս կա ցու թյու նը կրկ
նե լու փո խա րեն գոր ծա ծում են հո մա նիշ 
բա ռեր ու կա պակ ցու թյուն ներ` դրա նով ի սկ 
ա վե լի ո ւժ գին դարձ նե լով նա խա դա սու թյան 
ո ճա կան նե րազ դե ցու թյու նը: Մես րո պյան 
շր ջա նի մա տե նա գիր նե րը հա ճախ են դի մել 
այս հնա րի օգ նու թյա նը` նկա րագր վող տե
սա րանն ա վե լի գու նեղ, ամ բող ջա կան ներ
կա յաց նե լու հա մար: 

Ու սու ցո ղա կան–մե թո դա կան ա ռու մով 
կրկ նու թյան ո ճա կան յու րա հատ կու թյուն նե
րը ճիշտ ը մբռ նե լու հա մար «անհ րա ժեշտ է 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել 
այն գոր ծա ռույթ նե րին, որ ի րա կա նաց վում են 
տվյալ ո ճա կան հա մա տեքս տում հայտն ված 
լեզ վա կան կրկն ված մի ա վոր նե րը: Կրկն վող 
բա ռերն ու կա պակ ցու թյուն նե րը կա րող են 

3    Թ.  Շահվերդյան,  Դասական  գրաբարի 
շարահյուսական ոճաբանություն, Եր., 2007, էջ 54: 
4   Ագաթանգեղոս, նշվ. աշխ., էջ 81:
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լի նել ա վե լադ րու թյուն ներ` ա ռանց ո ճա կան 
է ա կան գոր ծա ռույթ կա տա րե լու…»1: Գրա բա
րի բու հա կան դա սա վանդ ման գոր ծըն թա
ցում կար ևոր է գի տա կա նո րեն մեկ նա բա
նել լեզ վա կան այս ի րո ղու թյուն նե րը, ճիշտ 
ներ կա յաց նել ո ճա կան կրկ նու թյան գրա
բա րյան դրս ևո րում նե րը, տա րան ջա տել 
դրանք ա վե լադ րու թյուն նե րից` վեր ջին ներս 
դի տար կե լով որ պես խոս քային ան հար կի 
կրկ նու թյուն ներ, քա նի որ նույ նա բա նու թյան 
պա րա գա յում կրկ նու թյունն ան տե ղի է, և 
ո չինչ չի ա վե լաց նում կի րառ ված լեզ վա կան 
մի ա վո րի բո վան դա կու թյան մեջ: 

Գ րա բա րի շա րա հյու սու թյան ու սու ցու
մը պա հան ջում է լսա րա նային և տնային 
աշ խա տանք նե րի ճիշտ կազ մա կեր պում: 
Ու սու ցու մը բու հում դա սա խո սի և ու սա
նող նե րի փոխ հա րա բե րու թյան, ու սա նո
ղի ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման և գի տե լիք
ներ հա ղոր դե լու նպա տա կաուղղ ված գոր
ծըն թաց է: Այ սօր բու հի դա սա խո սի ա ռջև 
դր ված է կար ևո րա գույն մի խն դիր` ու սա
նո ղա կենտ րոն ո ւղղ վա ծու թյու նը, ու սա նող–
դա սա խոս ա վան դա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի վե րարժ ևո րու մը: Ո ւս տի պար տա դիր 
է դառ նում դա սա խո սի մաս նա գի տա կան 
և գի տա մե թո դա կան զին վա ծու թյու նը, ո րը 
պա հան ջում է նրա նից. ա) ու սա նո ղին տալ 
տվյալ ա ռար կան ը նդ գր կող ամ բողջ նյու
թը, բ) գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն
թաց քում փոքր խմ բե րի մի ջո ցով կա տա
րել գրա վոր թարգ մա նու թյուն ներ և լեզ վի 
տար բեր մա կար դակ նե րում` վեր լու ծա կան 
աշ խա տանք ներ: Հետ ևա բար, դա սա խո
սի պար տա կա նու թյուն նե րը նե րա ռում են 
ու սում նա կան նյու թի ման րակր կիտ պատ
րաս տումն ու դա սի կա ռա վա րու մը, ի նչ պես 
նաև թե մայի ու դա սա վանդ ման ա մե նա
հար մար մե թո դի ը նտ րու թյու նը։ Ու սուց ման 
պա սիվ, ակ տիվ և փոխ ներ գոր ծուն մե թոդ
նե րից վեր ջի նի ը նտ րու թյու նը և դա սա խո
սի կող մից դրա հմուտ կի րա ռու մը ա պա հո
վում է ոչ մի այն դա սա խոս–ու սա նող, այլև 
ու սա նող–դա սա խոս և ու սա նող–ու սա նող 
կա պը: Սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 

1  Թ. Շահվերդյան, նշվ. աշխ., Եր., 2007, էջ 163: 

որ հանձ նա րար ված մի ա տե սակ նյու թի կա
տա րու մից հե տո կազ մա կերպ ված քն նար
կու մը դառ նում է գի տե լիք նե րի փո խանց
ման փո խա դարձ մի ջոց: Ակ տիվ ու սու ցու մը 
են թադ րում է սո վո րող նե րի ներգ րա վում 
ու սում նա կան գոր ծըն թաց, ո րի դեպ քում ու
սա նո ղը պար տա դիր պետք է գոր ծի և այդ 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում բա ցա հայ տի, 
մշա կի և կի րա ռի ստաց ված գի տե լիք նե րը։  
Դա սա խո սի կող մից մե թո դի ը նտ րու թյու նը 
ո ւղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր վում է թե մայի 
բո վան դա կու թյամբ: 

 Լեզ վի մեջ շա րա հյու սա կան մա կար դա
կի մի ա վոր նե րի պատ մա կան փո փո խու
թյուն ներն ու նոր ի րո ղու թյուն նե րի ար ձա
նագ րու մը պայ մա նա վոր ված են բա ռային 
և ձևա բա նա կան հա մա կար գե րում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րով: Ո ւս տի ու սա
նո ղից պա հանջ վում է դա սի ժա մա նակ իր 
ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րի հա մադ րում 
նախ կի նում կու տա կած լեզ վա կան գի տե լիք
նե րի հետ, օ րի նակ` գ րա բա րի բա ռա գի տու
թյան, ի նչ պես նաև պատ մա կան ո ճա գի տու
թյան ի մա ցու թյու նը օգ նում է ու սա նո ղին` 
ճա նա չե լու շա րա հյու սու թյան այն պի սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են` 

1. Հո մա նիշ բազ մա զան քե րա կա նա
կան կա ռույց նե րի կի րա ռու թյու նը դա սա
կան գրա բա րում: Ի րա կա նու թյան տար բեր 
եր ևույթ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող միև
նույն հա րա բե րու թյուն ներն ար տա հայ տե լու 
հա մար դա սա կան շր ջա նի պատ մա գիր
ներն օ գտ վել են գրա բա րին ա վե լի ճոխ ու 
պատ կե րա վոր տեսք հա ղոր դող զա նա զան 
շա րա հյու սա կան կա ղա պար նե րից, քե րա
կա նա կան կա ղա պար նե րի` մե կը մյու սի 
փո խա րեն հան դես գա լու լեզ վաո ճա կան 
ու շագ րավ ու նա կու թյու նից: Այդ եր ևույ թը 
ար տա հայտ վում էր հետ ևյալ մի ջոց նե րով. 
ա) դա սա կան գրա բա րում լայն տա րա ծում 
ու նե ցող` ամ բող ջա կան նա խա դա սու թյուն
նե րի փո խա րեն նրանց թե րի հո մա նիշ նե
րի կի րա ռու թյուն` հա ճախ ա ռանց գլ խա վոր 
ան դամ նե րի` «Եւ թո ղու ի վե րայ նո րա զա
մե նայն շէնս, ո րք ի գե րու թե նէն Մա րաց»2: 
Բ) Ա նո րոշ և ան ցյալ դեր բայ նե րով կազմ

2   Մ. Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 113:
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ված ան դեմ նա խա դա սու թյուն նե րի` դի մա
վոր նա խա դա սու թյան ի մաս տով գոր ծա
ծու թյուն` « Ի ման կու թե ան տիսն վար ժե ալ 
հել լե նա կան դպ րու թե ամբն, ե կե ալ հա սե ալ 
ի դուռն Ար շա կու նե աց թա գա ւո րաց Հայոց 
Մե ծաց, կա ցե ալ յար քու նա կան դի ւա նին, 
լի նել սպա սա ւոր ար քա յա տուր հրա մա
նացն…»1: Գ) Տար բեր հո լո վաձ ևե րով են
թա կա նե րի գոր ծա ծու թյուն` «… թի կունս 
առ նե լով Ե րո ւան դայ զՀ ռո մայե ցիս` ոչ ի նչ 
վտան գի ի թա գա ւո րու թե անն Վես պի ա
նու…»2: Դ) Բարդ ստո րա դա սա կան նա խա
դա սու թյուն նե րի փո խա րեն նախդ րա վոր 
դեր բա յա կան կա ռույց նե րով պարզ նա խա
դա սու թյուն նե րի կի րա ռու թյուն` «Քան զի ի 
բառ նալ ազ գին Ար շա կու նե աց, տի րե ցին 
աշ խար հիս Հայոց ա զգն Սա սա նայ պարս
կի»3: Ե) Դա սա կան գրա բա րի շա րա հյու
սա կան հա մա կար գում զգա լի տա րա ծում 
ու նե ցող թար մա տար նե րի կի րա ռու թյուն նե
րը, ո րոնց շար քում ա ռանձ նա նում է ին «եւ 
լի նէր», «եւ ե ղեւ», «եւ լի նի ցի» ա վե լադ րու
թյուն նե րը, ո րոնք եբ րա յա բա նու թյուն ներ 
են` հու նա րե նի մի ջո ցով փո խանց ված դա
սա կան հայե րե նին` «Եւ ե ղեւ ի վա ղիւ ան դր 
ետ հրա ման Շա պուհ ար քայ ա ծել զա ռա ջե
աւ ի ւր զՎա սակ Մա մի կո նե ան…»4:

Գ րա բա րի շա րա հյու սու թյան ու սու ցու մը 
կապ ված է ա ռա ջին հեր թին տե սա կան գի
տե լի քի հա ղորդ ման հետ` դա սա խո սու թյան 
մի ջո ցով, ո րի նպա տա կը «գի տե լի քի տե
ղե կատ վա կան փո խան ցումն է սո վո րող նե
րին»5, և ո րի ըն թաց քում շա րադր վում ու մեկ
նա բան վում է ծրագ րային նյու թի հեր թա կան 
բա ժինն ամ բող ջու թյամբ: Սա ներ կա յումս 
հա մար վում է գի տե լիք նե րի հա մախմբ ված 
ամ բող ջու թյան հա ղորդ ման գլ խա վոր, ա ռա
ջա տար ձև, ո րով դա սա խո սը կա րո ղա նում է 
ա պա հո վել դա սա նյու թի յու րաց ման այն մա
կար դա կը, ո րը դրս ևոր վում է որ պես ի մա

1   Կորիւն, Վարք Մաշտոցի, Եր., 1957, էջ 36:
2   Մ. Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 164:
3   Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, 
Եր., 1957, էջ 6:
4   Փ. Բուզանդ, նշվ. աշխ., էջ 13:
5   Տե՛ս Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան, Ուսուցման 
ինտերակտիվ  մեթոդների  տեսությունն  ու 
պրակտիկան, Եր., 2004 թ., էջ 21: 

ցա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ձեռք 
բե րած տե սա կան գի տե լիք նե րի և դրանց 
կի րառ ման ե ղա նակ նե րի հա մա կարգ: Ո ւս
տի դա սա խո սը պար տա վոր է. 

ա) դա սա խո սու թյուն նե րի մի ջո ցով ու
սա նո ղին մա տու ցել հա րուստ նյութ տվյալ 
ա ռար կայի շր ջա նա կում: 

բ) Լեզ վի տվյալ մա կար դա կի մի ա
վոր նե րի բա ցատ րու թյան ըն թաց քում ան
դրա դառ նալ նա խորդ մա կար դակ նե րին, 
օ րի նակ` գրա բա րի շա րա հյու սու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը բա ցատ րե լիս 
վեր հի շել գրա բա րի բա ռա պա շա րը, բա ռա
կազ մա կան ի րո ղու թյուն նե րը, հո լով ման և 
խո նարհ ման հա մա կար գե րը, գրա բա րին 
հա տուկ զա նա զան նախդ րային կի րա ռու
թյուն նե րը: 

 Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար
գում գի տե լի քի ստուգ ման բա նա վոր ձևե
րը հիմ նա կա նում ի րենց տե ղը զի ջում են 
գրա վոր ձևե րին` ա պա հո վե լու հա մար գնա
հատ ման հնա րա վո րինս ա նա չառ պայ ման
ներ: Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ու սա նո
ղը հանձ նում է եր կու մի ջան կյալ գրա վոր 
քն նու թյուն, ո րոնք ը նդ գր կում են հետ ևյալ 
ա ռա ջադ րանք նե րը.

ա) հայ մա տե նա գիր նե րի եր կե րի գրա
բար հատ ված նե րի աշ խար հա բար թարգ մա
նու թյուն, բ) թարգ մա նած նյու թի բա ռային, 
ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան վեր լու
ծու թյուն: Թարգ մա նու թյու նը գնա հա տե լիս 
կար ևոր վում են շա րադ րան քի բո վան դա կու
թյունն ու կա ռուց ված քը, թարգ ման ված նյու
թի կա պակց վա ծու թյունն ու հս տա կու թյու նը, 
ի սկ թարգ ման ված տեքս տի բա ռային ա ռան
ձին մի ա վոր նե րի լեզ վա կան բազ մա շերտ 
վեր լու ծու թյուն նե րի գնա հա տա կա նը կապ
ված է լեզ վա կան ի րո ղու թյուն նե րի` ի բրև լեզ
վի ձևա բա նա շա րա հյու սա կան կա ռուց ված քի 
տար րե րի ման րակր կիտ քն նու թյան և դա սա
կարգ ման հետ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով հար
ցա թեր թի կում հա մադր վում են տե սա կան 
և գործ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնց 
կա տա րումն ի հայտ է բե րում ու սա նո ղի գի
տե լիք նե րը և պատ րաստ վա ծու թյան աս տի
ճա նը: 

susannagrigoryan@ysu.am
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СИНТАКСИСА  
ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

С. ГРИГОРЯН

Статья посвящена преподаванию синтаксиса древнеармянского языка. Синтаксис 
один из сравнительно мало изученных сфер языковой системы древнеармянского языка, 
который анализирует разные сочетания слов и предложения, их виды и особенности. В 
статье представлены некоторые педагогические принципы, на которые должны обращать 
внимание студенты в процессе учебы.

SEVERAL ISSUES OF TEACHING SYNTAX OF GRABAR (ՕLD ARMENIAN)
S. GRIGORYAN

The article deals with the teaching of Grabar (Օld Armenian). Syntax is a relatively little stud
ied aspect in the system of Classical Grabar (Օld Armenian). It examines the various combinations 
of words and sentences, their types and peculiarities. Several teaching principles are presented in 
the article which students should take into consideration during the process of learning.
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 ԼԻ Ա ՆԱ ԹՈ ՐՈ ՍՅԱՆ 

Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ Ա ԿԱՆ–Հ ՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԱՅԻՆ ԽՈՍ ՔԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  

ԼԵԶ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀՈՒՄ

ՀՀ լեզ վա բա նա կան բու հե րում օ տա րա
լե զու բա նա վոր խոս քի ու սու ցումն ու նի բա
վա կա նին հա րուստ ա վան դույթ ներ: Սա կայն 
շր ջա նառ վող ծրագ րե րում կոնկ րետ ա կա
դե մի ա կան–հ րա պա րա կային խոս քի ու սուց
ման նպա տակ չի մատ նանշ վում: Հոդ վա ծում 
փորձ է ար վում ներ կա յաց նել ա կա դե մի ա
կան–հ րա պա րա կային խոս քի ու սուց ման 
նա խադ րյալ նե րը, պա հանջ նե րը, հիմ նա վո
րել դրա պլա նա վոր ված, հա մա կարգ ված, 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ա պա հով
մամբ ու սուց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Շեշ
տադր վում է այն գա ղա փա րը, որ, լի նե լով 
օ տա րա լե զու բա նա վոր խոս քի ու սուց ման 
կար ևոր բա ղադ րի չը, ա կա դե մի ա կան–հ րա
պա րա կային խոս քի ու սու ցումն ան հրա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով դրա գոր
ծա ռույթ նե րը, դա սա վան դո ղի խոս քի մշա
կույ թի ձևա վոր ման, ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյան կա յաց ման, ու սուց ման 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րի հա մա հունչ 
կրթա կան նա խագ ծե րի ի րա կա նաց ման ար
դի պա հանջ ներն ու չա փա նիշ նե րը:

 Բա նա վոր գի տա կան խոսքն ի րա կա նաց
վում է մե նա խո սու թյամբ (զե կույ ցի, հա ղորդ
ման, դա սա խո սու թյան ժան րե րով), ե րկ խո
սու թյամբ (քն նու թյան, խորհր դատ վու թյան, 
զրույ ցի, քն նարկ ման ժան րե րով): Մի կող
մից՝ այն մեր ձե նում է խո սակ ցա կան խոս քին, 
մյուս կող մից՝ այն ներ կա յա նում է գի տա կան 
հա մա պա տաս խան գրա վոր տեքս տե րով: 
Քա նի որ այն ձևա վոր վում կամ սեր վում է 
կոնկ րետ լսա րա նում, այն ու նի բա նա վոր 
հրա պա րա կային խոս քի բնու թագ րե րը:

 Բա նա վոր գի տա կան խոս քը ներ կա յաց
նում է գր քային–գ րա վոր, հա մագ րա կան, բա
նա վոր–խո սակ ցա կան լեզ վա կան մի ջոց նե րը: 
Հրա պա րա կային խոս քի կար ևոր բա ղադ րիչ 
է դա սա խո սու թյու նը, ո րը բնու թագր վում է 

տրա մա բա նու թյամբ, հա կիր ճու թյամբ, տե ղե
կատ վու թյան մա տուց ման հս տա կու թյամբ և 
այլն: Դա սա խո սու թյան բա նա վոր տար բե րա
կը պա րու նա կում է մեծ քա նա կու թյամբ բա
նա վոր խո սակ ցա կան տար րեր՝ ո ւնկն դիր նե
րին ո ւղ ղա կի դի մում, հարց ու պա տաս խան 
պա րու նա կող դարձ վածք ներ, կրկ նու թյուն 
պա րու նա կող պար բե րու թյուն ներ, ճշգրտում
ներ և բա ցատ րու թյուն ներ: Բա նա վոր–հրա
պա րա կային խոս քի ա վե լի հա ճա խա կի 
հան դի պող ի րադ րու թյուն ներ են հա մար վում 
գի տա ժո ղո վը, սե մի նա րը, սիմ պո զի ու մը, ամ
բի ո նի նիս տը, ո րոնք կա րող են ներ կա յաց նել 
հան րային և ու սում նա կան ի րադ րու թյուն ներ: 
Չի կա րե լի մո ռա նալ այն մա սին, որ սե մի նա
րը և գործ նա կան պա րապ մունք նե րը, խորհր
դատ վու թյուն նե րը, կուր սային աշ խա տան քի 
պաշտ պա նու թյու նը, ստու գար քը և քն նու թյու
նը ու սում նա կան–մաս նա գի տա կան հա ղոր
դակց ման ժան րեր են (Скорикова 2013, 1–11):

 Կար ևոր է դի տար կել գի տա կան–հ րա
պա րա կային խոս քի ու սու ցու մը լսա րա նի 
հա ղոր դակ ցու թյան տե սան կյու նից, քա նի 
որ դա սա խո սը պետք է կի րա ռի հրա պա րա
կային խոս քին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը` 
ու շադ րու թյուն դարձ նե րով թե՛ ճար տա սա
նա կան, թե՛ լեզ վա բա նա կան գի տե լիք նե րի 
վրա (Petek 2014, 124–133): 

Ինչ պես նշում է Թո մաս Պե թե կը. «Ու սուց
չի հրա պա րա կային խոս քը հայտ նի է որ պես 
ու սուց ման խոսք: Ու սուց չի ու սու ցա նող խոս
քը ման կա վար ժա կան խոս քի բա ղադ րիչն է, 
քա նի որ ու սու ցի չը հա ղոր դակց վում է կոնկ
րետ բնա գա վա ռին բնո րոշ գի տե լի քի ո լոր
տում (բա ցատ րե լով, լու սա բա նե լով, ու սու
ցո ղա կան հար ցեր ա ռա ջադ րե լով և այլն)» 
(Petek 2014, 124–133): Ը ստ այդմ, ու սուց չի 
հրա պա րա կային խոս քը նրա մաս նա գի տա
կան և հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի այի 
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կար ևոր բա ղադ րիչն է: Հատ կան շա կան է 
այն, որ ման կա վար ժի բա նա վոր խոս քը շատ 
քիչ է ու սում նա սիր ված: Մի այն վեր ջին տա
րի նե րին կոր պու սային լեզ վա բա նու թյան հա
ջո ղու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե
ցին հա վա քագ րե լու բա նա վոր ու սու ցո ղա կան 
տեքս տե րի մեծ կոր պուս: Ար դի փու լում ու սա
նող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն ո ւնկնդ րե լու 
մեծ քա նա կու թյամբ տեքս տեր և բա ցա հայ
տե լու դրանց ո ճա ժան րային ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Ի նչ պես հայտ նի է, բա նա վոր 
խոս քին բնո րոշ են կրկ նու թյուն նե րը (repeti
tion), շե ղող դա դար նե րը (distracting pauses), 
լրա ցում նե րը (ն շույթ ներ) (fillers), կեղծ սկիզբ
նե րը (false starts), ի նք նա վե րա կանգ նող նե րը 
(self–repairs):

Հ րա պա րա կային խոս քի սկզ բունք նե
րը հիմ նա վոր վել են ճար տա սա նու թյան և 
լեզ վա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում: Ու սում
նա սի րե լով Զ. Գա լի և Յ. Զմավ կի հե տա
զո տու թյուն նե րը՝ Թո մաս Պե թե կը գրում է. 
«Հ րա պա րա կային հա ջող ված խոսք զար
գաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել ճար տա սա նու թյան շր ջա նակ նե րում 
ձևա վոր ված հա մո զե լու ե րեք ե ղա նակ նե րը՝ 
logos, ethos, pathos: Է թոս ա սե լով՝ են թադր
վում է բա րո յա կան նկա րա գիր, բնա վո րու
թյուն, ո գի: Ան տիկ փի լի սո փա յու թյան մեջ 
այն նշա նա կում է սո վո րույթ, բնու թա գիր, 
գա ղա փար նե րի ամ բող ջու թյուն: Ճար տա
սա նու թյան մեջ բնա վո րու թյան ար դյու նա
վետ ներ կա յա ցումն է, ի սկ պա թո սը հույ զե րի 
ար տա հայ տու թյունն է: Ա րիս տո տե լը ներ
կա յաց նում է հա մոզ ման բնույ թը և պա թո սը 
ե րեք ներ քին ե ղա նակ նե րով՝ ա) ե լույթ ու նե
ցո ղի ան ձնա կան բնու թագ րով, բ) լսա րա նը 
ո րո շա կի գա ղա փա րով ո ւղ ղոր դե լով, գ) և 
փաս տար կով, ո րն է բուն խոս քը» (ցիտ. Ը ստ 
Թ. Պե թե կի՝ Zmavc 2008: 30, Zidar 2006: 
12): Հա մոզ ման ներ քին ե ղա նակ նե րի տե
սու թյու նը ըն կած է դա սա կան ճար տա սա
նու թյան հիմ քում՝ լո գոս (տ րա մա բա նա կան 
փաս տար կում), Է թոս (խո սո ղի ար տա հայ
տած բնու թա գի րը), պա թոս (խո սո ղի ազ
դե ցու թյու նը լսա րա նի հույ զե րի վրա և բա
ցա հայտ ար տա հայ տու թյու նը): Ա կն հայտ 
է, որ ման կա վար ժը ան գլե րե նի ու սուց ման 

թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան ժա մե րին 
պետք է ճար տա սա նա կան ար վես տի նշ ված 
պա հանջ նե րը բա վա րա րի՝ խո սի տրա մա
բա նո րեն հիմ նա վոր ված և ար տա հայ տիչ: 
Բա ցի նշ ված հմ տու թյուն նե րից՝ ու սա նող նե
րը պետք է հետ ևո ղա կա նո րեն զար գաց նեն 
ի րենց հա ղոր դակ ցա կան, մտա վոր, տե ղե
կատ վա կան, ի նչ պես նաև կազ մա կերպ
չա կան հմ տու թյուն նե րը (Дроздов Р. К., 
Формирование навыков публичной речи в 
процессе обучения русскому языку: дис…. 
канд. пед. наук. – Рязань, 2005): Օ տար լեզ
վի մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցում կար
ևոր վում են հատ կա պես հա ղոր դակ ցա կան 
հմ տու թյուն նե րը հ հրա պա րա կային խոս քի 
ներ կա յաց ման մա կար դա կում:

 Կար ևոր պա հանջ է այն, որ ան գլե րե նի 
դա սա խո սը պետք է իր հրա պա րա կային 
խոս քով օ րի նակ ծա ռայի ու սա նող նե րին: Դա 
չի են թադ րում, որ նա պետք է հույ սը դնի մի
այն իր վրա: Ար դյու նա վետ է ը ստ նա խօ րոք 
մշակ ված պլա նի կազ մա կեր պել լեզ վա կիր, 
ան գլա լե զու դա սա խոս նե րի, հրա պա րա կա
խոս նե րի ե լույթ նե րի դի տու մը և վեր լու ծու
թյու նը: 

Ման կա վարժ–դա սա խո սի հրա պա րա
կային խոս քի մյուս յու րա հատ կու թյունն այն 
է, որ այն պետք է լի նի ոչ մի այն սա հուն, 
տրա մա բան ված, պա թե տիկ, հա րուստ ժա
մա նա կա կից ան գլե րե նի խոս քային լեզ վա
կա ղա պար նե րով, մաս նա գի տա կան տեր մի
նա բա նու թյամբ, այլև այն պետք է խթա նի 
ու սա նող նե րին ներգ րավ վե լու հրա պա րա
կային խո սույ թի մեջ: Նա պետք է հս տակ 
պատ կե րա ցում ու նե նա ա կա դե մի ա կան–
ճար տա սա նա կան խո սույ թում հա մոզ ման 
գոր ծա ռույթ նե րի մա սին: Պետք է կա րո ղա նա 
բա ցա հայ տել ա կա դե մի ա կան–հ րա պա րա
կային խոս քի ժան րային–գոր ծա ռա կան–ո ճա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նկա րագ
րել լսա րա նը, ներ կա յաց նել ե լույ թի թե ման, 
ո րո շել հրա պա րա կային խոս քի կազ մը և կա
ռուց ված քը, պահ պա նել նրա ճար տա սա նա
կան ո ւղղ վա ծու թյու նը (Фрейдина 2005): Այս 
հմ տու թյուն նե րը նույն պես կա րե լի է ստու գել 
ու սուց ման ա վար տա կան փու լում: 

Եր րորդ պա հանջն այն է, որ ոչ մի այն դա
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սա խո սի խոս քը պետք է մղի նրանց մե նա
խո սու թյան և ե րկ խո սու թյան, այլև ու սա նող
նե րի հրա պա րա կային խոս քը հնա րա վո րինս 
պետք է լի նի հան պատ րաս տից: Դա սա խո սը 
պետք է չտա րան ջա տի մե նա խո սա կան և 
ե րկ խո սա կան ա ռա ջադ րանք նե րը, քա նի որ 
մե կը ըն կած է մյու սի հիմ քում, և դրանք փոխ
կա պակց ված են: Ը նդ ո րում՝ ե րկ խո սու թյու նը 
պետք է դի տարկ վի ոչ մի այն դա սա խոս–ու
սա նող, այլև ու սա նող–ու սա նող շփ ման հա
մա տեքս տում: 

Ու սում նա կան կամ ա կա դե մի ա կան պայ
ման նե րում օ տա րա լե զու բա նա վոր հրա
պա րա կային խոս քի ու սու ցու մը պետք է 
դի տար կել ոչ մի այն գոր ծըն թաց, այլև վերջ
նար դյունք, քա նի որ ու սա նող նե րը դա
սըն թա ցի վեր ջում պետք է կա րո ղա նան 
բա վա րա րել ո րո շա կի պա հանջ ներ և չա
փա նիշ ներ: Դա սա խոս նե րը հիմ նա կա նում 
ա ռանձ նաց նում են քե րա կա նա կան, հն չյու
նա կան, բա ռային դժ վա րու թյուն նե րը: Սա
կայն հո գե բա նա կան, հո գե լեզ վա բա նա կան, 
գոր ծա բա նա կան, ը նդ հա նուր առ մամբ՝ ար
տա լեզ վա բա նա կան գոր ծոն նե րը մղ վում են 
հե տին պլան: 

Բա վա կա նին լուրջ խն դիր է ու սում նա խոս
քային և ի րա կան խոս քային ի րադ րու թյուն
նե րի հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նա հար ցը: 
Ու սա նողն ո ւղ ղա կի ո րեն չի հաղ թա հա րում 
ու սում նա կան պայ ման նե րի պայ մա նա կա նու
թյուն նե րը: Մի այն բնագ րային հրա պա րա
կային տեքս տե րի հետ ևո ղա կան ներ մու ծու մը 
և ի րա կան լեզ վա կան ի րա վի ճակ նե րի վար
պե տո րեն մո դե լա վո րու մը կա րող են փոխ հա
տու ցել լեզ վա կիր նե րի հետ սահ մա նա փակ 
շփ ման, հեն քային գի տե լիք նե րի ոչ բա վա րար 
մա կար դա կի պատ ճա ռով ա ռաջ ե կած բա ցե
րը: 

Ու սա նո ղա կան լսա րա նում օ տա րա լե զու 
հրա պա րա կային խոս քի ու սուց ման ե ղա
նակ նե րը ո րո շե լիս կար ևոր է հս տա կեց նել 
դա սա խո սի հրա պա րա կային խոս քի գոր ծա
ռույթ նե րը: Կունստ Գնա մուսն ա ռանձ նաց
նում է ման կա վար ժա կան խոս քի հետ ևյալ 
գոր ծա ռույթ նե րը՝ կա մային գոր ծու նե ու թյան 
մղող (conative), ար տա հայ տիչ, պոե տա կան, 
խոս քար կող (ֆա տիկ) (Kunst Gnamus 1991: 

32–33): Այդ գոր ծա ռույթ նե րը նույն հե ղի
նա կը դի տար կում է մե թա լեզ վա կան կամ 
վեր լեզ վա կան մա կար դակ նե րում: Աս վա ծի 
հա մա տեքս տում կար ևոր վում է նաև դա սա
խոս –ու սա նող փոխ գոր ծակ ցու թյան, շփ ման 
հա րա բե րա կա ցու թյու նը, քա նի որ ա վան
դա կան լսա րան նե րում դա սա խո սը խո սում 
է ու սա նող նե րից շատ: Ա նհ րա ժեշտ է աս տի
ճա նա բար ա վե լաց նել ու սա նող նե րի ներգ
րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը: Այ սինքն՝ դա
սա խո սու թյու նը պլա նա վո րե լիս դա սա խո սը 
պետք է հաշ վի առ նի իր հրա պա րա կային 
խոս քի ման կա վար ժա կան նե րու ժը: Պա տա
հա կան չէ, որ նշ ված հե ղի նակ նե րը ման կա
վար ժա կան խոս քը բա ժա նում են ու սու ցո ղա
կան խոս քի (դա սա խոսն օգ տա գոր ծում է, որ 
կր թի) և հա րա բե րա կան կամ սո ցի ա լա կան 
խոսք (ե րբ դա սա խո սը փոր ձում է ներշն
չել բա րո յա կան ար ժեք ներ) (Petek 2014: 
124–133): Ի նչ պես ար դեն նշ վեց այլ ձևա կեր
պու մով, հրա պա րա կային խոս քի ու սուց ման 
դժ վա րու թյուն նե րը ա ռաջ են գա լիս սո ցի
ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա
կում, ե րբ հա ղոր դակց վող նե րի տար բե րու
թյուն նե րը ի հայտ են գա լիս գի տե լիք նե րի, 
ու նա կու թյուն նե րի, ցան կու թյուն նե րի և սպա
սե լիք նե րի մա կար դա կում: Կա րե լի է պն դել, 
որ դա սա խո սը պետք է նպա տակ հե տապն
դի հաղ թա հա րել ու սու ցան վող նյու թը և 
հաս նել հրա պա րա կային կամ սո ցի ա լա կան 
խոս քի ներ կա յաց ման մա կար դա կի՝ օ տար 
լեզ վով: Ը նդ հա նուր առ մամբ, սո ցի ա լա կան 
խոս քը դի տարկ վում է գոր ծա բա նա կան լեզ
վա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում և դիտ վում 
է որ պես են թա տեքս տայ նաց ման տե սակ: 
Գի տա կան կամ նեղ մաս նա գի տա կան հրա
պա րա կային խոս քի ու սու ցու մը են թադ րում 
է հաղ թա հա րել նշ ված պայ մա նա կա նու
թյուն նե րը, հաղ թա հա րել լսա րա նային հա
ղոր դակց ման սահ մա նա փա կում նե րը: Հրա
պա րա կային խոս քի ձևա վոր ման կար ևոր 
պայ ման է դրա կան հու զա կան մթ նո լոր տի 
ստեղ ծու մը և ա պա հո վու մը, ո րը քա ջա լե րում 
և խրա խու սում է ու սա նող նե րին, ներգ րա
վում նրանց տար բեր քն նար կում նե րի մեջ, 
ա ռանց ո րի ու սա նող նե րը չեն կա րո ղա նա 
ներ գավ վել քն նար կում նե րի մեջ, հար ցե րի 
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պա տաս խա նել, հար ցեր տալ, եզ րա հան
գում ներ ա նել, ի նչ պես նաև մե նա խո սել: 

Եզ րա կա ցու թյուն 
Ու սա նող նե րի օ տա րա լե զու հրա պա րա

կային խոս քը զար գաց նե լու հա մար դա սա խո
սը պետք է չբա վա րար վի մի այն իր ման կա
վար ժա կան, մե թո դա կան, լեզ վա բա նա կան 
գի տե լիք նե րով, կա րո ղու թյուն նե րով և հմ տու
թյուն նե րով: Նա պետք է տի րա պե տի նաև 
ճար տա սա նա կան ար վես տի տար րե րին: 
Հա մադ րի դի դակ տի կա կան մատ չե լի ու թյան, 
հա ջոր դա կա նու թյան, ակ տի վու թյան սկզ
բունք նե րը ճար տա սա նա կան լսա րա նի վրա 
նե րազ դե լու ե ղա նակ նե րի հետ: Հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան մա կար դա կում նա պետք 
է այն պես կա ռու ցի իր խոս քը, որ ստեղ ծի 
դրա կան հու զա կան մթ նո լորտ, խթա նի դրա

նով ու սա նող նե րի խոս քային գոր ծու նե ու թյու
նը: Մե թո դա կան մա կար դա կում նա պետք է 
կա րո ղա նա կի րա ռել հա ղոր դակ ցա կան մո
տեց ման սկզ բունք նե րը՝ ը նտ րե լով բնագ րային 
տեքս տեր, մո դե լա վո րե լով ի րա կան խոս քային 
ի րադ րու թյուն ներ, շեշ տը դնե լով ու սա նող նե րի 
խոս քային վար քագ ծի փո փոխ ման վրա, մո
տեց նե լով այն լեզ վա կիր նե րի խոս քային և ոչ 
խոս քային վար քագ ծին: Դա սա խո սը չպետք 
է մո ռա նա այն մա սին, որ ման կա վար ժա կան 
խոս քը բաղ կա ցած է ու սու ցո ղա կան և սո ցի
ա լա կան խոս քից և մաս նա գի տա կան կամ 
գի տա կան, ը նդ հա նուր առ մամբ, ա կա դե մի ա
կան հրա պա րա կային խոս քը հան դես է գա լիս 
որ պես նշ ված խոս քե րի կվին տէ սեն ցի ա՝ մի ա
վո րե լով նշ ված խոս քե րի գոր ծա ռա կան և բո
վան դա կային բնու թագ րե րը:
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THE PECULIARITIES OF TEACHING ACADEMIC–PUBLIC SPEECH  
IN LINGUISTIC UNIVERSITY

L. TOROSYAN 

The articletouches upon the problem of teaching academic–public speech aimed at developing 
students’ communicative–professional competence. It reveals the peculiarities of the given course 
from the standpoint of didactic principles of availability, visualization, activity as well as the rhetor
ical principles of influencing the audience. The article considers the psychological, pedagogical, 
methodological approaches to developing students’ oral speech through using authentic texts, 
changing students’ speech behavior, transferring social speech patterns into academic setting.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ  
РЕЧИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Л. ТОРОСЯН 

В статье рассматриваются проблемы преподавания академической публичной речи, 
направленной на развитие коммуникативно–профессиональной компетентности студентов. 
Она раскрывает особенности данного курса с точки зрения дидактических принципов 
доступности, наглядности, активности, а также риторических принципов воздействия на 
аудиторию. В статье рассмотрены психологические, педагогические, методические подходы 
к развитию устной речи посредством использования аутентичных текстов, изменения 
речевого поведения студентов, переноса модели социальной речи в академическою 
обстановку.
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ZARINE MKHITARYAN

TIPS AND STRATEGIES ON TOEFL  
IBT INDEPENDENT WRITING TASK

The TOEFL (Test of English as a Foreign Lan
guage) is an English proficiency test produced 
by an American company called ETS. It is a test 
that measures English reading, listening, speak
ing, and writing skills, as well as the ability to 
succeed at an English–speaking university. 

The skills of all the mentioned sections need 
special approaches. The purpose of the present 
article is to capture the attention to the Indepen
dent Writing task as it deserves a thorough look 
into. This is a challenging task even for native 
English speakers. Needless to say, many TOEFL 
takers feel that this is the most intimidating part 
of the exam.

Therefore, it is a well–known fact that the 
last component in TOEFL iBT is the Writing sec
tion. It measures the ability to write in standard 
academic English. There are two tasks in TOEFL 
iBTWriting section: Independent Writing task 
and Integrated Writing task. 

Within the Independent Writing task stu
dents are asked to write an essay on a given 
general question. The purpose of the task is to 
measure the students’ ability to state their opin
ions or express their comments on topics which 
are based on their personal knowledge and ex
perience. The students should also support their 
ideas and opinions with examples or details. 
Students are given thirty minutes to write their 
essays. The essay should contain approximately 
three hundred words. 

Every independent essay consists of intro
duction, body, and conclusion. Each component 
has its important features. 

· Introduction. The purpose of the intro
duction is first to interest the reader and after 
inform him/her about test taker’s opinion and 
what s/he is going to talk about in the essay. 

When through with the introduction the reader 
should be eager to continue reading the essay. 
(Generally, introduction is presented in five or 
six sentences.)

· Body. Body includes three paragraphs 
that support or develop the opinion. Each para
graph introduces one thought; the first sentence 
of the paragraph explains what the paragraph is 
about, and the rest of the paragraph uses clear, 
specific examples to illustrate the expressed 
opinion, using cohesive techniques such as 
repeated key words, rephrased key ideas, pro
nouns and determiners for reference, and tran
sition expression.

· Conclusion. Conclusion is a paragraph, 
which summarizes the essay. It has always to be 
kept in mind that when finished with the conclu
sion, the reader should clearly understand the 
idea, as the ideas expressed in the conclusion 
should definitely relate to the ideas expressed in 
the introduction. 

Well, let us consider each component sep
arately. The first and the most important step 
in the independent task in the Writing section 
of the TOEFL iBTis to decode the essay topic to 
determine what the intended outline is.1 Writing 
topics generally give very clear clues about how 
the answer should be constructed. It is very im
portant to follow the clear clues that are given 
in the topic when the student is planning the 
answer. One thing that should be noted: in the 
Independent writing task as well as Independent 
Speaking task,every test taker needs to remem
ber that the answer containing I+answer is the 
most preferable and precise. Now, let us consid
er the following topic.

1   Longman Preparation Course for the TOEFL Test iBT, 
Deborah Phillips, USA, 2006, pp.273–274
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Do you agree or disagree with the following statement? The invention 
of the Internet has had negative effects on your civilization. Use specific 
reasons and examples to support your opinion.
As the student reads the topic, s/he should quickly determine that the overall organization of 

the response should be an introduction, supporting or developing paragraphs concerning pros 
and cons of the invention of the Internet (with emphasizing examples), and conclusion. 

Introduction The invention of the Internet

Supporting  
Paragraph 1:

Positive attitude (agreement):
The Internet has made the performance of numerous activities concern
ing business, education, and organization faster and more efficient.
Example:
The way I use the Internet while preparing for the exam

Supporting  
Paragraph 2:

Positive attitude (agreement):
The Internet makes it possible to stay in touch with our friends and 
beloved ones even if they live on a different continent.
Example:
Individual experience 

Supporting  
Paragraph 3:

Negative attitude (disagreement):
Some people claim that the Internet deprives people from the objective 
reality and subtracts face–to–face communication, 
Example:
Example based on the experience of real people

Conclusion: I think that its positive influence prevails.

Аs far as Writing Preparation Strategies are 
concerned, in this connection, it is necessary 
to keep in mind several items presented by i–
Courses.org site.1

Thus, every TOEFL taker needs to: 
· Practice writing in English on a com

puter keyboard; 
· Enrich the vocabulary systematical

ly. The test taker has to develop a wordlist with 
new words and try to include them in writing as 
well as speaking practice systematically.

· Use a wide range of rich vocabulary 
and variety of grammatical structures while 
practice writing;  

· Practice organizing the writing. Be
fore starting the written response it is prefer

1  Strategies  for  TOEFL  iBT Writing  Section,  http://i–
courses.org/writing–tips

able for the test taker to allow 2–5 minutes to 
make an outline of the essay. 

· Learn to use transition (linking) 
words to switch between different ideas, add in
formation, provide examples, compare points, 
etc. Such words are: furthermore, in addition, 
for example, for instance, on the other hand, to 
conclude, first, second, etc. 

· Be time effective. The test taker has 
always to remember that there is time limit. As 
to this point I will advise to save the last 1–3 
minutes to fix the errors. Of course, the more 
grammar the test taker learns the better s/he 
will become at fixing and avoiding errors while 
writing, however, anyone can identify small 
mistakes in typing (typos) that would bring the 
score down. 

To make the picture more vivid it is prefer
able to watch the following video (https://www.
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youtube.com/watch?v=zx3AXbGWNbA) from 
ETS that explains a bit more about the TOE
FL Independent essay. Nevertheless, I disagree 
with one point in this video. I will advise not 
to write the outline or the plan on the paper. 
The test taker had better type the plan/outline 
directly into the space on the screen where s/
he is going to type the essay, so that s/he can 

build the essay around it.
Below, I would like to present an essay done 

by one of my students of the Faculty of Infor
mation Technologies. (It is worth mentioning 
that the essay is performed as it is, without cor
rections: author’s vocabulary, grammar, spell
ing, and punctuation are preserved.)

Do you agree or disagree with the following statement? The television has destroyed the 
communication among family and friends. Use specific reasons and examples to support your 
opinion.

As the civilization progresses, people have less free time and much more ways and options 
to spend it. Television, computer and other technological acquirements of the modern man play 
an enormous role in our lives. Perhaps this is the reason why some people say that television has 
destroyed the communication among family and friends. Overall, I agree with this statement. The 
reasons for my opinion are the following, television provides people with the information they 
used to get through communicating with their friends and relatives, it is a way of relaxation that 
does not require company and watching TV occupies a significant amount of time.

Many years ago, when television was not affordable for the masses, people used to get infor-
mation through talking to each other. Political and economic news, as well as gossips and rumors 
kept people busy by discussing them. However, today no one can surprise his/her friend by telling 
something he/she has watched on the news. The friend has probably also heard about it on TV.

In the times, when hi–tech was just a daring fantasy, people spent their free time playing sport 
games, cards, dancing on the balls or visiting various social events. All these activities required at least 
a small company. For example, one certainly could not play bridge alone. Nowadays, when there is a 
TV set in every house, one doesn’t need other people to have quality time.

Finally, people spend so much time lying on the sofa and watching TV programs or movies 
that there is simply no time left for meeting friends or having fun with family. Sadly, people of the 
same house sometimes even have arguments about the channel they should watch.

Of course it would not be fair to attribute these changes only to the television. After all, one 
can always have a nice time with his beloved ones watching a program together and then discuss-
ing it.

To conclude I would like to say that television is really partly responsible for the fact that 
people do not interact much with each other.

In this regard, I will say that, this is a good 
essay, since,in general, it discloses and decodes 
the topic, in some places wholly in some plac
es partially. The content is accurate, all major 
points are included, and the overall organiza
tion is preserved. However, the weakest part of 
the present essay is the conclusion, as it lacks 
thorough final attitude towards the topic. 

Thus, doing a successful essay means trying 
to write well by developing ideas, organizing 
the essay, and using language accurately to 
express the ideas. There are lots of ways im
proving English writing skills, but whatever the 
students do they should keep practicing. 

z.mkhitaryan@ysu.am
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ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ TOEFL ԹԵՍՏԻ  
INDEPENDENT WRITING ՊԱՀԱՆՋԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Զ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Սույն հոդվածի նպատակն է ներկայացնել TOEFL թեստի գրավոր բաժնին (Independent 
Writing task) վերաբերող խորհուրդները, հուշումները, ինչպես նաև ռազ մա վա րու թյուն ները, 
քանի որ այստեղ կարևորվում է պարզ և ավարտուն մտքի շարադրումը:

СОВЕТЫ И СТРАТЕГИИ ПО РАЗДЕЛУ НЕЗАВИСИМОГО ЭССЕ ЭКЗАМЕНА TOEFL
З. МХИТАРЯН

Целью данной статьи является представление некоторых советов, подсказок, а также 
стратегий относительно независимой части, письменного раздела экзамена TOEFL, которая 
проверяет письменные навыки кандидатов, оценивая, насколько хорошо кандидат может 
выразить мнение, информацию и идеи письменно. 
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԿՐՏ ՉՅԱՆ 

Բ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՏ ԿԵՐ ՄԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՆ  

Ա ՎԵ ՏԻՔ Ի ՍԱ ՀԱ ԿՅԱ ՆԻ ՎԱՂ ՇՐ ՋԱ ՆԻ  
ՔՆԱ ՐԵՐ ԳՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

 Հայ մշա կույ թի զար գաց ման դա րա վոր 
պատ մու թյունն ան հնար է պատ կե րաց նել 
ա ռանց Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի թո ղած գրա
կան ժա ռան գու թյան։ Այ սօր վե րըն թեր ցե լով 
նրա բա նաս տեղ ծու թյուն ներն ու պոեմ նե րը, 
ար ձակ է ջե րը՝ կր կին ու կր կին հա մոզ վում 
ես, որ մե ծե րի եր կե րը ժա մա նակ ու տա րա
ծու թյուն չեն ճա նա չում, որ դրանք պատ կա
նում են բո լոր սե րունդ նե րին և ժա մա նակ նե
րին։ Նրա շատ քերթ ված ներ կար ծես հենց 
ե րեկ են գր վել կամ էլ այ սօր, քան զի ճիշտ են 
ար տա ցո լում նաև մեր ապ րած տագ նա պա
լից օ րե րի դրա մա տիզ մը, հա մա հունչ են մեր 
մղած պայ քա րի ո գուն ու նպա տակ նե րին։ 

Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի բա նաս տեղ ծա
կան հան ճա րի ձևա վոր մա նը մե ծա պես 
նպաս տել է բա նաս տեղ ծի ման կու թյան աշ
խար հը։ Բո լոր մար դիկ գա լիս են ման կու թյու
նից, բա նաս տեղծ նե րը՝ ա ռա վել ևս։ Նրանք 
ի րենց ո ղջ ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում 
վե րապ րում են ի րենց ման կու թյան վառ հու
շերն ու տպա վո րու թյուն նե րը։ Ի սա հա կյա նը 
բա ցա ռու թյուն չէր այս հար ցում։ Ծնն դա վայ
րը՝ Շի րա կը, ձևա վո րել է գրո ղի բա նաս տեղ
ծա կան խառն ված քը, ա վե լին՝ կան խո րո շել 
նրա պատ կեր նե րի հա մա կարգն ու լե զուն։ 
Այս մա սին ո ւղ ղա կի ո րեն խոս տո վա նել է 
ին քը՝ բա նաս տեղ ծը. «Սի րե լա գույն Շի րակն 
ի նձ հա մար տի ե զեր քի կենտ րոնն է ե ղել, 
ո րով հետև այս տեղ է, որ սկ սել է բա բա խել 
իմ սիր տը։ Այս տեղ եմ զգա ցել աշ խար հը։ Այս 
կենտ րո նումն է սկիզբ ա ռել իմ աշ խար հա
ճա նա չու մը։ Այս տեղ եմ լսել և սո վո րել մեր 
հո յա կապ մայ րե նի լե զուն….»։

 Բազ մա լար է Ավ . Ի սա հա կյա նի բա նաս
տեղ ծա կան քնա րը։ Հայ րե նիք, սեր, մայր, 
բնու թյուն. ա հա նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան 
թե մա նե րից մի քա նի սը։ Դրան ցից յու րա

քան չյու րում նա ներդ րեց ի րե նը, ան հա տա
կա նը՝ ստեղ ծե լով դրանց ի սա հա կյա նա կան 
ո րա կը։ Ի հար կե, դրանց մեջ կենտ րո նա կա
նը հայ րե նի քի և հայ ժո ղովր դի ճա կա տագ րի 
թե ման է ր։ Այն դար ձավ հայ րե նա սեր գրո ղի 
բա նաս տեղ ծա կան տրա մադ րու թյուն նե րի 
ա ռանց քը։

Բ նու թյու նը ևս մեծ տեղ է զբա ղեց նում 
Ի սա հա կյա նի քնա րեր գու թյան մեջ։ Հայոց 
բնու թյան գո վեր գու մը հայ բա նաս տեղծ նե րի 
հա մար նախ և ա ռաջ հայ րե նի քի և հայ ո գու 
գովքն է ր։ Հե տաքր քիրն այն է, որ նրան ցից 
ոչ մե կը չկրկ նեց մյու սին։ Նրանց բնու թյան 
եր գե րով ա ռանց տես նե լու էլ կա րե լի է պատ
կե րա ցում կազ մել մեր բնաշ խար հի, նրա 
թով չանք նե րի ու գե ղեց կու թյուն նե րի մա սին։ 

Ավ . Ի սա հա կյա նը այդ հյուս ված քին բե
րեց իր ան կրկ նե լի թե լը։ Նա չխամ րող գույ
նե րով պատ կե րեց հայ րե նի Շի րա կի զուսպ 
բնու թյու նը։ Նա իր հո գու ե րազ նե րը ծա վա
լեց բնու թյան մեջ՝ կի սե լով մար մանդ հո վե
րի, ծա ղիկ նե րի և թռ չուն նե րի, ծո վի շա ռա
չի և ան հուն ա ստ ղե րի հետ։ Բնու թյան այդ 
պատ կեր նե րը, սա կայն, լոկ տե սա րան ներ 
չեն, որ տեղ տե ղի է ու նե նում գոր ծո ղու թյու
նը։ Դրանց մի ջո ցով բա նաս տեղծն ար տա
հայ տում է իր սե փա կան զգաց մունք ներն ու 
տրա մադ րու թյուն նե րը, խո հերն ու ապ րում
նե րը։ Բնու թյան ո գին թևա ծում է նրա քնա
րեր գու թյան բո լոր է ջե րում։ Դժ վար է գտ նել 
Ի սա հա կյա նի որ ևէ բա նաս տեղ ծու թյուն, որ
տեղ չզ գանք «ն վի րա կան Շի րա կի» ներ կա
յու թյու նը։ Ման թա շի հո վե րը, Ա րա գա ծի զմ
րուխտ փե շե րը, Ա խու րյա նի ա փե րը դար ձել 
են մեծ բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
յու րօ րի նակ «հե րոս նե րը»։ Այդ պատ կեր նե
րի հետ ևում Հա յաս տան աշ խարհն է, հայոց 
հնա մյա հո ղը։
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Ի սա հա կյա նը իր ա ռա ջին («Եր գեր և վեր
քեր», 1897 թ. ) ժո ղո վա ծո ւով ներ կա յա նում է 
իր խո րունկ հո գով ու հու զաշ խար հով, որ տեղ 
ար ձա գանք վում են բնու թյան և մարդ կային 
կյան քի բո լոր եր ևույթ նե րը։ «Սիր տըս եր կինք 
է»,– բա ցա կան չում է բա նաս տեղ ծը՝ նկա տի ու
նե նա լով սե փա կան զգաց մուն քի ար տա սո վոր 
զո րու թյունն ու ե րկն քի ան սահ մա նու թյու նը. 

– Սիր տըս եր կինք է …
 Բույր կու տա ծաղ կին,
 Սեր կու տա կույ սին,
 Կյանք կու տա ան կյանք
 Չոր ա նա պա տին –
Ա մայի ա փին…
– Սիր տըս եր կինք է …1 
Ա միս ներ հե տո գր ված մի փոք րիկ բա

նաս տեղ ծու թյան մեջ Ի սա հա կյա նը սպա ռիչ 
կեր պով տա լիս է իր բա նաս տեղ ծա կան ի նք
նաբ նու թա գի րը, պար զում իր գե ղա գի տա
կան դա վա նան քը. 

Ես եր գիչ եմ – ե րկ նի թի թեռ,
Ես գանձ չու նիմ – լեռ ու բեռ. 
Ես սի րում եմ ծա ղիկ, աղ ջիկ,–
 Ծաղ կի բուր մունք, կույ սի սեր. 
Ես սի րում եմ մր մունջ, տր տունջ,
 Տանջ ված սր տի ե րգ ու վերք։ 
Ինչ էլ եր գե լիս լի նի բա նաս տեղ ծը, նա 

միշտ դի մում է մայր բնու թյա նը։ Նրա քնա
րա կան հե րո սի տրա մադ րու թյուն նե րը մի
ա հյուս վում են դրա հա զա րա տես, հա զա
րա բույր հրաշք նե րին։ Նրա ըն կա լում նե րում 
մեծ բնու թյու նը լե ցուն է ան վեր ջա նա լի վե
րաձ ևում նե րով։ Դրանց մեջ բա նաս տեղ ծին 
ա մե նից ա վե լի գրա վում են տար բեր եր
ևույթ նե րի ու ձևե րի սա հուն ներ հո սում նե րի 
պա հե րը։ Նման պա հի գե ղար վես տա կան 
չք նաղ օ րի նակ է «Գի շերն ե կավ, զով հովն 
ըն կավ» բա նաս տեղ ծու թյու նը։

Իր եր գե րով Ի սա հա կյա նը շատ մոտ է 
կանգ նած ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյա
նը, օ գտ վում է նրա հա րուստ գան ձա րա նից 
և կե նա րար աղ բյուր նե րից։ Դրա նով ի սկ 
նա հան դես է բե րում գե ղան կար չա կան նա

1    Այսուհետև  բերվող  բանաստեղծական  բոլոր 
մեջբերումները  հետևյալ  հրատարակությունից 
են.  Ավետիք  Իսահակյան,  Երկերի  ժողովածու,  6 
հատորով, Եր., 1973–1979 թթ.:

խան ձե լի տե սո ղու թյուն, բնու թյան ձևե րը, 
գույ ներն ու շար ժում նե րը բա նաս տեղ ծո րեն 
նկա րագ րե լու հան ճա րեղ ձիրք։ Նա խո րա
պես զգում է բնու թյան շուն չը, նրա ո գին և 
այս ա մե նը ծա ռայեց նում է ոչ թե որ պես ար
տա քին զար դա րանք ներ, այլ, ի նչ պես ար
դեն նկատ ված է, «պար զա պես բա նաս տեղ
ծը սերն ապ րում ու վե րապ րում է բնու թյան 
կյան քի հև քով, զգում և սի րում է բնու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րով»2։ Օ րի նակ՝

 Կու զե՞ս լի նիմ վշ տի ցո ղեր՝
Ա չե րիդ մեջ շող ցայեմ. 
 Լուռ գի շեր վա ա նուշ հո վեր՝
 Փունջ ծա մերդ փայ փայեմ…
 Հա ճախ է բա նաս տեղ ծը բնու թյա նը հա

ղոր դա կից դարձ նում իր վշ տե րին ու ու րա
խու թյուն նե րին. 

 Դա՛ր դըս լա ցեք, սա րի սմ բո՛ւլ,
Ալ վան –ալ վան ծա ղիկ ներ,
Դա՛ր դըս լա ցեք, բա ղի՛ բլ բուլ,
Ամպ շող ե րկ նուց զով հո վեր…
«Մայ րի կիս» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ ևս 

հե ղի նա կը դի մում է բնու թյան եր ևույթ նե րին, 
մոր կա րո տը մի ա հյու սում հայ րե նի սա րե րի 
հավ քե րի ու հո վե րի կա րոտ նե րին. 

 Սա րեն կու գաք, նխ շուն հավ քե՜ր,
Ա՜խ, իմ մո րըս տե սել չե՞ք,
 Ծո վեն կու գաք, մար մանդ հո վե՜ր,
Ա խըր բարև բե րել չե՞ք։
Ն րա քնա րա կան հե րո սը միշտ ապ րում 

ու շն չում է, սի րում ու տա ռա պում է բնու թյան 
գր կում։ Տար բեր են, սա կայն, այդ հե րո սի 
և բնու թյան «փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը»։ 
Դրանք բա նաս տեղ ծու թյու նից բա նաս տեղ
ծու թյուն փո փոխ վում են, զար գա նում, հարս
տա նում նոր գույ նե րով ու հո գե բա նա կան 
ե րանգ նե րով։ 1895 թ. գր ված «Մու թը գր ված 
գետ ու գե տին» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ կա
րե լի է հետ ևել բնու թյան և մար դու «գաղտ
նի» ա ռն չու թյուն նե րին. սկզ բում հե ղի նա կը 
ձայ նակ ցում է մթն շա ղի «ա նուշ ու տխուր» 
շն չա ռու թյա նը.

 Մու թը գր ված գետ ու գե տին,
 Հավք ու ա լիք կըշն չեն
Եր կինք գր ված ա ստղ ու լու սին,

2   Հայ նոր գրականության պատմություն, հատոր 5, 
էջ 349:
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Ար տերն ան դորր կընն ջեն։
 Քիչ ան ց հան դարտ նկա րագ րու թյու նը 

մարդ կային շունչ է ստա նում, «մար դե ղա
նում»։ Այն տեղ մուտք է գոր ծում բա նաս տեղ
ծի հո գու խռով քը.

Վառ ա ստ ղե րը ե րկ նից ըն կան,
 Վարդ ու շու շան թա ռա մեց. 
Ա՜խ, իմ կյանքս, ա նուշ կյանքս
Կ տոր–կ տոր փշր վեց…
 Սա բնո րոշ օ րի նակ է, ո րից պարզ եր ևում 

է, որ Ի սա հա կյա նի բնու թյան եր գե րը սոսկ 
բնու թյան տե սա րան ներ չեն պատ կե րում, 
այլ ի րենց «դ րա մա տիկ ան ցում նե րով ան
դրա դարձ նում են մարդ կային դրա մա տիկ 
նե րաշ խարհ, տի ե զե րա կան կյան քի մեծ շն
չա ռու թյուն։ Բնու թյան պատ կեր նե րում ե լք 
են գտ նում բա նաս տեղ ծի հոգ ևոր խռով քը, 
աշ խար հի մեծ կյան քով ապ րե լու կեն սա սի
րա կան մղում նե րը»1։  

Այս ի մաս տով «Եր գեր ու վեր քեր»–ո ւմ 
հաս կա նա լի ու մոտ են դառ նում ցր տի, բքի, 
ձյան ու խա վա րի պատ կեր նե րը։ Դրանք 
այ լա բա նո րեն կամ էլ խորհր դա նիշ նե րի 
մի ջո ցով ի րենց մեջ խտաց նում են բա նաս
տեղ ծի ապ րած ժա մա նա կի շունչն ու ո գին։ 
Ան ցյալ դա րի 90–ա կան թվա կան նե րի մռայլ 
ու տագ նա պա լի մթ նո լոր տը այդ շր ջա նում 
գր ված գոր ծե րում ներ կա յաց վում է մերթ որ
պես «ո րոտ ու աղ մուկ», մերթ «բուք ու խա
վար», մերթ էլ «շա չող, շա ռա չող քա մի», որ 
սու րում է ան դունդ նե րից և դժն դակ ոռ նո ցով 
ար շա վում «սար ու դա րեր»։

1893 թ. գրած մի բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 
նա ի րեն ան բա ժան է հա մա րում բնու թյու
նից, զգում տի ե զեր քի մի մաս նի կը. 

 Տի ե զեր քի պերճ հյուս վածքն եմ,
Իմ մեջ եր կինքն է եր գում… 
Այս տո ղերն ի րոք կա րող է ին բնա բան լի

նել բա նաս տեղ ծի ո ղջ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հա մար։

 Տաս նի նը տա րե կա նում Ի սա հա կյա նը 
ե րկ նում է իր նշա նա վոր բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րից մե կը՝ «Կեն սա կան ծո վի հույ զե րի 
մի ջին», ո րը քա ղա քա ցի ա կան ըմ բոստ ո գու 
մի կա տա րյալ գե ղար վես տա կան մարմ նա
վո րում է։ Այս տեղ ան նա խա դեպ հրայր քով 

1  Նույն տեղում, էջ 351:

եր ևում է խի զախ ու մա քառ ման պատ րաստ 
պա տա նի հե ղի նա կը, որ չնա յած շուր ջը հա
ծող հող մե րին ու փո թո րիկ նե րին՝ ի րեն զգում 
է ժայ ռի պես ա մուր կանգ նած։

 Կեն սա կան ծո վի հույ զե րի մի ջին
Ես ժայ ռի նման կանգ նած եմ ա մուր, 
Կայ ծակն է զար կում իմ վես ճա կա տին, 
Ես ժայ ռի նման կանգ նած եմ ա մուր։ 
Այն քան վս տահ է բա նաս տեղ ծու թյան 

քնա րա կան հե րոսն իր ու ժե րին, որ ի րեն 
զգում է ան հաղթ ու ան խոր տակ։ Ա վե լին, նա 
շր ջա պա տի մարդ կանց հոր դո րում է ա պա վի
նել ի րեն, նրանց փր կու թյան ձեռք է մեկ նում. 

Ինձ նի՛ց բռ նե ցեք, խոր տակ վո՛ղ մար դիկ,
Ես ժայ ռի նման կանգ նած եմ ա մուր…
* * *
 Հայ րե նի բնու թյունն իր շռայլ գե ղեց կու

թյամբ ու հրա պույր նե րով ա ռանձ նա պես մեծ 
տեղ է գրա վում «Ա լա գյա զի մա նի ներ»–ո ւմ։ Այս 
շար քի վրա Ի սա հա կյա նը տք նել է եր կար տա
րի ներ՝ 1895–1917 թվա կան նե րը։ Ի նչ էլ գրել է 
նա այդ տա րի նե րին, որ տեղ էլ ե ղել է, միշտ 
վե րա դար ձել է այս շար քին՝ դրա մեջ տես նե
լով Ա րա գա ծի փե շե րին տո կա ցող իր ժո ղովր
դի ու հայ րե նի քի պատ կեր նե րի խտա ցու մը։ 

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու
թյան մա սին ա հա թե ի նչ է գրել բա նաս տեղ ծի 
գրա կան ժա ռան գու թյան հե տա զո տող նե րից 
մե կը՝ գրա կա նա գետ Գ. Հով հան նի սյա նը. 
«Այս տեղ Ի սա հա կյա նը հյու սել է ժո ղովր
դի մո նու մեն տալ նկա րա գի րը՝ ի մի ձու լե
լով ա սա ցող նե րի և գու սան նե րի տա ղերն ու 
եր գե րը, պա պե նա կան թո նիր նե րի շուր ջը 
պատմ վող զրույց նե րը, խա ղի պա թո սը, հա
մայ նա կան կեն ցա ղի տար րերն ու հետ քե րը։ 
Գո յու թյան մի աս նա կան զգա ցո ղու թյամբ 
պոե մում ժո ղո վուրդն իր ար մատ նե րով հեն
վում է բնու թյա նը, կեն սա կա նու թյամբ խլր
տա ցող հո ղին, ո րին մա տաղ է հեղ վում նոր 
ծնունդ նե րի, սի րո, խաղ ու պա րի հա վեր
ժաց ման ո ւխ տով»2։

 Պոե մում տրա մադ րու թյուն նե րի աս պա
րե զը դաշտն է, Ա լա գյա զի լան ջերն ու Ման
թա շի հո վի տը, որ տեղ ի րար մեջ «հալ վում 
են» մարդ կային շունչն ու բնու թյու նը. 

2    Գ.  Հովհաննիսյան,  Ավետիք  Իսահակյան,  Եր., 
1975 թ., էջ 36:
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Է՜յ Ման թա շի ե րազ – հո վի՛տ,
Դո՛ւն զմ րուխ տե օ րո րոց. 
Ծա ղիկ ներդ լու սափ թիթ՝
Վ րաս մե տաքս – վառ ծած կոց։
Բ նան կա րը տր ված է պարզ ու տե սա նե լի 

գույ նե րով, գե ղան կար չա կան ա կն հայտ վար
պե տու թյամբ։ Պոե մը հա գե ցած է բա նաս
տեղ ծի քնա րա կան շն չով։ Սրա նով ո ղող ված 
է գրա կան այս գո հա րի բա նաս տեղ ծա կան 
ո ղջ հյուս ված քը, նյու թա կան տար րերն ու 
մա սունք նե րը։ Կի սաաստ ված – կի սա մարդ 
է նաև եր կի քնա րա կան հե րո սու հին՝ Զա
րոն, իր ե թե րային ու ի րա կան նկա րագ րով։ 
Ա նս պա սե լի հայտ նու թյան պես է նա եր ևում 
բնու թյան մի ջից և ձուլ վում է բնու թյա նը.

Ար ևի պես, սի րո՛ւն Զա րոս,
 Շա ղախ տա լով՝ դուն կու գաս,
Էն մութ ձո րին, իմ խոր սր տին
 Շո ղեր տա լով՝ դուն կու գաս։
 Բա նաս տեղ ծի և Զա րոյի սի րո հե քի ա թը 

ծա վալ վում է հայոց աշ խար հի բույ րե րի և 
գույ նե րի մի ջա վայ րում։ Սո վո րա կան թվա ցող 
բա ռե րով Ի սա հա կյանն ստեղ ծել է տե սա նե
լի ու լսե լի բա զում պատ կեր ներ։ Օգ տա գործ
ված մակ դիր ներն ու հա մե մա տու թյուն նե րը, 
պատ կե րա վոր ման մյուս մի ջոց նե րը սա րյա
նա կան պայ ծառ գույ նե րի խայ տաբ ղե տու
թյուն են հա ղոր դում բնան կա րին.

Վառ վար դե րի տոնն է այ սօր, 
Հարս ու աղ ջիկ զար դա րուն՝
Պ տույտ կու գան օ րոր–շո րոր
Վար դափ թիթ լան ջե րում։ 
Ա լա գյա զը՝ մեր սի րե լի լե ռը, նրա գր չի 

տակ ան ձնա վոր վում է.
Ա լա գյա զը ա ստ ղե րի մեջ,
Ա դա ման դե թա գը գլ խին,
Սա րե րեն վեր, ամ պե րեն վեր
Թիկն է տվել զմ րուխտ գա հին։
 Մեծ գե ղան կա րիչ Մ. Սա րյա նը իր բա

նաս տեղծ ըն կե րոջ ար վես տի մա սին գրել է. 
«Որ քա՜ն հա րուստ են Ի սա հա կյա նի եր գե րը՝ 
թա փան ցիկ ճշ տու թյան հաս նող, բնու թյան 
հմայ քով կա խար դող, հայ րե նի լեռ նաշ խար
հի բա նաս տեղ ծա կան բյու րե ղա ցում նե րով»։ 
Բնու թյունն ին քը դար ձել է այս պոե մի հե
րոս նե րից մե կը։ Այս տեղ պար զո րոշ եր ևում 
է Ի սա հա կյա նի քնա րեր գու թյան մի կար ևոր 

հատ կա նիշ ևս, ո րը լա վա գույն ձևով բնու
թագ րել է Վա հան Տե րյա նը՝ «զ գաց մուն քի 
տա րե րային ան մի ջա կա նու թյուն»։ Իս կա պես, 
բա նաս տեղ ծի ո գուն բնո րոշ են և՛ հզոր տա
րեր քը, և՛ զա մա նա լի ան մի ջա կա նու թյու նը։ 
Իր այդ ան մի ջա կա նու թյամբ էլ բա նաս տեղ ծը 
ազ դում է նաև իր շր ջա պա տի, բնու թյան վրա։ 
Վեր ջինս գու նա վոր վում է նրա տրա մադ րու
թյան և վե րա բեր մուն քի վառ ե րանգ նե րով։ 
Ե թե բարձր է բա նաս տեղ ծի տրա մադ րու թյու
նը, բնու թյունն էլ փայ լում է իր ո ղջ հմայ քով։ 
Հա կա ռակ դեպ քում նա իր վշ տով մթ նեց նում 
է նաև շր ջա պա տը, նույ նիսկ ո ղջ տի ե զեր քը։

Բ նու թյու նը քնա րեր գու թյան մեջ ներգ րա
վե լու ի մաս տով քչե րին կա րե լի է դնել Ի սա
հա կյա նի կող քին։ Մեր մե ծե րից թերևս Մե ծա
րենցն ու Թու մա նյա նը կա րող են զու գադր վել 
նրա հետ։ Ե թե Մե ծա րեն ցի ու Թու մա նյա նի 
մոտ կա րե լի է գտ նել բնու թյան շատ ա ռար
կա յա կան և ան կախ պատ կեր ներ, ա պա Ի սա
հա կյա նի բա նաս տեղ ծա կան բնու թյու նը միշտ 
են թարկ վում է նրա քնա րա կան ես–ի ն։ Նրա` 
բնու թյան ըն կա լու մը խո րա պես ան հա տա
կա նաց ված է։ Բա նաս տեղ ծի «օգ նու թյամբ» 
ան սահ ման տի ե զեր քը մտեր միկ շունչ է ստա
նում, դառ նում նրա սի րո և վշ տի ար տա ցո
լո ղը։ Նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում գրե թե 
ջնջ վում են մար դու և տի ե զեր քի սահ ման նե
րը։ Սա լա վա գույն ձևով եր ևում է «Ա լա գյա զի 
մա նի նե րը» պոե մում։ Թերևս, մի այն «Ա րա
գա ծին» բա նաս տեղ ծու թյունն է, որ ներ կա յաց
նում է բնու թյան ի նք նու րույն տե սա րան.

 Դո՛ւ, Ա րա գա՛ծ, ալ մաստ վա հան
 Կայ ծա կե ղեն թրե րի,
 Գա գաթ ներդ՝ բյու րեղ վրան
 Թա փա ռա կան ամ պե րի։
Մ նա ցած դեպ քե րում բնու թյու նը պար

տա դիր կեր պով «կ լան վում է» քնա րա կան 
հե րո սի տրա մադ րու թյուն նե րի մեջ։ Որ պես 
տի պա կան օ րի նակ բե րենք հի շյալ պոե մի 
նա խեր գը։ Այն բաղ կա ցած է ե րեք բա նաս
տեղ ծա կան տնե րից, ո րոն ցից ա ռա ջի նը 
բնու թյան ա ռար կա յա կան պատ կեր է: 

Ա լա գյա զը ա ստ ղե րի մեջ՝ 
Ա դա ման դե թա գը գլ խին՝
 Սա րե րեն վեր, ամ պե րեն վեր,
 Թիկն է տվել զմ րուխտ գա հին։
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 Հա ջորդ եր կու տնե րում, սա կայն, բա նաս
տեղծն ա սես շտա պում է այդ նկա րագ րու
թյու նը մո տեց նե լու հե րո սի հու զաշ խար հին՝ 
բնու թյան պատ կե րը դարձ նե լու հո գե բա նա
կան զու գա հե ռի հիմք։ Ստեղծ վում է այն պի
սի հո գե վի ճակ, ո րը բնան կա րին հա մա պա
տաս խա նե լուց զատ կար ծեք այն լրաց նում է:

Սր տիս մի ջին դրախտ ու նիմ,
Վարդ ու բլ բուլ, սեր ու սազ,–
Ա րի՛ գիրկս, մար մա՛ր Զա րոս,
Թռ նինք, եր թանք Ա լա գյազ։ 
Ի սա հա կյա նի ապ րած հա կա սա կան ժա

մա նա կաշր ջա նով պայ մա նա վոր ված՝ նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ հա ճախ մուտք են 
գոր ծում ի րա րա մերժ տրա մադ րու թյուն ներ։ 
Հատ կա պես 1903–06 թթ. գրած բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րում կա րե լի է կողք կող քի հան դի
պել և՛ պայ քա րի ու ը նդ վզ ման մո տիվ նե րի, և՛ 
կեն սա կան պայ քա րից հե ռա նա լու թե մա նե
րի։ Հե տաքր քիրն այն է, որ եր կու դեպ քե րում 
էլ բա նաս տեղ ծը՝ որ պես իր մտ քե րի թարգ
ման, ը նտ րում է բնու թյու նը, ստեղ ծում այ
լա բա նա կան պատ կեր ներ։ Պայ քա րի ու ըմ
բոս տու թյան մո տիվ նե րը հա ճախ ծա վալ վում 
են լեռ նային բնու թյան խոր քի վրա։ Դա ար
տա հայտ վում է լեռ նաշ խար հի վրա ղո ղան
ջող զան գի պատ կե րով, մեկ լեռ նե րի գա գա
թին պայ թող ա մպ րո պի տե սա րա նով, մեկ էլ 
բարձ րում ճախ րող ա րծ վի պատ կե րով։ 

Եվ նե տեց սիր տըս վառ լա զու րի մեջ,
Խ րոխտ բար ձուն քին հզոր լեռ նե րի, 
Եվ շուրջս այն օ րից լը սում եմ ան շեջ՝
 Շա ռա չում նե րը ա րծ վի թևե րի։ 
Ա զատ բնու թյան մեջ ան գամ քնա րեր

գու բա նաս տեղ ծը չի կա րող ան խառն հի
աց մունք ապ րել։ «Ցա ված սր տով» ի նչ պե՞ս 
կա րե լի է ըմ բոշխ նել գի շեր վա ան դոր րը, դի
տել լուս նի մաղ վող լույ սը ջրե րի վրա, ու ռի
նե րի կա նա ցի նա զան քը, լսել ծիտ ու ծի ծե
ռի ճռ վո ղյու նը։ Այս ա մե նի հետ խառն ված է 
մար դու հո գե կան շար ժու մը՝ որ պես այդ հա
վեր ժա կան, տի ե զե րա կան պա հի մի ի մաս
տա վո րող լիցք. ա մեն ին չի վրա տա րած վում 
է տխուր սր տի հև քը.

… Ծանր խշ շաց լա ցող ու ռին,
– Սիր տըս տը խուր կըհ ևա…
 Հայ րե նա սեր բա նաս տեղ ծին հան գիստ 

չի տա լիս իր ժո ղովր դի ան նա խան ձե լի վի
ճա կը։ Հայ րե նի քի պատ կե րը և քա ղա քա
կան ի րադ րու թյու նը խոր կնիք են դնում նրա 
խառն ված քի վրա՝ դառ նա լով ող բեր գա կան 
ապ րում նե րի և փի լի սո փա յա կան խո հե րի 
ա կունք։ Մեծ ան հատն իր մեջ կրում է հայ
րե նի քի ու րա խու թյան ու ցա վե րի, գե ղեց
կու թյան ու դառ նու թյուն նե րի ծան րու թյու նը։ 
Այդ վի ճա կի ծան րու թյու նը ը նդ գծե լու հա մար 
Ի սա հա կյա նը օգ տա գոր ծում է հա կադ րու
թյան գե ղար վես տա կան մի ջո ցը. 

Է՜յ ջան, հայ րե նի՛ք, ի նչ քա՜ն սի րուն ես,
 Սա րե րըդ կո րած ե րկ նի մո վի մեջ. 
Ջ րե րըդ ա նո՛ւշ, հո վե րըդ ա նո՛ւշ,
Մե նակ բա լե քըդ ա րուն–ծո վի մեջ։ 
Այդ մի ջո ցը, որ ժո ղովր դա կան բա նա

հյու սու թյան հայտ նի սկզ բունք նե րից է, շատ 
է կի րա ռում բա նաս տեղ ծը։ Նրա շատ ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րում խոս քը զար գա նում է 
բնու թյան տե սա րա նի և մարդ կային հո գե
վի ճա կի զու գա հե ռա կա նու թյան, նրանց հա
մադր ման ու ղի ով։

Աշ նան պղ տո՛ր, պղ տո՛ր ամ պեն
Ար ցուն քի պես թոն կը գա.
Ա՜խ, ո ՞ւր կեր թա իմ սև ճամ փեն,
Ա՛յ բախտ, մի՞ թե վերջ չկա։ 
Եվ կապ ված այդ հո գե վի ճա կի հետ, ե րբ 

«գե րեզ մա նի պես տխուր» ի րա կա նու թյան 
մեջ Ի սա հա կյա նը տես նում է իր ժո ղովր դի 
ա րյան ծո վերն ու հո սանք նե րը, նա՝ ան վերջ 
կո րուստ ներ տվող ժո ղովր դի բա նաս տեղ ծը, 
եր բեմն ծառս է լի նում նույ նիսկ բնու թյան գե
ղեց կու թյուն նե րի դեմ։ Աշ խար հի «ա պա ռաժ, 
ան գութ խղ ճին» զարն վող փոքր ժո ղովր դի 
տա ռա պան քից է ծն վում «Ա րա զին» բա նաս
տեղ ծու թյու նը (1901 թ.), ո ւր ի րար են խառն
ված սե րը, ա տե լու թյունն ու դա ռը թույ նը.

 Մեր սա րե րեն, խոր ձո րե րեն
Ա րուն քա մեր, կու գա՜ս, Ա րա՛զ. 
Ա՜խ, աշ խար հը ան խըղճմ տանք,
 Քեզ չի գթա, ա զիզ–Ա րազ,
Քո՛ւ բո ղո քին, քու մոր մո քին
 Չի էլ լը սի, ար նո՛տ Ա րազ… 
Ինչ պես տես նում ե նք, բնու թյան եր գե րը 

մեծ կշիռ ու նեն Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի քնա
րեր գու թյան մեջ։ Դրանք գր վել են բա նաս
տեղ ծի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի թե՛ վաղ, 
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թե՛ հա սուն, թե՛ ո ւշ շր ջան նե րում։ Բնու թյու
նը մեծ բա նաս տեղ ծի հա մար չի ե ղել սոսկ 
«աշ խար հագ րա կան մի ջա վայր» կամ «գոր
ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վայր»։ Դրա 
պատ կեր ներն ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ 
են ե ղել քնա րեր գո ւին՝ ար տա հայ տե լու իր 
սր տի ապ րում ներն ու տրա մադ րու թյուն նե
րը։ Բնու թյան հետ է կի սել բա նաս տեղծն իր 
ու րախ ու տխուր մտո րում նե րը, հո գու նվի
րա կան զգա ցում նե րը։ Ի թիվս այլ գոր ծե րի՝ 
բնու թյան եր գե րով ևս Ա վե տիք Ի սա հա կյա
նը աշ խար հին տա րավ իր մայր ե րկ րի բա
նաս տեղ ծա կան ան կրկ նե լի պատ կե րը։

***
 Հայ գրա կա նու թյան ու սու ցու մը դպ րո ցում 

նպաս տում է սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մա նը, մտա ծո ղու թյա նը, եր ևա կա
յու թյան և ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց մա նը, գրա կան ճա շա կի ձևա
վոր մա նը։ Ա վագ դպ րո ցում գրա կան եր կերն 
ու սում նա սի րե լիս ու սու ցի չը նոր մո տե ցում
ներ պետք է ցու ցա բե րի, ո րոնք էլ կա պա հո
վեն հենց այդ պի սի ու սու ցու մը։ Ա վագ դպրո
ցում ա շա կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն է 
տր վում ի նք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա
տան քի, դա տո ղու թյուն ներ ու եզ րա հան գում
ներ ա նե լու։ Հոդ վա ծում քն նարկ ված թե ման 
ու սուց ման նպա տա կով կա րե լի է կի րա ռել 
Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի քնա րեր գու թյու նը 
ամ փո փող դա սա ժա մին։ 

 Մինչ ամ փո փիչ դա սա ժա մը ա շա կերտ
նե րը ու սում նա սի րել են Ավ. Ի սա հա կյա նի 
քնա րեր գու թյան բնո րոշ կող մե րը՝ սեր, մայր, 
հայ րե նիք, բնու թյուն։

 Դա սի կա հա վո րան քը (հե ղի նա կի դի ման
կա րը, բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծու նե րը, 
բնա պատ կեր ներ) պետք է հա գե ցած լի նի։ 
Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ա շա կերտ նե րի՝ խմ
բային աշ խա տան քով պատ րաստ ված նյու
թե րը։ Մտագ րո հի մե թո դը կի րա ռե լով՝ ա շա
կերտ նե րին ա ռա ջարկ վում է ա ռանձ նաց նել 
այն թե մա նե րը, ո րոնք ար ծարծ ված են «Եր
գեր և վեր քեր» ժո ղո վա ծո ւում (սի րո եր ջան կու
թյու նը, մերժ ված սի րո տա ռա պան քը, բա նաս
տեղ ծի ը նդ վզու մը, հայ րե նի քի պատ կե րը և 
քա ղա քա կան ի րադ րու թյու նը)։ Ու սու ցի չը կա
րող է հա վե լել այս թվար կու մը և հանձ նա րա րել 

գրա տախ տա կին գր ված բա ռերն ու բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի բո վան դա կու թյա նը։ 
Օ րի նակ՝ բա նաս տեղ ծի ը նդ վզու մը բնու թյան 
գե ղեց կու թյուն նե րի դեմ. «Ա րա զին», մոր կա
րո տի ար տա հայ տու մը բնու թյան եր ևույթ նե րի 
մի ջո ցով – «Մայ րի կիս»։ 

Ա պա դա սա կար գել բա նաս տեղ ծու թյուն
նե րը՝ ը ստ տրա մադ րու թյուն նե րի, ըն թեր ցել 
կամ գե ղե ցիկ աս մուն քով ներ կա յաց նել, հնա
րա վո րու թյան դեպ քում ո ւնկնդ րել այն եր գե րը, 
ո րոնք «Եր գեր և վեր քեր» ժո ղո վա ծո ւից ե ն։

Բ նու թյան պատ կեր ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել նաև՝ 
հա մե մա տե լով բնա պաշտ հե ղի նակ ներ Մե
ծա րեն ցի և Սա հյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե
րի հետ։ Նշել ը նդ հան րու թյուն նե րը և քնա րա
կան հե րո սի հու զաշ խար հի նր բե րանգ նե րը։

 Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա շա
կերտ նե րին մո տեց նե լու գե ղա գի տու թյա նը, 
ար վես տին։ Ա շա կերտ նե րը բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րից կա ռանձ նաց նեն Շի րա կի բնու
թյու նը պատ կե րող բա ռե րը՝ տա լով Շի րակ 
աշ խար հի «բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րը»։ 

Ի սա հա կյա նը իր բնու թյան եր գե րով հայ 
գրա կա նու թյուն բե րեց իր ժո ղովր դին բնո րոշ 
տոհ միկ գծեր։ Պա տա հա կան չէ, որ նա շատ 
է գոր ծա ծում ժո ղովր դա կան–խո սակ ցա կան 
լեզ վին ու մտա ծո ղու թյա նը բնո րոշ բա ռեր, 
ար տա հայ տու թյուն ներ, պատ կե րա վոր ման 
մի ջոց ներ։ Տնային հանձ նա րա րու թյու նը կլի
նի այս պի սին՝ 

1. Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից դուրս գրել 
պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը, ո րոնք կար
տա հայ տեն քնա րա կան հե րո սի՝ 

ա) բնա վո րու թյու նը,
բ) բարդ, եր բեմն էլ հա կա սա կան նե րաշ

խար հը: 
2. Դուրս գրել ժո ղովր դա–խո սակ ցա կան 

լեզ վին բնո րոշ բա ռեր, ար տա հայ տու թյուն
ներ, գրել դրանց գրա կան հա մար ժե քը։ 

Ի հար կե, սա թե մայի ու սուց ման ը նդ հա
նուր նկա րագ րու թյուն է ր։ Ամ փո փիչ դա սա
ժա մե րը ար դյու նա վետ է պլա նա վո րել հա
մա գոր ծակ ցային դա սի տար րե րով կամ էլ 
ԽԻԿ հա մա կար գով։
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
РАННЕГО ПЕРИОДА АВЕТИКА ИСААКЯНА

А. МКРТЧЯН

В статье говорится об особенностях изображения природы в ранных лирических 
произведениях Аветика Исаакяна, о его идейных выражениях. Разобран сборник «Ергер ев 
vеркер», поэма «Алагязи манинер». Конкретными примерами показано, что поэт Исаакян 
природу делает соучастниками своих бед и переживаний, своей радости, Воспевая природу, 
он воссоздаёт неповторимый образ своей родины.

THE FEATURES OF THE DESCRIPTION ABOUT NATURE  
IN AVETIK ISAHAKYAN’S EARLY LYRIC

A. MKRTCHYAN

In the article is spoken about artistic representative features of nature and its semantic dis
plays in the early poetry of Avetik Isahakyan.They are particularly analysed in the “Yerger ev 
verqer” collection and the “Alagyazi maniner” poem. Through specific examples, in the work is 
shown how poet Isahakyan always connects his sorrows and joys with nature. With his songs about 
nature, he has presented his native land’s poetic image.
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 ՍԻԼ ՎԱ ՔՈ ՇԱ ՏԱ ՇՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
 ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

(Տե սա կան և գործ նա կան ա ռա ջադ րանք ներ)
 Լե զուն, ի բրև մարդ կային հա ղոր դակց

ման հիմ նա կան ու կար ևո րա գույն մի ջոց, 
բարդ հա մա կարգ է, ո րը բնո րոշ վում է եր կու 
հիմ նա կան՝ ար տա քին հն չյու նա կան և ներ
քին բո վան դա կային կող մե րով: Լեզ վա բա
նու թյան հա մար որ քան կար ևոր ու է ա կան են 
լեզ վա կան ի մաս տային մի ա վոր նե րը, այն
քան էլ կար ևոր ու է ա կան են նյու թա կան այն 
մի ջոց նե րը, ո րոն ցով դրանք ար տա հայտ
վում են: Ո ւս տի տվյալ լեզ վի հն չյուն նե րի, 
դրանց կա պակ ցու թյուն նե րի, հն չյու նա կան 
բազ մա զան ի րա կու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու
նը ան մի ջա կան կապ ու նի տվյալ լեզ վի ո ւղ
ղագ րու թյան և ո ւղ ղա խո սու թյան հետ: 

Ուղ ղագ րու թյու նը (օր ֆոգ րա ֆի ա – հուն. 
orthos` ու ղիղ, և grapho` գ րում եմ) հն չյու նա
բա նու թյան և ա ռա վե լա պես՝ գրա բա նու թյան 
հետ կապ ված ի րո ղու թյուն է և ի բրև գի տա
ճյուղ օգ տա գործ վում է եր կու նշա նա կու
թյամբ: Ո ւղ ղագ րու թյուն ա սե լով՝ նախ հաս
կաց վում է նա խա դա սու թյուն նե րի, բա ռե րի, 
բա ռաձ ևե րի, ձևույթ նե րի՝ հա նու րի կող մից 
ըն դուն ված գրու թյան կամ ճիշտ գրե լու կա
նոն նե րի հա մա կար գը և ե րկ րորդ՝ լեզ վա
բա նա կան այն գի տա ճյու ղը, ո րը զբաղ վում 
է այդ հա մա կար գի ու սում նա սի րու թյամբ, 
բա ցա հայ տում ու ղիղ գրե լու կա նոն ներն ու 
օ րենք նե րը, հիմ նա վո րում դրանց կի րառ ման 
ան հրա ժեշ տու թյունն ու կար ևո րու թյու նը1:

Ան շուշտ լավ է, ե րբ ու սա նո ղը գի տի, թե 
ի նչ է ի րե նից պա հանջ վում ո րա կյալ կր թու
թյուն ստա նա լու հա մար: Տրա մա բա նա կան 
է, որ ա ռանց ան ձի կրթ վա ծու թյան, ո րը հիմ
նա կա նում կապ ված է մայ րե նի լեզ վի ի մա
ցու թյան հետ, չի կա րող լի նել քա ղա քա կիրթ 
հա սա րա կու թյուն:

1  Տե՛ս  Ալ.  Մարգարյան,  Ժամանակակից  հայոց 
լեզու, Եր., 1997, էջ 158: Տե՛ս նաև Սուքիասյան Ա. Մ., 
Ժամանակակից  հայոց  լեզու,  Եր.,  1989,  Եզեկյան  Լ, 
Հայոց լեզու, Եր., 2005:

Կր թու թյունն է, որ ա պա հո վում է տար
բեր բնա գա վառ նե րում գի տա տեխ նի կա
կան ա ռա ջըն թաց, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի 
ստեղ ծում և կի րա ռում, գի տա հե տա զո տա
կան հաղ թա նակ ներ՝ այս ա մենն ի վեր ջո 
ծա ռայեց նե լով հա սա րա կու թյան բա րե կե
ցու թյա նը: Հայտ նի է, որ ներ կա ժա մա նակ
նե րում գե րիշ խող է դառ նում տե ղե կույ թի 
փո խանց ման ցան ցային ճա նա պար հը: 
Հա մա ցան ցը հա րուստ հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում` սկ սած ար դեն ա վան դա կան 
դար ձած է լեկտ րո նային փոս տից մինչև տե
սա ժո ղով նե րը2 ևն: Դրա հա մար ներ կա յաց
նում ե նք տե սա կան և գործ նա կան ա ռա ջադ
րանք նե րի տետր՝ բու հա կան դա սըն թա ցում 
կի րա ռե լու հա մար: Կա րե լի է ա սել, որ նման 
ա ռա ջադ րանք նե րը գի տե լի քի ո րո շա կի 
ի մա ցու թյուն են պա հան ջում, սա կայն այս
տեղ կար ևորն այն է, որ այդ գի տե լի քը գրա
վոր ե ղա նա կով ա վե լի մնա յուն և ար դյու նա
վետ կլի նի ու սա նո ղի հա մար: 

Այս պի սով` մեր կող մից ը նտր ված թե
մա նե րը՝ տե սա կան և գործ նա կան ա ռա
ջադ րանք նե րը, օգ տա կար կա րող են լի նել 
նաև հե ռա վար (դիս տան ցի ոն) կր թու թյան 
ու սում նա կան գոր ծըն թացն ա վե լի ար դյու
նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար: Քա նի որ 
հա սա րա կու թյան շեր տա վոր ման ար դյուն
քում ա ռա ջա նում են սո ցի ա լա կան խմ բեր, 
ո րոնց հա մար խիստ ցան կա լի է հե ռա վար 
ու սու ցու մը:

2  Տե՛ս  Գ.  Բաբայան,  Անձը  տեղեկատվական 
հասարակությունում, Մանկավարժական միտք, Եր., 
2009, էջ 123: Տե՛ս նաև Հարությունյան Ն., Դիստանցիոն 
ուսուցման  իննովացիոն  տեխնոլոգիաները, 
«Մանկավարժական  միտք»,  Եր.,  2009,  էջ  99, 
Գյուլբուդաղյան  Վ.,  Հեռավար  կրթությունը  21–րդ 
դարում, «Մանկավարժական միտք», Եր., 2009, էջ 104:
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 ԹԵ ՄԱ 1.
1.  Ի՞նչ է ու սում նա սի րում հն չյու նա բա

նու թյու նը, ո րո՞նք են հն չյու նա բա նու
թյան բա ժին նե րը:

2.   Հայոց լեզ վի տար բե րակ նե րը՝ բար
բառ ներ, խո սակ ցա կան լե զու, գրա
կան լե զու: 

3.  Ին չո՞վ է  պայ մա նա վոր ված աշ խար
հա բա րի տ րո հու մը եր կու  ճյու ղե րի` 
ար ևե լա հայե րե նի և արևմ տա հայե
րե նի:

 ԹԵ ՄԱ 2.  
1.  Ո րո՞նք են լեզ վի նոր մա վոր ման չա

փա նիշ նե րը:
2.  Ուղ ղա խո սու թյուն. ար տա սա նա կան 

ան ճշ տու թյուն նե րը ժա մա նա կա կից 
հայե րե նում:

3.  Ո րո՞նք են ո ւղ ղագ րու թյան հիմ նա
կան սկզ բունք նե րը:

 ԹԵ ՄԱ 3.
1.  Ն կա րագ րել հն չյուն նե րի դա սա

կարգ ման չորս հիմ նա կան սկզ
բունք նե րը:

2.  Լ րաց նել ձայ նա վոր նե րի հա մադ րա
կան տախ տա կը:

Ըստ շար քի

Ըստ բարձ րաց ման ա ռա ջին շարք մի ջին շարք ե տին շարք

Ս տո րին բարձ րա ցում
 Մի ջին բարձ րա ցում
 Վե րին բարձ րա ցում

3. Լ րաց նել բա ղա ձայն ներն ը ստ ձայ նի 
և աղ մու կի հա րա բե րու թյան:

I.  Ձայ նեղ ներ ………………………….
II.  Խու լեր ………………………………..
III. Շն չեղ խու լեր …………………………
IV.  Ձայ նորդ ներ ………………………….

 ԹԵ ՄԱ 4.
1. Ի՞նչ է շեշ տը: Շեշ տի կար ևո րու թյու

նը և դրա տե սակ նե րը հայե րե նում:
2. Ի՞նչ է ե րկ բար բա ռը: 
3.  Ին չի՞ են վե րած վել ե րկ բար բառ նե րը 

ժա մա նա կա կից հայե րե նում: Ո րո՞նք 
են հայե րե նի ե րկհն չյուն նե րը:

 ԹԵ ՄԱ 5.
1. Ի՞նչ է հն չյու նա փո խու թյու նը:
2.   Բա ցատ րել պատ մա կան և փո խազ

դե ցա կան հն չյու նա փո խու թյան ը նդ
հան րու թյուն նե րը:

3.  Ո՞րն է դիր քային կամ շեշ տա փո խա
կան ա վան դա կան հն չյու նա փո խու
թյու նը:

 Ա ռա ջադ րանք 1. Շար քե րը լրաց

նել հա մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով,  է 
(ե)  տա ռե րը լի նեն՝

1.  բա ռասկզ բում՝ 
է ա բան, է ա կից, ե րե կո, ե ղե րերգ,  

........……………
2.  բա ռա մի ջում, որ է–ն լի նի ե րկ րորդ 

բա ղադ րի չի սկզբ նա տառ՝ 
ա նէ ա կան, դո ղէ րոցք, …………………
3.  բա ռա վեր ջում՝
 ման րէ, րո պե, ………………………….
Ա ռա ջադ րանք 2. Շար քե րը լրաց նել հա

մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով,  ո (օ)  տա
ռե րը լի նեն՝

1.  բա ռասկզ բում՝ 
օ դա զանգ ված, օ դա չու, ո գե ղեն, ո սկ րա

նյութ, .....
2.  բա ռա մի ջում՝
 հա նա պա զորդ, աղ տո տել, …………...
3.  բա ռա մի ջում, որ օ–ն լի նի ե րկ րորդ 

բա ղադ րի չի սկզբ նա տառ՝
 հա նա պա զօ րյա,  վա ղօ րոք, ………….
Ա ռա ջադ րանք 3. Շար քե րը լրաց նել հա

մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով. ը տա ռը լի նի՝
1.  բա ռասկզ բում՝ 
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ըմ պա նակ, ըղ ձա լի, ……………………
2.  բա ռա մի ջում՝ 
ի նը հար կա նի, ի նը հա տո րյակ, ա մե նըն

թաց, ……….
3.  բա ռա վեր ջում՝
 տաս նի նը (ի նն սուն), սիր տը, գիր քը, 

………………………….
Ա ռա ջադ րանք 4. Շար քե րը լրաց նել հա

մա պա տաս խան  օ րի նակ նե րով, որ տեղ և 
տա ռը և եվ տա ռա կա պակ ցու թյու նը ար տա
հայ տեն՝

1. յէվ հն չույ թա կա պակ ցու թյուն. նաև, Եվ
րո պա, ………………………………

2. էվ հն չույ թա կա պակ ցու թյուն. սերկ ևիլ, 
սեթ ևե թանք, գե րե վա րել, …………… 

Ա ռա ջադ րանք 5. Վե րա կանգ նել հետ ևյալ 
բա ռե րի հն չյու նա փոխ ված ար մատ նե րի ան
հն չյու նա խոխ ձևե րը և բնու թագ րել շեշ տա
փո խա կան հն չյու նա փո խու թյու նը: Գի տակ, 
գի սակ, մի տում, վի րա բույժ, հրա վի րա տոմս, 
ա նի ծել, ազ գա մի ջյան, ի գա կան, սի գա
պանծ, կի զա նուտ, վի ճա բա նու թյուն, դի մադ
րու թյուն, զի նա գործ, օ րի նա գիծ, ա պա վի նել, 
փո խա րի նա բար, գի շա կեր, հան դի սա վոր, 
կի սա կա տար, ի շայ ծյամ, իջ վածք: 

Ա ռա ջադ րանք 6. Հետ ևյալ բա ռե րից նոր 
բա ռեր կազ մել՝ հն չյու նա փո խու թյան են թար
կե լով ու և ի ձայ նա վոր նե րը: 

Ունդ, ո ւմպ, մե ղու, ա ռու, կկու, ո ւնչ, խինդ, 
հինգ, նիշ, միտք, տիպ, բիծ, գինդ, թիվ, թիզ, 
խիղճ, սիրտ, վիշտ: 

Ա ռա ջադ րանք 7. Հետ ևյալ բա ռե րում վե
րա կանգ նել հն չյու նա փոխ ված ար մատ նե րը և 
շար քե րը լրաց նել նոր օ րի նակ նե րով: 

ա. Ըն չացք, ըմ պա նակ, .....................
բ. թթ վա ծին, լեզ վա բան, ...................
Ա ռա ջադ րանք 8. Բե րել հա մա պա տաս

խան օ րի նակ ներ, որ տեղ ու–ն չհն չյու նա
փոխ վի. օ ր՝. տա ղեր գո ւի, հում քի, ….............
......................................................

Ա ռա ջադ րանք 9. Կազ մել հետ ևյալ բա
ռե րի սե ռա կա նի՝ ե զա կի ու հոգ նա կի հո լո
վաձ ևե րը և բա ցատ րել կա տար ված հն չյու
նա փո խու թյու նը: 

Նուշ, ջուր, ցուրտ, գունդ, թուզ, թումբ, 
թուղթ, կուրծք, սուտ, հուն, փունջ, քուրդ, 
քուրմ: 

Ա ռա ջադ րանք 10. Հետ ևյալ բա ռե րի 
հոգ նա կի նե րը և ե զա կի սե ռա կան նե րը կազ
մե լով՝ բա ցատ րել, թե ին չու  է կա տար վում 
գաղտ նա վան կի ը–ի ս ղում:

 Կարծր, փոքր, ան գղ, ա ստղ, ա զդր, լիտր, 
համր, բարձր, քաղցր, թանձր, կոճղ, համր: 

Ա ռա ջադ րանք 11. Հետ ևյալ բա ռե րից և 
ար մատ նե րից (ձ ևույթ նե րից)  բա ռեր կազ մել 
ու բա ցատ րել կա տար ված հն չյու նա փո խու
թյու նը:

 Բույս, թույն,   ձույլ, ծույլ, զե կույց, լույծ–, 
սույզ–, դա շույն, գույն, լույս, բույժ–, պա ճույճ: 

Ա ռա ջադ րանք 12. Բե րել օ րի նակ ներ, որ
տեղ  յու երկհն չյու նը`  

ա. չհն չյու նա փոխ վի. օր.՝ բյու րե ղա պա կի, 
գյու տա րար, …..................................

բ. հն չյու նա փոխ վի. ձն ծա ղիկ, ..............
 Ա ռա ջադ րանք 13. Գրել հինգ բառ, ո րոնց 

վեր ջում՝ 
ա. Գրա բա րում ձայ նա վո րից հե տո յ է 

գրվել, ո րը պատ մա կան հն չյու նա փո խու
թյամբ ըն կել է:

բ. Ին չո՞ւ բայ, գոյ, խոյ, հայ, ճայ և նայ 
բա ռե րում նման հն չյու նա փո խու թյուն չի կա
տար վել:

դ. Բե րել բա ռա վեր ջում ի–ի, յ–ի, ն–ի 
ան կման օ րի նակ ներ (ի նչ պես՝ տե ղի–տեղ, 
տղայ–տ ղա, մասն–մաս ևն): 

Ա ռա ջադ րանք 14. Շար քե րը լրաց նել հա
մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով, ո րոնց մեջ 
կա տար ված լի նի հետ ևյալ հն չյու նա փո խու
թյու նը: 

ա. աւ– օ – ա ւդ, ա րաւր, ........................
բ. իւ, եւ – յու – ա լիւր, աղ բեւր, ...............
գ. ե ա – յա – պա տե ան, մա տե ան, .........
դ. ոյ – ույ – լոյս, բոյս, ............................
Ա ռա ջադ րանք 15. Բա ցատ րել հետ ևյալ 

բա ռախմ բե րում կա տար ված հն չյու նա փո
խու թյան դեպ քե րը: 

ա. Բո կիկ – բո բիկ, ար մուկն – ար մունկ, 
ծա նա չել – ճա նա չել, կրուկն – կրունկ, խստոր 
–սխ տոր, մե ծա ցուր – մե ծաց րու, տրգալ – 
տգալ – գդալ:

բ. Ան ձանբ – ան ձամբ, գի տու թյանբ – գի
տու թյամբ, ա րյանբ – ա րյամբ:

գ. Գր գիռ, մր մուռ, թր թիռ, սր սուռ, բար
բառ, ար ցունք, սե փա կան: 
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Ա ռա ջադ րանք 16. Հետ ևյալ բա ռախմ բե րի 
բա ռե րի վրա նշա նա կել բա ռային շեշ տե րը:

1. Աստղ, ա զդր, ա րկղ, դա ռը, դուստր, 
կարծր, մանր, փոքր, Մըսր, չըխկ, չրխ կոց: 

2.  Գո նե, գու ցե, մի գու ցե, գրե թե, նաև, 
մա նա վանդ, մի թե:

3.  Ման գալ, վրա տալ, դաս տալ, դուրս 

գալ, ի նչ–որ, ո ւր որ է, ի դեպ:
4. Գ նում եմ, գնա լու եմ, չեմ գնա լու, 

պառ կած է, պառ կած չէ, կգ նամ, չեմ գնա, 
խա ղա, մի խա ղա (ար գե լա կան):

5.  Հին գե րորդ, վե ցե րորդ, տաս նե
րորդ, քսա նե րորդ:

silva.koshatashyan@ysu.am
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО АРМЯНСКОМУ ЯЗЫКУ  
В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
(Теоретические и практические задания)

С. КОШАТАШЯН

Итак, предложенные нами темы – теоретические и практические занятия – могут 
быть полезны также в организации более эффективного образовательного процесса 
дистанционного обучения. Для преподавания материала с использованием этого метода 
необходимо применить и теоретические, и прикладные знания. Таким образом, для 
студентов различных профессий /в частности, для факультетов естественных наук/ усвоение 
и воспроизведение темы будет наиболее эффективным.

APPLICATION OF THE ARMENIAN LANGUAGE TASKS IN THE UNIVERSITY COURSE 
 (Theoretical and Practical Tasks)

S. KOSHATASHYAN

Thus, the themes – the theoretical and practical tasks put forward by us, may be useful also 
for organizing the educational process of distance learning. To teach the given material via this 
method, one needs to apply both theoretical knowledge and practical knowledge. Therefore, the 
acquisition and the reproduction of the topic will be more effective for students from different 
professions (especially for students of the Faculty of Natural Sciences).
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Ա ՆՈՒՇ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ 

ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՍՊԻ ՏԱ ԿՈՒՑ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱԶ ՄԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ  

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ
Հոդ վա ծում բեր ված են հա մա ռոտ տե

ղե կու թյուն ներ սպի տա կուց նե րի կազ մա
վոր ման կա ռուց ված քային մա կար դակ նե րի 
վե րա բե րյալ: 

Եր կու ա մի նաթ թու նե րի կոն դեն սա ցի ու
մը մեկ մո լե կուլ ջրի ան ջատ մամբ հան գեց
նում է ա մի դի կամ դի պեպ տի դի ա ռա ջաց
ման: Ե թե ստաց ված մի ա ցու թյու նը նո րից 
կոն դեն սաց վի ա մի նաթթ վի հետ, և այդ պես 
հա ջոր դա բար, ա պա կա ռա ջա նան տրի, 
տետ րա և այլ պեպ տիդ ներ: Ե թե վերց ված 
լի նի մեկ տե սա կի ա մի նաթ թու, ա պա որ
քան էլ եր կար լի նի շղ թան, ար դյուն քում 
ստաց վա ծը կան վան վի մի այն և մի այն պո
լի պեպ տիդ և ոչ մի դեպ քում սպի տա կուց, 
ե թե ան գամ ստաց ված շղ թան կազմ ված լի
նի ստե րե ոի զո մեր նե րից [1, 3]: Վե րը նշ ված 
կոն դեն սա ցումն այդ ձևով ներ կա յաց նելն 
ու նի ձևա կան բնույթ, ի սկ ի րա կա նում պեպ
տի դային սին թե զը, ո րն ի րա կա նաց վում է 
քի մի ա կան, քի մի աէն զի մա տիկ ճա նա պար
հով կամ հենց կեն դա նի օր գա նիզ մում, ու
նեն ի րա րից տար բեր վող և բարդ բնույթ:

 Սա կայն բո լոր դեպ քե րում ան հրա ժեշտ 
է կոն դեն սա ցի ա ի րա կա նաց նե լու հա մար 
հա տուկ ազ դա նյու թե րի, ֆեր մենտ նե րի, 
սպի տա կուց նե րի օգ նու թյամբ ա մի նաթ թու
նե րը փո խար կել մի ջան կյալ մի ա ցու թյուն նե
րի, ո րոնց նպա տակն է կա՛մ ֆունկ ցի ո նալ 
խում բը զերծ պա հել ռե ակ ցի այի մեջ մտ նե
լու հնա րա վո րու թյու նից, կա՛մ ակ տի վաց նել 
ֆունկ ցի ո նալ խում բը:

NH2 CHOOH+HNHCHRCOOH––––––
NH2CHRCONHCHRCOOH+H2O

 Ընդ հա նուր առ մամբ պո լի պեպ տի դի հա
մար կա րե լի է գրել հետ ևյալ բա նաձ ևը.

NH2CHRCO(NHCHRCO)N–2NHCHRCOOH
Ա ռա ջա ցած ար գա սի քը` պո լի պեպ տի դը, 

ծայ րային դիր քե րում ա զատ վի ճա կում ու

նի նույն ֆունկ ցի ո նալ խմ բե րը, ի նչ ե լային 
ա մի նաթ թու նե րը: Այս խմ բե րը կոչ վում են 
ծայ րային ֆունկ ցի ո նալ խմ բեր` N–ծայ րային 
և C–ծայ րային: Պո լի պեպ տի դային շղ թա յում 
ա մի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նու թյունն ըն
դուն ված է N– ծայ րից: Պեպ տի դային կո վա
լենտ կապն այն ա ռանց քային կապն է, ո րի 
շնոր հիվ կա ռուց վում է պո լի պեպ տի դային 
մակ րո մո լե կու լը:

 Կո վա լենտ կա պով կապ ված ա մի նաթ
թու նե րի հա ջոր դա կա նու թյունն ըն դուն
ված է ան վա նել սպի տա կու ցի ա ռաջ նային 
կա ռուց վածք: Բա ցի ա ռաջ նային կա ռուց
ված քից՝ տար բե րում են նաև սպի տա կու ցի 
ե րկ րոր դային, եր րոր դային և չոր րոր դային 
կա ռուց վածք նե րը: 

Այդ կա ռուց վածք նե րից յու րա քան չյու րի 
վեր լու ծու թյունն ա ռան ձին, լուրջ և դժ վա րին 
գի տա կան խն դիր է: 

Մեր աշ խա տան քի շր ջա նակ նե րում ա վե
լի ման րա մասն ան դրա դար ձել ե նք սպի տա
կուց նե րի եր րոր դային և չոր րոր դային կա
ռուց վածք նե րին:

Ս պի տա կու ցի եր րոր դային կա ռուց
վածքն ան մի ջա կան կախ վա ծու թյուն ու նի 
ա մի նաթթ վի R–կողմ նային ռա դի կա լի բնույ
թից: Ե թե շղ թայի պեպ տի դային հատ ված
նե րը ջրած նա կան կա պեր ա ռա ջաց նե լու 
հակ ման շնոր հիվ նպաս տում են կա նո նա
վոր պա րու րային կա ռուց վածք նե րի ա ռա
ջաց մա նը, ա պա կողմ նային ռա դի կալ նե րը, 
կախ ված ի րենց բնույ թից, կա րող են խո
չըն դո տել կա նո նա վոր կա ռույց նե րի ա ռա
ջա ցու մը: Կախ ված այդ եր կու գոր ծոն նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյու նից` պո լի պեպ տի դային 
շղ թան կա րող է ու նե նալ կա նո նա վոր բյու
րե ղա կան և ա մորֆ կա ռույց նե րի այս կամ 
այն հա րա բե րու թյամբ և հա ճա խու թյամբ 
ի րար հա ջոր դող կա ռուց վածք: Իր հեր թին 
այդ պի սի շղ թա նե րը կողմ նային ռա դի կալ
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նե րի փո խազ դե ցու թյան և դի սուլ ֆի դային 
կամր ջակ նե րի առ կա յու թյան հետ ևան քով 
ու նեն ծրար վե լու հատ կու թյուն: Ը նդ ո րում՝ 
տվյալ եր րոր դային կա ռուց վածքն ու նե ցող 
պո լի պեպ տի դային շղ թան կա րող է ու նե նալ 
մի այն մեկ կա յուն ծրար վածք: Իր տա րա ծա
կան փոխ դա սա վո րու թյու նից ել նե լով` այն 
ըն դուն ված է ան վա նել գլո բուլ: Այս պի սով՝ 
սպի տա կու ցի եր րոր դային կա ռուց ված քը 
պո լի պեպ տի դային շղ թայի կա նո նա վոր և 
ա մորֆ հատ ված նե րի գլո բու լային ծրար
վածքն է [2]:

 Կեն սա քի մի ա յում և մո լե կու լային կեն
սա բա նու թյան մեջ սպի տա կու ցի ֆոլ դինգ 
է կոչ վում պո լի պեպ տի դային շղ թայի տա
րա ծա կան նա դիվ կա ռուց ված քի սպոն տան 
ծրար վե լու գոր ծըն թա ցը: Ը ստ է ու թյան, սա 
հենց սպի տա կուց նե րի եր րոր դային կա
ռուց վածքն է: Ֆոլ դին գին մաս նակ ցում են 
շա պե րոն սպի տա կուց նե րը, և չնա յած նոր 
սին թեզ ված սպի տա կուց նե րից շա տե րը 
կա րող են ծրար վել նաև շա պե րո նի բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում, բայց, այ նո ւա
մե նայ նիվ, ո րոշ դեպ քում պար տա դիր ան
հրա ժեշ տու թյուն է դրանց առ կա յու թյու նը:

Ս պի տա կուց ներն ի րա րից խիստ տար
բեր վում են եր րոր դային կա ռուց ված քով: 
Հիմ նա կա նում տար բե րում են ֆիբ րի լ յար և 
գլո բու լային տի պի սպի տա կուց ներ: Ֆիբ րի
լային սպի տա կուց նե րի մակ րո մո լե կուլ նե րը, 
տա րա ծու թյան մեջ ու նե նա լով ո ւղ ղորդ վա
ծու թյուն, փո խազ դե ցու թյան մեջ մտ նե լու 
շնոր հիվ ա ռա ջաց նում են մակ րոստ րուկ տու
րա ներ` մազ, բուրդ, փե տուր, մաշկ, ե ղունգ 
և այլն: Մյուս կող մից՝ հայտ նի են հս կա յա
կան թվով սպի տա կուց ներ, ո րոնք լուծ վում 
են ջրում, այդ թվում նաև ֆեր մենտ ներն 
ու նեն գն դաձև եր րոր դային կա ռուց վածք: 
Ո ւղ ղորդ ված կա ռույ ցի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով գլո բու լային սպի տա կուց նե րի 
եր րոր դային կա ռուց ված քի ո րո շու մը զգա լի
ո րեն ա վե լի բարդ խն դիր է, քան ֆիբ րի լային 
սպի տա կուց նե րի նը: Ա ռա ջին լուրջ հա ջո ղու
թյուն ներն այդ աս պա րե զում ձեռք են բեր վել 
նույն պես ռենտ գեն կա ռուց ված քային վեր
լու ծու թյան ստ րուկ տու րային ե ղա նա կով: 
Կենդ րյո ւի և իր աշ խա տա կից նե րի կող մից 

կա շա լո տի մի ոգ լո բի նի հե տա զո տու թյուն
նե րում: Մի ոգ լո բի նը հա մե մա տա բար ցածր 
մո լե կու լային զանգ ված ու նե ցող սպի տա
կուց է, կազմ ված է մեկ պո լի պեպ տի դային 
շղ թայից, բաղ կա ցած է 153 ա մի նաթթ վային 
մնա ցորդ նե րից, ի սկ մո լե կու լային զանգ վա
ծը կազ մում է 16700 ա.մ.: Մի ոգ լո բին պա
րու նա կում են մկա նային հյուս վածք նե րը, 
ու նի հե մային խումբ և իր գոր ծա ռույ թային 
նշա նա կու թյամբ մոտ է հե մոգ լո բի նին: Հա
մա ձայն ստաց ված տվյալ նե րի՝ մի ոգ լո բի նի 
պո լի պեպ տի դային շղ թան հի շեց նում է տա
րօ րի նակ ձևով ծալծլ ված եր շիկ: Հենց այդ 
կա ռուց վածքն ան վան վում է մի ոգ լո բի նի 
եր րոր դային կա ռուց վածք: Ցույց է տր ված, 
որ շղ թան բաղ կա ցած է 8 հա մե մա տա բար 
ո ւղ ղա ձիգ, մի մյանց ոչ հա վա սար հատ ված
նե րից, ո րոն ցից ա մե նաեր կա րը բաղ կա ցած 
է 23, ի սկ ա մե նա կար ճը` 7 ա մի նաթթ վային 
մնա ցորդ նե րից: Բո լոր այդ հատ ված ներն 
ու նեն a–պա րու րային կա ռույց, և բո լորն էլ 
աջ պա րույր ներ են: Յու րա քան չյուր սպի րա
լային կա ռույց ա վարտ վում է ծալ ված քով, 
ի սկ a–պա րու րային կա ռույցն ը նդ գր կում է 
ա մի նաթթ վային ը նդ հա նուր մնա ցորդ նե րի 
թվի մոտ 70 %–ը:

 Մի ոգ լո բի նի կա ռույ ցը, որ պես գլո բու
լային սպի տա կուց, ու նի մի քա նի կար ևոր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ցույց է տր ված.

•  Մո լե կու լի եր րոր դային կա ռույցն 
այն աս տի ճան կոմ պակտ է, որ դրա ծրար
ված քի ներ սում կա րող է տե ղա վոր վել ըն
դա մե նը չորս մո լե կուլ ջուր:

•  Բո լոր բևե ռային R–կողմ նային ռա
դի կալ նե րը տե ղա բաշխ ված են մո լե կու լի 
ար տա քին մա կեր ևույ թին և հիդ րա տաց ված 
են:

•  Գործ նա կա նում բո լոր ոչ բևե ռային 
R–կողմ նային ռա դի կալ ներն ո ւղղ ված են 
դե պի մո լե կու լի ըն դեր քը և այդ պի սով զուրկ 
են մի ջա վայ րի` ջրի մո լե կուլ նե րի հետ շփ
ման հնա րա վո րու թյու նից: 

• Պ րո լի նի բո լոր մնա ցորդ նե րը շղ
թայի ծալ վածք նե րում են. ծալ վածք նե րում 
են նաև այլ ա մի նաթ թու ներ, ո րոնք չեն 
նպաս տում a–պա րու րային կա ռույ ցի ա ռա
ջաց մա նը: 
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Ա ռա ջին ֆեր մենտ նե րից մե կը, ո րը հե
տա զոտ ված է ե ղել ռենտ գե նա կա ռուց ված
քային վեր լու ծու թյան ե ղա նա կով, լի զո ցիմն 
է, ո րը նույն պես բաղ կա ցած է մեկ պո լի
պեպ տի դային շղ թայից և բաղ կա ցած է 129 
ա մի նաթթ վային մնա ցորդ նե րից, ու նի չորս 
ներ մո լե կու լային դի սուլ ֆի դային կամր ջակ: 
Այս դեպ քում էլ բո լոր բևե ռային R–կողմ
նային ռա դի կալ նե րը տե ղա բաշխ ված են 
մո լե կու լի ար տա քին մա կեր ևույ թին և հիդ
րա տաց ված են: Ա պո լ յար R–կողմ նային ռա
դի կալ ներն ո ւղղ ված են դե պի մո լե կու լի ըն
դեր քը: Սա կայն մի այն շղ թայի 25 %–ն է, որ 
ու նի a–պա րու րային կա ռույց և շատ ա վե լի 
մեծ թվով ծալ վածք ներ: Նույն ռենտ գեն կա
ռուց ված քային վեր լու ծու թյան ե ղա նա կով 
ի դեն տի ֆի կա ցի այի են են թարկ ված նաև 
ֆեր մեն տի ակ տիվ կենտ րո նը կազ մող ա մի
նաթթ վային մնա ցորդ նե րը: Այդ նպա տա կի 
հա մար ֆեր մեն տը նա խա պես փո խազ դե
ցու թյան մեջ դնե լուց հե տո բարձր խնա մակ
ցու թյամբ օ ժտ ված դար ձե լի ըն կա լի չի հետ 
ստաց վում են նշ ված ֆեր մենտ–ըն կա լիչ 
խմ բի բյու րեղ նե րը, ի սկ վեր ջին ներս այ նու
հետև են թարկ վում են ռենտ գե նա կա ռուց
ված քային հե տա զոտ ման:

Գ լո բու լային կա ռուց վածք ու նե ցող սպի
տա կուց նե րը մի մյան ցից խիստ տար բեր
վում են a–պա րու րային և в–կոն ֆոր մա ցի
ոն կա ռույց նե րի հա րա բե րակ ցու թյամբ: 
Գլո բու լային սպի տա կուց նե րի եր րոր դային 
կա ռուց ված քը խս տո րեն կախ ված է մի ջա
վայ րի ջեր մաս տի ճա նից: Գրե թե բո լոր սպի
տա կուց նե րը եր րոր դային կա ռուց ված քը 
սկ սում են կորց նել սկ սած 40 ˚C– ից: Տե ղի 
է ու նե նում ծալ քա վոր ված շղ թայի բա ցում, 
ը նդ ո րում որ քան բարձր է ջեր մաս տի ճա նը, 

այն քան մեծ է բաց ված շղ թայի ան կա նո
նու թյու նը: Սա կայն հայտ նի է նաև, որ ջեր
մային բակ տե րի ա նե րի սպի տա կուց նե րը 
դի մաց կուն են 70˚C –ից բարձր ջեր մաս տի
ճան նե րում [3, 4]: 

Այս պի սով՝ բո լոր սպի տա կուց նե րը, ու
նե նա լով պո լի պեպ տի դային կա ռուց վածք, 
հա ճախ ի րենց կա ռուց վածք են նե րա ռում 
մե կից ա վե լի պո լի պեպ տի դային շղ թա ներ: 
Պո լի պեպ տի դային շղ թա նե րը մի ա նում են 
նույն պես կո վա լենտ կա պով` եր կու տար բեր 
շղ թա նե րում ցիս տե ի նի մո լե կուլ նե րի միջև 
դի սուլ ֆի դային կամր ջա կի ա ռա ջաց մամբ, 
այ սինքն` ցիս տի նի ա ռա ջաց մամբ: Դի սուլ
ֆի դային կամր ջակ է ա ռա ջա նում նաև նույն 
պո լի պեպ տի դային շղ թային պատ կա նող 
ցիս տե ի նի մո լե կուլ նե րի միջև: Սպի տա կուց
նե րի կա ռուց ված քը կան խո րո շող այլ կո վա
լենտ կա պեր հայտ նի չեն:

50000–ից բարձր մո լե կու լային զանգ
ված ու նե ցող գլո բու լային կա ռուց ված քով 
սպի տա կուց նե րը սո վո րա բար օ լի գո պեպ
տիդ ներ են: Սպի տա կուց նե րի չոր րոր դային 
կա ռուց վածքն ա ռա ջա նում է, ե րբ ի րար հետ 
ա սո ցաց վում են եր կու կամ ա վե լի գլո բու
լային կա ռուց ված քով սպի տա կուց նե րի պո
լի պեպ տի դային շղ թա ներ: Այս պի սի սուբ մի
ա վոր նե րի թի վը հա ճախ կա րող է հաս նել 
24–ի: Հայտ նի է, որ օ լի գո մեր նե րի դի սո ցու
մը ո րոշ դեպ քե րում հան գեց նում է սպի տա
կու ցի ֆունկ ցի այի կորս տի: Սպի տա կու ցի 
չոր րոր դային կա ռուց ված քը, ի նչ պես նաև 
ե րկ րոր դային և եր րոր դային կա ռուց վածք
նե րը, կան խո րոշ վում են պո լի պեպ տի դային 
շղ թայի ա ռաջ նային կա ռուց ված քով` ա մի
նաթթ վային մնա ցորդ նե րի հա ջոր դա կա
նու թյամբ: 
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УРОВНИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛКА
А. АКОБЯН

В статье рассматриваются основные уровни формирования белка, а в частности 
представлены третий и четвертый уровни, описана структура образования белка.

LEVEL OF SRTUCTURAL ORGANIZATION OF PROTEINS 
A. HAKOBYAN

The article considered the main levels of formation of protein, and in particular the third and 
fourth levels are presented, the structure of formation of protein is described.
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Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԱ ՌՇ ՏՈՒ ՆԻ

  ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ 
ԽՈՍ ՔԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԱՐ ՏԱՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  

ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ
 Ժա մա նա կա կից ըն տա նիք նե րում մի տում 

է նկատ վում սո վո րեց նել օ տար լե զու ե րե խա
նե րին վաղ տա րի քից: Ծնող նե րը, հիմ նա կա
նում չլի նե լով ման կա վարժ ներ, մտա ծում են, 
որ ար դի աշ խար հում ե րե խան պետք է տի
րա պե տի եր կու և ա վել լե զու նե րի: Հիմ նա կա
նում մեծ տեղ է հատ կաց վում ան գլե րե նին: 
ՀՀ–ո ւմ նույն պես, հատ կա պես քա ղա քային 
ըն տա նիք նե րում ծնող նե րը փոր ձում են 
ի րենց ե րե խա նե րին ու ղար կել այն պի սի կր
թօ ջախ ներ, որ տեղ ան գլե րե նի ու սու ցու մը 
լավ հիմ քե րի վրա է դր ված:

 Նա խադպ րո ցա կան կր թա կան հաս տա
տու թյուն նե րում մեկ կամ եր կու ման կա
վարժ, ով քեր տի րա պե տում են ան գլե րե նին, 
ու սու ցա նում են օ տար լե զու, ը նդ հա նուր առ
մամբ՝ կի րա ռե լով ու սուց ման և դաս տի ա րա
կու թյան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ: 

Ակն հայտ է, որ օ տար լե զու յու րաց նե լու 
գոր ծըն թա ցը նա խադպ րո ցա կան տա րի քում 
բա վա կա նին բարդ է, քա նի որ մենք գործ 
ե նք ու նե նում եր բեմն ան կան խա տե սե լի, ան
բա ցատ րե լի եր ևույթ նե րի հետ: Տի պա կան 
օ րի նակ է լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը, ո րը վճ ռո
րոշ դեր է կա տա րում ե րկ րորդ կամ եր րորդ 
լե զու նե րը յու րաց նե լու գոր ծում, ի նչ պես և 
ե րաժշ տա կան լսո ղու թյու նը: Այն ո րոշ մարդ
կանց մեջ լավ է զար գա ցած, ո րոշ մարդ
կանց մեջ՝ ոչ բա վա րար չա փով: 

Լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը դի տարկ վում է 
հա ղոր դակ ցա կան, ճա նա չո ղա կան, հան
րամ շա կու թային մո տե ցում նե րի տե սան
կյուն նե րից (Овчаренко 2013: 461–464):  
Ինչ պես նշում է Զ. Պ. Օվ չա րեն կոն, «լեզ
վազ գա ցո ղու թյան հիմ քում կա րող է ըն կած 
լի նել չգի տակց ված ը նդ հան րաց ված լեզ
վա կան պատ կե րա ցում նե րը (Ф. Марек, 
Л. В. Щерба և այլք), դի նա միկ կարծ րա տի
պը (Л. Л. Гурова, С. Ф. Жуйков), ը նդ հան

րա ցում նե րը, ո րոնք ու նեն հու զա կան բնույթ 
և ար տա հայ տում են «չ գի տակց ված գի տե լի
քի հատ կա նիշ նե րը» (Л. И. Божович) և այլն» 
(Овчаренко 2013: 461–464): 

Ըստ այդմ, լեզ վազ գա ցո ղու թյու նը դի
տարկ վում է ի նչ պես խոս քի հո գե բա նու թյան, 
այն պես էլ խոս քի ձևա վոր ման ար տա քին 
գոր ծոն նե րի տե սան կյու նից: Հատ կան շա
կան է այն, որ ո րոշ ե րե խա ներ ա վե լի ա րագ 
են յու րաց նում ոչ թե մայ րե նի ի, այլ ե րկ րորդ 
լեզ վի խոս քային կա ղա պար նե րը, չնա յած 
նրանք բնա կան լեզ վա կան մի ջա վայ րում 
չեն: 

Ըստ Լ. Ս. Վի գոտս կու՝ ե րե խայի խոս քը 
վաղ տա րի քից է գո ցենտ րիկ է: Այն հա ղոր
դակ ցա կան գոր ծա ռույթ ներ չի ի րա կա նաց
նում, չի ծա ռա յում հա ղոր դակց ման նպա
տակ նե րին և ո չինչ չի փո խում ե րե խայի 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, և դա հա մար վում է 
ե րե խայի մտա ծո ղու թյան ան հա սու նու թյան 
նա խան շան: 7–8 տա րե կա նում է գո ցենտ րիկ 
խոս քը վե րա կազ մա վոր վում և հե տա գա
յում ան հե տա նում է: Վի գոտս կին գտ նում է, 
որ է գո ցենտ րիկ խոս քի հի ման վրա ա ռաջ է 
գա լիս ներ քին խոս քը, ո րը մտա ծո ղու թյան 
հիմքն է:

 Լե զուն «օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն ու նե
ցող, սո ցի ա լա պես ամ րագր ված նշան նե րի 
հա մա կարգ է, ո րը հա րադ րում է հաս կա ցու
թյան բո վան դա կու թյու նը և տի պա կան հն չո
ղու թյու նը: Այն հս տակ կա նոն նե րի կի րառ
ման և հա մադր ման հա մա կարգ է: Խոս քը 
դի տարկ վում է որ պես լեզ վի (կո դի) ար տա
ցո լում (ի րա ցում), ո րն ի հայտ է բե րում ի րեն 
խոս քի մեջ, և մի այն նրա մի ջո ցով հիմ նա
վոր վում է իր հա ղոր դակ ցա կան նշա նա կու
թյու նը» (Выготский 1954: 414):

 Հում բոլ տից հե տո պատ կե րա ցում նե րը 
լեզ վա կան ու նա կու թյուն նե րի մա սին լուրջ 
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փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վում: Ը նդ 
ո րում՝ շա րու նա կա բար գիտ նա կան նե րը 
տար բե րա կում են լեզ վա կան ու նա կու թյան 
զար գա ցու մը ա ռա ջին և ե րկ րորդ լե զու նե րի 
մա կար դա կում: Դա նախ և ա ռաջ պայ մա նա
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ե րկ րորդ 
կամ եր րորդ լե զու նե րը հիմ նա կա նում ու սում
նա սի րում են ոչ բնա կան, ար հես տա կան, 
այ սինքն՝ ու սում նա կան պայ ման նե րում: Այդ 
պա րա գա յում նույն պես ար տաու սում նա կան 
պայ ման նե րը տար բեր են լի նում: 

 Նա խադպ րո ցա կան նե րի բա նա վոր 
խոս քի զար գաց ման մե թո դի կա մշա կե լիս 
կար ևոր վում է «կա պակց ված խոսք» հաս
կա ցու թյու նը, ո րը մեկն վում է նրա բուն, 
ա ռար կա յա կան բո վան դա կու թյամբ: Ը ստ 
այդմ, հաշ վի չի ա ռն վում ի րադ րու թյու նը 
կամ խոս քային ի րադ րու թյու նը, որ տեղ այն 
ար տա հայտ վում է: Ա մեն ի նչ նրա նում հաս
կա նա լի է են թա տեքս տից: Այն են թա տեքս
տային խոսք է: Այդ հան գա ման քը շատ 
կար ևոր է խնդ րո ա ռար կայի ներ կա յաց ման 
տե սան կյու նից, քա նի որ, ի նչ պես Ռու բինշ
տեյնն է նշում, հնա րա վոր չէ հաս կա նալ ե րե
խայի խոս քը ի րադ րու թյու նից դուրս: Ե րե
խայի խոս քը հաս կա նա լու հա մար պետք 
է հաշ վի առ նել կոնկ րետ ի րադ րու թյու նը: 
Հատ կան շա կան է այն, որ Ռու բինշ տեյ նը չի 
հա կադ րում ի րադ րային և են թա տեքս տային 
խոս քե րը: Ը ստ նրա՝ «ի րադ րային և են թա
տեքս տային պա հե րը ներ քին փոխ կա պակց
ման մեջ են: Կա րե լի է խո սել դրանց որ ևէ 
մե կի գե րա կա յու թյան մա սին» (Рубинштейн 
1989: 117):

 Կար ևոր է նշել, որ Ռու բինշ տեյ նը խոսք չի 
բա ցում ի րա կան խոս քային ի րադ րու թյուն
նե րի մա սին, այն, որ ու սում նա կան պայ ման
նե րում ան հրա ժեշտ է դրանք հնա րա վո րինս 
ճիշտ վե րար տադ րել: 

Ըստ մե թո դիստ նե րի մե ծա մաս նու թյան 
կար ծի քի՝ թե՛ ու սում նա կան, թե՛ ար տաու
սում նա կան պայ ման նե րում ար դյու նա վետ 
մե թոդ է հա մար վում խա ղը: Ոչ ու սում նա
կան դա սա րա նում ե րե խա նե րը ներգ րավ
վում են խա ղի մեջ. նկա րում են, խա ղում են 
ջրով, ա վա զով, լսում են պատմ վածք ներ և 
եր գեր (Elkind 2001): Նա խադպ րո ցա կան նե

րը պետք է շփ վեն, որ շա րու նա կա բար զար
գաց նեն ի րենց խոս քային կա րո ղու թյուն նե
րը և հմ տու թյուն նե րը: Խա ղը տա լիս է նրանց 
այդ հնա րա վո րու թյու նը՝ լսել ան գլե րեն տար
բեր են թա տեքս տե րում: Խա ղը նրանց մղում 
է մաս նակ ցել տար բեր ե րկ խո սու թյուն նե րի 
(ի մա՝ բազ մա խո սու թյուն նե րի) (Jones & Coo
per 2006): Ա կն հայտ է, որ տա նը կամ որ
ևէ մշա կու թային հաս տա տու թյու նում խա ղը 
տար բեր բո վան դա կու թյուն է ու նե նում: Նա
խակր թա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն 
այդ հան գա ման քը նա խադպ րո ցա կան նե րի 
ը նտ րու թյան, լեզ վա կան խմ բե րի կազմ ման 
գոր ծըն թա ցում:

 Նույն հե տա զո տող նե րը գտ նում են, որ 
ման կա վարժ նե րը խն դիր են դնում նա խա
վար ժա րան նե րում պատ րաս տել ե րե խա նե
րին դպ րո ցում սո վո րե լու հա մար (Jones & 
Cooper 2006): Գաղտ նիք չէ, որ նա խադպ րո
ցա կան նե րը սի րով են սո վո րում թվա բա նու
թյուն, ըն թեր ցում օ տար լեզ վով: Դրա հետ 
մեկ տեղ խն դիր է դր վում պար զել, թե հս տակ 
ու սում նա կան ծրա գիր ու նե ցող նա խակր
թա րան նե րում են ա վե լի լավ զար գաց նում 
նա խադպ րո ցա կան նե րի բա նա վոր խոս քը, 
ո ւնկնդ րո ղա կան կա րո ղո թյուն նե րը, թե ոչ 
ա կա դե մի ա կան ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող 
դա սըն թաց նե րում: 

Երկ լե զու նա խադպ րո ցա կան նե րի ներ
կա յու թյու նը նա խակր թա րան նե րում լի ո վին 
փո խում է ի րա վի ճա կը ոչ մի այն ծրագ րե րի 
կազմ ման, այլև ան հրա ժեշտ լեզ վա կան մի
ջա վայր ստեղ ծե լու տե սան կյու նից: Գաղտ
նիք չէ, որ ե րե խա նե րը ի րար ա վե լի ա րագ 
և հեշտ են սո վո րեց նում լե զու ներ: Այս պա
րա գա յում թե՛ խա ղային, թե՛ նմա նակ ման 
գոր ծոն ներն ա ռանց քային նշա նա կու թյուն 
ու նեն: Ե րկ լե զու ե րե խա նե րի ներ կա յու թյու նը 
նպաս տում է նաև ե րե խա յա կենտ րոն մո տեց
ման ներդր մա նը: Նա խադպ րո ցա կան նե րի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում է 
ճա նա չո ղա կան կոմ պե տեն ցի այի ձևա վո րու
մը, ո րը են թադ րում է հնա րա վո րու թյուն տալ 
ե րե խա նե րին փոխ գոր ծակ ցե լու տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում (Howes & Stewart 1987):

 Լեզ վի գոր ծա բա նու թյան տե սան կյու նից, 
ո րը սահ ման վում է որ պես «տար բեր հա ղոր
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դակ ցա կան են թա տեքս տե րում և ի րադ րու
թյուն նե րում լեզ վի կի րառ ման սո ցի ա լա կան 
կա նոն նե րի հա մա կարգ» (California Pre
school Learning Foundations 2008: 89), նա
խադպ րո ցա կան նե րի բա նա վոր խոս քային 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը են թադ րում 
է ներգ րա վել նրանց այն պի սի ու սու ցո ղա
կան–խա ղային ի րա վի ճակ նե րի մեջ, ո րոնք 
կօգ նեն նրանց ճիշտ պատ կե րա ցում ու նե
նալ լեզ վա կիր նե րի հա ղոր դակ ցա կան վար
քագ ծի մա սին: 

Ըստ Բա լան թայ նի, Սան դեր մա նի և Մե
լող լի նի՝ բա նա վոր խոս քային կա րո ղու թյուն
նե րը և հմ տու թյուն նե րը (proficiency) լի նում 
են ար տադ րո ղա կան (խո սու ղու թյուն) և ըն
կա լո ղա կան (ո ւնկնդ րում), և դրանք սո ցի ա
լա կան հմ տու թյուն նե րի կար ևոր բա ղադ րիչ 
են (Ballantyne, K. G., Sanderman, A. R. and 
McLaughlin: 2008): 

Հատ կան շա կան է այն, որ բա նա վոր 
խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն
ներն էլ ի րենց հեր թին սո ցի ա լա կան հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր ման կար ևոր գոր ծոն են 
և կա րող են բա րեն պաստ հող հան դի սա նալ 
ըն թեր ցա նա կան գրա վոր և ո ւղ ղագ րա կան 
հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար (Re
ese, Garnier,  Gallimore & Goldenberg 2000, 
Scarborough: 2005): 

Եր ևան քա ղա քի ման կա պար տեզ հա ճա
խող 4–5 տա րե կան ե րե խա նե րի 67 ծնող
նե րի շր ջա նում ան ցկաց րել ե նք հար ցում, 
որ պես զի պար զենք, թե ի նչ ար տա քին գոր
ծոն ներ են ազ դում նա խադպ րո ցա կան նե րի 
օ տա րա լե զու խոս քային կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման վրա:

1. Ծ նող նե րը խո սո՞ւմ են ան գլե րեն:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
2. Ի՞նչ այլ լե զու ներ գի տեն:
·  Ռու սե րեն 
· Ֆ րան սե րեն
·  Այլ պա տաս խան
3. Ծ նող նե րը տա նը լրա ցու ցիչ պա րա

պո՞ւմ են ե րե խայի հետ:
·  Այո՛
·  Ո՛չ

·  Այլ պա տաս խան
4. Ապ րե՞լ է Ձեր ե րե խան ան գլա լե զու 

մի ջա վայ րում:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
5. Ծնող նե րի հետ ո ւղ ևոր վել է որ ևէ ան

գլա լե զու եր կիր:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
6. Տա նը պա րա պե՞լ է կրկ նու սույ ցի մոտ:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
7. Այ ցե լո՞ւմ են նրանց ան գլա լե զու ազ գա

կան ներ:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
8. Դի տո՞ւմ է մուլտ ֆիլ մեր ան գլե րեն:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
9. Եր գո՞ւմ է ան գլե րեն եր գեր:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
10. Ար տա սա նո՞ւմ է ան գլե րեն բա նաս

տեղ ծու թյուն ներ:
·  Այո՛
·  Ո՛չ
·  Այլ պա տաս խան
 Հարց ման են թա կա ծնող նե րի 36 %–ը 

տա լիս է դրա կան պա տաս խան: 56 %–ը` բա
ցա սա կան, և 8 %–ը գի տի ան գլե րեն դպ րո
ցա կան մա կար դա կում:

 Հարց ման են թա կա ծնող նե րի 96 %–ը գի
տի ռու սե րեն, 19 %–ը՝ ֆրան սե րեն, 18 %–ը՝ 
գեր մա նե րեն, 13 %–ը՝ այլ լե զու ներ:

 Հարց ման են թա կա ծնող նե րի 26 %–ը 
պա րա պում է լրա ցու ցիչ տա նը ե րե խայի 
հետ, 64 %–ը չի պա րա պում:

«Ապ րե՞լ է Ձեր ե րե խան ան գլա լե զու մի ջա
վայ րում» հար ցին հարց ման են թարկ ված նե
րի մի այն 6 %–ն է տա լիս դրա կան պա տաս
խան, ի սկ 94 %–ը՝ բա ցա սա կան:
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«Ծ նող նե րի հետ ո ւղ ևոր վել է որ ևէ ան
գլա լե զու եր կիր» հար ցին հարց ման են թարկ
ված նե րի 19 %–ն է տա լիս դրա կան պա տաս
խան, ի սկ 81 %–ը՝ բա ցա սա կան:

«Տա նը պա րա պե՞լ է կրկ նու սույ ցի մոտ» 
հար  ցին հարց ման են թա կան ծնող նե րի 37 
%–ը տա  լիս է դրա կան պա տաս խան, ի սկ 63 
%–ը՝ բա ցա սա կան:

«Այ ցե լում են նրանց ան գլա լե զու ազ գա
կան ներ» հար ցին հարց ման են թարկ ված նե
րի 49 %–ը է տա լիս դրա կան պա տաս խան, 
ի սկ 51 %–ը ՝ բա ցա սա կան: 

«Դի տո՞ւմ է մուլտ ֆիլ մեր ան գլե րեն» հար
ցին հարց ման են թարկ ված նե րի 66 %–ն է 
տա լիս դրա կան պա տաս խան, ի սկ 34 %–ը՝ 
բա ցա սա կան:

«Եր գո՞ւմ է ան գլե րեն եր գեր» հար ցին 
հարց ման են թարկ ված նե րի 26 %–ն է տա լիս 
դրա կան պա տաս խան, ի սկ 74 %–ը ՝ բա ցա
սա կան:

«Ար տա սա նո՞ւմ է ան գլե րեն բա նաս տեղ
ծու թյուն ներ» հար ցին հարց ման են թարկ
ված նե րի 14 %–ն է տա լիս դրա կան պա տաս
խան, ի սկ 86 %–ը՝ բա ցա սա կան:

 Հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ծնող նե րը չեն կա րող շո
շա փե լի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա նե րի 
վրա, ե թե ան գամ նրանք գի տեն ան գլե րեն, 
դա դեռ չի նշա նա կում, որ նրանք շփ վում 
են այդ լեզ վով տա նը: Ցե ղա կից լե զու նե րի 
ի մա ցու թյամբ նույն պես ծնող նե րը չեն փայ
լում: Ը նդ ո րում՝ ռու սե րե նի ի մա ցու թյու նը չի 
կա րող բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
նա խադպ րո ցա կան նե րի ան գլե րեն բա նա
վոր խոս քային կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
ման վրա: 

Ինչ վե րա բե րում է տա նը տար վող լրա
ցու ցիչ պա րապ մունք նե րին, ա պա եր բեմն 
դա կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու
նե նալ նրանց հո գե վի ճա կի, ա ռող ջու թյան 
վրա, քա նի որ շատ ծնող ներ ե րե խա նե րի 
ա զատ ժա մա նա կը չեն օգ տա գոր ծում նրանց 
հան գիս տը կազ մա կեր պե լու հա մար:

 Կա րե լի է պն դել, որ հա յա խոս ե րե խա նե
րը զուրկ են ան գլա լե զու մի ջա վայ րում շփ վե
լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Ինչ վե րա բե րում է այլ ե րկր նե րում հանգս

տա նա լուն, շր ջա գայե լուն կամ հա րա զատ
նե րին այ ցե լե լուն, ա պա այդ գոր ծո նը նույն
պես չի կա րող լի նել գոր ծուն սո վո րող նե րի 
օ տա րա լե զու խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու ա ռու մով: Նույ նը վե րա բե րում 
է կրկ նու սույ ցի մոտ պա րա պե լուն, քա նի որ 
կրկ նու սույց նե րը միշտ չէ, որ ճիշտ են մո
տե նում նա խադպ րո ցա կան նե րի խոս քային 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նախնդ
րին: 

Անգ լա լե զու ազ գա կան նե րի ազ դե ցու
թյու նը կա րող է լի նել դրա կան, ե թե նրանք 
ի րենց ե րե խա նե րի հետ են հյու րըն կալ վում: 
Ը նդ ո րում՝ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև 
այն հան գա ման քը, թե այդ ե րե խա նե րը ի նչ 
լեզ վա կան մա կար դակ ու նեն ան գլե րե նից 
և հայե րե նից: Գաղտ նիք չէ, որ ան գլա լե զու 
ե րկր նե րում ապ րող հա յազ գի ե րե խա նե րը 
ա մա ռային ար ձա կուրդն ան ցկաց նում են 
Հա յաս տա նում, որ բա րե լա վեն ի րենց հայե
րե նը: 

Ինչ վե րա բե րում է մուլտ ֆիլ մե րի ան գլե
րե նով դիտ մա նը, ա պա ռու սե րե նը դեռևս վճ
ռո րոշ դե րա կա տա րու թյուն ու նի: Ա կն հայտ է, 
որ ան գլե րեն եր գում են հիմ նա կա նում այն 
ե րե խա նե րը, ով քեր ի րենց ծնող նե րի ու շադ
րու թյան կենտ րո նում են. պա րա պում են 
ի րենց ծնող նե րի կամ կրկ նու սույց նե րի մոտ, 
դի տում են ան գլե րեն մուլ տեր և այլն:

 Հարց ման են թարկ ված ծնող նե րի ե րե
խա նե րը ան գլե րեն բա նաս տեղ ծու թյուն ներ 
գրե թե չեն սո վո րում, քա նի որ մե նա խո սե լը 
ար տադ րո ղա կան խոս քային հմ տու թյուն է, 
և ոչ բո լոր նա խադպ րո ցա կան ներն են կա
րո ղա նում մտա պա հել օ տա րա լե զու ո տա նա
վոր ներ: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Ի նչ պես ցույց տվեց 
հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նը, օ տար 
լեզ վի ու սուց ման ար տաու սում նա կան պայ
ման նե րը տար բեր են լի նում: Ա նգ լե րե նը 
Հա յաս տա նում ու սում նա սի րում են հիմ նա
կա նում ու սում նա կան պայ ման նե րում: Ա նգ
լա լե զու ազ գա կան նե րը, բա րե կամ նե րը, 
ըն կեր նե րը հազ վա դեպ են նպաս տում հա
յա լե զու ե րե խա նե րի ան գլե րե նի ու սուց մա նը: 
Այլ բան է, ե րբ Հա յաս տա նից Ա ՄՆ կամ Մեծ 
Բրի տա նի ա գաղ թած ե րե խան սկ սում է սո
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վո րել ան գլե րեն: Փաս տո րեն, ան հրա ժեշտ է 
հս տա կո րեն սահ մա նա զա տել ար տաու սում
նա կան պայ ման նե րը իր ե րկ րում և ար տերկ
րում օ տար լե զու ներ ու սում նա սի րող ե րե խա
նե րի, նա խադպ րո ցա կան նե րի հա մար:

 Մի կող մից՝ նա խակր թա րա նը աշ խա
տանք պետք է տա նի օ տար լեզ վի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցը ար տաու սում նա կան պայ ման
նե րում ու սում նա սի րե լու և ե թե հնա րա վոր է 
ո ւղ ղոր դե լու հա մար: Մյուս կող մից՝ խն դիր է 
դր վում հա մա գոր ծակ ցել բո լոր շա հագր գիռ 
ան ձանց՝ ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի հետ, 
ար տաու սում նա կան պայ ման նե րում օ տար 
լեզ վի ու սու ցու մը լավ հիմ քե րի վրա դնե լու 
հա մար: 

Անհ րա ժեշտ օ տա րա լե զու խոս քային 
ի րադ րու թյուն ներ կամ մի ջա վայր ստեղ ծե լու 
հա մար կար ևոր վում են ֆիլ մե րի, մուլտ ֆիլ
մե րի դի տու մը, օ տա րա լե զու եր գե րի ո ւնկնդ
րու մը և, ե թե հնա րա վոր է, օ տա րա լե զու 

մարդ կանց հետ շփու մը: 
Ընդ ո րում՝ բա նա վոր խոս քային կա րո

ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն ներն էլ ի րենց 
հեր թին կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նեն 
սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման, 
ը նդ հան րա պես՝ սո ցի ա լա կա նաց ման, ե րկ
րոր դային լեզ վա կան ան ձի ձևա վոր ման 
հա մար: Եր ևան քա ղա քի 67 նա խադպ րո
ցա կա նի ծնող նե րի հետ ան ցկաց րած հար
ցու մը ցույց տվեց, որ բա վա կա նին ան բա
րեն պաստ պայ ման ներ գո յու թյուն ու նեն 
նա խադպ րո ցա կան նե րի հա մար ան գլե րե նի 
ու սուց ման տե սան կյու նից, հատ կա պես ե րբ 
հաշ վի ե նք առ նում օ տար լեզ վի ու սուց ման 
ար տաու սում նա կան պայ ման նե րը: Նա
խակր թա րան նե րը պետք է շա րու նա կա բար 
ու սում նա սի րեն այդ հիմ նախն դի րը և հնա
րա վո րինս կի րա ռեն օ տա րա լե զու լեզ վա կան 
մի ջա վայ րի ստեղծ ման փոխ հա տու ցող ռազ
մա վա րու թյուն ներ:
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ВНЕУЧЕБНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

К. РШТУНИ

В статье представлены внеучебные условия обучения иноязычной устной речи 
дошкольников. Выявлены содержательные характеристики понятия “внеучебные условия”. 
Подчеркнуто, что воспитатели дошкольных учреждений должны последовательно 
изучать внеучебные факторы формирования иноязычной устной речи дошкольников и 
по возможности способствовать созданию иноязычной среды посредством организации 
просмотра фильмов, мультфильмов, прослушивания английских песен.

EXTRA–CURRICULAR CONDITIONS OF TEACHING ENGLISH ORAL SPEECH  
TO PRESCHOOL CHILDREN

CH. RSHTUNI

The article presents the extra–curricular conditions of teaching foreign oral speech of pre
schoolers. It reveals the main characteristics of the concept «extra–curricular conditions.» It is 
emphasized that preschool teachers should consistently explore extracurricular factors to shape 
foreign language speech of preschoolers and possibly help to create language environment by 
organizing foreign language movie, cartoon demoes, listening to English songs.
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ՄԱ ՆՈՒ ՇԱԿ ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ  
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ Ա ՇԱ ԿԵՐՏ ՆԵ ՐԻ  

ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ԿՈՄ ՊԵ ՏԵՆ ՏՈՒԹՅԱՆ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ  

ԴՊ ՐՈ ՑԻ ՄԻ ՋԻՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
(«Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» ա ռար կա) 

«Հայոց լե զուն նույն դե րը պետք է կա
տա րի հայ ճա նա չող և հայ մնալ ցան կա ցող 
ան հա տի հա մար, ի նչ դեր որ կա տա րում է 
ա րյու նը նրա ֆի զի կա կան կյան քի հա մար»:

Ստ. Մալ խա սյանց

 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան բո վան
դա կու թյան ար դի ա կա նաց ման, կր թա կան 
չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան ու
սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
հիմ նախնդ րի հիմ քում ազ գային բա ղադ րի չը 
պար տա դիր է: Այդ հա մա տեքս տում բա ցա
ռիկ դե րա կա տա րում ու նի «Հայոց լե զու» և 
«Հայ գրա կա նու թյուն» ա ռար կա նե րի կր թու
թյան բո վան դա կու թյու նը: 

Արժ ևո րե լով հայոց լեզ վի դե րը ազ գային 
դի մագ ծի և ի նք նու թյան պահ պան ման գոր
ծում` Լ. Թոր գո մյա նը գրել է. «… Հայ ժո
ղովր դի` հա զա րա մյակ նե րի գո յատև ման 
հզոր կռա նը և գե րա կա ար ժե քը ե ղել և 
մնում է հայոց լե զուն. ար ժեք, ո րը Մես րոպ 
Մաշ տո ցը ա ռաջ նային է հա մա րում բա զում 
թշ նա մի նե րին ու կյան քի հար ված նե րին դի
մագ րա վե լու և ժո ղովր դի ո գու ու հա վա տի 
կեն սու նա կու թյու նը պահ պա նե լու գոր ծում» 
[1, 38]:

 Ժա մա նա կա կից կր թու թյան զար գաց
ման մի տում նե րը ու սուց ման գոր ծըն թա ցին 
ներ կա յաց նում են տեխ նո լո գի ա կան և մե թո
դա կան նոր պա հանջ ներ: Որ պես այդ պի սին 
ա ռաջ է գա լիս ժա մա նա կա կից ու սուց ման 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման պա հան ջարկ, 
ին չը են թադ րում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
դի նա միկ զար գա ցում, ան ցում գի տե լի քա հեն 
կր թու թյու նից գործ նա կան կա րո ղու թյուն

նե րի ձևա վոր մա նը` կր թու թյան նկատ մամբ 
կոմ պե տեն տային մո տեց ման ա ռաջ նայ նու
թյամբ: Կոմ պե տեն տային մո տե ցու մը պա
հան ջում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում գի տե
լիք նե րի մե խա նի կա կան վե րար տադ րու մից 
ան ցնել կի րա ռու թյան, ի նք նու րույն տի րա
պետ ման, կար ևո րում ան ձնա կան և սո ցի
ա լա կան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը, 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու 
կա րո ղու թյու նը, ի նք նա զար գա ցու մը և ի նք
նի րա ցու մը: 

Կա րող ե նք ա սել, որ կր թու թյան նպա տա
կը ո րոշ ա ռու մով կոմ պե տեն տու թյուն նե րի 
ձևա վո րումն է: Ա ռանց քային է հատ կա պես 
հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյու նը, 
ո րը են թադ րում է գրա վոր կամ բա նա վոր 
խոս քի մի ջո ցով հա ղոր դակց վե լու կա րո
ղու թյուն, հա ղոր դակց ման նպա տակ նե րի 
ա ռա ջադ րում, ի րաց ման մե խա նիզմ նե րի 
մշա կում, ան հրա ժեշտ տե ղե կույ թի տի րա
պե տում, բո վան դա կային ճիշտ ըն կա լում, 
սե փա կան տե սան կե տը հիմ նա վո րե լու, գա
ղա փար նե րը քն նա դա տո րեն մեկ նա բա նե
լու, ե րկ խո սե լու կա րո ղու թյուն: Գրա կա նու
թյան ու սուց ման ըն թաց քում կար ևոր տեղ 
է գրա վում խոս քային մե թո դի պատ մո ղա
կան ե ղա նա կը, քա նի որ հին գից ին նե րորդ 
դա սա րան նե րում իր տեղն ու նի նոր նյու թի 
հա ղորդ ման դա սի թե մա–դա սա խո սու թյուն 
տե սա կը, ո րը և՛ տե սա կան, և՛ գործ նա կան 
ա ռում նե րով տար բեր վում է բարձ րա գույն 
հաս տա տու թյուն նե րում տր վող դա սա խո սու
թյու նից: 

Ե. Վ.  Ռու դենս կին նշում է, որ հա ղոր
դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյու նը, նե րա
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ռե լով հա ղոր դակց ման նոր մեր, կա նոն ներ, 
ի րաց ման տեխ նո լո գի ա ներ, հան դի սա նում 
է «ան ձի հա ղոր դակ ցա կան նե րուժ» հաս կա
ցու թյան կա ռուց ված քային բա ղադ րի չը [5]: 
Ո րոշ գիտ նա կան ներ գտ նում են, որ «ան ձի 
հա ղոր դակ ցա կան նե րու ժը» մար դու հնա
րա վո րու թյուն նե րի բնու թա գիրն է, ո րը ո րո
շում է նրա հա ղոր դակց ման ո րա կը: Բա ցի 
հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյու նից 
կա ևոր վում է նաև մար դու հա ղոր դակց վե լու 
ցան կու թյու նը` հա ղոր դակց վե լու պա հանջ
մուն քը, վե րա բեր մուն քը հա ղոր դակց ման 
նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հա ղոր դակ ցային 
կա րո ղու թյու նը` ակ տի վու թյու նը, դի մա ցի նին 
ապ րու մակ ցե լը, սե փա կան գա ղա փար նե
րի ա ռա ջադ րու մը, ան հա տա կան ծրագ րե րի 
մշա կու մը և ի րա ցու մը, մաս նա կից նե րի ոգ
ևո րու մը, խթա նու մը [4, 10]:

 Հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման կար ևոր նա խա պայ ման է մար
դու կյան քի փոր ձը, մի ջանձ նային փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը, հա սա րա կու թյան մեջ 
տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը: Այդ 
ա ռու մով ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն են 
ձեռք բե րում ազ գային մշա կույ թը, մայ րե նի 
լե զուն և գրա կա նու թյու նը, լեզ վամ տա ծո ղու
թյու նը, ո րոնք, որ պես կր թա կան հայե ցա
կար գի ան բա ժա նե լի մա սեր, նպաս տում են 
ան ձի սո ցի ա լա կա նաց մա նը, հար մար մա նը, 
ի նք նի րաց մա նը: 

Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան հան րակր
թա կան հիմ նա կան և ա վագ դպ րո ցի ա ռար
կա յա կան չա փո րո շիչ նե րում և ծրագ րե րում 
կար ևոր վում է «… հայոց լեզ վի գործ նա կան 
ու սու ցու մը և հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցու մը» [3]:

 Մի ջին դպ րո ցի հայոց լե զու և գրա կա
նու թյուն դա սա վան դող մաս նա գե տի բեղմ
նա վոր աշ խա տան քի հիմ նա կան նա խա
պայ ման նե րից է ու սուց ման բազ մա զան 
մի ջոց նե րին տի րա պե տե լը: Այս ի մաս տով 
ա ռաջ նային է ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի, 
ե ղա նակ նե րի ի մա ցու թյունն ու գոր ծա ծու
թյու նը: Դա սըն թա ցի ժա մա նակ մի ա սին 
սո վո րե լով և մի մյանց սո վո րեց նե լով, կի րա
ռե լով ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ՝ 
ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե րում նոր գի տե

լիք ներ, ո րոնց շնոր հիվ զար գա նում են նոր 
հմ տու թյուն ներ: Ու սու ցի չը պետք է վա ղօ րոք 
պլա նա վո րի դա սըն թա ցը, նա խա պատ րաս
տի ու սում նա դի տո ղա կան ան հրա ժեշտ պայ
ման ներն ու մի ջոց նե րը: 

Այս պի սով՝ «Հայոց լե զու և գրա կա նու
թյուն» ու սում նա կան ա ռար կա նե րի շր ջա
նակ նե րում սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն տու թյան ձևա վո րու մը և հե տա գա 
զար գա ցու մը են թադ րում են ու սուց ման գոր
ծըն թա ցում ժա մա նա կա կից ման կա վար ժա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի նպա տա կային կի
րա ռում: 

Ու սուց ման նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րը 
ու սուց ման մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի, ձևե րի 
հա մա լիր է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
կա տա րե լա գոր ծե լու ու սուց ման գոր ծըն թա
ցը, բա ցա հայ տե լու սո վո րող նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րու ժը, խթա նե լու ճա նա չո ղա
կան ակ տի վու թյու նը, ի նք նու րույ նու թյու նը: 

Ա շա կերտ նե րը ձեռք են բե րում թե մայի 
վե րա բե րյալ ա ռաջ նային գա ղա փար նե րը 
սե փա կան բա ռա պա շա րով մեկ նա բա նե լու 
կա րո ղու թյուն: Նրանց բա ռային ֆոն դը հա
մալր վում է ան հրա ժեշտ բա ռե րով և լեզ վա
կան մի ա վոր նե րով: 

Ել նե լով ար դի ման կա վար ժա կան հա րա
ցույ ցե րի հեն քային դրույթ նե րից՝ սո վո րող
նե րի հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման կար ևոր ման կա վար ժա կան 
պայ ման է ան ձնա կողմ նո րոշ ված ու սուց ման 
տեխ նո լո գի այի կի րա ռու մը հայոց լեզ վի և 
գրա կա նու թյան ա ռար կայի դա սըն թա ցում: 

Անձ նա կողմ նո րոշ ված ու սուց ման տեխ
նո լո գի այի հիմ նա հար ցը քն նարկ վել է մի 
շարք ման կա վարժ–գիտ նա կան նե րի կող մից 
(Շ. Ա. Ա մո նաշ վի լի, Ե. Վ.  Բոն դորևս կա յա, 
Տ. Ի.  Կուլ պի նա, Ի. Ս. Յա կի մինս կա յա, 
Վ. Պ.  Սե րի կով, Ե. Ն.  Շի յա նով և այլն): 
Ա նձ նա կողմ նո րոշ ված ու սուց ման տեխ նո
լո գի այի հիմ քում ըն կած են մար դա սի րա
կան ման կա վար ժու թյան և հո գե բա նու թյան 
հայե ցա կար գային դրույթ նե րը: Գե րա կա է 
ե րե խայի ան ձը` իր յու րա հատ կու թյուն նե րով, 
պա հանջ մունք նե րով, նրա ան ձի զար գա ցու
մը, որ տեղ ի նք նա կա տա րե լա գոր ծու մը կր
թա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ է, այլ ոչ թե 
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նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց: 
Դի տար կե լով ան ձին որ պես ման կա

վար ժա կան գոր ծըն թա ցի հա վա սա րա զոր 
սուբյեկտ՝ ան ձնա կողմ նո րոշ ված ու սուց ման 
տեխ նո լո գի ան միտ ված է ա պա հո վե լու սո վո
րո ղի ան ձի զար գա ցու մը, ի նք նա զար գա ցու
մը: Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ա ռար կայի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ան ձնա կողմ նո
րոշ ված ու սուց ման տեխ նո լո գի այի կի րա ռու
մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու 
ե րկ կող մա նի, տար բե րակ ված մո տե ցում. 
Մի կող մից՝ դա սա վան դող ու սու ցի չը կա րող 
է ը նտ րել ա ռա վել ար դյու նա վետ մե թոդ ներ, 
ձևեր, մի ջոց ներ, տեքս տի ո րո շա կի հատ
ված ներ, քե րա կա նա կան նյու թի ա ռա վել դժ
վար յու րաց վող կամ մտա պահ վող մա սեր` 
հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի տա րի քային և 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
նրանց զար գաց վա ծու թյան աս տի ճա նը, մյուս 
կող մից՝ կազ մա կեր պել ճա նա չո ղու թյան այն
պի սի գոր ծըն թաց, ո րը կխ թա նի սո վո րող նե
րի հե տաքրք րու թյու նը բա ցատր վող նյու թի 
նկատ մամբ, կզար գաց նի ո րո նո ղա–քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը: 

Ընդգ ծենք այն փաս տը, որ ան ձնա կողմ
նո րոշ ված ու սուց ման տեխ նո լո գի ա յում հեն
քային են մի շարք սկզ բունք ներ, ո րոնք և 
պայ մա նա վո րում են այդ տեխ նո լո գի այի 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը և ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Այդ սկզ բունք նե րի հաշ վա ռու մը 
հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան դա սա ժա
մե րին մե ծա պես կն պաս տի լեզ վի ի մա ցու
թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, խոս քի 
մշա կույ թի ձևա վոր մա նը, գրա գետ, տրա մա
բա նա կան և շա րա հյու սա կան կուռ կա ռուց
վածք ու նե ցող բա նա վոր և գրա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը:

 Ներ կա յաց նենք այդ սկզ բունք նե րը.
·  Ինք նի րաց ման, ի նք նա կա տա րե

լա գործ ման սկզ բունք, ո րը են թադ րում է 
հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ա ռար կայի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե րի 
մտա վոր, հա ղոր դակ ցա կան, ստեղ ծա գոր
ծա կան և այլ կա րո ղու թյուն նե րի դրս ևո րում, 
ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ո րո շար
կում, ի նք նա ճա նաչ ման, ի նք նադրս ևոր ման 
գոր ծըն թա ցում օգ նել, ա ջակ ցել ե րե խային 

բա ցա հայ տե լու և զար գաց նե լու բնա ծին 
ու նա կու թյուն նե րը, հնա րա վո րու թյուն նե
րը, վս տա հեց նել, որ իր ցան կու թյուն ներն 
ու հնա րա վո րու թյուն ներն օ րի նա չա փո րեն 
փոխ պայ մա նա վոր ված են: 

·  Ան հա տա կա նու թյան սկզ բուն քի 
կար ևոր դրույթ նե րից է ոչ մի այն սուբյեկ տի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վա ռու մը, այլև դրանց հե տա գա զար գա
ցու մը: Ա կն հայտ է, որ ը նդ հան րա պես լեզ վի 
ու սու ցու մը (կոնկ րետ դեպ քում հայոց լեզ վի) 
պա հան ջում է ան հա տա կան մո տե ցում, քա
նի որ ե րե խան ոչ մի այն սո վո րում է բա ռեր, 
կազ մում նա խա դա սու թյուն ներ, այլև յու րաց
նում է կա պակց ված խոս քը, ո րը լեզ վա կան 
մի ջոց նե րով սե փա կան մտ քե րի ար տա
հայտ ման ան հա տա կան ե ղա նակն է:

·  Ընտ րու թյան սկզ բունք, հա մա ձայն 
ո րի մար դը, սո վո րո ղը պետք է ու նե նա ը նտ
րու թյան հնա րա վո րու թյուն: Հայոց լեզ վի և 
գրա կա նու թյան դա սա ժա մե րին ու սու ցի չը 
պետք է հաշ վի առ նի սո վո րող նե րի ներ քին 
մո տի վա ցի ան: Օ րի նակ` սո վո րո ղը պեռք է 
վեր լու ծի տեքս տի իր նա խընտ րած հատ վա
ծը, ը նտ րի հե րո սին, կամ ու սու ցի չը տվյալ 
թե մայի շուրջ շա րադ րու թյան ոչ թե մեկ վեր
նա գիր պետք է ա ռա ջար կի, այլ մի քա նի սը, 
որ պես զի ա շա կեր տը ը նտ րու թյան հնա րա
վո րու թյուն ու նե նա և այլն: 

· Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյան սկզ
բուն քը կար ևո րում է ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան կողմ նո րո շու մը դե պի ստեղ ծա
գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: 
Ան հա տա կան և կո լեկ տիվ ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյունն ան ձի ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, նրա ստեղ ծա
գոր ծա կան, հա ղոր դակ ցային նե րու ժի բա
ցա հայտ ման կար ևոր նա խադ րյալն է: 

·  Ման կա վար ժա կան ա ջակց ման 
սկզ բուն քը են թադ րում է մար դա սի րա կան 
մո տե ցում: Յու րա քան չյուր ա շա կերտ ցան
կա նում է վս տա հել ու սուց չին, ա կն կա լում 
է նրա նից օգ նու թյուն, պաշտ պա նու թյուն: 
Հա վա տը սո վո րո ղի ան ձի նկատ մամբ, 
նրա ի նք նա հաս տատ ման, ի նք նի րաց ման 
ձգտ ման խրա խու սու մը ման կա վար ժա կան 
ա ջակց ման տե սան կյու նից ե րկ րորդ պլան 
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են մղում ման կա վար ժա կան պա հան ջը, վե
րահս կո ղու թյան ձևե րը: 

Անհ րա ժեշտ հո գե բա նա ման կա վար ժա
կան պայ ման նե րի ստեղ ծու մը նպաս տում 
է ոչ մի այն ան հա տա կան, այլև կո լեկ տիվ 
աշ խա տան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի 
բարձ րաց մա նը, ի սկ հա ղոր դակ ցա կան կոմ
պե տեն տու թյու նը ձևա վոր վում է մի ջանձ
նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում: 

Սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե
տեն տու թյան ձևա վոր ման կար ևոր նա խա
պայ ման է սե փա կան մտ քե րը գրա վոր կամ 
բա նա վոր ար տա հայ տե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վո րու մը: Այս ա ռու մով նպա տա կա հար
մար է տրա մադ րել հա մա պա տաս խան մի
ջոց ներ` հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի դր դա
պատ ճա ռային ո լոր տը, նրանց ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, կողմ նո րո շում
նե րը: Որ պես այդ պի սին ու սու ցի չը կա րող է 
կի րա ռել ո րոշ տեքս տեր, հե տաքրք րա շարժ 
նյու թեր, տրա մա բա նա կան, քե րա կա նա
կան վար ժու թյուն ներ, կա րող է մո դե լա վո րել 
պրոբ լե մային ի րա վի ճակ ներ, ստեղ ծա գոր
ծա կան ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք բո վան դա
կային ա ռու մով վե րա բե րում են օր վա դա սին: 
Ա նհ րա ժեշտ է բա նա վոր քն նար կել, մտ քեր 
փո խա նա կել, լսել դի մա ցի նի տե սա կե տը, 
հա մա ձայ նել կամ հա կա ռակ վել, ո րից հե տո 
ան ցնել գրա վոր շա րադր մա նը: Նմա նա տիպ 
աշ խա տանք նե րը իս կա պես նպաս տում են 
սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն
տու թյան ձևա վոր մա նը, խթա նում ի նք նու րույ
նու թյու նը և ի նք նի րաց ման ձգ տու մը: 

Մենք կար ծում ե նք, որ «Հայոց լե զու և 
գրա կա նու թյուն» ու սում նա կան ա ռար կայի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում սո վո րող
նե րի հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն տու թյան 
ձևա վոր ման հա մար նպա տա կային է նաև 
հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման տեխ նո լո գի
այի կի րա ռու մը: Ան վի ճե լի է, որ ման կա վար
ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րը նպաս տում են 
գի տե լիք նե րի ձեռ բեր մա նը, ի նչն ան հնար է 
ա ռանց հա ղոր դակց ման: Կա րող ե նք ա սել, 
որ ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, 
այդ թվում նաև հա մա գոր ծակ ցային ու սուց
ման տեխ նո լո գի ան, ձեռք են բե րում հա ղոր

դակ ցա կան գոր ծա ռույ թի նշա նա կու թյուն: 
Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման տեխ նո լո

գի այի հիմ նա կան գա ղա փա րը ու սում նա կան 
ի րա վի ճակ նե րում սո վո րող նե րի հա մա տեղ 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման նե րի ստեղ ծումն է: Հե տա զո տող նե
րը նշում են, որ «Հա մա գոր ծակ ցային ու սու
ցու մը խմ բային աշ խա տան քի ա ռա վել բարձր 
աս տի ճան է, ո րը են թադ րում է խմ բային աշ
խա տան քի ո րո շա կի նոր մշա կույ թի ձևա վո
րում: 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: Շատ են պա տա հում դեպ քեր, ե րբ 
ը նդ հա նուր ա ռա ջադ րանք ներն ի րա կա նաց
նե լու ո ւղ ղու թյամբ խմ բի ջան քե րը ար դյունք 
չեն ու նե նում: Ա ռա ջադ րան քը պլա նա վոր վում 
և ի րա կա նաց վում է այն պես, որ սո վո րո ղին 
մղի հա մա գոր ծակ ցու թյան և նպաս տի նրա 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը ու սուց ման պրո ցե
սին» [2, 29]:

 Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման տեխ
նո լո գի այի կի րա ռու մը հայոց լեզ վի և գրա
կա նու թյան դա սա ժա մե րին կա րե լի է ի րա
կա նաց նել ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով 
հն չյու նային, ո ւղ ղագ րա կան, բա ռա կազ մա
կան, քե րա կա նա կան բնույ թի, ի նչ պես նաև 
նպա տա կա հար մար է մշա կել հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան նա խագ ծեր, աշ խա տանք 
տեքս տե րի հետ և այլն: Հա մա տեղ աշ խա
տանք նե րը, ո րոնք նպաս տում են ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի սուբյեկտ նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի զար գաց մա նը, խթա նում են 
սո վո րող նե րի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը, ո րի 
ար դյուն քում ձեռք են բեր վում ոչ մի այն գի
տե լիք ներ, այլև լուծ վում են հա ղոր դակ ցային 
ո րոշ խն դիր ներ: Վերց նենք տեքս տի հետ 
աշ խա տան քը: Ու սու ցի չը դա սա րա նում նա
խօ րոք ձևա վո րում է խմ բեր` հա մա գոր ծակ
ցային ու սուց ման խմ բե րի կազմ ման սկզ
բունք նե րին հա մա պա տաս խան: Դրա նից 
հե տո նա կա րող է ա ռա ջար կել փոքր տեքս
տեր կամ նա խա տես ված տեքս տը բա ժա նել 
մա սե րի, պար բե րու թյուն նե րի, ո րը հանձ
նա րա րում է յու րա քան չյուր խմ բին: Հա մա
գոր ծակ ցային խմ բի նպա տակն է յու րաց նել, 
պատ մել կամ նկա րագ րել հե րոս նե րին, հա
մե մա տել և այլն: Այ նու հետև, ա շա կերտ նե րը 
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պետք է կա րո ղա նան պա տաս խա նել տեքս
տին վե րա բե րող հար ցե րին, փո խա նա կել 
կար ծիք ներ, ա ռանց կաշ կանդ վե լու ար տա
հայ տել սե փա կան մտ քե րը և կա տա րել ը նդ
հան րա ցում ներ: Այս պի սով՝ բազ մաբ նույթ 
ա ռա ջադ րանք նե րը, խոս քային հա ղոր դակ
ցու մը նպաս տում են սո վո րող նե րի ի նք
նաար տա հայտ մա նը, մի ջանձ նային փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

Հայ գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
և եր կե րի ո ւում նա սիր ման ժա մա նակ նպա
տա կային է տեքս տին վե րա բե րող խմ բագ
րա կան բնույ թի ո րո շա կի ա ռա ջադ րանք
նե րի նա խա պատ րաս տու մը, ա նա վարտ 
նա խա դա սու թյան մե թո դի կի րա ռու մը, ին չը 
կար ևոր պայ ման է հա ղոր դակց ման գոր
ծըն թա ցում սո վո րող նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման հա մար: 
Ար դյուն քում ակ տիվ շփ ման մի ջո ցով աշ

խա տում է ո ղջ դա սա րա նը և մի աս նա կան 
ու ժե րով լու ծում ա ռա ջադր ված ու սում նա կան 
խն դի րը: 

Տեքս տի քն նարկ ման օ րի նա կով կա րե լի է 
ան դրա դառ նալ նաև լեզ վի բա ժին նե րից բա
ռա գի տու թյա նը, ձևա բա նու թյա նը, հատ կա
պես՝ խոս քի մա սե րին, դրանց կազ մու թյա նը, 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, քե րա կա նա
կան կար գե րին: 

Այս պի սով՝ հայոց լեզ վի և գրա կա նու
թյան ա ռար կայի դա սա ժա մե րին ժա մա նա
կա կից ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի նպա տա կային կի րա ռու մը են թադ րում է 
ու սուց ման գոր ծու նային մո տեց ման ա ռաջ
նայ նու թյուն, ը նդ գծում է դա սի գործ նա կան 
ո ւղղ վա ծու թյու նը, նպաս տում սո վո րող նե րի 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան, ե րկ խո սա
կան կա րո ղու թյուն նե րի, հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն տու թյան ձևա վոր մա նը: 

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ցում (ձեռ նարկ), Եր., «Ան տա րես», 2006, էջ 124: 
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ODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING PUPILS’  
COMMUICATIVE COMPETENCIES IN MIDDLE SCHOOL /THE SUBJECT  

“THE ARMENIAN LANGAUGE AND LITERATURE”/
M. SOGHOMONYAN

National component is essential in modernization of the contemporary education content, as 
well as organization of a learning process according to theeducational criteria. In this term com
municative competence is the key factor, which particularly implies communicative competence 
through written and oral communicative skills, mastering the necessary information, proper com
prehension of the contents.

Within the frameworks of teaching of the subject “The Armenia language and Literature” 
formation and further development of students’ communicative competences imply a designated 
use of the modern pedagogical technologies in the teaching processes.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ В СРЕДНЕЙ  
ШКОЛЕ /ПРЕДМЕТ “АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА”/

М. СОГОМОНЯН

Национальный компонент является обязательным в основе модернизации современного 
образования, организации процессов обучения в соответствии с обра зовательными 
стандартами. Коммуникативная компетенция, которая подразумевает возможность 
письменного или устного общения, освоения необходимой информации, правильного 
восприятия содержания, особенно важна с этой точки зрения.

В рамках обучения предмета “Армянский язык и Литература” формирование 
коммуникативных компетенций у учащихся и их дальнейшее развитие подразумевают 
целевое использование современных педагогических технологий в учебном процессе.
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 ՀԱՅԿ ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈՒ ՄՅԱՆ

«ՍԱՍ ՆԱ ԾՌԵՐ» Է ՊՈ ՍԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՀՈՒՄ

Անդ րա դար ձը է պո սա գի տու թյան մե թո
դա բա նու թյա նը թե լադր ված է մեր հա սա
րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քում է պո սի 
հա ճախ ծայ րա հեղ ըն կա լում նե րի ու գնա հա
տում նե րի, գի տա կան աս պա րե զում ա վան
դա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու թյան նկա տե լի 
տե ղապ տույ տի հան գա ման քով ու վեր լու ծա
կան նոր գոր ծիք նե րի ներգ րավ ման ան հրա
ժեշ տու թյամբ: Այս հա մա տեքս տում վեր ջին 
տաս նա մյակ նե րում մեր է պո սա գի տու թյան 
մեջ մեծ կի րա ռու թյուն ու նե ցող կա ռուց ված
քային և նշա նա գի տա կան մե թոդ նե րի քննու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գնա հա
տե լու ի նչ պես է պո սի ու սում նա սի րու թյան 
ա վան դա կա նից տար բեր վող ե ղա նակ նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը, այն պես էլ խո սել է պո
սա գի տու թյան նոր մար տահ րա վեր նե րի մա
սին: 

Մեր ու սում նա սի րու թյու նը կա րող է 
գործ նա կան կի րա ռու թյուն ու նե նալ բու հե
րի բա նա սի րա կան, մշա կու թա բա նա կան 
ֆա կուլ տետ նե րում հայ ժո ղովր դա կան բա
նա հյու սութ յան, հայ և ը նդ հա նուր ա ռաս պե
լա բա նու թյան, բա նա գի տու թյան պատ մու
թյան, մար դա բա նու թյան դա սըն թաց նե րում, 
գրա կա նա գի տա կան–բա նա գի տա կան նոր 
մե թոդ նե րի կի րա ռու թյա նը նվիր ված դա սե րի 
ժա մա նակ:

 Կա ռուց ված քա բա նա կան ու նշա նա գի
տա կան մե թոդ նե րը խորհր դային բա նա գի
տու թյան մեջ տա րե րայ նո րեն սկ սում են կի
րառ վել 1970–ա կան թվա կան նե րից սկ սյալ, 
ին չը պայ մա նա վոր ված էր ի նչ պես Ա րև մուտ
քում, այն պես էլ ԽՍՀՄ–ո ւմ բա նա հյու սու թյան 
ու սում նա սի րու թյան այս մե թո դի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյան ա ճով: 

Ընդ հան րա պես կա ռուց ված քա բա նա կան 
մե թո դի ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր 
գրա կան ու բա նա հյու սա կան տեքս տե րի 
վեր լու ծու թյան ա վե լի ճշգ րիտ սկզ բունք նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյամբ: Կա ռուց ված քա բա նա

կան–ն շա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն
նե րը ի բրև հիմք ըն դու նում են լե զուն որ պես 
ա ռաջ նային մո դե լա վո րող հա մա կարգ, ի սկ 
մնա ցա ծը, այդ թվում՝ բա նա հյու սու թյունն 
ու գրա կա նու թյու նը` որ պես ե րկ րոր դա կան 
հա մա կար գեր: Հատ կա պես բա նա հյու սու
թյունն ու ա ռաս պե լա բա նու թյու նը ի բրև ե րկ
րոր դա կան մո դե լա վո րող հա մա կար գեր շատ 
հար մար են այդ ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
հա մար, քա նի որ ներ կա յաց նում են ա վան
դա կան տեքս տեր, ան փո փոխ կա ռուց վածք
ներ. «….ա սա ցո ղը կողմ նո րոշ վե լով ի րեն 
հայտ նի ո ճի, բա նաս տեղ ծա կան բա ռա պա
շա րի, ո րո շա կի բա նաձ ևե րի և այլ նի մի
ջո ցով, ա ռա ջին հեր թին վե րար տադ րում է 
ո րո շա կի բա նաս տեղ ծա կան հա մա կար գեր 
(բո լոր մա կար դակ նե րում)՝ խս տո րեն մնա լով 
խորհր դան շային մո դե լա վո րող հա մա կար գի 
սահ ման նե րում: Կա ղա պար նե րը, հա մա կար
գայ նու թյու նը Մ. Պեր րի, Ա. Լոր դի և այլ ու
սում նա սի րող նե րի հայտ նի աշ խա տանք նե
րում դար ձել են հո մե րո սյան և այլ գր քային 
է պոս նե րի բա նա հյու սա կան ծա գու մը փաս
տող կռ վան ներ»1,– գրում է Ե. Մե լե տինս կին 
իր «Բա նա գի տութ յան մեջ կա ռուց ված քա բա
նա կան–ն շա նա գի տա կան մե թո դի կի րա ռու
թյան հար ցի շուրջ» հոդ վա ծում՝ ը ստ է ու թյան 
սահ մա նե լով բա նա հյու սա կան նշա նա գի տա
կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի հիմ նա կան 
շեշ տադ րում նե րը: 

Խորհր դային բա նա գի տու թյան մեջ կա
ռուց ված քա բա նա կան ու նշա նա գի տա կան 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար հող նա
խա պատ րաս տե ցին Ա. Վե սե լովս կու և Ա. 
Պո տեբ նյայի աշ խա տանք նե րը: Մաս նա
վո րա պես «Պատ մա կան պոե տի կա յում» 
Ա. Վե սե լովս կու ա ռաջ քա շած մո տիվ նե րի 
տե սու թյու նը շատ կող մե րով մո տե նում էր 

1    Мелетинский  Е.  М.,  К  вопросу  о  применении 
структурно–семиотического метода в фольклористике. 
Семиотика  и  художественное  творчество,  Москва, 
1977, С. 159.
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կա ռուց ված քա բա նու թյան սկզ բունք նե րին1: 
Ա վե լի ո ւշ, բա նա հյու սութ յանն ան դրա դարձ
նե րը աս տի ճա նա բար մեծ տեղ են գրա վում 
Տար տո ւի հա մալ սա րա նի նշա նա գի տա կան 
դպ րո ցի ծրագ րե րում: Ար դեն 1969 թ. հրա
տա րակ ված «Ն շա նային հա մա կար գե րի ու
սում նա սի րու թյուն նե րի» 4–րդ հա տո րում կար 
ա ռան ձին բա ժին` «Մի թո սը, բա նա հյու սու
թյու նը, կրո նը որ պես մո դե լա վո րող հա մա
կար գեր» խո րագ րով2:

 Բա նա հյու սա կան թե մա տի կան եր ևան է 
գա լիս նաև Տար տո ւի և Մոսկ վայի նշա նա գի
տա կան դպ րոց նե րի այլ ու սում նա սի րու թյուն
նե րում ևս: Կա ռուց ված քա բա նա կան մե թո դի 
կի րա ռու թյան տե սան կյու նից նշա նա կա լի են 
1969 թ. վե րա հրա տա րակ ված Վ. Պրո պի 
«Հե քի ա թի ձևա բա նու թյու նը»3, «Ար ևել քի բա
նա հյու սու թյան և ա ռաս պե լա բա նու թյան ու
սում նա սի րու թյուն նե րը» շար քի այլ գր քեր4 և 
«Աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռաս պել նե րը» 
հան րա գի տա րա նը5, որ տեղ ևս շատ բա ռա
հոդ ված ներ ստեղծ վել է ին հենց այս մե թոդ
նե րով: 

Անդ րա դառ նա լով կա ռուց ված քա բա նու
թյան տե սա կան հիմ քե րին՝ պետք է նշել, 
որ Ա. Վե սե լովս կու մշա կած նվա զա գույն 
ան տրո հե լի մի ա վոր նե րի` մո տիվ նե րի տե
սու թյու նը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա ռանձ նաց նե լու բա նա հյու սա կան տեքս տե
րի, մաս նա վո րա պես է պոս նե րի կրկն վող ու 
կա յուն մի ա վոր նե րը, զու գա հե ռե լի է Վ. Պրո
պի հե քի ա թի ձևա բա նա կան ու սում նա սի րու
թյա նը, որ տեղ հե ղի նա կը սահ մա նում է բո լոր 
հե քի աթ նե րին բնո րոշ հե րոս նե րի ո րո շա կի 
թվով գոր ծա ռույթ ներ: Ա րևմ տյան կա ռուց

1    Веселовский  А.  Н.,  Историческая  поэтика, 
Ленинград, 1940.
2   Труды по знаковым системам IV, Тарту, 1969.
3   Пропп В. Я., Морфология сказки, Москва, 1969.
4   Այս տե սան կյու նից պետք է ա ռանձ նաց նել  շար
քի  մի  քա նի  գր քեր.  Типологические  исследования 
по фольклору. Сб.  статей памяти Владимира Проппа 
(1895—1970).  Москва,  1975;  Мелетинский  Е.  М., 
Поэтика мифа. Москва,  1976; Пропп B.  Я., Фольклор 
и действительность. Избранные статьи. Москва, 1976; 
Дюмезиль Ж., Осетинский эпос и мифология. Москва, 
1976; Дюмезиль Ж., Верховные боги индоевропейцев. 
Москва, 1986 և այլն:
5    Мифы  народов  мира:  энциклопедия.  Т.1–2. 
Москва, 1991–1992 (2–րդ հրատ.).

ված քա բան նե րը Վ. Պրո պին ի րա վա ցի ո րեն 
հա մա րում է ին ի րենց ու սու ցի չը, թեև նա հա
մա ձայն չէր այդ կոչ մա նը: 

Ե՛վ Ա. Վե սե լովս կու, և՛ Վ. Պրո պի ու սում
նա սի րու թյուն նե րի դեպ քում գործ ու նենք 
կա յուն, ի մաս տային ո րո շա կի ծան րա բեռն
վա ծու թյուն ու գոր ծա ռույթ ու նե ցող, տե ղե
կատ վու թյուն փո խան ցող մի ա վոր նե րի հետ, 
ո րոն ցով ի վեր ջո կա ռուց վում են գրա կան 
կամ բա նա հյու սա կան տեքս տե րը: Եվ այս 
սկզ բունք նե րը բա վա րա րում են նշա նա գի
տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հիմ նա կան 
պա հան ջին` տեքս տե րի ստա տիկ քն նու թյա
նը, ա ռանց ծա գումն ա բա նութ յան ու զար
գաց ման:

Կա ռուց ված քա բա նա կան–ն շա նա գի տա
կան բա նա գի տու թու նը բա նա հյու սա կան 
տեքս տե րի հա մադ րա կա նու թյան պատ ճա
ռով ա ռն չու թյուն ներ ու նի մշա կու թա յին մար
դա բա նութ յան ու լեզ վա բա նու թյան հետ, սա
կայն տար բեր են ու սում նա սի րու թյան նյութն 
ու նպա տակ նե րը. «Կա ռուց ված քա բա նա կան 
վեր լու ծու թյունն ա մե նից շատ հար մար է հա
մե մա տա բար մի ա տարր, ժա մա նա կի մեջ 
փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ կա յուն, մշա
կու թային օբյեկտ նե րի հա մա ժա մա նա կյա 
նկա րագ րու թյան հա մար: Այն նպա տա կա
հար մար է ա ռա ջին հեր թին որ պես ո րո շա կի 
գա ղա փա րա կան ու գե ղար վես տա կան հա
մա կար գե րի գոր ծառ նա կա նու թյան մե խա
նիզմ նե րի ու սում նա սի րութ յան գոր ծիք: Այն
պի սի հա մա կար գե րի, ո րոնք աշ խա տում են 
ի րենց ծագ ման ու այլ են թա կա ռուց վածք նե րի 
ազ դե ցու թյու նից ա ռան ձին, ո րոնք ի վեր ջո 
բե րում են այդ են թա կա ռուց վածք նե րի կոր
ծան մա նը կամ ար մա տա կան վե րա կա ռուց
մա նը»6,– գրում է Ե. Մե լե տինս կին: 

Ե թե բա նա հյու սա կան հայտ նի ժան րե
րը` ա ռաս պե լը, հե քի ա թը, ի րենց հա մադ
րա կա նու թյան, տե ղային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից ո րո շա կի վե րա ցարկ վա ծութ յան 
հան գա ման քով շատ հար մար են նման ու
սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար, ա պա դա սա
կան է պո սի դեպ քում խն դի րը մի փոքր բարդ 
է, քա նի որ այն պատ մա կան շեր տեր ու նի 
կամ պատ մա կան նույ նա կա նաց ման հնա

6   Мелетинский Е. М., там же. С. 153.
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րա վո րու թյուն ներ: Սա կայն, սա չի բա ցա ռում 
կա ռուց ված քա բա նա կան–ն շա նա գի տա կան 
մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մը: 

Է պո սի ու սում նա սի րու թյան ա վան դա
կան ու նոր մե թոդ նե րը, լու ծե լով տար բեր 
խն դիր ներ, տար բեր կող մե րից մո տե նա լով 
ու սում նա սիր վող նյու թին, փոխլ րաց նում են 
մի մյանց: Օ րի նակ, ե թե պատ մա հա մե մա տա
կան մե թո դով քն նե լով «Սաս նա ծռեր» է պո
սի կազ մա վոր ման պատ մու թյու նը` ա ռանձ
նաց նում ե նք տար բեր վա ղե մու թյուն ու նե ցող 
մշա կու թային, պատ մա կան շեր տեր, տար բեր 
ժա մա նա կա շր ջան ներ ներ կա յաց նող ազ
գագ րա կան ու պատ մա կան ի րո ղու թյուն ներ, 
կեր պար ներ, ու սում նա սի րում դրանց մի
մյանց մի ա նա լու ամ բող ջա կան է պի կա կան 
պա տում ստեղ ծե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ա պա կա ռուց ված քա բա նա կան–ն շա
նա գի տա կան մե թո դով քն նութ   յուն կա տա
րե լիս կազ մա քանդ վում է է պո սի տեքս տը 
ա ռան ձին կրկն վող ու կա յուն, ի մաս տա կիր 
ու գոր ծառ նա կան մի ա վոր նե րի, ո րոնք կապ
ված են գծային–հա րա ցու ցային կա պե րով: 
Նաև ա ռանձ նաց վում են ո րո շա կի շեր տեր` 
լեզ վա կան, ո ճա կան, տա ղա չա փա կան, դի
պա շա րային–մո տի վային, և քնն վում դրանց 
կա պե րի ու մի մյանց հետ հա ղոր դակց ման 
կերպն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Կա ռուց ված քա բա նա կան մե թո դի կի րառ
ման դրս ևո րում նե րը «Սաս նա ծռեր» է պո սի 
դեպ քում կա րե լի է խմ բա վո րել ը ստ չորս հիմ
նա կան ո լորտ նե րի` 

• է պո սի պա տում նե րի տի պա բա նու
թյուն, 

• մո տի վային հա մա կար գի քն նու թյուն, 
• ա ռաս պե լա բա նա կան–հա մե մա տա

կան ու սում նա սի րու թյուն ներ,
•  հա սա րա կա գի տա կան, հո գե բա նա

կան ու փի լի սո փա յա կան ըն թեր ցում
ներ: 

Այս պես, կա ռուց ված քա բա նա կան ո րո շա
կի սկզ բունք ներ կի րառ վել են Ա. Սա հա կյա նի 
կող մից է պո սի պա տում նե րի տի պա բա նա
կան քն նու թյան ժա մա նակ` ««Սաս նա ծռե րի» 
պա տում նե րի քն նա կան հա մե մա տու թյուն» 

ու սում նա սի րու թյան մեջ1: Այս տեղ բա նա գե
տը, գնա լով հիմ նա կա նում ազ գագ րա կան 
տար բեր շր ջան նե րից ծա գող, տար բեր վայ
րե րում գրառ ված է պո սի պա տում նե րի դի
պա շա րային նմա նու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու թյան ճա նա պար հով, ար ձա նագ րում է, որ 
գրառ ման հան գա մանք նե րից (ժա մա նակ, 
վայր, վի պա սաց, բա նա հա վաք և այլն) ան
կախ` է պո սը ձևա վոր վել է նույն հիմ քով, և 
բո լոր պա տում նե րում գոր ծում են դի պա շա
րաս տեղծ ման միև նույն սկզ բունք նե րը: Այդ 
սկզ բունք ներն էլ, ը ստ բա նա գե տի, կապ ված 
են վե պի չորս հիմ նա կան թե մա նե րի` յու
րային–օ տար հա կադ րու թյան, ա մուս նու թյան, 
հզոր ժա ռան գի և շի նա րա րա կան, տար բեր 
կի րա ռու թյուն նե րով: Ը ստ այսմ էլ` ստեղծ վում 
են չորս հիմ նա կան ան փո փոխ բա նաձև–թե
մա ներ, ո րոնց էլ հան գեց վում են բո լոր պա
տում նե րի դի պա շա րե րը: 

Կա ռուց ված քա բա նա կան նմա նա տիպ 
սկզ բունք ներ կի րառ վել են նաև մեր կող մից` 
է պո սի պա տում նե րի տի պա բա նա կան խմ բե
րի դա սա կարգ ման, նաև պա տում նե րի մո տի
վային ու ղե ցույ ցի կազ մու թյան աշ խա տանք
նե րում: Այդ աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում 
են մինչև օ րս: Մեր ու սում նա սի րու թյան մեջ 
որ պես ան փո փոխ, կա յուն ու դի պա շա րաս
տեղծ մի ա վոր ներ դիտ վում են վի պա կան մո
տիվ նե րը և դրանց ստո րա դաս վող այլ մի ա
վոր ներ2:

Ա ռա վել ծա վա լուն ու տևա կան է կա ռուց
ված քա բա նա կան մե թո դի կի րա ռութ յու նը 
ա ռաս պե լա բա նա կան հա մե մա տա կան ու
սում նա սի րու թյուն նե րում: Այս պես, 1975 թ. 
«Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի» 
ամ սագ րում լույս է տես նում Սար գիս Պետ րո
սյա նի «Սաս նա ծռե րի» ե րեք եղ բայր նե րը և 
նրանց վի պա սա նա կան զու գա հեռ նե րը» հոդ
վա ծը: Այս տեղ հե ղի նա կը, քն նե լով մեր է պո սի 
Մհեր, Հո վան և Վեր գո եղ բայր նե րին, ցույց է 

1    Սա հա կյան  Ա.,  «Սաս նա  ծռե րի»  պա տում նե րի 
քննա կան հա մե մա տու թյուն, Եր., 1976:
2    Համ բար ձու մյան  Հ.,  «Սաս նա  ծռեր»  է պո սի  մո
տի վային  ու ղե ցույ ցի  ստեղծ ման  սկզ բունք ներն  ու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,  Հայ կա կան  է պո սը  և 
հա մաշ խար հային  է պի կա կան  ժա ռան գու թյու նը,  եր
րորդ  մի ջազ գային  գի տա ժո ղո վի  նյու թե րի  ժո ղո վա
ծու, Եր., 2012, էջ 206–216:
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տա լիս նրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
ֆրան սի ա ցի գիտ նա կան Ժորժ Դյու մե զի լի 
հայտ նա բե րած հն դեվ րո պա կան մշա կույ
թի ե ռա ճյուղ գոր ծա ռու թային հա րա ցույ ցին: 
Ե ռա ֆունկ ցի ո նալ հա մա կար գի տե սու թյան 
հե ղի նակ Ժ. Դյու մե զի լը հա մար վում է կա
ռուց ված քա բա նու թյան հիմ նա դիր Կլոդ Լևի 
Ստ րո սի ան մի ջա կան նա խոր դը: Նա թեև ժա
մա նա կա կից հա մե մա տա կան ա ռաս պե լա գի
տու թյան հիմ նա դիրն է, սա կայն նրա տե սու
թյունն իր ֆունկ ցի ո նալ ո ւղղ վա ծու թյամբ ու 
մի ա ժա մա նակ հա մա կար գե րի ա ռանձ նաց
մամբ ու գոր ծա ռույթ նե րի հետ հա մադ րութ
յամբ մո տե նում է կա ռուց ված քա բա նու թյա նը: 
Այդ հա րա ցույցն, ը ստ Դյու մե զի լի, հն դեվ րո
պա կան մշա կույ թի ա ռանձ նա հա տուկ հատ
կա նիշն է, ո րն ի վեր ջո հան գում է հա սա րա
կու թյան ե ռա մաս սո ցի ա լա կան կա ռույ ցին, 
ո րը տե սա նե լի է հնդ կա կան, ի րա նա կան, 
հու նա կան, լա տի նա կան ցե ղե րի կեն ցա ղում, 
ծե սե րում ու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Ը ստ 
Դյու մե զի լի` հն դեվ րո պա կան ա ռաս պել նե րում 
և կրո նա կան հա մա կար գե րում գոր ծող հե
րոս նե րին կա րե լի է դա սա կար գել ը ստ ե րեք 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի` գե րա գույն իշ
խա նու թյուն (քր մա կան, հմա յա ի րա վա կան), 
ռազ մա կան և տն տե սա կան–հա մայ նա կան 
(պտ ղա բե րու թյուն, ա ռա տութ յուն):

Ֆունկ ցի ո նալ հա րա ցույ ցի ա ռա ջին կե
տին հա մա պա տաս խա նում են գե րա գույն 
ա ստ ված նե րը, քր մե րը, հոգ ևոր ա ռաջ նորդ
նե րը, թա գա վոր նե րը, իշ խան նե րը, ե րկ րորդ 
կե տին` զո րա վար նե րը, մար տիկ նե րը, եր
րորդ մա սին` ա ստ վա ծու հի նե րը, տն տե սա
կան գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող կեր պար նե րը: 
Այս հա մա կար գը տե սա նե լի է հն դեվ րո պա
կան ա ռաս պե լա կան, է պի կա կան և նույ նիսկ 
պատ մա կան տեքս տե րում: 

Իր այս ու շագ րավ տե սու թյամբ Ժ. Դյու
մե զի լը կա րո ղա ցավ հա սա րա կա կան ու պե
տա կան կա ռույ ցի մո դե լը դարձ նել տար բեր 
ա ռաս պե լա բա նա կան ու պաշ տա մուն քային 
տեքս տե րի, կրո նա կան հա մա կար գե րի վեր
լու ծու թյան սխե մա ու գոր ծիք1: Նա ձգ տում 
էր ցույց տալ հն դեվ րո պա կան ժո ղո վուրդ

1    Տե՛ս  Дюмезиль  Ж.,  Верховние  боги 
индоевропейцев. Москва, 1986.

նե րի հա մար ը նդ հա նուր, կա յուն նա խա կա
ռուց ված քի, հիմք տեքս տի առ կա յու թյու նը՝ ի 
տար բե րու թյուն Կլոդ Լևի Ստ րո սի, ով ա վե լի 
հակ ված էր փո փոխ վող կա ռուց վածք նե րի ու
սում նա սի րու թյա նը:

Ս. Պետ րո սյա նը, այս կեր պար նե րին հա
մե մա տե լով հին հայ կա կան (Ար տա շե սի 
որ դի ներ` Ար տա վազդ, Մա ժան, Վրույր) և 
ի րա նա կան (Զ րա դաշ տի որ դի ներ) հա մա
պա տաս խան կեր պար նե րի հետ, ցույց է տա
լիս, որ նրանք ոչ մի այն դի ցա բա նա կան, այլև 
սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի կրող ներ են. 
«Այս պի սով` Սաս նա ծռե րի ե րկ րորդ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը սո ցի ա լա կան ո րո շա կի 
ֆունկ ցի ա նե րով օ ժտ ված տի ե զե րա կան է ակ
նե րի կեր պար նե րի բա նա հյու սա կան է պո
սային զար գաց ման ար դյունք ե ն։ Ը նդ ո րում` 
նրանց կեր պար նե րում տի ե զե րա կան գծերն 
ա ռա վել ցայ տուն են դրս ևոր վում, քան Ար տա
շե սի կամ Զրա դաշ տի որ դի նե րի կեր պար նե
րում (այս տեղ ա ռա ջին պլան է մղ ված սո ցի
ա լա կա նը, և մթագն ված՝ տի ե զե րա կա նը)։ 
Այ սու հան դերձ, վեր ջին նե րիս նման Մհեր, 
Հո վան, Վեր գո եղ բայր նե րի կեր պար նե րը 
ևս պա հել են ի րենց նա խա տի պե րի սո ցի ա
լա կան ֆունկ ցի ա նե րի վեր հուշ նե րը. նրան
ցից ա ռա ջի նի և ե րկ րոր դի մեջ հս տա կո րեն 
եր ևում են զո րա վարն ու տն տես–հա զա րա
պե տը, ի սկ եր րոր դի մեջ՝ չնա յած ա ղոտ, այ
նո ւա մե նայ նիվ, ո ւր վագծ վում է նախ կին ար
քա–քր մա պե տը»2: 

Դյու մե զի լյան սխե մայի կի րա ռու թյան 
հա ջորդ փոր ձը Ստե փան Ա հյա նի ««Սաս նա 
ծռեր» հայ կա կան է պոսն ու հն դեվ րո պա կան 
ե րեք ֆունկ ցի ա նե րը» հոդ վածն է, ո րը հրա
տա րակ վում է 1985 թ. «Պատ մա բա նա սի րա
կան հան դե սում»: Այս տեղ գիտ նա կա նը ե ռա
ճյուղ սխե մայի հետ հա մադ րում է «Սաս նա 
ծռեր» է պո սի այս ան գամ ար դեն գլ խա վոր 
հե րոս նե րին և է պո սի քա ռա ճյուղ հա մա կար

2   Պետ րո սյան Ս., «Սաս նա ծռե րի» ե րեք եղ բայր նե
րը և նրանց վի պա սա նա կան զու գա հեռ նե րը, «Լ րա բեր 
հա սա րա կա կան  գի տու թյուն նե րի»,  1975/9,  էջ  76–77: 
Տե՛ս  նաև  նույն  հե ղի նա կի  մեկ  այլ  ու սում նա սի րու
թյուն.  Հա սա րա կու թյան  ե ռա դա սու թյան  սկզ բուն
քի  դրս ևո րում նե րը  Եր վան դու նյաց  Հա յաս տա նում 
(մա տե նագ րա կան  տվյալ նե րի  հա մադր ման  փորձ). 
«Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», 2000/2, էջ 160–176:
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գը. «Մենք այս տեղ նպա տակ ու նենք ցույց 
տալ, որ «Սաս նա ծռեր» է պո սի հիմ նա կան 
հե րոս նե րի իշ խա նու թյան հա ջոր դա կա նու
թյու նը հո րից որ դի կազ մում է հն դեվ րո պա
կան ե ռա ֆունկ ցի ա մի կա ռուց վածք, ո րը 
տար բեր վում է մինչ այդ ծա նոթ կա ռուց վածք
նե րից»1,– նշում է Ա հյա նը: 

Հետ ևե լով Դյու մե զի լի հա րա ցույ ցին` 
Ա հյա նը ցույց է տա լիս, որ «Սաս նա ծռե րի» 
ա ռա ջին ճյու ղում ու նենք հն դեվ րո պա կան 
հիմք ա ռաս պե լի տար րեր, մաս նա վո րա պես 
Սա նա սա րը նույ նա նում է Ի նդ րային, Մեծ 
Մհե րը` Միթ րային, Դա վի թը` Վա յու հե րո սին, 
ի սկ Փոքր Մհե րը` Վա րու նա ա ստ ծուն: 

Ինչ պես և Դյու մե զի լը, Ա հյա նը նույն պես 
հակ ված է դե պի մի աս նա կան նա խա տեքս
տը. «Սկս վե լով տի ե զե րա կան լե գեն դով և 
վեր ջա նա լով հն դեվ րո պա կան կա տա րա ծա
բա նա կան լե գեն դի փո խադ րու թյամբ՝ «Սաս
նա ծռեր» է պո սը ա մե նից ա ռաջ աշ խար հի 
պատ մու թյունն է, այն պես, ի նչ պես այն պատ
կե րաց րել են հն դեվ րո պա ցի ներր: Կազմ վե
լով Հա յաս տա նում ի րա նա կան տի րա պե տու
թյու նից ա ռաջ՝ այս է պի կա կան պոեմն ու նի 
ե ռա ֆունկ ցի ա կա ռուց վածք, ո րր կեն դա նի է 
մնա ցել հայե րի մոտ մինչև մ. թ. 7–րդ դա րը։ 
Հայ կա կան պատ մագ րու թյան մեջ պահ պան
ված մի շարք կի րա ռում նե րը հենց այդ են 
վկա յում»,–2 եզ րա կաց նում է Ա հյա նը: 

Ու շագ րավ է, որ ին քը` Ժ. Դյու մե զի լը, 
Ա հյա նի ան դրա դար ձից հե տո մի հոդ ված 
գրեց, որ տեղ հայոց ազ գա ծին ա վան դու թյու
նը` Հայ կի, Ա րա մի, Ա րայի ա ռաս պել նե րը, 
հա մադ րեց ա ռա ջին, ե րկ րորդ և եր րորդ գոր
ծա ռույթ նե րին, ի սկ «Սաս նա ծռե րի» ա ռա ջին 
ճյու ղում ա ռանձ նաց րեց ո րոշ հա մա պա տաս
խա նու թյուն ներ3:

 Դյու մե զի լի այս տե սու թյու նը ոգ ևո րեց ոչ 

1   Ա հյան Ստ., «Սաս նա ծռեր» հայ կա կան է պոսն ու 
հն դեվ րո պա կան  ե րեք  ֆունկ ցի ա նե րը,  «Պատ մա բա
նա սի րա կան հան դես», 1985/1, էջ 32:
2   Ա հյան Ստ., նշ ված ու սում նա սի րու թյուն, էջ 43–44:
3   Այս մա սին տե՛ս Պետ րո սյան Ա., Մեծ Ա նա տո լի
ան  և  հնդ խե թա կան  լեզ վաըն տա նի քը  (Հն դեվ րո պա
կան  ու սում նա սի րու թյուն ներ  հան դե սի  մե նագ րու
թյուն նե րի շարք, թիվ 38, Վա շինգ տոն, 2001), Լրա բեր 
հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի, 2003/2, էջ 213–214, 
նաև  Петросян  А.,  Армянский  эпос  и  мифология. 
Истоки. Миф и история, Ереван, 2002, С. 134.

մի այն Ս. Պետ րո սյա նին և Ստ. Ա հյա նին, այլև 
մեր ա ռաս պե լա բա նու թյան և է պո սի այլ ու
սում նա սի րող նե րի: Մաս նա վո րա պես Ար մեն 
Պետ րո սյանն իր` մեր է պո սին ու ա ռաս պե
լա բա նու թյա նը նվիր ված մի քա նի գր քե րում` 
«Հայ կա կան է պո սի հնա գույն ա կունք նե րը»4, 
«Армянский эпос и мифология. Истоки. Миф 
и история»5 և բազ մա թիվ հոդ ված նե րում կի
րա ռում է այս հա րա ցույ ցը: Սա կայն բանն 
այն է, որ ի նչ քան էլ ը նդ գր կուն լի նեն այս 
գոր ծա ռույթ նե րը, սա կայն մեր է պո սի հե րոս
նե րը մի ան շա նակ չեն տե ղա վոր վում տվյալ 
սխե մայի մեջ, քա նի որ տար բեր հատ կա
նիշ ներ են մի ա վո րում: Այս պես, Սա նա սա րը 
ե րկ վո րյակ հե րոս է, նաև` մար տիկ, Դա վի թը 
մար տիկ է, նաև ու նի գե րա գույն իշ խա նու
թյան գոր ծա ռույթ, Փոքր Մհե րին հա տուկ 
են մի ա ժա մա նակ մի քա նի գոր ծա ռույթ ներ 
և այլն. «Հայ կա կան ազ գած նա կան և է պի
կա կան ծնն դա բա նու թյուն նե րը` մի աս նա կան 
ա ռաս պե լա բա նա կան սխե մայի դի ախ րո նիկ 
ար տա հայ տութ յուն ներ են և ազ գած նա կան 
նա հա պետ նե րի հն դեվ րո պա կան բնու թագ 
րում նե րը մատ նան շում են ո ւշ շր ջա նի է պի
կա կան հե րոս նե րի հն դեվ րո պա կան ծա գու
մը»6,– նշում է Ա. Պետ րո սյա նը: 

Է պի կա կան բա նա հյու սու թյան կա ռուց
ված քա բա նա կան քն նու թյան տե սանկ յու
նից նշա նա կա լի է Ս. Հա րու թյու նյա նի «Հայ 
ա ռաս պե լա բա նու թյուն» ու սում նա սի րու թյու
նը: Հե ղի նա կը թեև ա ռանձ նա կի չի նշում կա
ռուց ված քա բա նա կան կամ նշա նա գի տա կան 
մե թոդ նե րի մա սին, սա կայն հղում կա տա
րե լով Լևի Ստ րո սի բնու թագր մա նը` ա ռաս
պե լը սահ մա նում է որ պես մի ա ժա մա նակ 
հա մա ժա մա նա կյա ու տա րա ժա մա նա կյա 
ի րո ղու թյուն: Բա ցի այս, գր քում մաս նա վոր 
ան դրա դարձ է կա տար վում է պո սի մի ջո ցով 
ա վանդ ված ե րկ վո րյակ նե րի, վի շա պա մար
տի ա ռաս պել նե րին7: Հղում ներ են կա տար
վում նաև Վյա չես լավ Ի վա նո վի և Վլա դի միր 

4    Պետ րո սյան  Ա.,  Հայ կա կան  է պո սի  հնա գույն 
ա կունք նե րը, Եր., 1997:
5    Петросян  А.,  Армянский  эпос  и  мифология, 
Истоки. Миф и история, Ереван, 2002.
6   Там же. С. 134.
7    Հա րու թյու նյան  Ս.,  Հայ  ա ռաս պե լա բա նու թյուն, 
Բեյ րութ, 2000:
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Տո պո րո վի կա ռուց ված քա բա նա կան–ն շա նա
գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին1: Մաս
նա վո րա պես Վ. Ի վա նո վի և Վ. Տո պո րո վի 
վե րա կազ մած հն դեվ րո պա կան նախ նա կան 
ա ռաս պե լի և դրա ստեղծ ման սկզ բունք` ե րկ
հա կադ րու թյան2 հի ման վրա քնն վում են մեր 
է պո սի հե րոս նե րը` Սա նա սարն ու Բաղ դա սա
րը, եղ բայր ներ` Դա վիթն ու Մե լի քը և այլն3: 

Պետք է նշել, որ Ս. Հա րու թյու նյա նը հն
դեվ րո պա կան հիմք ա ռաս պե լի մա սին խո
սում է դեռևս 1981 թ., իր` «Վի շա պա մար տը 
«Սաս նա ծռե րում»» հոդ վա ծում, ո րն էլ ո րո
շա կի փո փո խու թյուն նե րով տեղ է գտել նաև 
«Հայ ա ռաս պե լա բա նու թյուն» գր քում: Այս
պես հե ղի նա կը նշում է. «Վե րո հի շյալ հե ղի
նակ նե րի վե րա կազ մած նախ նա կան ա ռաս
պե լի վար կա ծով ա ռաս պե լա կան ան ձե րից 
մե կը կապ ված է ե րկն քի և նրա հատ կա
նիշ նե րի հետ (ո րոտ, կայ ծակ, ան ձրև), ու նի 
ա ստ վա ծային ծա գում, ի սկ հա կա ռա կոր դը 
կապ ված է ստոր գետ նյայ քի հետ, ևս ու նի 
ա ստ վա ծային ծա գում, եր բեմն էլ ազ գակ
ցա կան կա պեր ե րկ նային ան ձնա վո րու թյան 
հետ։ «Սաս նա ծռե րում» Դա վի թը ծո վա ծին, 
ա մպ րո պային հե րոս և վի շա պա մար տիկ Սա
նա սա րի թոռն է, Ա ռյու ծաձև Մհե րի որ դին։ 
Կրտ սեր Մս րա Մե լի քը նույն Մհե րի ա պօ րի նի 

1    Иванов  В.  В.,  Топоров  В.  Н.,  Инвариант  и 
трансформации  в  мифологических  и  фольклорных 
текстах. Типологические исследования по фольклору. 
Сборник  статей  памяти  В.  Я.  Проппа.  Москва,  1975, 
СС. 52–53.
2    Ը ստ  Վ.  Ի վա նո վի  և  Վ.  Տո պո րո վի՝  նախ նա կան 
(հիմ նա կան) ա ռաս պե լը կա ռուց ված է ե րկ հա կադ րու
թյան (բի նա րիզ մի) սկզ բուն քով: Ը նդ ո րում՝ այդ եր կու 
հա կա դիր  նա խասկզ բե րը  կա րող  է ին  կեր պա վոր վել 
ի նչ պես եր կու ա ռան ձին, այն պես էլ մեկ կեր պա րում` 
հա ջոր դե լով մի մյանց.  «Ամպ րո պա յին հե րո սի և նրա 
հա կա ռա կոր դի  կռ վի  մա սին  պատ մող  հն դեվ րո պա
կան  ա ռաս պե լում  (հե տայ սու  հիմ նա կան  ա ռաս պել 
կոչ վող) եր կու կեր պար նե րին էլ վե րագր վում են այն
պի սի ը նդ հա նուր պա րա գա ներ, ի նչ պի սին են` կրակ, 
ջուր,  քար,  ծառ,  ա նաս նա հոտ,  եղ ջյուր ներ,  բուրդ, 
հարս տու թյուն,  թվային  կոնս տանտ ներ  և  այլն:  Ը նդ 
ո րում՝  ա ռաս պե լի  կոնկ րետ  հան գույց նե րում  այդ 
պա րա գա նե րը  պատ կա նում  են  մեկ  մի,  մեկ`  մյուս 
կեր պա րին  և  ա ռաս պե լի  զար գաց մա նը  զու գըն թաց 
կա րող են ան ցնել ա մպ րո պային հե րո սից` հա կա ռա
կոր դին և հա կա ռա կը»: Инвариант и трансформации в 
мифологических и фольклорных текстах. С. 49:
3   Հա րու թյու նյան Ս., Հայ ա ռաս պե լա բա նու թյուն, էջ 
181–192:

զա վակն է, Դավ թի եղ բայ րը և վեր ջի նիս գլ
խա վոր թշ նա մին»4: Ա պա հե ղի նա կը «Սաս նա 
ծռե րը» հա մե մա տում է վե րա կազմ ված հիմ
նա կան ա ռաս պե լի դի պա շա րային ո ւր վագ ծի 
հետ, ցույց տա լիս ա կն հայտ նմա նու թյուն ներ: 

Հե տա գա յում հիմք ա ռաս պե լի հետ հա
մադ րու թյու նը շա րու նակ վում է գրե թե բո լոր 
ու սում նա սի րող նե րի կող մից մինչ օ րս և դառ
նում հա մե մա տա կան քն նու թյան հիմ նա կան 
սկզ բունք: Ը նդ ո րում՝ հա ճախ քն նու թյան 
ա ռար կա է ոչ մի այն է պո սը, այլև ամ բողջ 
վի պա կան հա մա կար գը` սկ սյալ ա ռաս պել
նե րից, նե րա ռյալ «Վի պա սանք», «Պար սից 
պա տե րազմ», «Տա րո նի պա տե րազմ» ա վան
դա վե պե րը: Այս ու սում նա սի րու թյուն նե րով 
կր կին հաս տատ վում է կա ռուց ված քա բա նու
թյան հիմ նա դիր Կլոդ Լևի–Ստ րո սի տար բեր 
ու սում նա սի րու թյուն նե րում ար տա հայ տած 
այն գա ղա փա րը, որ ա ռան ձին ու ծա գում նա
բա նո րեն բազ մա զան մո տիվ նե րը, կա ռուց
վածք նե րը է պի կա կան տար բեր ժան րե րում` 
ա ռաս պել նե րում, հե քի աթ նե րում, պար բե
րա բար վե րախմ բա վոր վում ե ն՝ հար մար վե
լով հիմ նա կան ու կա յուն կա ռույ ցին, մի մյանց 
հետ մտ նե լով բարդ հա մա կար գային ու են
թա հա մա կար գային կա պե րի մեջ5:

 Պա տում նե րի ու ա ռան ձին ա ռաս պե լույթ
նե րի քն նու թյան տե սան կյու նից ու շագ րավ են 
փի լի սո փա Ա շոտ Ոս կա նյա նի 2005 թ. «Ռու
բի կոն» ամ սագ րում հրա տա րա կած «Homo 
Trickster կամ էս թե տիզ մի ծու ղակ նե րը» ու
սում նա սի րու թյու նը և 2006 թ. «Հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան է պոսն ու հա մաշ խար հային 
է պի կա կան ժա ռան գու թյու նը» մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վում ըն թեր ցած` «Ա ռաս պե լի ար
դի ա կա նութ յու նը հայ կա կան է պո սի «Փոքր 
Մհեր» ճյու ղի մի տար բե րա կի մա սին» զե կու

4    Հա րու թյու նյան  Ս.,  Վի շա պա մար տը  «Սաս նա 
ծռե րում»,  «Լ րա բեր  հա սա րա կա կան  գի տու թյուն նե
րի», 1981/11, էջ 76–77: 
5   Մաս նա վո րա պես, այս մա սին տե՛ ս Леви–Строс 
К.  Структурная  антропология  /Пер.  с  фр.  Вяч.  Вс. 
Иванова / Москва, 2001, С. 213–251.
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ցու մը1, ո րը ներ կա յաց նում էր «Homo Trick
ster» էս սե ի Փոքր Մհե րի ճյու ղի վե րա բե րյալ 
հատ վա ծի ամ փո փու մը: Այս տեղ հե ղի նա կը 
փոր ձում է ստեղ ծել է պո սի մի նոր տար բե րակ, 
իր բնու թագր մամբ` «ին տե լեկ տո ւալ գիր». 
«Գայ թակ ղու թյուն է ա ռա ջա նում դի տար կել 
այն որ պես է պո սի ը նդ հա նուր մեծ պա տու
մի բազ մա թիվ ճյու ղա վո րում նե րից մե կը, այ
սինքն` «Փոքր Մհե րի» ճյու ղը պատ մե լու ևս 
մեկ փորձ: Նման մո տե ցու մը սկզ բուն քո րեն 
թույ լատ րե լի է և ու նի ո րո շա կի գրավ չու թյուն: 
Դա ար դեն ոչ թե մեկ նա բա նու թյուն է (inter
pretation), այլ ել ևէ ջում (variation), ո րն ի վեր ջո 
պետք է, որ նույն կար գա վի ճակն ու նե նա, ի նչ 
ժո ղովր դա կան ա սա ցող նե րից մեզ հա սած 
տար բե րակ նե րը` ոչ ա վել, ոչ պա կաս»2: 

Ա. Ոս կա նյա նը է պի կա կան տեքս տին մո
տե նում է լայն մշա կու թա բա նա կան–փի լի սո
փա յա կան հա յաց քով: Նրա հա մար, ի նչ պես 
նշա նա գի տու թյան ու սում նա սի րող նե րի հա
մար ը նդ հան րա պես կար ևոր են է պի կա կան 
տեքս տի միջ տեքս տային կա պե րը, տար բեր 
հա մընկ նում ներ ու զու գոր դում ներ դրս ևո րե
լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոն ցով էլ բա ցա
հայտ վում են սո ցի ա լա կան ո րոշ խն դիր ներ, և 
ճա նա պարհ է բաց վում ա ռաս պե լի կամ է պո
սի որ ևէ մո տի վի ար դի ա կա նաց ման հա մար: 

Հե ղի նա կը ցույց է տա լիս, որ ը ստ ծագ ման 
ու փո խանց ման կեր պի տար բեր` գրա վոր ու 
բա նա վոր մշա կույթ նե րը ներ կա յաց նող կեր
պար նե րը` է պո սի Փոքր Մհե րը, Հր. Մաթ ևո
սյա նի Մես րո պը, Կաֆ կայի պա րոն Կ.–ն, նույն 
գոր ծա ռույթ ներն ու նեն և հան գում են «Տ րիքս
տե րի»` «հու նար բա նեց նո ղի», մշա կու թային 
հե րո սի կեն ցա ղային, կո մի կա կան ե րկ վո րյա
կի կեր պա րին, ո րը, ը ստ Լևի Ստ րո սի, մի ջին 
դիրք է գրա վում եր կու` մարդ կային ու ա ստ
վա ծային աշ խարհ նե րի միջև: Այս տե ղից էլ հե

1   Փոքր Մհե րի խնդ րին Ա. Ոս կա նյա նը նոր ի րա կա
նու թյան, պատ մա կան, ա վան դա կան ժա ռան գու թյան 
վե րաի մաս տա վոր ման  և  հաղ թա հար ման  տե սան
կյու նից ան դրա դար ձել է նաև այլ հրա պա րա կում նե
րում. Ա րդյո՞ք Հա յաս տա նը Եվ րո պա է, «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն», 16.12.1993, Ագ ռա վի քա րը, «Ար
վեստ» հան դես, 2002/6:
2   Հայ կա կան ժո ղովր դա կան է պոսն ու հա մաշ խար
հային է պի կա կան ժա ռան գու թյու նը, ե րկ րորդ մի ջազ
գային գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Եր.,  2006, 
էջ 18: 

ղի նա կը ը նդ հան րաց նում է՝ ստա նա լով «home 
treckster» սո ցի ա լա կան մո դե լը:

Ըստ Ա. Ոս կա նյա նի՝ հայ աշ խար հի մո
դե լը կա ռուց վում է հե րո սի հու սա հա տութ յան 
ու հե ռաց ման մո տի վի ա նընդ հատ վե րար
տադ րու թյամբ. Ար տա վազդ, Մհեր, Մես
րոպ և այլք: Այս դեպ քում ո ՞րն է լու ծու մը, ե րբ 
չկա լու ծում, և չկա նոր ըն թերց ման հնա րա
վո րու թյուն. «Դ րա հա մար ան հրա ժեշտ է 
ը նդ հա տել ա ռաս պե լի պար տադ րած հո ռի 
ցիկ լայ նու թյու նը և դուրս գալ մեկ ան գամ պա
տա հածն ա նընդ հատ վե րար տադ րող և դրա
նով սե փա կան հա սու նա ցու մը հա վեր ժո րեն 
առ կա խող խոս քի շր ջա նա կից»,3– գրում է Ա. 
Ոս կա նյա նը:

Մ հե րի ա ռաս պե լի «խու սա փուկ» թշ նա մու 
և «ղալ բա ցած հո ղի» մո տիվ ներն ը ստ Ոս կա
նյա նի ար տա ցո լում են հե րո սի սո ցի ա լա կան 
ին տեգր ման տա պա լու մը, նրա սո ցի ու մի քայ
քա յու մը, ո րն ի հար կե նրա մեղ քը չէ մի այն, 
այլև ամ բողջ տոհ մի նը: Այս ող բեր գու թյունն 
ըն թա նում է ե րեք մա կար դակ նե րում` ըն տա
նիք–հա սա րա կու թյուն–տի ե զերք: Ըն տա նե
կան–հա սա րա կա կան ճգ նա ժա մը, այլ մա
կար դա կում հա մընդ հա նուր տի ե զե րա կան 
ար դա րութ յան ճգ նա ժամ է:

 Հե ղի նա կի մո տե ցում նե րը, ու սում նա սի րու
թյան սկզ բունք նե րը ցույց են տա լիս նրա հակ
վա ծու թյու նը, դե պի տեքս տե րի նկատ մամբ 
բար տյան նոր քն նա դա տու թյան տե սու թյու նը: 
Սո ցի ու մի քայ քայ ման թե զի սով ո րո շա կի հա
կադ րու թյուն է ա ռա ջա նում է Ա. Ոս կա նյա նի և 
նրա հոդ վա ծի հա մար որ պես «վա վե րաց նող 
ար ժեք» հան դի սա ցած Հր. Մաթ ևո սյա նի «Ես 
ես եմ» էս սե ի միջև: Մաթ ևո սյա նի տեքս տում 
ա ռաջ նային է «Փոքր Մհեր» ճյու ղում «խու սա
փուկ թշ նա մու» մո տի վը, ի սկ Ա. Ոս կա նյա նի 
հա մար կար ևոր է հայ հա սա րա կու թյան ներ
կա վի ճա կի ճգ նա ժա մի խն դի րը: Ա. Ոս կա
նյա նը հիմն վում է այն են թադ րու թյան վրա, 
որ Մհե րը մեր ազ գի խորհր դա նիշն է, ու նրա 
նե ղա ցումն ու հե ռա ցու մը հան գեց նում են ո գե
զուրկ մարմ նին, ազ գի ոչ հոգ ևոր, այլ կեն
ցա ղային, մի ա ժա մա նակ հան դուր ժող ու ան
տար բեր գո յու թյա նը: 

3   Հայ կա կան ժո ղովր դա կան է պոսն ու հա մաշ խար
հային է պի կա կան ժա ռան գու թյու նը, էջ 28:
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Ի վեր ջո, հե ղի նա կը հան գում է պոստ մո
դեռ նիս տա կան քն նա դա տու թյա նը բնո րոշ 
եզ րա կա ցու թյան` կեն սաշ խար հի նո րո վի ըն
թերց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը. «Մի այն այդ 
դեպ քում հնա րա վոր կլի նի ցույց տալ, որ 
այն, ի նչ պա տու մի բազ մա թիվ ել ևէ ջում նե
րում որ պես ար տա քին թշ նա մի է եր ևան գա
լիս, բխում է ա ռաս պե լի ե րկ նած հան րու թյան 
ներ քին ի րա վի ճա կից, սե փա կան շր ջա պա
տի քայ քա յու մից, ար տա քին աշ խար հի հետ 
բնա կա նոն հա ղոր դակց ման ը նդ հա տու մից, 
ու րեմն պետք է ի մաս տա վոր վի և հաղ թա
հար վի որ պես սո ցի ու մի ներ քին պրոբ լեմ: 
Խու սա փուկ թշ նա մու մա սին ա ռաս պե լը կա
րող է նո րո վի ի մաս տա վոր վել մի այն ի ռա ցի
ո նալ սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյան դիս կուր
սիվ կազ մա քանդ ման մի ջո ցով»,1– գրում Ա. 
Ոս կա նյա նը: 

 Սա կա ռուց ված քա բա նա կան–ն շա նա գի
տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի մի ճա նա   
պարհ է, ո րն ա վե լի շատ տա նում է դե պի սո
ցի ո լո գի ա ու փի լի սո փա յու թյուն: Է պո սի բուն 
նյու թին ա վե լի մոտ են ազ գագ րա կան և հա
մե մա տա կան ա ռաս պե լա բա նա կան ու սում
նա սի րութ յուն նե րը:

Այս պես, նշա նա կա լի են ազ գագ րա գետ 
Լևոն Աբ րա հա մյա նի «Սաս նա ծռեր» է պո սին 
նվիր ված` ««Սաս նա ծռե րի» զույգ հե րոս նե րը, 
ե րկ վո րյակ ներ, խորթ եղ բայր ներ, եր կատ
ված հե րոս»2, «Հե րոսն ա ռանց ման կու թյան և 
ման կու թյու նից չբա ժան վող հե րո սը»3, «Մս րա 
Մե լի քի սպա նու թյու նը ծի սաա ռաս պե լա կան 
հա մա տեքս տում»4 հոդ ված նե րը: Այս տեղ հե
ղի նա կը է պո սի հե րոս նե րին քն նում է՝ ը ստ 
նրանց ծի սա կան–ա ռաս պե լա կան հնա րա

1   Նույն տե ղում, էջ 29:
2    Абрамян  Л.,  Парные  образы  «Сасна  Црер»: 
близнецы, сводные братья, двойственные герои. Հայ
կա կան  «Սաս նա  ծռեր»  է պո սը  և  հա մաշ խար հային 
է պի կա կան ժա ռան գու թյու նը, Եր., 2004: 
3    Абрамян  Л.,  Герой  без  детства  и  герой,  не 
расстающийся с детством. Հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
է պոսն  ու  հա մաշ խար հային  է պի կա կան  ժա ռան գու
թյու նը, ե րկ րորդ մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թե րի 
ժո ղո վա ծու, Եր., 2006:
4   Абрамян Л., Убийство Мсра Мелика в ритуально–
мифологическом контексте, Հայ կա կան է պո սը և հա
մաշ խար հային է պի կա կան ժա ռան գու թյու նը, եր րորդ 
մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Եր., 
2012: 

վոր նա խա տի պե րի, նրանց հա մա պա տաս
խան գոր ծառ նա կա նու թյան և նախ նա կան 
ա ռաս պե լի բազ մա մա կար դակ ի րա ցում նե րի: 
Մաս նա վո րա պես ան դրա դառ նա լով մեր է պո
սում հս տա կո րեն դի տարկ վող մա նուկ հե րոս
նե րի տե սա կին` ու սում նա սի րո ղը վի պա կան 
և ա ռաս պե լա կան հե րոս նե րին դա սա կար
գում է եր կու տի պի` ման կու թյուն չու նե ցող 
և տևա կան ման կու թյամբ հե րոս նե րի: Ա ռա
ջին տի պի հե րոս նե րը ծն վում են մի ան գա
մից հա սու նա ցած կամ շատ ա րագ են մե ծա
նում և զրկ վում են ման կութ յու նից: Ե րկ րորդ 
խմբի հե րոս նե րի ման կու թյու նը եր կա րում և 
չի ա վարտ վում: Կա նաև մեկ այլ տիպ, ե րբ 
ե րե խայի դի մա կի տակ թաքն վում է հա սուն 
հե րո սը կամ ա ստ ված: Մա սամբ ման կու
թյան հետ է կապ վում նաև է պո սի հե րոս նե
րի ծռու թյան յու րա հատ կու թյու նը: Օ րի նակ` 
այդ պես է Դավ թի դեպ քում: Լ. Աբ րա հա
մյա նը, լայ նաց նե լով ծռու թյան ի մաս տային 
դաշ տը, քն նում է այն կո րու թյան, ճա նա պար
հից շեղ վա ծութ յան, հան ճա րեղ խեն թու թյան 
ի մաստ նե րով: Նա Դավ թի` կեն դա նի նե րին 
խառ նե լու մո տի վի մեջ տես նում է բնու թյան ու 
մշա կույ թի միջև առ կա ստ րուկ տու րա լիս տա
կան հա կադ րու թյու նը և Դավ թի` այդ եր կու սը 
տար բե րե լու ան կա րո ղու թյու նը: Բա ցի այս, 
մաս նա կի նշա նա գի տա կան քն նու թյան է են
թարկ վում Մե լի քի գուր զա խա ղի ու մա նուկ 
Դավ թի մաս նակ ցու թյան մե ջա դե պը: 

Մե լիք–Դա վիթ հա կադ րու թյու նը ա ռաջ
նային է Լ. Աբ րա համ յա նի` մե նա մար տի ծի
սաա ռաս պե լա կան ըն թերց մա նը նվիր ված 
հոդ վա ծում: Այս տեղ Մե լի քի սպա նութ յան 
մի ջա դե պը դի տարկ վում է որ պես մի կա յուն 
կա ռուց վածք, ո րի շուրջ հա մա խմբ վում են 
շատ այլ դե տալ ներ: Քնն վում են մի ջա դե պում 
նկա տե լի մի քա նի հա կադ րու թյուն–հա մա
չա փու թյուն ներ. հն դեվ րո պա կան հիմ նա
կան ա ռաս պե լին զու գա հեռ վող ո ւղ ղա հա յաց` 
վերև–ներքև` հե րոս–հա կա հե րոս, նաև` հո րի
զո նա կան` հե րոս նե րի հա վա սար հե ռա վո րու
թյուն բախ ման ժա մա նակ, եր կու հա մա չափ 
հո րե րի առ կա յութ յուն` Դավ թի բան տար կու
թյան ու Մե լի քի պաշտ պան վե լու հա մար: 

Բա ցի այս, կա ռուց ված քա բա նա կան ե րկ
հա կադ րու թյուն նե րի սկզ բուն քով քնն վում են 
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Մե լի քի մար մի նը եր կու հա վա սար կե սե րի 
բա ժա նե լու, մե նա մար տից ա ռաջ սյու նը մեջ
տե ղից կի սե լու մի ջա դե պե րը, ո րոնք էլ, ա վե
լի ը նդ հան րա նա լով, կա րող են հան գել մայր 
հո ղի ու հայր ե րկն քի բա ժան մա նը, ի նչն էլ. ի 
վեր ջո, այլ մա կար դա կում կա րող է ըն թերց
վել որ պես աշ խար հի կոր ծա նում ու վերս տեղ
ծում. «Դավ թի կող մից Մս րա Մե լի քի սպա
նու թյան մեջ կա րե լի էր «տես նել» նաև այլ 
կոս մո գո նիկ սցե նար ներ (օ րի նակ` նախ նա
կան զո հա բե րու թյան), սա կայն վա խե նում եմ, 
որ ու սում նա սի րո ղի այդ պի սի ո ւղ ղա կի ըն
թեր ցում նե րը կա րող են վե րած վել (և հա ճախ 
վե րած վում են) նոր ա ռաս պե լա բա նու թյան՝ 
ծնե լով նոր «ճյու ղեր» և «տար բե րակ ներ» գի
տու թյան, մերձ գի տա կան բա նա հյու սու թյան 
մեջ և ազ գային խոսույթ նե րում: Սա չի նշա
նա կում, որ դի տարկ ված մե նա մար տը կապ 
չու նի կոս մո գո նիկ ա ռաս պե լա բա նու թյան 
հետ: Այն ան կաս կած ու նի, բայց ոչ ո ւղ ղա կի 
կրկ նու թյան, այլ ա նընդ հատ նո րաց վող դե
կոնստ րուկ ցի ա նե րի»1: Ու սում նա սի րո ղի այս 
խոս տո վա նու թյամբ էլ կա րե լի է ա վար տել 
մեր ան դրա դար ձը: Այն փաս տում է կա ռուց
ված քա բա նա կան–ն շա նա գի տա կան մե թո դի 
կի րա ռու թյամբ ա վան դա կան տեքս տերն ըն
թեր ցե լու լայն հնա րա վո րութ յուն ներն ու նշում 
նաև հնա րա վոր շե ղում նե րի մա սին: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ թեև չու նենք 
է պո սի ամ բող ջա կան կա ռուց ված քա բա նա
կան–ն շա նա գի տա կան ըն թեր ցում, սա կայն 
այս մե թոդ նե րը կի րառ վում են: Մի այն այն, որ 
մեր գրե թե ամ բողջ հա մե մա տա կան ա ռաս
պե լա բա նու թյու նը հիմն ված է մեր է պի կա կան 
հու շար ձան նե րի հն դեվ րո պա կան հիմ նա կան 
ա ռաս պե լի հետ ու նե ցած ը նդ հան րու թյուն
նե րի քն նու թյան վրա, ար դեն ի սկ վկա յում է 
կա ռուց ված քա բա նա կան մո տե ցում նե րի կի
րա ռու թյան մա սին: 

Ի հար կե, նոր մե թոդ նե րի կի րա ռու թյու նը 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի մեր է պո սա
գի տու թյան զար գաց ման հա մար, սա կայն 
պետք է նշել, որ եր բեմն է պո սի ա ռաս պե լա
բա նա կան կա ռուց ված քային քն նու թյուն նե րը, 
ի րենց նո րու թյամբ հան դերձ, ո րո շա կի ո րեն 

1   Абрамян Л., Убийство Мсра Мелика в ритуально–
мифологическом контексте, С. 120.

սահ մա նա փա կում են է պո սի հա մա կող մա
նի քն նու թյան հնա րա վո րութ յուն նե րը: Է պի
կա կան տեքս տի ա ռան ձին մի ա վոր նե րի, 
հիմ նա կա նում ա ռաս պել նե րի ա ռանձ նա ցու
մը, դրանց հա մե մա տու թյու նը ի նչ պես մեր, 
այն պես էլ այլ ժո ղո վուրդ նե րի է պի կա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հետ, է պո սի սխե
մա վո րու մը, հա ճախ թույլ չեն տա լիս պատ կե
րա ցում կազ մել է պո սի՝ որ պես ամ բող ջա կան 
ու ա վար տուն գե ղար վես տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան մա սին: 

Խո սե լով է պո սա գի տու թյան նոր մար
տահ րա վեր նե րի մա սին` պետք է նշել, որ 
օ րա կար գային են շա րու նա կում մնալ է պո սի 
հա մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը, 
ը նդ ո րում՝ հա մե մա տու թյուն ներ ոչ մի այն 
հնդեվ րո պա կան ա ռաս պե լա բա նու թյան հետ, 
այլև մեր հար ևան, մաս նա վո րա պես կով կա
սյան ժո ղո վուրդ նե րի է պի կա կան հու շար ձան
նե րի: Այս ա ռի թով պետք է նշել, որ 2012 թ. 
Հա յաս տա նում ան ցկաց վեց է պո սին նվիր
ված չոր րորդ մի ջազ գային գի տա ժո ղո վը, ո րն 
ու ներ կով կա սյան ո ւղղ վա ծու թյուն2:

Կար ևո րա գույն խն դիր է նաև «Սաս նա 
ծռե րի» բո լոր պա տում նե րը, հա մա հա վաք
ներն ու գրա կան մշա կում ներն ը նդ գր կող 
մո տի վային ը նդ հա նուր ու ղե ցույ ցի կամ մի 
քա նի ա ռան ձին ու ղե ցույց նե րի կազ մու թյու նը: 
Մինչ օ րս մենք չու նենք նման ամ բող ջա կան 
մո տի վային ու ղե ցույց, ո րը հե տա գա ու սում
նա սի րու թյուն նե րի հիմք կա րող է դառ նալ, 
թարգ ման վել և կապ վել մի ջազ գային մո
տի վային ու ղե ցույց նե րի հետ: Է պո սի պա
տում նե րի մո տի վային ու ղե ցույ ցի ստեղծ ման 
հար ցե րով ես զբաղ վում եմ, սա կայն կան տե
սա կան խն դիր ներ, ո րոնց լու ծու մը դեռևս չի 
գտն վում: Մաս նա վո րա պես հար ցը վե րա բե
րում է ան փո փոխ (ին վա րի անտ) մի ա վոր նե
րի ա ռանձ նաց մա նը, ո րն էլ ու ղե ցույ ցի կազ
մու թյան հիմքն է: 

Մեր է պո սի մի ջազ գային գի տա կան շր ջա
նա ռու թյան հա մար շատ կար ևոր է պա տում
նե րի թարգ մա նու թյուն նե րը: Ա նհ րա ժեշտ են 
հատ կա պես ան գլե րեն թարգ մա նու թյուն ներ, 

2    Հայ կա կան  է պո սը  և  հա մաշ խար հային  է պի կա
կան  ժա ռան գու թյու նը.  չոր րորդ  մի ջազ գային  գի տա
ժո ղով, 2012 թ. հոկ տեմ բե րի 8–10–ը, Ծաղ կա ձոր:
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ո րոն ցով մեր է պո սը ա ռա վել ամ բող ջա կան 
կներ կա յա նա գի տա կան հան րու թյա նը: 

Բու հա կան «Հայ ժո ղովր դի բա նա հյու
սու թյուն» և «Սաս նա ծռեր» ա ռար կա նե
րի շր ջա նա կում է պո սի ու սում նա սի րու թյան 
պատ մու թյան ար դի փու լին նվիր ված դա սե
րի ըն թաց քում վե րոգ րյա լը դա սա խո սու թյուն
նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց նե լուց հե տո՝ ար դեն 
հա ջոր դող սե մի նար պա րապ մունք նե րի ըն
թաց քում ան ցած նյու թի ստուգ ման հա մար 
ա ռան ձին հար ցում նե րի մի ջո ցով ան հրա
ժեշտ է ճշ տել նյու թի ըն կալ ման ու յու րաց ման 
մա կար դա կը: Հար ցադ րում նե րը պետք է վե
րա բե րեն հատ կա պես կա ռուց ված քային և 
նշա նա գի տա կան մե թոդ նե րով ի րա կա նաց
վող ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դի ա կա նու
թյանն ու նշա նա կու թյա նը, բա նա գի տա կան 
ու գրա կա նա գի տա կան ա վան դա կան մե թոդ
նե րի հետ հա մե մա տու թյա նը, ներ կա յաց ված 
ա ռան ձին ու սում նա սի րու թյուն նե րի տե սա
կան ու գի տա կան նո րու թյա նը: 

Հիմ նա կան հար ցե րը սե մի նա րից ա ռաջ 
կա րե լի է գրել գրա տախ տա կին, որ պես զի 
ու սա նող նե րը ամ բող ջա պես և մի մյանց հետ 
տրա մա բա նա կան կա պե րով պատ կե րաց նեն 
հար ցադ րում նե րի շր ջա նա կը: 

Ծա վա լուն ու ոչ դյու րին նյու թի յու րաց ման 
հա մար կա րե լի է հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
լսա րա նում ու սա նող նե րի մի քա նի խումբ 
ա ռանձ նաց նել: Խմ բե րից յու րա քան չյու րը նախ 
խմ բի ներ սում պետք է ամ փո փի և քննար կի 
հայ է պո սա գի տու թյան պատ մու թյան հա մա
պա տաս խան փու լի վե րա բե րյալ իր ու նե ցած 
գի տե լիք նե րը, ա պա ա ռան ձին ուսա նող ներ 
պետք է բա նա վոր ներ կա յաց նեն և գրա տախ
տա կին ար ձա նագ րեն ներխմ բային քն նար
կում նե րի հիմ նա կան ար դյունք նե րը: 

Ա վան դա կան ու ժա մա նա կա կից մե թոդ
նե րի՝ մշա կու թային–պատ մա կան, ա ռաս
պե լա բա նա կան, կա ռուց ված քային և նշա
նա գի տա կան, հիմ նա կան սկզ բունք նե րի 
յու րաց ման հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել խմ
բա վոր ման հնարն ու գծագ րա կան տար բեր 
դա սա կար գիչ ներ: Գրա տախ տա կը կա րե լի է 
բա ժա նել մի քա նի մա սե րի՝ ը ստ հիմ նա կան 
մե թոդ նե րի և հանձ նա րա րել ու սա նող նե րին 
յու րա քան չյուր մա սում գրել ա մեն մե թո դի 

հետ ա ռնչ վող բա նա լի բա ռե րը, ո րոնք էլ հե
տա գա յում կի րառ վե լու են կոնկ րետ փաս տե
րի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ: Օ րի նակ՝ է պո սի 
դի պա շա րա–մո տի վային վեր լու ծու թյուն նե
րի հա մար կա րե լի է ա ռանձ նաց նել՝ մո տիվ, 
դի պա շար, հա մա կարգ, կա ռուց վածք, նշան, 
ի րա ցում, կեր պար և այլ բա ռեր: 

Հա ջոր դիվ պետք է հա մե մա տել ա ռանձ
նաց ված բա նա լի բա ռե րը, ին չը հնա րա վո
րու թյուն կտա տես նե լու գի տա կան տար բեր 
մե թոդ նե րով կա տար վող ու սում նա սի րու
թյուն նե րի բա ռա պա շա րի ու գոր ծի քա կազ մի 
ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը: 

Այլ ա ղյու սակ նե րի օգ տա գործ մամբ ան
հրա ժեշտ է թվար կել կա ռուց ված քային–ն շա
նա գի տա կան մե թո դով կա տար ված հիմ նա
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րին 
ու աշ խա տու թյուն նե րի վեր նագ րե րը, ա պա 
ա վե լի ման րա մասն ան դրա դառ նալ հայ ի րա
կա նու թյան մեջ այս մե թոդ նե րի կի րա ռու թյան 
սկզ բունք նե րին ու նշա նա կու թյա նը: 

Բա կա լավ րա կան «Հայ ժո ղովր դի բա
նա հյու սու թյուն» ա ռար կայի շր ջա նա կում 
վե րոգրյա լը բա վա րար է է պո սա գի տու թյան 
պատ մու թյան ժա մա նա կա կից փու լի վե
րա բե րյալ ը նդ հա նուր պատ կե րաց ման հա
մար, ի սկ մա գիստ րո սա կան «Սաս նա ծռեր» 
ա ռար կայի ըն թաց քում, ար դեն ու սա նող նե րի 
ա վե լի փոքր ու մաս նա գի տա ցած խմ բի հետ 
կա րե լի է փոր ձել կի րա ռել նոր մե թոդ նե րը 
է պո սի գործ նա կան վեր լու ծու թյուն նե րում: 

Աշ խա տանք նե րը կա րե լի է կազ մա կեր պել 
եր կու փու լով: Նախ հանձ նա րա րել ըն թեր ցել 
կա ռուց ված քային ու նշա նա գի տա կան մե
թոդ նե րի կի րա ռու թյան մեր է պո սի ու սում նա
սի րու թյա նը նվիր ված վեր ևում ներ կա յաց ված 
հոդ ված նե րը, ա պա ներլ սա րա նային ը նդ հա
նուր քն նարկ ման ար դյուն քում ներ կա յաց
նել յու րա քան չյուր հոդ վա ծի հիմ նա կան ար
դյունք նե րը:

 Նոր մե թոդ նե րի բուն կի րա ռու թյու նից 
ա ռաջ պետք է հանձ նա րար վի ըն թեր ցել է պո
սի ա ռն վազն հինգ հայտ նի պա տում, ը նդ 
ո րում՝ նա խըտ րե լի են ա մե նից վաղ գրառ
ված նե րը և է պո սի պա տում նե րի խմ բե րը 
(Մուշ, Մոկս, Սա սուն) ներ կա յա ցնող ուսա նող
նե րը, ո րոնք էլ է պո սա գի տա կան ու սում նա
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սի րու թյուն նե րի հիմքն են ե ղել ա վան դա բար: 
Դրանք ե ն՝ Գա րե գին Սր վանձ տյան ցի կող
մից 1873 թ. Մշո Առ նիստ գյու ղում տա րոն ցի 
Կր պոյից գրառ ված «Սա սուն ցի Դա վիթ կամ 
Մհե րի դուռ» պա տու մը, Մա նուկ Ա բե ղյա նի՝ 
1886 թ. Էջ մի ած նում՝ մո կա ցի Նա հա պե տից 
գրա ռած «Դա վիթ և Մհեր» պա տու մը, Գա
րե գին Հով սե փյա նի Ա պա րա նի Չա մառ լու 
գյու ղում Մու րադ ա նու նով գյու ղա ցուց գրա
ռած «Սաս մա ծռեր» պա տու մը, ո րը հրա տա
րակ վել է 1892 թ. Թիֆ լի սում, Կա րա պետ Մե
լիք–Օ հան ջա նյա նի՝ 1932 թ. Ի րինդ գյու ղում 
Թա մո Դավ թյա նից գրա ռած «Սաս նա տուն» 
պա տու մը և նույն գրա ռո ղի նույն թվա կա նին 
Ա լաշ կերտ ցի Մա նուկ Թո րո յա նից գրա ռած 
«Սա սու նա ծռեր» պա տու մը: 

Ա պա տար բեր ա ղյու սակ նե րի օգ տա
գործ մամբ պետք է ցույց տր վեն պա տում նե
րի նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, 
ա ռանձ նաց վեն պա տում նե րի խմ բե րի հիմ
նա կան տի պա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը՝ 
բար բառ, մա տուց ման կերպ, կեր պար ներ, 
մո տի վային հա մա կարգ: Կա տար ված աշ
խա տանքն ար դեն հող կնա խա պատ րաս տի, 
օ րի նակ, կա ռուց ված քային մե թո դով դի պա
շա րային–մո տի վային քն նու թյան հա մար: 

Ու սա նող նե րը պետք է ի նք նու րույն, ը ստ 
դի պա շա րի հան գու ցա կե տե րի և նկատ վող 
ո րո շա կի հա տում նե րի, կազ մա քան դեն վի
պա կան տեքս տը, ա ռանձ նաց նեն ի մաս
տային ծան րա բեռն վա ծու թյուն և դի պա շա
րա կա ռու ցո ղա կան գոր ծա ռույթ ներ ու նե ցող 
մի ա վոր նե րը՝ մո տիվ նե րը, դի տար կեն դրանք 
մի մյանց հետ ու նե ցած բազ մա զան կա պե րի 
հա մա տեքս տում, քն նեն մո տիվ–դի պա շար, 
մո տիվ–կեր պար կա պե րը, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում կա տա րեն հա մե մա տու թյուն
ներ ի րենց հայտ նի այլ է պոս նե րի մո տի վային 
հա մա կար գե րի հետ: 

Աշ խա տանք նե րը ցույց կտան, որ «Սաս նա 
ծռե րում» մո տիվ նե րը կապ ված են մի մյանց 
և մեկ ճյու ղի սահ ման նե րում ի րաց վում են 
ա ռան ձին, բա վա կան կա յուն և հա մե մա տա
բար ի նք նու րույն խմ բե րով: Այդ պի սի խումբ 
են կազ մում, օ րի նակ, Մո կաց պա տում նե րում 
ա նա րատ հղի ու թյան, հոր սպա նու թյան, մշա
կու թաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան, Մշո պա տում

նե րում` Քե ռի Թո րո սի գոր ծու նե ու թյան, Սաս
նա պա տում նե րում` Մեծ Մհե րի և Դավ թի 
շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ
ված մո տիվ նե րը: 

Թեև վի պա կան հիմ նա կան մո տիվ նե րը 
բո լոր խմ բե րում կրկն վում են, բայց կան տար
բե րու թյուն ներ: Մշո պա տում նե րի մո տի վային 
հա մա կար գի հիմ նա կան յու րա հատ կու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին ճյու ղում 
ա ռանց քային յու րային–օ տար հա կադ րու
թյան մո տի վի թույլ ար տա հայտ վա ծու թյամբ 
և ե րկ վո րյակ եղ բայր նե րի բնա կան ծնն դյան 
մո տի վով: Այս դեպ քում պա տում նե րի մեծ 
մա սում ը նդ հան րա պես թույլ է ար տա հայտ
ված ա ռա ջին ճյու ղը: Ա ռա ջին ճյու ղում ի րաց
վում են թա գա վո րի թշ նա մու կող մից նեղ վե լու 
և զո հա բե րու թյան խոստ ման, ե րկ րորդ ճյու
ղում՝ խար դա վան քի, եր րորդ ճյու ղում՝ հե րո
սի (հե րոս նե րի) գե րու թյու նից ա զատ ման և 
թշ նա մու հպա տա կու թյան մերժ ման, հե րո սի 
և ազ գա կա նի մար տի դաշ տում հան դիպ ման, 
Դավ թի՝ օ տար կնոջ հետ ա պօ րի նի կա պի և 
այլ մո տիվ ներ:

 Մո կաց պա տում նե րում կար ևոր գոր ծառ
նա կա նու թյուն ու նեն ա ռաս պե լա կան ծագ
մամբ մո տիվ նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 
կապ ված են ա ռա ջին ճյու ղում ե րկ վո րյակ 
եղ բայր նե րի գերբ նա կան–ջ րային ծնն դյան 
մո տի վի և վի շա պա մար տի ա ռաս պե լույ թի 
հետ: Այս հա մա կար գային մո տիվ նե րի հետ 
են կապ ված նաև հիմ նա կա նում մի այն այս 
խմ բի պա տում նե րի ա ռա ջին ճյու ղում ի րաց
վող՝ ա ռա ջին հե րո սի ջրում հզո րաց ման ու 
ռազ մի պա րա գա նե րի ձեռք բեր ման, եղ բայր
նե րի ը նդ հար ման ու մե նա մար տի, վի պա կան 
սի րո ու մշա կու թային գոր ծու նե ու թյան մո
տիվ նե րը: Այս խմ բի պա տում նե րում ե րկ րորդ 
ճյուղն ո ւր վագ ծային բնույթ ու նի, այս տեղ 
ներ հա տուկ է Մհե րի դա վա ճա նու թյան մո տի
վը, ո րը մյուս խմ բե րում ը նդ գծ ված չէ: Եր րորդ 
ճյու ղում բա վա կան ծա վա լուն են խորհր դա
տու հե րո սու հու հետ կապ ված մո տիվ նե րի 
խում բը, բա ցի այդ հե րո սի զի նա վա ռու թյան, 
ջրում հզո րաց ման, վի պա կան սի րո, հե րո սի 
հայ րե նի քից հե ռաց ման մո տիվ նե րը: Մո կաց 
պա տում նե րում չոր րորդ ճյու ղը հա մե մա տա
բար ըն դար ձակ է, և հիմ նա կա նում մի այն 
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այս տեղ են հան դի պում կրտ սեր հե րո սի ան
սո վոր ծնն դյան, ման կա կան չա րու թյուն նե րի, 
հոր և որ դու կռ վի և ա նեծ քի, զր պար տու թյան 
և տնից վտար ման, պա տա հա կան կռիվ նե րի 
մո տիվ նե րը:

Սաս նո պա տում նե րի հիմ նա կան տար բե
րա կիչ մո տիվ նե րը կապ ված են կենտ րո նա
կան հե րոս նե րին՝ Դա վի թին ու Մեծ Մհե րին 
վե րագր վող նոր մշա կու թային–շի նա րա րա
կան գոր ծա ռույթ նե րի հետ:

Ս տաց ված ար դյունք նե րի յու րաց ման ու 
գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման հա մար կա րե լի 
է հանձ նա րա րել «Սաս նա ծռե րի» ա ռան ձին 
մո տիվ նե րի այլ ժո ղո վուրդ նե րի է պոս նե րի 
հա մա պա տաս խան տեքս տա կա ռու ցո ղա կան 
մի ա վոր նե րի հա մե մա տա կան քն նու թյա նը 
նվիր ված ռե ֆե րատ ներ: 

hayk.hambardzumyan@ysu.am
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«SASNA TSRER» («DAREDEVILS OF SASUN»): THE NEW  
RESEARCH METHODS AND CHALLENGES

H. HAMBARDZUMYAN

In soviet period the Armenian epic «Sasna Tsrer» was mostly studied by historical–typological 
and genetic–social methods, but in last decades we can see structural–semiotic researches too. 
The semiotic analysis of our researchers are using in the typological study of variants of the epic 
(A. Sahakyan), in consideration of motivic structure (H. Hambard zum yan) and comparative myth
ological researches. 

The first application of the structural method is connected with a comparison of the Armenian 
epic heroes with other Indo–European heroes according functional theory by Georges Dumezil 
(S. Petrosyan, St. Ahyan, S. Harutyunyan, A. Petrosyan etc.). Then, have a more space relatively 
mythological studies, where “Sasna tsrer” is compared with the main Indo–European myth about 
the thunder–god (S. Harutyunyan, A. Petrosyan, etc.). The semotic method is also used to review 
the functioning of certain ideological, ritualistic–mythological layer of epic, and for the new cul
turological, philosophical readings (L. Abrahmyan, A. Voskanyan).

“САСНА ЦРЕР” (САСУНСКИЕ УДАЛЬЦЫ): НОВЫЕ МЕТОДЫ  
И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

А. АМБАРЦУМЯН

Не смотря на то что в армянской эпосоведение доминируют историко–типологические и 
генетико–социологические исследования, имеет место и структурно–семиотический подход. 
Использования структурно–семиотического анализа нашими исследователями проявляется 
в типологическом изучении вариантов эпоса (А. Саакян), в рассмотрении мотивной 
структуры (А. Амбарцумян) и сравнительно–мифологических исследованиях. В первую 
очередь применения структурного метода связен с сопоставлением героев армянского 
эпоса с другими индо–европейскими героями согласно трехфункциональной теории Жоржа 
Дюмезиля (С. Петросян, Ст. Ахян и др.). 

Затем большое место занимают сравнительно мифологические исследования, где «Сасна 
Црер» сопоставляется с основным индо–европейским мифом о боге грозы (С. Арутюнян, А. 
Пет росян и др.). Семиотический метод применяется также для рассмотрения функ цио ни
рования определенных идеологических, художественных, ритуально– мифологических плас
тов эпоса, для новых культурологических, философских прочтении(Л. Абрамян, А. Восканян).
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Ա ԼԻ ՆԱ Ա ԴԱ ՄՅԱՆ 

ԱՆ ՁԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ  
ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱԴ ՐՅԱԼ ՆԵ ՐԸ 

20–րդ դա րի վեր ջին տաս նա մյա կում և 
21–րդ դա րի ա ռա ջին տաս նա մյա կում Հա յաս
տա նում ըն թա ցող խոր բա րե փո խում նե րը՝ 
կապ ված դե պի շու կա յա կան տն տե սու թյուն և 
ժո ղովր դա վա րու թյուն հա սա րա կու թյան դժ
վար ա ռա ջըն թա ցի հետ, լր ջո րեն ազ դե ցին 
ա ճող սերն դի դաս տի ա րա կու թյան և զար
գաց ման տե սու թյան և պրակ տի կայի վրա: 
Մի կող մից` ժո ղովր դա վա րա կան վե րաձ ևա
վո րում նե րը ե րե խային ի րա վունք են ըն ձե
ռում իր զար գաց ման ու ղին ը նտ րե լու, մյուս 
կող մից` տն տե սա կան բա րե փո խում նե րը 
հան գեց րին ի նք նաի րաց ման հնա րա վո րու
թյուն նե րի սո ցի ա լա կան, նյու թա կան ան հա
վա սա րու թյան: Ակ նա ռու դար ձավ ե րե խային 
օգ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ նրան կյան քում 
իր տե ղը ո րո շե լու, ի ՞նչ դառ նա լու, ի նչ պի սի՞ն 
լի նե լու, ի նչ պե՞ս ապ րե լու հար ցե րի պա տաս
խա նը տա լու հար ցում, այ սինքն՝ կոնկ րետ 
պատ մա կան պայ ման նե րում ան ձի զար գաց
ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը 
դար ձավ սո ցի ա լա կան ման կա վար ժու թյան 
ա ռար կան: 

Ան վի ճե լի է, որ ան ձի զար գա ցու մը և 
ձևա վո րու մը ան հա տի և հա սա րա կու թյան 
շա հե րից բխող մի աս նա կան գոր ծըն թաց 
է, ո րը նպա տա կաուղղ ված է մարդ կու թյան 
դա րե րով ստեղ ծած մշա կու թային ար ժեք նե
րի, հոգ ևոր ժա ռան գու թյան, գի տե լիք նե րի և 
փոր ձի զար գաց մա նը, հարս տաց մանն ու փո
խանց մա նը հա ջորդ սե րունդ նե րին: 

Այս գոր ծըն թա ցի ա պա հո վու մը պայ մա
նա վոր ված է բո լոր սո ցի ա լա կան ի նս տի
տուտ նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյամբ և դրա 
ռազ մա վա րու թյան մշակ մամբ։

Դպ րո ցի՝ որ պես սո ցի ա լա կան ի նս տի
տու տի, կար ևոր գոր ծա ռույ թը դպ րո ցա կա
նի ան ձի զար գաց ման ա պա հո վումն է՝ ազ
գային մշա կու թային ար ժեք նե րի յու րա ցու մից 
մինչև հա մա մարդ կային և հա մաշ խար հային 
մշա կույթ: Հան րակր թու թյան գլ խա վոր նպա

տա կը սո վո րող նե րի հա մա կող մա նի ու ներ
դաշ նակ զար գա ցումն է, պատ շաճ վար քի ու 
վար վե լա կեր պի ձևա վո րու մը։

«Կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում հս տակ 
ձևա կերպ ված է ազ գային կր թու թյան բնա
գա վա ռում տար վող պե տա կան քա ղա քա կա
նու թյու նը. «1. ՀՀ–ը հռ չա կում և ե րաշ խա վո
րում է կր թու թյան բնա գա վա ռի ա ռա ջան ցիկ 
զար գա ցու մը՝ որ պես պե տու թյան ամ րապնդ
ման կար ևո րա գույն գոր ծոն։

2. Կր թու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան հենքն ազ գային դպ
րոցն է, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը մաս նա
գի տա կան պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն 
ու նե ցող և հա մա կող մա նի ո րեն զար գա ցած, 
հայ րե նա սի րու թյան, պե տու թյան և մար դա
սի րու թյան ո գով դաս տի ա րակ ված ան ձի 
ձևա վո րումն է» [1]: 

Ազ գային դպ րո ցում ան ձի զար գաց ման 
հիմ նախն դիրն ար տա ցոլ ված է «Կր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ կր թու թյան բո վան դա կու
թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րում.

«Հոդ ված 11. Կր թու թյան բո վան դա կու թյու
նը հա սա րա կու թյան հոգ ևոր, տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան ա ռա ջըն թա ցի հիմ նա կան 
գոր ծոն նե րից մեկն է և նպա տա կաուղղ ված է 
ե րի տա սարդ սերն դի դաս տի ա րակ մա նը, .... 
նրանց ի նք նո րոշ ման ու ի նք նադրս ևոր ման 
հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղծ
մա նը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
կա յաց մա նը և զար գաց մա նը, ի րա վա կան 
պե տու թյան ստեղծ մանն ու կա տա րե լա գործ
մա նը։

Կր թու թյան բո վան դա կու թյունն ա պա հո
վում է ՝

1) սո վո րող նե րի աշ խար հա ճա նա չո ղու
թյան ձևա վո րու մը գի տու թյան և կր թու թյան 
ծրագ րե րի ժա մա նա կա կից մա կար դա կին 
հա մա պա տաս խան,

2) սո վո րող նե րի կող մից ազ գային և հա
մա մարդ կային մշա կու թային ար ժեք նե րի յու
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րա ցու մը,
3) հա սա րա կու թյան կա տա րե լա գոր ծու

մը և ազ գի զար գաց ման նոր մա կար դակն 
ա պա հո վող ժա մա նա կա կից ան հա տի ու քա
ղա քա ցու ձևա վո րու մը,

4) հա սա րա կու թյան մտա վոր նե րու ժի և 
աշ խա տու ժի վե րար տադ րու թյունն ու զար
գա ցու մը» [1]:

Դպ րո ցի պա տաս խա նատ վու թյունն ան ձի 
և հե տա գա սե րունդ նե րի ա ռաջ են թադ րում 
է դպ րո ցա կա նի զար գա ցումն ու պատ րաս
տու մը, նրա մուտ քը հան րու թյուն՝ որ պես նրա 
հա վա սար ի րա վունք ներ ու նե ցող և լի ար ժեք 
ան դամ։ Դա պա հան ջում է դպ րո ցա կա նի հա
ղոր դակ ցում հա մա մարդ կային բա րո յամ շա
կու թային և հոգ ևոր ար ժե քային հա մա կար
գին, հան րու թյան կող մից ըն դուն ված վար քի 
և մտա ծո ղու թյան ձևե րի որ դեգ րում։ Ա վե լի 
կոնկ րետ դա ար տա հայտ վում է ման կա վար
ժա կան հետ ևյալ խն դիր նե րի մեջ՝

· դպ րո ցա կան նե րի մեջ դրա կան ար
ժե քային հա մա կար գի ձևա վո րում,

· դպ րո ցա կա նի դաս տի ա րա կու թյուն 
բարձր մշա կույ թով, ո րը ե րկ րի զար գաց ման 
հա ջո ղու թյան կար ևոր ե րաշ խիք նե րից է,

· դպ րո ցա կան նե րի մեջ ա նընդ հատ, 
մշ տա պես սո վո րե լու դաս տի ա րա կու թյուն, 
ո րը հա մա պա տաս խա նում է ար դի պա
հանջ նե րին և հա մակ ցում է դպ րո ցա կան նե
րին հիմ նա րար գի տե լիք ներ տալն ու նրանց 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան պատ րաս տու մը 
որ պես նրանց զար գաց ման գլ խա վոր պայ
ման։ 

Այս խն դիր նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ 
դպ րո ցի գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը նրա շր
ջա նա վար տին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և ժո
ղովր դա վա րաց ման ար դի պայ ման նե րում 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու ան ձի սո
ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը, ստեղ ծե լու 
այն պի սի սո ցի ալ–ման կա վար ժա կան պայ
ման ներ, ո րոնց առ կա յու թյամբ կա պա հով վի 
նրա հա մա կող մա նի զար գա ցու մը, ի հար
կե, հաշ վի առ նե լով գի տե լիք նե րը, կամքն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը։ Միև նույն ժա
մա նակ այդ խն դիր նե րի լու ծու մը նշա նա կում 
է դպ րո ցա կան նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման հա

տուկ ձևի ստեղ ծում, ո րը են թադ րում է ան ձի 
մի շարք սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան հատ
կա նիշ նե րի դաս տի ա րա կում։ 

Ազ գային դպ րո ցի հայե ցա կար գում ըն
կած է հա մա կար գային մո տե ցու մը, ո րի հա
մա ձայն՝ այն ա մե նը, ի նչ դա սա վանդ վում է 
դպ րո ցում, են թարկ վում է ան ձի ձևա վոր ման 
և զար գաց ման, այ սինքն՝ ա պա գային կողմ
նո րոշ վա ծու թյան խնդ րին։ 

Ան ձի դաս տի ա րա կու թյու նը, ու սու ցու
մը, զար գա ցու մը փո խա դար ձա բար կապ
ված գոր ծըն թաց ներ են, ո րոնց վրա է ա պես 
կա րող է ազ դել ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյու նը: Զար գա ցումն ու դաս տի ա րա
կու թյու նը ի րենց մի աս նու թյամբ կազ մում են 
մար դու ձևա վոր ման է ու թյու նը: Ի րենց մի աս
նու թյամբ դաս տի ա րա կու թյու նը, ու սու ցու մը և 
զար գա ցու մը կազ մում են ան ձի օն թո գե նե զի 
է ու թյու նը և ան հա տի նպա տա կաս լաց սո
ցի ա լա կա նաց ման ար դյուն քը: Զար գա ցու մը 
մար դու օր գա նիզ մում կա տար վող քա նա կա
կան և ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներն են: 
Զար գաց ման ար դյուն քը մար դու կա յա ցումն 
է որ պես կեն սա բա նա կան տե սակ և սո ցի ա
լա կան է ակ:

 Զար գաց ման աղ բյուրն ու ներ քին բո վան
դա կու թյու նը հնի և նո րի հա կա սու թյուն նե րի 
առ կա յու թյունն է: Ան ձի ֆի զի կա կան և հո գե
կան զար գա ցու մը են թարկ վում է ը նդ հա նուր 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի: Խո սե լով ան ձի զար
գաց ման մա սին՝ մենք նկա տի ու նենք մար դու 
մեջ կա տար վող կեն սա բա նա կան, հո գե կան 
և սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում լուծ վում են ան ձի զար գաց ման 
աղ բյուր ներ հան դի սա ցող մի շարք հա կա սու
թյուն ներ, ո րոնք առ կա են.

·  ե րե խա նե րի պա հանջ մունք նե րի և 
դրանց բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե
րի,

·  ե րե խայի հնա րա վո րու թյուն նե րի և 
հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րի,

·  ե րե խայի ա ռա ջադ րած նպա տակ նե
րի և դրանց հաս նե լու պայ ման նե րի միջև: 

Այդ հա կա սու թյուն նե րը դրս ևոր վում են 
տար բեր կերպ, մար դու զար գաց ման տար
բեր տա րի քային փու լե րում:

Լ. Ս. Վի գոտս կին ա ռանձ նաց րել է ե րե
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խա նե րի զար գաց ման եր կու մա կար դակ.
· «հ րա տապ զար գաց ման մա կար

դակ»–ն ար տա ցո լում է ե րե խայի հո գե բա նա
կան գոր ծա ռույթ նե րի առ կա ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ո րոնք ձևա վոր վել են այ սօր վա 
դրու թյամբ,

· «մեր ձա վոր զար գաց ման գո տի», 
ո րն ար տա ցո լում է ե րե խայի նվա ճում նե րի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծա հա սակ նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյան պայ ման նե րում [2, 73]: 

Այդ գոր ծըն թա ցի վրա ազ դում են շր ջա կա 
մի ջա վայ րը, և ա մե նից ա ռաջ՝ սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը, ո րին 
ման կուց ներգ րավ վում է ե րե խան:

 Մար դու սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար է ա
կան նշա նա կու թյուն ու նի դաս տի ա րա կու
թյու նը:

 Դաս տի ա րա կու թյու նը ան ձի ձևա վոր ման 
նպա տա կաուղղ ված և կազ մա կերպ ված գոր
ծըն թաց է:

Քն նու թյան առ նե լով «դաս տի ա րա կու
թյուն» հաս կա ցու թյան տար բեր մեկ նա բա
նում նե րը՝ կա րե լի է ո րո շել այն ը նդ հա նուր 
հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք ա ռանձ նաց նում է ու
սում նա սի րող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը.

·  սա նի վրա ներ գոր ծու թյուն նե րի 
նպա տա կաս լա ցու թյու նը,

·  այդ ներ գոր ծու թյուն նե րի սո ցի ա լա
կան ո ւղղ վա ծու թյու նը,

·  պայ ման նե րի ստեղ ծու մը ե րե խայի 
կող մից հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի նոր
մե րի յու րաց ման հա մար,

·  մար դու կող մից սո ցի ա լա կան դե րե
րի հա մա լի րի յու րա ցու մը:

 Դաս տի ա րա կու թյու նը կա րե լի է դի տել 
որ պես սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի 
ման կա վար ժա կան բա ղադ րա տարր, ո րը են
թադ րում է մար դու զար գաց ման հա մար պայ
ման նե րի ստեղծ ման նպա տա կաս լաց գոր ծո
ղու թյուն ներ: Այդ պայ ման նե րի ստեղ ծումն 
ի րա կա նաց վում է ո ւս ման, հա ղոր դակց ման, 
խա ղի, պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան մեջ սո ցի
ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տար բեր ձևե
րում ե րե խայի ներգ րավ ման մի ջո ցով:

 Դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը չի 
ը նդ գր կում ան ձի վրա բո լոր հնա րա վոր ազ
դե ցու թյուն նե րը, ո ւր մեն նաև կա րող է սոսկ 

նպաս տել ե րե խայի սո ցի ա լա կա նաց մա նը:
 Դաս տի ա րա կու թյու նը քն նու թյան է առ

նում իր օբյեկ տը մի ա ժա մա նակ որ պես իր 
սուբյեկ տի: Դա նշա նա կում է, որ սո վո րող
նե րի վրա նպա տա կաս լաց ազ դե ցու թյու նը 
են թադ րում է նրանց ակ տիվ դիր քո րո շում: 
Դաս տի ա րա կու թյու նը հան դես է գա լիս որ
պես հա սա րա կու թյան մեջ հիմ նա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման մի ջոց. այն 
պետք է նպաս տի մար դու ի նք նի րաց մա նը, 
նրա կող մից հա սա րա կու թյան սեր մա նած 
գա ղա փա րի նվաճ մա նը: Ե թե զար գա ցու մը 
նպա տա կամղ ված է այն հատ կա նիշ նե րին, 
ո րոնք հա տուկ են ան հա տին, ա պա դաս
տի ա րա կու թյու նը ել նում է հա սա րա կա կան 
բա րո յա կա նու թյան հատ կա նիշ նե րից, ո րոնք 
յու րաց նում է ան հա տը: Այն ա սես շր ջա նա
կում է զար գա ցու մը, ան հա տի հատ կա նիշ նե
րին տա լիս է սո ցի ա լա կան ո ւղղ վա ծու թյուն, 
են թադ րում ոչ մի այն ան ձի ձևա վո րում, այլև 
պայ ման նե րի ստեղ ծում ան հա տա կա նու թյան 
զար գաց ման հա մար: Զար գա ցումն ու դաս
տի ա րա կու թյունն ի րենց մի աս նու թյամբ կազ
մում են ան ձի օն թո գե նե զի է ու թյու նը [3]:

 Մար դու դաս տի ա րա կու թյան գլ խա վոր 
խն դիր նե րից մե կը նրա սո ցի ա լա կան ի նք նո
րո շումն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է եր կու կար
ևո րա գույն պայ մա նի ի րա կա նաց մամբ:

Դ րան ցից ա ռա ջինն ի րա կան սո ցի ա լա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ե րի տա սարդ
նե րի ներգ րավ վա ծու թյան ա պա հո վումն է, 
այ սինքն՝ նրանց մեջ գոր ծու նե ու թյան նկատ
մամբ ան ձնային վի ճա կի ա ռա ջա ցումն է, ո րը 
պա րու նա կում է օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ բա
ղադ րա մա սեր: Օբյեկ տիվ բա ղադ րա մա սը 
հենց ան ձի գոր ծու նե ու թյունն է, սուբյեկ տի վը` 
ան ձի վե րա բեր մունքն այդ գոր ծու նե ու թյա
նը: Ը նդ ո րում` դրա նում է դրս ևոր վում ե րե
խա նե րի սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն. մի կող մից` դրանք 
հա մար ժեք են մե ծա հա սակ նե րի սո ցի ա լա
կան հա րա բե րու թյուն նե րին, մյուս կող մից` 
կրում են ա ռա ջան ցիկ բնույթ: Ե րե խա նե րը, 
ներգ րավ վե լով ի րա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի մեջ, կողմ նո րոշ վում են այդ հա րա բե րու
թյուն նե րի մա սին ի րենց ի դե ա լա կան պատ
կե րաց մա նը: 
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Երկ րորդ պայ մա նը ե րե խա նե րի ի նք
նաի րա ցումն է սո ցի ա լա կան փոխ գոր ծակ
ցու թյան գոր ծըն թա ցում: Այդ պայ մա նը են
թադ րում է ե րե խային շր ջա պա տող նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում ի րեն ա վե լի լրիվ բա
ցա հայ տե լու հնա րա վո րու թյան տրա մադ րում, 
ե րբ կար ևոր են նպա տա կի գի տակ ցու մը և 
գոր ծու նե ու թյան նշա նա կու թյուն նե րը ի նք
նա զար գաց ման հա մար, յու րա քան չյուր ե րե
խայի կող մից իր «Ես»–ի գի տակց վա ծու թյան 
հաշ վա ռու մը, հս տակ ու պարզ հե ռան կար նե
րի (մեր ձա վոր և հե ռա վոր) առ կա յու թյուն այն 
գոր ծու նե ու թյան մեջ, ո րում ե րե խան ներգ
րավ վում է: 

Այս պի սով՝ կր թու թյու նը, սո ցի ա լա կա նա
ցու մը, դաս տի ա րա կու թյունն ու զար գա ցու մը 
նե րազ դում են ան ձի վրա նույն` հա սա րա
կու թյան մեջ ամ բող ջա կան ի նք նաի րաց ման 
նպա տա կով: Ը նդ ո րում՝ զար գա ցումն ո ւղղ
ված է ան հա տին, ի սկ դաս տի ա րա կու թյու նը, 
դրա նից զատ, ո ւղղ ված է նրան, ի նչ նա չու նի, 
ին չը տր ված է հա սա րա կա կան բա րո յա կա
նու թյան մեջ, մարդ կանց բա րո յա կան նոր մե
րում և ո րակ նե րում: Զար գա ցու մը, սո ցի ա լա
կա նա ցու մը և դաս տի ա րա կու թյու նը կազ մում 
են ան ձի ձևա վոր ման է ու թյու նը:

 Հե տա զո տե լով ան ձի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցը՝ գիտ նա կան նե րը բա ցա հայ տել են 
մի շարք կար ևոր կախ վա ծու թյուն ներ, ո րոնք 
ար տա հայ տում են օ րի նա չափ զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցի և նրա ար դյունք նե րի ու նրա 
վրա ազ դող պատ ճառ նե րի միջև առ կա կա
պե րը [4]:

20–րդ դա րի 2–րդ կե սին ա րևմ տյան ման
կա վար ժա կան գի տու թյան մեջ լայն տա
րա ծում գտավ ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
տե սու թյու նը, ո րը հե տա զո տող նե րի ու շադ
րու թյու նը շեշ տադ րում էր մար դու և հա սա
րա կու թյան փո խա դարձ գոր ծու նե ու թյան 
խնդ րի ու սում նա սիր մա նը, սո ցի ա լա կան ին
տե րաց ման, ե րի տա սար դու թյան կող մից ժո
ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի ըն դուն ման 
գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար ման կա տա րե լա
գործ մա նը, ե րի տա սար դու թյան մեջ գոր ծու
նե ու թյան սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ նե րի 
ձևա վոր մա նը: 

Հս տա կեց նե լով ան ձի զար գաց ման ռազ

մա վա րու թյու նը` մենք կար ծում ե նք, որ ան ձի 
զար գաց ման ու ձևա վոր ման ու ղին պետք է 
ըն թա նա տե ղե կատ վու թյան և լու սա վո րու
թյան, գի տակ ցու թյան զար գաց ման, քն նա
դա տե լու ու նա կու թյան և հա կա սու թյուն նե րի 
հաղ թա հար ման փոր ձի, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ակ տի վու թյան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան 
և քա ղա քա ցի ա կան բնա գա վառ նե րում ո րո
շում նե րի ըն դուն ման ի նք նու րույ նու թյան ու
նա կու թյան տի րա պետ ման մի ջո ցով։

 Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում է մի այն ապ
րում մար դը և այդ մի ջա վայ րում հաս տա տում 
իր «ես»–ը:

 Մի ջա վայ րը դաս տի ա րա կու թյան մի
ջա վայրն է, ա ռար կա յա կան–տա րա ծա կան 
մի ջա վայրն է, սո ցի ալ–վար քագ ծային մի
ջա վայ րը, ի րա դար ձային մի ջա վայ րը և տե
ղե կու թային մի ջա վայ րը. նրանց մի ա գու մա րը 
գոր ծում է ե րե խայի բնա կան մի ջա վայ րի ֆո
նի վրա: 

Ե թե մի ջա վայ րը աշ խար հի և կյան քի 
պատ կերն է ստեղ ծում` շր ջա պա տե լով ե րե
խային զար գաց ման «նյու թով», ա վե լի շուտ 
սո ցի ա լա կան զար գաց ման նա խադ րյալ է, 
ա պա գոր ծու նե ու թյու նը ան ձի զար գաց ման 
մար մինն է, զար գաց ման գոր ծըն թա ցի է ու
թյու նը, նրա նյու թա կա նաց ված ու ղին: Քայ լե
լով քայ լել են սո վո րում, դժ վա րու թյուն նե րին 
դի մա կայե լով` քա ջու թյուն ձեռք բե րում: Զար
գա ցու մը` միշտ բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, 
քա ղա քա կան, հի գի ե նիկ, աշ խա տան քային, 
մտա վոր, հո գե կան, նո րա գո յա ցու թյուն ներ 
են ան ձնային մշա կույ թում, ո րոնք ծնունդ են 
ա ռել գոր ծու նե ու թյան, ան հա տի նպա տա
կաուղղ ված ակ տի վու թյան ըն թաց քում` ո ւղղ
ված որ ևէ օբյեկ տի։ 

«Անձ – մի ջա վայր» կա պի բո լոր ու ղի նե րի 
ամ բող ջու թյու նը վե րա բե րում է սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի և ան ձի գոր ծու նե ու
թյան բո վան դա կու թյա նը։ Այդ տե սան կյու նից 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը օգ նում է յու
րա քան չյուր դպ րո ցա կա նի բա ցե լու աշ խար հի 
և մարդ կանց հետ իր հա ղոր դակց ման ու ղի նե
րը։ Ե րե խայի կող մից սո ցի ա լա կան ո րո շա կի 
դե րի ի րա կա նա ցու մը, մի կող մից` պայ մա նա
վոր ված է նախ նա կան ան ձնային նե րու ժով, 
ո րը բո լո րի մոտ տար բեր է, մյուս կող մից՝ ար
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տա քին մի ջա վայ րի (ըն տա նե կան, կր թա կան, 
մշա կու թային) յու րօ րի նա կու թյամբ։ Միև նույն 
ժա մա նակ չպետք է ան տե սել մի ջա վայ րի և 
ի նքն իր հետ ե րե խայի մար դու փոխ գոր ծո ղու
թյու նը (ռեֆ լեք սային, ի նք նա ճա նա չում)։ 

Այս պի սով՝ ա ռան ձին հո գե բա նա կան և 
ման կա վար ժա կան տե սու թյուն նե րի վերլու ծու
թյու նը ցույց տվեց, որ ան ձի զար գաց ման մեջ 
կար ևոր դե րը պատ կա նում է դպ րո ցին, ո րը 

«մեծ» հա սա րա կու թյան մի յու րա հա տուկ մո
դել է, և ո րի շնոր հիվ ձեռք է բեր վում սո ցի ա լա
կա նաց ման փոր ձը, այ սինքն՝ ձևա վոր վում են 
գի տե լիք ներ, ու նա կու թյուն ներ, հմ տու թյուն
ներ, ար ժեք ներ, հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են կյանք մտ նե լու, այն տեղ նպա
տակ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար և սո ցի ա
լա կան այն մի ջա վայ րին, ո րում մե ծա նում է 
դպ րո ցա կա նը։

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քը՝ ըն դուն ված 2008 թ. փետր վա րի 8–ին:
2. Выгодский Л. С., Педагогическая психология/ под ред. В. В. Давыдова, М., АЦТ Астрель 

Хранитель, 2008, 671 стр.
3. Мардахаев Л. В., Социальная педагогика: Учебник, М., Гардарики, 2005, 269 с.
4. Мардахаев Л. В., Психосоциальные основы реабилитации ребенка: Учеб.пособие, М., Изд–во 

МГСУ «Союз», 2001, 32 с.

СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

А. АДАМЯН 

В статье рассматривается социально–педагогические предпосылки развития и 
формирования личности. Подтверждена, что важную роль в развитии человека принадлежит 
школе, которое является уникальной моделью общества, и благодаря чему человек 
приобретает социальный опыт

SOCIAL–PEDAGOGICAL PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT AND  
FORMATION OF PERSONALITY

A. ADAMYAN 

The article discusses the social–pedagogical preconditions of development and formation of 
personality. 

It asserts that an important role in human development belongs to the school, which is a 
unique model of society, so a person acquires a social experience.
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ԱՐ ՄԵ ՆՈՒ ՀԻ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ՝ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ  
ՄԻ ՋԱ ՎԱՅՐ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐ ԾԵ ԼՈՒ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵԿՑ ՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈ ԴԵԼ 
Ե րե խայի մուտ քը դպ րոց բե կում նային 

պահ է նրա կյան քում: Այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծը պա հան ջում է ան ձի հար մար վո ղա
կա նու թյան բարձր կա րո ղու թյուն, քա նի որ 
կապ ված է սո վո րո ղի մտա վոր, զգա յա կան 
և ֆի զի կա կան ա վե լի շատ, բազ մաբ նույթ 
ծան րա բեռն վա ծու թյան հետ: Այդ է պատ ճա
ռը, որ կրտ սեր դպ րո ցում ման կա վար ժա կան 
ուղեկց ման հիմ նա հար ցը ար դի ա կան է ժա
մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար գի հա մար: 
Ա կն հայտ է, որ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
կր թա կան մի ջա վայր ար դյու նա վետ մուտ
քի կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է հա մա պա տաս խան ման կա վար ժա կան 
ուղեկց ման մո դե լի մշա կում, ո րը ման կա վար
ժու թյան տե սու թյան և պրակ տի կայի ար դի ա
կան հիմ նախն դիր նե րից մեկն է: 

Ն. Վ. Գրուզն ևան կար ծում է, որ դպրո
ցի կր թա կան մի ջա վայրն ամ բող ջա կան 
հա մա կար գա սի ներ գիկ կազ մա կերպ չա
կան մի ջա վայր է, ո ւր կր թա կան մի ջա վայ րը 
հան դի սա նում է «ամ բող ջա կան, հա մա կար
գա սի ներ գիկ մի ջա վայ րի փոխ ներ գոր ծու
թյուն՝ կր թա կան գոր ծըն թա ցի, սո ցի ալ–մ շա
կու թային, սո ցի ալ–բ նա կան, շր ջա պա տի 
հետ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում բա
ցա հայ տե լու մար դու ան հա տա կա նու թյու նը» 
[1, 34]:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
«ար դյու նա վետ մուտք կր թա կան մի ջա
վայր» հաս կա ցու թյան տար բեր մո տե ցում նե
րի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն տվեց 
կոնկ րե տաց նե լու տվյալ հայե ցա կար գի ըն
կա լու մը: Ֆի զի ո լո գի ա կան տե սան կյու նից 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հար մա րա վետ, ար
դյու նա վետ մուտ քը կր թա կան մի ջա վայր՝ 
ե րե խայի օր գա նիզ մի ներ դաշ նակ, ճկուն 
հար մար վո ղա կա նու թյունն է սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց նե րի նոր պայ ման նե րին և նրա 

ան ձի ճա նա չու մը կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
մյուս մաս նա կից նե րի կող մից [2, 4]:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է «ման կա
վար ժա կան ու ղեկ ցում» հաս կա ցու թյու նը, 
ո րը մենք դի տար կում ե նք որ պես ա շա
կեր տի և ու սուց չի միջև ման կա վար ժա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ ո ւղղ ված ե րե խայի 
ի նք նա գոր ծու նե ու թյան զար գաց մա նը, ու
սում նա ռու թյան ըն թաց քում կր թա կան պա
հանջ մունք նե րի բա վա րար մա նը, ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րու ժի ի րաց մա նը, ե րե խայի՝ 
կր թա կան մի ջա վայր մուտք գոր ծե լու ըն թաց
քում ա ռա ջա ցած խն դիր նե րի, խո չըն դոտ նե
րի հաղ թա հար ման [3]: 

Ու սում նա սի րե լով կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի կր թա կան մի ջա վայր ար դյու նա վետ 
մուտք գոր ծե լու ման կա վար ժա կան ու ղեկց
ման խն դի րը՝ մենք հան գե ցինք այն եզ րա
կա ցու թյան, որ ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար
դյու նա վե տու թյունն ու ո րա կը ա պա հո վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել ման կա վար
ժա կան ու ղեկց ման նո րո վի մո դել: 

Մո դելն ի րե նից ներ կա յաց նում է ո րո շա կի 
չա փո րոշ չային հա մա կարգ, ո րը կապ ված է 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի մո դե լա վոր
ման, հե տա զո տու թյան տե սա մե թո դա բա նա
կան մո տե ցում նե րի հս տա կեց ման հետ: 

Որ պես չա փա նիշ ներ՝ օգ տա գործ վել է հա
մա կար գային, ան հա տա կան, գոր ծառ նա
կան, տար բե րակ ված մո տե ցում նե րը:

 Հա մա կար գային մո տե ցում: Մեր հե տա
զո տու թյու նում հա մա կար գային մո տե ցու մը 
ի րե նից են թադ րում է.

1) օբյեկ տի ու սում նա սի րու թյուն. ներ քին 
և ար տա քին հա մա կար գային հատ կու թյուն
նե րի և կա պե րի տե սան կյու նից, մո դե լը կազ
մող տար րե րի, բա ղադ րիչ նե րի հա մա կար գի 
ձևա վոր ման փաս տե րի, կա պե րի բա ցա հայ
տում, ո րի ար դյուն քում մշակ վում է ման կա
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վար ժա կան ու ղեկց ման հե տա զո տու թյան մո
դե լի կա ռուց ված քը:

2) հա մա կար գային մո տեց ման կի րա
ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դպ րո
ցի կր թա կան մի ջա վայ րը դի տար կե լու այդ 
գոր ծըն թա ցի հա մա կար գային տար րե րի 
տա րան ջատ մամբ և բա ցա հայտ մամբ՝ դի
տար կե լով ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի միջև 
կա պե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա կար գի 
գոր ծա ռույթ նե րը: 

3) մեր կող մից մշա կած կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայ րի 
ման կա վար ժա կան ու ղեկց ման ար դյու նա վետ 
մո դե լը են թադ րում է տվյալ հա մա կար գի մի 
շարք է ա կան հատ կա նիշ նե րի՝ նպա տա կի 
վե րար տադ րում, կա ռուց ված քային տար րե
րի, ո ւղ ղոր դող գոր ծըն թա ցային բա ղադ րիչ
նե րի և նրա ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն: 

Ան հա տա կան մո տե ցում: Ման կա վար ժա
կան ու ղեկց ման մո դե լում ան հա տա կան մո
տե ցու մը են թադ րում է օգ նու թյուն, ա ջակ ցու
թյուն ե րե խային՝ նրա ան հա տա կա նու թյան 
ըն կալ ման, իր ու նա կու թյուն նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման և ար տա հայտ
ման, ի նք նա գի տակ ցու թյան հաս տատ ման, 
ի նք նո րոշ ման ի րա կա նաց ման հար ցում:

 Գոր ծառ նա կան մո տե ցում: Գոր ծառ նա
կան մո տեց մամբ պայ մա նա վոր ված ման կա
վար ժա կան ու ղեկ ցու մը պետք է դի տար կել 
որ պես բարդ գոր ծու նե ու թյուն, հա մա կարգ՝ 
հետ ևյալ կա ռուց ված քով. նպա տակ–մի
ջոց–գոր ծո ղու թյուն–ար դյունք: Այս տե սան
կյու նից վեր լուծ վում է ու սուց չի և ա շա կեր տի 
գոր ծու նե ու թյու նը, ա ռանձ նաց վում է գոր ծու
նե ու թյան տե սակ ներ: Կր թա կան հաս տա տու
թյան ման կա վար ժա կան ու ղեկ ցու մը պետք 
է կազ մա կերպ ված լի նի այն պես, որ ե րե
խայի մուտ քը կր թա կան մի ջա վայր ըն թա նա 
ա ռանց ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րի և բե
րի կր թա կան հա ջող վերջ նար դյունք նե րի:

 Տար բե րակ ված մո տե ցում: Ման կա վար
ժա կան ու ղեկց ման ըն թաց քում սո վո րո ղի 
նկատ մամբ տար բե րակ ված մո տե ցումն ի րա
գործ վում է ու սում նա կան ա ռա ջադ րանք նե րի 
խե լա միտ տար բե րակ մամբ, սո վո րո ղին իր 
կա րո ղու թյուն նե րի, ու նա կու թյուն նե րի հա մա
պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե րի հանձ նա

րար մամբ:
Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի կր թա կան մի

ջա վայր ար դյու նա վետ մուտք գոր ծե լու ման
կա վար ժա կան ու ղեկց ման մո դե լում այս 
մո տե ցում նե րի հա մա կարգ ված օգ տա գործ
ման հիմ նա կան նպա տա կը ա շա կեր տի գոր
ծու նե ու թյան բարձր ար դյու նա վե տու թյան, 
ո րա կի ա պա հո վումն է՝ ու սուց չի հիմ նա վոր
ված, ա ջակ ցող, խորհր դատ վա կան գոր ծու
նե ու թյուն հա մադր մամբ, ո րը նպաս տում 
է սո վո րող նե րի ցածր ա ռա ջա դի մու թյան 
հաղ թա հար մա նը և հա ջո ղու թյան հաս նե լու 
ճա նա պար հին խո չըն դոտ նե րի կան խար գել
մա նը:

 Մո դե լի մշակ ման ըն թաց քում նկա տի 
են ա ռն վել դե դուկ տիվ և յու րա հա տուկ սկզ
բունք ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տվել 
կր թա կան մի ջա վայր մուտք գոր ծե լիս հա
մադ րե լու տե սա կան մո տե ցում ներն ու դպ րո
ցում փաս տա ցի գոր ծող տվյալ գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման պրակ տիկ ըն թաց քը: Այդ 
սկզ բունք ներն են. 

1.  տա րի քային և ան հա տա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման սկզ բունք,

2. ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան կա
ռա վար ման սկզ բունք,

3. ե րե խայի ան ձի նկատ մամբ հար
գան քի սկզ բունք,

4. կր թա կան մի ջա վար մուտք գոր ծե լիս 
սո վո րո ղի հար մար վող և զար գաց նող բնա վո
րու թյան սկզ բունք,

5. ա շա կեր տի զգաց մուն քային վի ճա կի 
կար ևոր ման սկզ բունք,

6.  հո գե բա նա կան հար մա րու թյան սկզ
բունք,

7. վս տա հու թյան, բաց և խոր շփ ման 
սկզ բունք:

 Հիմն վե լով այն պի սի հաս կա ցու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյան վրա, ի նչ պի սին ե ն՝ «կր թա կան 
մի ջա վայր», «հա ջո ղու թյուն», «մուտք», «ման
կա վար ժա կան ու ղեկ ցում», ներ կա յաց րել ե նք 
կա ռու ցո ղա կան մո դե լի բա ղադ րիչ ներ. նպա
տա կային, բո վան դա կային, գոր ծըն թա
ցային, չա փա նի շա–ախ տո րո շող, մա կար
դա կային և ար դյուն քային: 

Ն պա տա կային բա ղադ րիչ: Մեր կար
ծի քով կր թա կան մի ջա վայր կրտ սեր դպ



94

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

րո ցա կա նի հա ջող մուտք գոր ծե լու հա մար 
ման կա վար ժա կան ու ղեկց ման նպա տա կը 
ար դյու նա վետ պայ ման նե րի ստեղ ծումն է: 

Կար ծում ե նք, որ այդ ու ղե նի շային նպա
տա կին հաս նե ու հա մար ան հրա ժեշտ է լու ծել 
հետ ևյալ խն դիր նե րը.

·  յու րա քան չյուր կրտ սեր դպ րո ցա կա
նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, հո գե վի ճա կի 
բա ցա հայ տում՝ նպա տակ ու նե նա լով ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում ժա մա նա կին ար դյու նա
վետ և կան խար գե լող խն դիր նե րի լու ծում: 

· Կր թա կան մի ջա վայր մուտք գոր ծե
լիս ման կա վար ժա կան ու ղեկց ման մո դե լը 
պետք է կի րա ռել բո լոր ա ռա ջին դա սա րան
ցի նե րի հա մար:

·  Հա տուկ ման կա վար ժա կան և սո ցի
ալ–հո գե բա նա կան պայ ման նե րի ստեղ ծում, 
ո րոնք թույլ կտան սահ մա նա փակ կա րո ղու
թյուն նե րով ե րե խա նե րի հետ տար վող աշ
խա տանք նե րում ի րա կա նաց նել զար գաց նող, 
ո ւղ ղիչ–ձ ևա վո րող, վե րա կանգ նո ղա կան աշ
խա տանք ներ:

 Բո վան դա կային բա ղադ րի չը ման կա վար
ժա կան ու ղեկց ման մո դե լի հայե ցա կար գային 
հիմքն է, քա նի որ բա ցա հայտ վում են հիմ նա
կան գա ղա փար նե րը, հիմք հան դի սա ցող սկզ
բունք նե րը: Բո վան դա կային բա ղադ րի չը բաղ
կա ցած է չորս մա սե րից՝

· փնտ րող–ախ տո րո շիչ բլոկ: Այս 
բլո կի հիմ նա կան նպա տակն է ախ տո րո շել 
ման կա վար ժա կան ու ղեկց ման ան հրա ժեշ
տու թյուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի խմ բե րը 
և բա ցա հայ տել զգաց մուն քային, մտա վոր և 
ան կա յուն գոր ծու նե ու թյուն դրս ևո րե լու պատ
ճառ նե րը: Նման բազ մա զան, բազ մաբ նույթ 
ախ տո րո շիչ փա թե թը թույլ կտա պար զա
բա նե լու ա շա կեր տի ա ռա ջա դի մու թյան հետ 
կապ ված խն դիր նե րը, թե րաց ման պատ ճառ
նե րը և պլա նա վո րել սո վո րո ղի հե տա գա ու
սում նա ռու թյու նը: 

·  Ան հա տա կան–գ նա հա տող բլոկ: 
Ման կա վար ժա կան ու ղեկ ցու մը նպաս տում է 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի կր թա կան մի ջա
վայր հա ջող մուտք գոր ծե լու գոր ծըն թա ցին: 
Այս ո ւղղ վա ծու թյունն օբյեկ տիվ հիմ քեր ու նի. 
զար գաց ման տար բեր մա կար դակ նե րում գե
նե տի կա կան նա խադ րյալ նե րը յու րա քան չյուր 

ե րե խայի օժ տել է ներ հա տուկ հնա րա վո րու
թյուն նե րով, ո րոնք բա վա կան են վեր ջի նիս 
դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր հա ջող մուտք 
գոր ծե լու հա մար: Ե թե մի այն ստեղծ վեն հա
մա պա տաս խան պայ ման ներ, և ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում կի րառ վեն զար գաց ման 
հա մար փոխլ րաց նող մե խա նիզմ ներ, ա պա 
հար մա րու մը կր թա կան մի ջա վայ րին կլի նի 
հար մա րա վետ: Ման կա վար ժա կան ու ղեկ ցու
մը պահ պա նում է և զար գաց նում է ար դեն 
դրս ևոր ված կա րո ղու թյուն նե րը, խթա նում 
դեռևս չբա ցա հայտ ված ու ժե րը, նույ նիսկ բա
ցա հայ տում է թաքն ված կա րո ղու թյուն նե րը, 
օգ նում է ե րե խա նե րին խն դիր նե րի ո րոշ ման, 
լուծ ման հար ցում, ե րե խային բե րում է կր թա
կան մի ջա վայր հա ջող մուտք գոր ծե լու ան
հրա ժեշտ մա կար դա կի: 

1. Զ գաց մուն քային–հա ղոր դակ ցա
կան բլոկ: 

Տ վյալ բլո կի հիմ նա կան խն դիր ներն ե ն՝ 
· Յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հա մար 

վս տա հու թյան և կա րեկ ցան քի հո գե բա նա
կան մթ նո լոր տի ստեղ ծում:

·  Ա շա կեր տի և ու սուց չի միջև փո խա
դարձ բա րիդ րա ցի ա կան, փոխվս տա հու թյան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ ման նե րի ստեղ
ծում: 

2. Մո տի վա ցի ոն–դր դա պատ ճա ռային 
բլոկ: Սահ մա նում է ա շա կերտ նե րի հա ջող 
ու սուց ման և հա սա կա կից նե րի հետ փո խազ
դե ցու թյան ձևա վոր ման դր դա պատ ճառ նե
րը: Միև նույն ժա մա նակ թույլ տա լով ի նքդ 
քեզ զգալ «հան գա մանք նե րի ա րա րիչ» դե րը, 
հաղ թա հա րել դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք կա
րող են ա ռա ջա նալ ու սուց ման ըն թաց քում, 
ձևա վոր վում է դրա կան ար դյունք նե րի հաս
նե լու մո տի վա ցի ա–դր դա պատ ճառ: 

3.  Գոր ծու նե ու թյան բա ղադ րիչ: Ներ
կա յաց նում է ու սուց չի գոր ծու նե ու թյու նը՝ ո ւղղ
ված ար դյու նա վետ պայ ման նե րի ստեղծ մա
նը և կազ մա կերպ չա կան ձևե րի, մե թոդ նե րի, 
հնարք նե րի կի րառ մա նը: Կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի կր թա կան մի ջա վայր հա ջող հար
մար վե լու հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
ստեղ ծու մը նպաս տում է հե տա գա ու սում նա
ռու թյա նը:

Կար ծում ե նք, որ կրտ սեր դպ րո ցի ա շա
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կերտ նե րի կր թա կան մի ջա վայր հա ջող 
մուտք գոր ծե լու հա մար պետք է ար դյու նա
վետ կի րառ վեն հետ ևյալ մե թոդ նե րը՝ դժ վա
րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար թրեյ
նին գային դա սըն թաց ներ, դե րային խա ղեր 
զգաց մուն քային խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց
քում, ե րկ խո սու թյուն ներ ա շա կերտ–ա շա
կերտ, ա շա կերտ–ու սու ցիչ հա մա գոր ծակ ցու
թյան ըն թաց քում, խմ բա կային քն նարկ ման 
ըն թաց քում՝ ու սուց չի վե րահս կո ղու թյամբ 
խա ղային մե թոդ ներ, ո րոնք նե րա ռում են 
մր ցակ ցային տար րեր: Ման կա վար ժա կան 
ու ղեկց մամբ կրտ սեր դպ րո ցի ա շա կեր տի 
կր թա կան մի ջա վայր հա ջող մուտք գոր ծե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ են հետ ևյալ մի ջոց նե րը՝ 
հա ջո ղու թյան ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծում, հա
ղոր դակ ցային և դե րային խա ղեր, հո գե բա
նա տեխ նի կա կան վար ժու թյուն ներ և ա ռողջ 
կեն սա կեր պի պահ պան ման մի ջո ցա ռում ներ:

4. Չա փա նի շա–ախ տո րո շիչ բա ղադ րիչ: 
Ման կա վար ժա կան ու ղեկց մամբ կրտ սեր դպ
րո ցի ա շա կերտ նե րի դպ րո ցա կան կր թա կան 
մի ջա վայր հա ջող մուտք գոր ծե լու ար դյու
նա վե տու թյու նը յու րա քան չյուր բա ղադ րի չի 
շր ջա նակ նե րում գնա հատ վում է՝ հիմն վե
լով հետ ևյալ հա մա կար գային ցու ցա նիշ նե րի 
վրա՝ 

·  օր գա նիզ մի ֆի զի կա կան հար մա
րում,

·  նոր գոր ծու նե ու թյան մի ջոց նե րի և 
հնարք նե րի յու րա ցում,

·  նոր սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կի 
զգաց մուն քային գնա հա տա կան,

·  ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի հան դեպ 
հե տաքրք րու թյուն (մո տի վա ցի ա), 

·  ու սուց չի պա հանջ նե րի կա տա րում: 
4.  Մա կար դա կային–ար դյուն քային 

բա ղադ րիչ: Կրտ սեր դպ րո ցի ա շա կեր տի 
դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայ րի հա ջող ին
տեգր ման ցու ցա նիշ նե րի վրա հիմն վե լով՝ 
ա ռանձ նաց վել են ա շա կեր տի դպ րո ցա կան 
կր թա կան մի ջա վայր ին տեգր վե լու ե րեք մա
կար դակ՝ 

·  Հա ջող (բարձր) մա կար դակ: Ա ռա
ջին դա սա րան ցին դրա կան է վե րա բեր
վում դպ րո ցին, իր պար տա կա նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ բա րե խիղճ վե րա բեր մունք ու նի, 

ի րեն ներ կա յաց վող պա հանջ ներն հա մա
պա տաս խան է ըն կա լում, հեշտ է ըն կա լում 
ու սում նա կան նյու թը, խոր և ամ բող ջա կան 
տի րա պե տում է ծրագ րային նյու թին, ջա նա
սեր է, ու շա դիր լսում է ու սուց չի բո լոր հրա
հանգ ներն ու բա ցատ րու թյուն նե րը, մեծ հե
տաքրք րու թյուն է ցու ցա բե րում ի նք նու րույն 
ու սում նա կան աշ խա տան քին, դա սա րա նում 
ու նի բա րեն պաստ կար գա վի ճակ և բարձր 
ա ռա ջա դի մու թյուն: 

·  Մաս նա կի (մի ջին) մա կար դակ: 
Ա ռա ջին դա սա րան ցին դրա կան է վե րա բեր
վում դպ րո ցին, դպ րոց հա ճա խե լը վեր ջի նիս 
մեջ չի ա ռա ջաց նում բա ցա սա կան հույ զեր, 
ան հանգս տու թյուն: Ու սու ցիչ նե րի օգ նու
թյամբ հաս կա նում է ու սում նա կան նյու թը, 
յու րաց նում է ու սում նա կան ծրագ րե րի հիմ
նա կան բո վան դա կու թյու նը, մե ծա հա սա կի 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը, ցու ցում նե րը կա
տա րում է կենտ րո նա ցած, ու շա դիր, ըն կե րա
ցում է հա մա դա սա րան ցի նե րի հետ: 

·  Ան հա ջող (ցածր): Ա ռա ջին դա սա
րան ցին բա ցա սա կան կամ ան տար բեր է վե
րա բեր վում դպ րո ցին, հա ճա խա կի են ա ռող
ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված բո ղոք նե րը, 
գե րակշ ռում է ճնշ ված տրա մադ րու թյու նը, 
կարգ ու կա նո նի խախ տում ներ են նկատ
վում, դա սե րի հան դեպ հե տաքրք րու թյուն չի 
ցու ցա բե րում, միշտ, լի ար ժեք չի պատ րաստ
վում դա սե րին, նրա նկատ մամբ ու սուց չի մշ
տա կան վե րահս կո ղու թյու նը, հի շե ցում նե րը 
ան հրա ժեշտ, աշ խա տու նա կու թյուն են պահ
պա նում: Հանգս տի հա մար նա խա տես ված 
եր կար ը նդ մի ջում ներ են նկատ վում, հանձ
նա րա րու թյուն նե րը կա տա րում է վե րահս կո
ղու թյան տակ՝ ա ռանց ա ռանձ նա կի ցան կու
թյան, պաս սիվ է, չու նի մտե րիմ ըն կեր ներ: 

Կրտ սեր դպ րո ցի ա շա կեր տի դպ րո ցա
կան կր թա կան մի ջա վայր հա ջող մուտք 
գոր ծե լու հա մար ներ կա յաց ված ման կա վար
ժա կան ու ղեկց ման մո դելն ա ռանձ նա նում է 
ճկու նու թյամբ, բա ցու թյամբ, ա նընդ հա տու
թյամբ, ամ բող ջա կա նու թյամբ: Մշակ ված 
մո դե լի կի րա ռու մը թույլ կտա կա տա րե լա գոր
ծել կրտ սեր դպ րո ցի ա շա կեր տի դպ րո ցա կան 
կր թա կան մի ջա վայր հա ջող մուտք գոր ծե լու 
գոր ծըն թա ցը: 



96

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 ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Груздева Н. В., Методологические подходы к созданию образовательного пространства 

школы // Образовательная среда школы: проблемы и перспективы развития. СПб.: Речь, 
2001, С. 32–35. 

2. Доровских, И. Как сформировать коммуникативные умения у младших школьников / И. 
Доровских // Воспитательная работа в школе: журнал, 2014, №10, С. 66–71.

3. Климакова Ю. В., Психологические условия изменения отношения младших школьников к 
«страху ошибки»: Автореф. дис. ... канд. психол. наук., М., 2000, 24 с.

4. Леонова О., Образовательное про стран ство как педагогическая реаль ность // Alma Mater 
(Вестник высшей школы) 2006, №1, с. 36–41.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УСПЕШНОГО ВХОЖДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ШКОЛЫ 

А. АРУТЮНЯН 

В статье конкретизировано понятие «успешное вхождение в образовательную среду», 
представлена модель педагогического сопровождения успешного вхождения младших 
школьников в образовательную среду школы, определены методологические подходы 
построения модели и ее компоненты. 

MODEL OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF SUCCESSFUL ENTRY OF YOUNGER  
PUPILS INTO A SCHOOL EDUCATION ENVIRONMENT

A. HARUTYUNYAN 

The paper presents a definition of the concept “successful entry into the education environ
ment” and the model of pedagogical support of successful entry of younger schoolchildren into a 
school education environment. The author describes the methodological approaches to construc
tion of the model and its components. 
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ՆԱԻ ՐԱ ՓԱ ՓԱ ԶՅԱՆ

Ե ՂԻ ՇԵ ՉԱ ՐԵՆ ՑԻ «ՏԱ ՂԱ ՐԱՆ» ՇԱՐ ՔԻ  
ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ՄԻ ՋԻՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ 

Չա րեն ցի պոե զի ան բա նաս տեղ ծա կան 
ար վես տի բարձ րա գույն հան րա գու մարն է, 
հայ ժո ղովր դի ստեղ ծա գոր ծա կան ո գու դրս
ևո րում նե րից մե կը: Այն ներ թա փանց ված է 
ժո ղովր դա կան հայ րե նա սի րա կան բարձր 
գա ղա փար նե րով: Ա մեն մի ժո ղո վուրդ աշ
խար հում իր տեղն ու դե րը գտ նում է իր հոգ
ևոր ար ժեք նե րի շնոր հիվ: Այդ ար ժեք նե րը 
ստեղ ծում են ազ գի մեծ զա վակ նե րը: Ժո
ղո վուր դը ա րա րում է իր զա վակ նե րին, ի սկ 
հան ճա րեղ զա վակ նե րը հրա շա լի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րով բարձր են պա հում ի րենց 
ծնող ժո ղովր դի պա տի վը: Հայ ժո ղովր դի 
հա մար այդ պի սի զա վակ է Ե ղի շե Չա րեն
ցը` հա մաշ խար հային մե ծու թյան եր ևույթ, 
20–րդ դա րի ճա կա տը զար դա րող ա նուն, 
ո րի կող քին ֆրան սի ա ցի բա նաս տեղծ Լո ւի 
Ա րա գո նը դնում է Լոր կային, Ա պո լի նե րին: 
Ե. Չա րենցն իր ստեղ ծա գոր ծու թյամբ և իր 
գո յու թյամբ ա պա ցու ցել է, որ հայ ժո ղո վուր
դը բո լոր դա րաշր ջան նե րում էլ ե րկ նում է 
հան ճա րեղ զա վակ: 

Այժմ խո սենք Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր
ծու թյան մա սին: «Տա ղա րան» ժո ղո վա ծուն 
լույս է տե սել 1921 թ.: «Տա ղա րան» շարքն 
ու նի ներ քին բո վան դա կու թյուն. մերժ վե լով 
գո զա լի սի րուց՝ Չա րեն ցը հաս նում է հայ րե
նի քի սի րուն: Դա բարձ րա գույն ու ա նանց, 
ան դա վա ճան ու մի ակ սեր է, ի նչ պես ա մեն 
մի սեր, պա հան ջում է զո հո ղու թյուն, հարկ 
ե ղած դեպ քում՝ ան ձնա զո հու թյուն, ո րին Չա
րեն ցը մշ տա պես պատ րաստ է ե ղել: Ամ բողջ 
տա ղը Հա յաս տա նի ո գե ղեն պատ մու թյան 
գե ղար վես տա կան խտա ցումն է, ո րը, սկս
վե լով «ար ևա համ բա ռից», հաս նում է մինչև 
«եր կա թա գիր գր քե րը»...: Դրան հա ջոր դում 
է Ա րա րա տը՝ որ պես ազ գային բա ցար ձակ 
ար ժեք, ո րը վա ղուց վե րած վել է Հա յաս տա
նի խորհր դան շա նի (2): 

Չա րեն ցի «Տա ղա րա նը» սահ ման ված է 
սի րո, ե րա զի, կա րո տի, դառ նու թյան, բա
ժան ման` հա կա դիր զգաց մունք նե րի ներ

դաշ նա կու թյան, մար դու է ու թյան խո րաց ման 
խնդ րին:

 Կա ռուց ված քով ու ա սե լիք նյու թի բո վան
դա կու թյամբ, բա նաս տեղ ծա կան հյուս ված
քով «Տա ղա րա նը» թող նում է ամ բող ջա կան 
պոե մի տպա վո րու թյուն, ո րի նա խա մուտ քը 
«Ինչ քա՜ն որ հուր կա իմ սր տում, բո լո րը քեզ» 
բա նաս տեղ ծու թյունն է: Ի նձ թվում է՝ այս 
փոք րիկ բա նաս տեղ ծու թյու նը Չա րեն ցի ան
մնա ցորդ, ամ բող ջո վին նվի րումն ու սերն է իր 
ա ռաջ նե կին` Ար փե նի կին, ո րի հայտ նու թյու
նը Չա րեն ցի կյան քում ե րկ նային պարգև էր 
ու գե ղեց կու թյուն: Մեծ էր նրա հո գու կրա կը, 
ո րից կա րող էր ջեր մա նալ մի ո ղջ աշ խարհ, 
բայց պոե տի ի ղձն էր, որ իր հո գու հու րը 
ջեր մաց նի իր հա մար ան սահ ման թանկ ու 
սի րե լի է ա կին` դստ րի կին: Աս տի ճա նա բար 
Չա րեն ցը սի րո զգա ցու մը բա ցա հայ տում է 
իր ըն կալ մամբ: Նա ի րեն տե ղա փո խում է 
միջ նա դա րի մեծ տա ղեր գո ւի` Սա յաթ–Նո
վայի սի րո աշ խար հը, կի սում նրա հետ սի րո 
վայել քը, կա րո տի, թախ ծի պատ ճա ռած ցա
վը, լու սա վոր վում սի րո ա նա ղարտ գե ղեց
կու թյամբ: Չա րեն ցը նույն պես կա րո ղա նում 
է Սա յաթ–Նո վայի պես ցույց տալ կյան քի և 
սի րո հա վեր ժա կան կա պը, սի րո պարգ ևած 
եր ջան կու թյու նը, բա ժան ման թա խի ծը: 

Ա հա «Է լի գա րուն կգա, կբաց վի վար
դը…» չք նաղ բա նաս տեղ ծու թյու նը, ո րն ամ
բող ջո վին հա գե ցած է սի րո հա վեր ժու թյան 
կրկ նու թյամբ և կյան քի ու նայն տրա մադ րու
թյուն նե րով, նո րոգ վող գար նան պատ կե րով, 
ո րը պարգ ևում է վարդ, բլ բու լի ե րգ: Չա րեն
ցը նպա տակ ու նի ստեղ ծել հրա ժեշ տի մի 
փոք րիկ դրա մա, աշ խար հից նե ղա ցած, սի
րուց խռով, մի այ նակ ու չհաս կաց ված, ցա
ված հո գու ե րգ, ո րը բո լո րո վին էլ սգերգ չէ, 
այլ լց ված է կյան քի հա վի տե նա կան բերկ
րան քով, ան գամ, ե թե նրան հրա ժեշտ է տա
լիս սի րած աղ ջի կը` 

Գո զա լը լաց կը լի, կընկ նի ար ցուն քը,
 Գե րեզ մա նիս մար մար քա րին կմ նա: 
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Ե թե Սա յաթ–Նո վան իր «Մէ խոսք ու նիմ 
իլ թի մա զով» տա ղում այն միտքն է ա սում, 
որ այս փուչ աշ խար հում կա և՛ մահ, և՛ սեր, և՛ 
թա խիծ, և՛ տա ռա պա գին ծանր ապ րում ներ, 
այդ տրա մադ րու թյուն նե րով է հա մակ ված 
և Չա րեն ցը իր «Ա մեն տե սակ ե րգ եր գե ցի» 
հրա շա լի տա ղում` 

 Վա՜յ քեզ, Չա րե՛նց, լավ ի մա ցի, 
Ա կանջ ա րա՛ սի րե կա նին, 
Ա մեն բա նից լավ ու ա նուշ
 Սի րե կա նի դաղն է է լի:
«Տա ղա րանն» ամ բող ջու թյամբ ան կեղծ 

խոս տո վա նու թյուն է: Բարձր նկա րագ րի տեր 
քնա րա կան հե րո սը աշ խար հի հան դեպ լց
ված է ան սահ ման սի րով: Որ պես սի րո ա մե
նա բարձր կետ` նա հայ րե նիքն է տես նում: 
«Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նին» սքան չե լի հայ
րե նա սի րա կան բա նաս տեղ ծու թյուն է, ո րը 
«Տա ղա րան» շար քի պսակն է: Այս հայ րե
նա սի րա կան բա նաս տեղ ծու թյու նը Չա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ո գու զարդն է հա մար
վում: «Ես իմ ա նու շը…» Չա րեն ցի հայ րե նա
սի րա կան ա մե նա ջերմ բա նաս տեղ ծու թյունն 
է, ի սկ հայ րե նա սի րու թյունն ա մե նա խոր և 
ա մե նաու ժեղ բա րո յա կան զգաց մունքն է: 
Այս տեղ ու զում եմ մեջ բե րել Ավ. Ի սա հա կյա
նի հետ ևյալ խոս քե րը. «Հայ տա ռե րով, հայ 
բա ռե րով այս պի սի բա նաս տեղ ծու թյուն չի 
գր ված: Սա ե զա կի, ան նա խըն թաց բան է: 
Նույ նիսկ կա րե լի է ա սել, որ եվ րո պա կան ու 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան հայ րե նա
սի րա կան թե մայով գր ված բա նաս տեղ ծու
թյուն նե րի մեջ այդ պի սի ըն դար ձակ խոս քով 
գր ված բան գո նե ես չեմ հի շում»:

 Չա րեն ցը թեև 24 տա րե կան էր, բայց ար
դեն ժա մա նա կի պոե զի այի գլ խա վոր դեմքն 
էր, այս գլուխ գոր ծո ցի հե ղի նա կը, ո րը հե
տա գա յում Վ. Սա րո յա նը պի տի բնո րո շեր 
որ պես մեր ազ գային տե րու նա կան ա ղոթ քը՝ 
«Հայր մեր»–ը, ի սկ Մ. Սա րյա նը հա մա րեր 
«բո լոր մասշ տաբ նե րից դուրս պան նո՝ հասց
ված ժո ղովր դա կան է պո սի աս տի ճա նի» (2):

 Հա յաս տա նի կեր պա րը իր ար տա հայ տու
թյունն է գտել Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քի բո լոր փու լե րում: Տա րի նե րի հետ այդ 
կեր պա րը հարս տա ցել և խո րա ցել է նոր գծե
րով: Հայ րե նի քը Չա րեն ցը ըն կա լում է որ պես 

քնա րա կան ապ րում նե րի նվի րա կան սկիզբ, 
դե պի ո ւր և ձգ տում է նրա հո գին: Հա յաս
տա նի վե հու թյու նը տես նում է նրա հա րատև 
մա քառ ման և ստեղ ծա գոր ծա կան ո գու, նրա 
ան կրկ նե լի բնաշ խար հի գե ղեց կու թյան մեջ: 
Ե րբ կար դում ես այս բա նաս տեղ ծու թյու նը, 
կար ծես թե նո րից ես ծն վում, և ի նչ–որ բան 
ա րթ նա նում է մեջդ՝ ա վե լի խոր ջեր մու թյամբ 
ըն կա լե լու այս բա նաս տեղ ծու թյան ա մեն մի 
տո ղի ի մաս տը: Բա նաս տեղ ծու թյան ա մեն 
մի տո ղից հառ նում է հայ րե նի ե րկ րի կեր
պա րի մի գիծ, և ամ բող ջու թյան մեջ ներ կա
յա նում է Հա յաս տա նը` իր պատ մու թյամբ, իր 
հո ղով, ջրով, շո գով ու բու քով, եր գով ու վեր
քով, սա րով ու քա րով, իր ար ևա համ բա ռով 
և հե զաճ կուն պա րով: Բա նաս տեղ ծը հպար
տու թյամբ է սի րում մա գա ղա թյա մա տյան
նե րի եր կա թա գիր գի րը, հայոց բա նաս
տեղ ծու թյան հան ճար նե րին` Նա րե կա ցուն 
և Քու չա կին: Նա հպարտ է հայոց ան հաս 
փառ քի հա վեր ժա կան կո թո ղի` Ա րա րա տի 
հա մար: Ան ցյա լի սքան չաց ման այդ ո գե շունչ 
սե րը Չա րեն ցը վար պե տո րեն մի ա հյու սել է 
մո խիր նե րից վերս տին հառ նող և հա վեր ժա
ցող հա վա տի հետ: 

Երբ կար դում ես այս բա նաս տեղ ծու թյու
նը, քեզ թվում է, թե այս բա նաս տեղ ծու թյան 
յու րա քան չյուր տող գե ղար վես տա կան մի 
շքեղ պատ կեր է, ի սկ ամ բող ջու թյամբ` մի 
հե քի ա թային բնան կար, ո րի մեջ եր ևում են 
և՛ Բիբ լի ա կան Մա սի սը, և՛ տաս նե րորդ դա
րի հան ճար Նա րե կա ցին, և՛ մեծ տա ղեր գու 
Քու չա կը, և այն ա մե նը, ի նչ հա տուկ է մեր 
հի նա վուրց Նաի րի աշ խար հին: Շատ դի
պուկ է Չա րեն ցը փա ռա բա նել հնա մյա քա
ղաք նե րի հա զա րա մյա քա րը: Հա յաս տա նի 
քա րե րից մթում կո րած խր ճիթ նե րի ան հյու
րըն կալ սև պա տերն են կերտ վել, և աշ խար
հին զար մաց նող Հռիփ սի մեն ու Գառ նին են 
ա րար վել: Ա րյու նոտ են Հա յաս տան աշ խար
հի պատ մու թյան է ջե րը, ար նան ման են բու
րա վետ ծա ղիկ նե րը, ի սկ եր գե րը վեր քե րից 
են հյուս վել, այդ պատ ճա ռով էլ գու սան նե րի 
սա զը ող բան վագ, լա ցա կու մած լար է հի շեց
նում:

 Չա րեն ցը այն մեծ հայ րե նա սերն է, որ 
կա րո ղա նում է ա րժ ևո րել իր հայ րե նի քի 
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մուգ եր կին քը, լեռ նե րի գր կում ծվա րած լու
սե լի ճը: Չա րեն ցը բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 
հնարք ներ է ստեղ ծում, օ րի նակ`  բայի սահ
մա նա կան ե ղա նա կի ներ կա ժա մա նա կով` 
«Սի րում եմ», ո րը գե ղար վես տա կան հնարք 
է: Չա րեն ցը մեզ է ներ կա յաց նում մեր չք նաղ 
հայ րե նի քի գե ղեց կու թյուն նե րը: Ե թե մար դու 
հա մար թանկ է սի րած է ա կը` յա րը, ա պա 
Չա րեն ցի հա մար թանկ է իր Հա յաս տան 
յա րը: Կար դա լով այս բա նաս տեղ ծու թյու նը` 
զգում ես, թե ի նչ պի սի խան դա վա ռու թյամբ 
է ներ կա յաց րել Չա րեն ցը մեր այս փոք րիկ, 
բայց չք նաղ Հա յաս տան աշ խար հը: Չա րեն
ցի հա մար Ա րա րատն այն մե ծու թյունն է, ո րի 
բարձ րու թյան հետ ո չինչ չի կա րող չափ վել:

«Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նին» Չա րեն ցի 
բա նաս տեղ ծու թյան կտակն է, ո րով սե րունդ
նե րին պար տա վո րեց նում է աչ քի լույ սի պես 
պահ պա նել, գուր գու րել եր կիր հայ րե նին, 
նրա լե զուն, նրա սր բու թյու նը…

 Մի խոս քով`  հա վեր ժի ճամ փորդ բա նաս
տեղ ծը բո լոր ժա մա նակ նե րի սե րունդ նե րին 
դաս տի ա րա կում է հայ րե նա սի րու թյան ա մե
նավ սեմ գա ղա փար նե րով: 

Այս պի սով՝ Չա րենցն իր «Տա ղա րա նի» 
յու րա քան չյուր տա ղում մե ծաց նում է իր սի րո 
սահ ման նե րը, գա լիս հաս նում է հայ րե նի քին` 
նրան նվի րե լով իր ան զու գա կան տա ղը` «Ես 
իմ ա նուշ Հա յաս տա նին…», ո րն ի րա վամբ 
բարձր են գնա հա տել մեր գրա կա նու թյան 
բո լոր վար պետ նե րը և սր տանց ցան կա ցել, 
որ ի րեն ցը լի նի: «Տա ղա րա նում» ար տա հայ
տե լով հայ րե նի քի նկատ մամբ ու նե ցած իր 
ան սահ ման սե րը` Չա րենցն, ի րոք, մուտք է 
գոր ծել ի րա կան կյանք, շա րու նա կել բա նաս
տեղ ծի ու շր ջա պա տի հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Նա վեր է կանգ նել ա մեն ին չից`  ցույց տա
լով, որ աշ խար հում կան ա մեն ին չից բարձր 
կանգ նած մե ծու թյուն ներ` հայ րե նիք, Հա յաս
տան աշ խարհ:

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: Ծրագ

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:

 Թեև 7–րդ դա սա րա նի ա ռար կա յա
կան պե տա կան չա փո րո շի չով սահ ման ված 
ծրագ րում շեշ տը դր ված է մի այն եր կու բա
նաս տեղ ծու թյան վրա՝ «Է լի գա րուն կգա...» 
և «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի...», որ քան էլ 
սրանք բա նաս տեղ ծի ըն տիր եր գե րից են, 
այ նո ւա մե նայ նիվ մի այն դրան ցով սահ մա
նա փակ վե լը աղ քա տաց նում է շար քի բո
վան դա կու թյու նը: Սա այն դեպքն է, ե րբ, 
թե կուզև, 7–րդ դա սա րա նում ա շա կերտ նե
րը պետք է ծա նո թա նան շար քին ամ բող
ջու թյամբ: Մի այն այս պես կա րե լի է հա
ղոր դակց վել կյան քի ու սի րո այն հրա վառ 
պաշ տա մուն քին, որ բուռն տա րեր քով բխում 
է բա նաս տեղ ծի ներշն չան քից և գե ղե ցիկ 
ապ րե լու, գե ղե ցիկ սի րե լու իս կա կան դպ
րոց կա րող է լի նել պա տա նի ըն թեր ցո ղի հա
մար: Չա րեն ցյան շար քը պա տա նուն կա րող 
է ներշն չել, որ սե րը, ի բրև զգաց մուն քային 
ար ժեք, վե րա բե րում է մարդ կային բարձ րա
գույն ա ռա քե լու թյուն նե րի ո լոր տին: Չա րեն
ցի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը ան հնար է 
ներ կա յաց նել ա ռանց ան դրա դառ նա լու մեր 
մե ծե րի տո ղե րին, թե ի նչ պես են գնա հա տել 
նրանք տա ղան դա վոր բա նաս տեղ ծին, օ րի
նակ՝ Վի լյամ Սա րո յանն ա սում է. «Չա րեն
ցը, Չա րեն ցը... «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի 
ար ևա համ բառն եմ սի րում»: Զայն մինչև այ
սօր կն կա տեմ մեր ե րկ րին, մեր հո ղին, մեր 
պատ մու թյա նը նվիր ված ա մե նեն գե ղե ցիկ 
եր գը, գո վա բա նա կան ա ղոթ քը, «Հայր մե
րին» նման վող ա ղոթք մը»:

Ս տորև ներ կա յաց վում է «Տա ղա րան» 
շար քից «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի…» բա
նաս տեղ ծու թյան օր վա դա սապ լա նի նմուշ 
(3, 13):

 Դա սա րան՝ 7–րդ
 Թե մա՝ Չա րեն ցի «Ես իմ ա նուշ Հա յաս

տա նի...» բա նաս տեղ ծու թյու նը:
Ն պա տակ՝
 Սո վո րող.
· կ կար դա և կվե րար տադ րի բա նաս

տեղ ծու թյու նը, կար տա սա նի ան գիր,
·  բա նաս տեղ ծա կան տո ղերն ու մտքե
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րը կկա պի ի րա կա նու թյան ա մե նա տար բեր 
եր ևույթ նե րի հետ,

· կգտ նի բա նաս տեղ ծու թյան պատ
կե րա վոր ար տա հայ տու թյուն նե րը և դրանք 
կփո խա րի նի հո մա նիշ նե րով,

· կքն նի ու կվեր լու ծի սե փա կան վե
րա բեր մուն քը հայ րե նի քի նկատ մամբ: 

Ու սում նա կան նյու թեր
 Չա րեն ցի դի ման կար, 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, 

3–րո պե ա նոց շա րադ րանք, քա ռա բա ժան, 
կար ծիք նե րի շտե մա րան:

 Դա սի ըն թաց քը 
Խ թա նում

Ա շա կերտ նե րին ա ռա ջարկ վում է գրել 
ի րենց հա մար ա ռա վել կար ևոր և սի րե լի ե րեք 
բա նի ա նուն (մարդ, եր ևույթ, իր, ո րակ և այլն) 
և ներ կա յաց նել: Գրան ցել գրա տախ տա կին՝ 
մի ա ժա մա նակ խմ բա վո րե լով: Կար դում են 
ե րե խա նե րը գրա ծը, թե ի նչն է ի րենց հա մար 
ա վե լի թանկ և նվի րա կան այս աշ խար հում, 
ա պա ցույց տա լիս, թե ի նչ պի սին էր 24–ա մյա 
հայ բա նաս տեղ ծի սերն առ հայ րե նիք: 

Ի մաս տի ըն կա լում
Հանձ նա րար վում է կար դալ «Ես իմ ա նուշ 

Հա յաս տա նի...» բա նաս տեղ ծու թյու նը, ա պա 
կազ մել զույ գեր և մի ա սին փոր ձել բա նաս
տեղ ծու թյան յու րա քան չյուր տու նը նմա նեց
նել որ ևէ եր ևույ թի, ա ռար կայի և տալ դրա 
խորհր դան շա կան (սիմ վո լիկ) պատ կե րը: 

Գ րա տախ տա կին գծել հետ ևյալ ա ղյու սա կը.

1–ին տուն

 Պատ կե րա վոր ար
տա հայ տու թյուննե րը 
փո խա րի նել հո մա
նիշ նե րով

2–րդ տուն

 Պատ կե րա վոր ար
տա հայ տու թյուննե րը 
փո խա րի նել հո մա
նիշ նե րով

3–րդ տուն

 Պատ կե րա վոր ար
տա հայ տու թյուննե րը 
փո խա րի նել հո մա
նիշ նե րով

4–րդ տուն

 Պատ կե րա վոր ար
տա հայ տու թյուննե րը 
փո խա րի նել հո մա
նիշ նե րով

Դա սա րա նը բա ժան վում է խմ բե րի: Խմ բե
րը պետք է լրաց նեն ա ղյու սա կի սյու նակ նե րը: 
Աշ խա տանքն ա վար տե լուն պես յու րա քան
չյուր խմ բից մե կը մո տե նում է գրա տախ տա
կին և լրաց նում հա մա պա տաս խան սյու նա կը: 

Խմ բե րը հեր թա կա նու թյամբ ներ կա յաց նում 
են ի րենց աշ խա տանք նե րը. նախ՝ կար դում 
են բա նաս տեղ ծու թյան հա մա պա տաս խան 
տու նը, ա պա՝ դուրս գրած ար տա հայ տու
թյուն նե րը հո մա նիշ նե րով (10 րո պե):

Կշ ռա դա տում
 Հանձ նա րա րել ան հա տա պես լրաց նել հետ ևյալ քա ռա բա ժան ա ղյու սա կը:

1. Ի ՞նչ զգա ցո ղու թյուն ու նե ցաք բա նաս
տեղ ծու թյունն ըն թեր ցե լիս (տե սո ղա կան, 
լսո ղա կան, հա մի, հո տի):

2. Ի ՞նչ հույ զեր և զգաց մունք ներ ա ռա ջա
ցան:

3. Վ. Սա րո յա նը այս տա ղը հա մե մա տում 
էր «Հայր մեր»–ի հետ, Մ. Սա րյա նը՝ է պո սի 
հետ. դու ին չի՞ հետ կհա մե մա տես:

4. Բա նաս տեղ ծու թյան ո ՞ր տո ղը կդարձ նե
իք նոր վեր նա գիր:

1–2 ա շա կեր տի աշ խա տանք նե րը պետք է 
բարձր ըն թերց վեն (10 րո պե):

 Ծա նո թու թյուն
Գ նա հա տումն ու սուց ման ար դյունք նե րի 

չափ ման գոր ծըն թաց 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 
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պա հանջ նե րի կա տար ման մա կար դա կը (տե՛ս 
Հան րակր թու թյան պե տա կան կր թա կարգ):

 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, 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 (4, 126–134):

Տ նային ա ռա ջադ րանք
 Բա նաս տեղ ծու թյու նը հանձ նա րար վում է 

սո վո րել ան գիր:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Չա րենց, Եր կեր, «Լույս» հրա տա րակ չու թյուն, Եր., 1985:
2. Դա վիթ Գաս պա րյան, Չա րեն ցյան ա սույթ ներ, Բեյ րութ, 1997, էջ 11–12:
3. Նաի րա Տո ղա նյան, Հե ղի նե Խա չատ րյան, Գրա կա նու թյուն–7, Մե թո դա կան ձեռ նարկ, Եր., 

«Զան գակ–97», 2008, 13–15:
4. Հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ նե րի ե ռօ րյա և հն գօ րյա վե րա պատ րաստ ման ու ղե

ցույց, Եր., «Տիգ րան Մեծ», 2007, 126–134:

TEACHING EGHISHE CHARENTS’ SONGBOOK “TAGHARAN”  
IN SECONDARY SCHOOL

N. PAPAZYAN

The «Book of songs» is in its entirety an honest confession. The lyrical protagonist, a person 
of high character, is filled with unbounded love for the world. He sees Fatherland as the vertex 
of love. The poem «Of my sweet Armenia» is a splendid patriotic verse, which is the crown of the 
«Book of songs» collection. This patriotic verse is viewed as Charents’s artistic spirits gem. He 
stands above the rest demonstrating that there are values standing higher than everything else in 
the world:the Fatherland– the Armenian land.

ОБУЧЕНИЕ “ТАГАРАН” ЕГИШЕ ЧАРЕНЦА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Н. ПАПАЗЯН

«Песенник» полностью является чистосердечным признанием. Лирический герой, 
с присущим глубоким характером, наполнен безграничной любовью к миру. Для него 
наивысшая точка любви–это Родина. Стихотворение «Я привкус солнца... « великолепное 
патриотическое произведение, которое является венцом «Песенника». Это патриотическое 
стихотворение считается жемчужиной творческого духа Чаренца. Он, вставший над всем, 
демонстрирует, что такие ценности, как Родина–Земля Армения, стоят превыше всего на 
свете.
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НА РИ НЕ БУ КУ ШЯН 

О СО ОТ НО ШЕ НИИ ПО НЯ ТИЙ «РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ  
ОБ РА ЗО ВА НИ Я» И «КОМ ПЕ ТЕН ЦИ И» В СФЕ РЕ 

ВЫС ШЕ ГО ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО ВА НИ Я

 Си ту а ци я, ког да спе ци а лист с дип ло мом 
име ет ко неч ный об ъем зна ний при от сутст
вии уме ний его ис поль зо вать и по пол нять, 
ста но вит ся сдер жи ва ю щим фак то ром раз
ви тия про из во ди тель ных сил об щест ва.

А. А. Вер биц кий, О. Г. Ла ри о но ва

В кон текс те ев ро пейс ких тен ден ций, 
свя зан ных с не ук лон но на рас та ю щи ми про
цес са ми гар мо ни за ции «ар хи тек ту ры ев ро
пейс кой сис те мы выс ше го об ра зо ва ни я», 
при нят ре зуль тат цент ри ро ван ный или 
ре зуль тат ори ен ти ро ван ный под ход к об
ра зо ва ни ю. В свя зи с чем «ре зуль та ты об
ра зо ва ни я» и «ком пе тен ци и» выс ту па ют 
сис те мо об ра зу ю щи ми ка те го ри я ми в сов ре
мен ных кон цеп ци ях ка чест ва выс ше го об
ра зо ва ни я. 

 Важ ную роль ре зуль тат цент ри ро ван
но го под хо да для сов ре мен ной сис те мы 
выс ше го об ра зо ва ния под чёр ки ва ет П. А. 
Цер ва кис: «Т ре бо ва ние пе ре о ри ен та ции на 
ожи да е мые ре зуль та ты об ра зо ва ния и ор
га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са (е
го це лей, со дер жа ни я, ор га ни за ци он ных 
форм, ме то ди чес ко го и тех но ло ги чес ко го 
соп ро вож де ни я, обу ча ю щей де я тель нос
ти пре по да ва те лей и учеб ной де я тель нос ти 
сту ден тов, спо со бов оце ни ва ния и обес пе
че ния ка чест ва) на ос но ве ре зуль та тов яв ля
ет ся част ью сов ре мен ной об ра зо ва тель ной 
ре фор мы». [2; 22]

Вс лед за П. А. Цер ва ки сом важ ность 
«ре зуль та тов об ра зо ва ни я» и «ком пе тен
ций» об суж да ет Д. ван Дамм: «О ни долж
ны стать «ва лю той» в выс шем об ра зо ва нии 
(сб ли же ние в учеб ных пла нах, пе ре нос кре
ди тов и мо биль ность, обес пе че ние ка чест
ва и акк ре ди та ци я, приз на ние сте пе ней) и 

язы ком об ще ния (ди а ло га) меж ду де я те ля
ми выс шей шко лы и рын ком тру да. [2; 50]

Об суж де ние по ня тий но го со дер жа ния 
«ре зуль та тов об ра зо ва ни я» и «ком пе тен
ций» предс тав ля ет ся на и бо лее ак ту аль ным 
и не об хо ди мым для де я те лей выс шей шко
лы Ар ме нии и дру гих за ин те ре со ван ных 
сто рон, пос коль ку на ша ст ра на, как из вест
но, ак тив но вов ле че на в осу ществ ле нии об
ра зо ва тель ных ре форм, за дан ных Бо лонс
ким про цес сом. 

«Ре зуль та ты об ра зо ва ни я» име ют мно го
у ров не вый и мно го ас пект ный ха рак тер: на 
ву зовс ком уров не они зат ра ги ва ют пре по
да ва ни е, обу че ние и оце ни ва ни е; на на ци
о наль ном уров не они вли я ют на спо со бы 
опи са ния на ци о наль ной ст рук ту ры ква ли
фи ка ций; на меж ду на род ном уров не они 
бу дут спо собст во вать улуч ше нию проз рач
нос ти, мо биль нос ти и приз на ни я» [2; 36]

В Глос са рии тер ми но ло ги чес ко го ап
па ра та, ис поль зу е мо го в ос нов ных до ку
мен тах Бо лонс ко го про цес са, «ре зуль та там 
об ра зо ва ни я» да ёт сяс ле ду ю щее оп ре де ле
ни е: «Ре зуль та ты об ра зо ва ния или обу че
ния (learningoutcomes) – это со во куп нос ти 
ком пе тен ций, вы ра жа ю щих, что имен но 
сту дент бу дет знать, по ни мать или бу дет 
спо со бен де лать по за вер ше нии про цес са 
обу че ни я». [3; 69]

Г.  Род жерс, по мощ ник ис пол ни тель но
го ди рек то ра Про фес си о наль ной служ бы 
Со ве та по акк ре ди та ции в об лас ти ин же не
рии и тех но ло гий, США, в сво ей стат ье «Как 
про ек ти ро вать и оце ни вать ре зуль та ты обу
че ния в выс шем об ра зо ва ни и» пред ла га ет 
сле ду ю щее оп ре де ле ние для «ре зуль та тов 
об ра зо ва ни я»: – «Ре зуль та ты об ра зо ва ния – 
это фор му ли ров ки то го, что, как ожи да ет ся, 
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бу дут знать и в сос то я нии де лать сту ден ты 
по за вер ше нии обу че ни я». [2; 69]

В сво ей стат ье «Ре зуль та ты обу че ния и 
ком пе тен ци и» Д. Во ган, быв ший ди рек тор 
Камб рийс ко го инс ти ту та Ис кусств Ве ли коб
ри та ни и, да ёт сле ду ю щею ха рак те рис ти ку 
«ре зуль та тов об ра зо ва ни я»: 

o  Ре зуль та ты об ра зо ва ния долж ны 
быть прос той фор му ли ров кой ожи да е мых 
дос ти же ний уча ще го ся в про цес се обу че
ни я;

o  О ни оп ре де ля ют, ка ки ми конк рет
ны ми зна ни я ми бу дет об ла дать уча щий ся 
по ито гам про хож де ния кур са, или учас тия 
в об ра зо ва тель ном про ек те;

o  О ни спо собст ву ют при об ре те нию 
эти чес ких и мо раль ных прин ци пов, ус во е
нию оп ре де лен ных об раз цов по ве де ния и 
цен ност ных ори ен та ций (ус та но вок);

o  О ни поз во ля ют скон цент ри ро вать
ся на де монст ра ции дос ти же ний уча ще го ся, 
а не на це лях раз ра бот чи ков кур сов, ко ман
ды пре по да ва те лей или ре пе ти то ров;

o  О ни увя зы ва ют ме то ди ку об ра зо
ва тель но го про цес са с ме то дом оцен ки зна
ний.

В Глос са рий тер ми нов про ек та «Наст
рой ка» (TUNING) вк лю чён тер мин «зап ла ни
ро ван ные ре зуль та ты об ра зо ва ни я» (intend
edlearningoutcomes). «Зап ла ни ро ван ные 
ре зуль та ты об ра зо ва ни я» трак ту ют ся как 
опи са ние то го, что дол жен знать, по ни мать 
и де монст ри ро вать на прак ти ке уча щий ся 
по окон ча нии про цес са обу че ни я. Вы ра ба
ты ва ют ся про фес сорс ко–п ре по да ва тельс
ким сос та вом учеб но го за ве де ни я.[8; 124]

 Там же да ёт ся оп ре де ле ние по ня тию 
«ком пе тен ци я» (competence):«Ком пе тен
ция – ди на мич ное со че та ние ког ни тив ных 
и ме та ког ни тив ных на вы ков, зна ни я, по ни
ма ни я, меж лич ност ных, ин тел лек ту аль ных, 
и прак ти чес ких на вы ков, а так же эти чес ких 
цен нос тей».[8; 118]

С ле ду ет от ме тить, что вы де ля ют ся раз
ные ви ды ком пе тен ций: клю че вы е, уни вер
саль ны е, пред мет но–с пе ци а ли зи ро ван ны е, 
мак ро ком пе тен ци и, ко то ры е, в свою оче

редь, сос то ят из нес коль ких подг рупп ком
пе тен ций. Од на ко, для дан ной стат ьи та кая 
ка те го ри за ция ком пе тен ций не яв ля ет ся 
зна чи мой. 

В кон текс те Ев ро пейс кой рам ки ква ли
фи ка ций (European Qualifications Framework) 
«ком пе тен ци и» опи сы ва ют ся в тер ми нах 
от ветст вен нос ти и ав то но ми и. «Ком пе
тен ци я» – это до ка зан ная спо соб ность при
ме нять зна ни я, на вы ки, лич ност ны е, со ци
аль ные и/и ли ме то ди чес кие уме ния во вре мя 
ра бо ты и учё бы в це лях про фес си о наль но го 
и лич но го раз ви ти я. [7; 11]

 Мар сель Р. дер ван Клинк и Джо Бун 
расс мат ри ва ют по ня тий ное со дер жа ние 
«ком пе тен ци и» в меж куль тур ном кон текс
те. Ав то ры за ме ча ют, что и так слож ная 
за да ча оп ре де ле ния по ня тия «ком пе тен
ци я» ос лож ня ет ся в све те на ци о наль ной 
об ра зо ва тель ной по ли ти ки раз ных ст ран и 
раз лич ных ви дов от но ше ний меж ду об ра
зо ва ни ем и рын ком тру да. В Ве ли коб ри та
ни и, на при мер, «ком пе тен ци я» трак ту ет ся 
как со от ветст вие стан дар там про из во ди
тель нос ти, раз ра бо тан ны ми На ци о наль ной 
рам кой про фес си о наль ных ква ли фи ка ций. 
В США «ком пе тен ци ю» по ни ма ют как со
во куп ность на вы ков, зна ний и лич ност ных 
ха рак те рис тик, то–есть ка чест ва, мо ти вы 
и Я–кон цеп ция лич нос ти, спо собст ву ю щих 
по вы ше нию ка чест ва про из во ди тель нос ти. 
В Гер ма нии пре об ла да ет це лост ное предст
ва ле ние о «ком пе тен ци и»:«Э то не слу чай
ный на бор на вы ков и зна ний. Ком пе тен ции 
– комп лекс ные прог рамм мы дейст вий, ко
то рые да ют лю дям воз мож ность осу ществ
лять ком пе тент ную про фес си о наль ную де я
тель ность».

В сво ей пре зен та ции «Ре зуль та ты об ра
зо ва ни яи ком пе тен ци и: Как они свя за ны?» 
(«Learning Outcomes and Competences – 
How are they Related?»), предс тав лен ной в 
2011 го ду на се ми на ре бо лонс ких экс пер тов 
по ре фор мам в сфе ре выс ше го об ра зо ва
ни я, док тор Дек лан Кен не ди из ир ландс
ко го на ци о наль но го уни вер си те та Корк 
дал сле ду ю щею ре ко мен да ци ю: «В свя зи 
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с от сутст ви ем еди но го по ни ма ния «ком пе
тен ций», при ме няй те тер мин «ре зуль та ты 
об ра зо ва ни я» с цел ью опи са ния то го, что 
ожи да ет ся бу дет знать, по ни мать и уметь 
де лать сту дент по за вер ше нию мо ду ля или 
об ра зо ва тель ной прог рам мы». 

«Ре зуль та ты об ра зо ва ни я»и «ком пе тен
ци и» трак ту ют ся Х. Гон са ле сом – Про рек
тор Уни вер си те та Де ус то – сле ду ю щим об
ра зом: [2; 82] 

Ре зуль та ты об ра зо ва ни я:
–  выс ту па ют средст вом вы ра же ния 

уров ня ком пе тен ци и;
–  яв ля ют ся фор му ли ров кой то го, что, 

как ожи да ет ся, сту дент бу дет знать, по ни
мать и быть в сос то я нии про де монст ри ро
вать пос ле за вер ше ния об ра зо ва ния на со
от ветст ву ю щем его уров не;

–  мо гут от но сить ся к от дель ной кур
со вой еди ни це или к пе ри о ду обу че ни я; 

–  о ни оп ре де ля ют не об хо ди мые ус ло
вия для при суж де ния кре ди тов;

–  фор му ли ру ют ся про фес сорс ко–

п ре по да ва тельс ким сос та вом.
 Ком пе тен ци и:
– п редс тав ля ют со бой ди на ми чес кую 

ком би на цию зна ни я, по ни ма ни я, уме ний и 
на вы ков, ус та но вок, мо ти ва ци и, цен нос тей;

–  их раз ви тие яв ля ет ся цел ью об ра
зо ва тель ных прог рамм;

–  фор ми ру ют ся в раз лич ных кур со
вых еди ни цах и оце ни ва ют ся на раз ных ста
ди ях;

– п ри об ре та ют ся сту ден та ми. 
 Важ но под черк нуть, что «ре зуль та ты 

об ра зо ва ни я» про из вод ны от мис сии конк
рет но го уни вер си те та и его ст ра те ги чес ких 
це лей.

И так, глав ная раз ни ца меж ду по ня ти я
ми «ре зуль та ты об ра зо ва ни я» и «ком пе тен
ци и» зак лю ча ет ся в том, что они на хо дят ся 
на двух кон цах од ной пал ки. Ес ли предс та
вить пал ку учеб ным про цес сом, то мож но 
сос та вить сле ду ю щее схе ма ти чес кое изоб
ра же ни е:

Результаты 
образования Компетенции

Учебный процесс

Формулируются 
преподавателем.

Формируются 
обучающимся.

В пла не со дер жа ния «ре зуль та ты об ра зо
ва ни я» и «ком пе тен ци и»в за и мо за ви си мы. На 
при мер, для сту ден тов–маг сит ран тов пер во го 
кур са по спе ци аль нос ти «Уст ный пе ре вод
чик кон фе рен ций» (Máster Universitario en 
Interpretación de Conferencias) мад ридс ко го 
уни вер си те та Пон ти фи ка Ко мил лас (Univer
sidad Pontificia Comillas de Madrid) ка фед рой 
«Пись мен но го и уст но го пе ре во да» сп ро ек
ти ро ва ны пред мет но–с пе ци а ли зи ро ван ные 
ком пе тен ции в рам ках пред ме та «Тех ни ка 
уст но го пос ле до ва тель но го пе ре во да». Сре

ди ком пе тен ций, вк лю чен ных в Ру ко водст во 
по пре по да ва нию вы ше у по мя ну то го пред ме
та, вы де ле на сле ду ю щая ком пе тен ция – «От
лич ное вла де ние уст ной ком му ни ка ци ей на 
язы ка А (род ной язык)». Вс лед пе ре чис ле ны 
ре зуль та ты об ра зо ва ния – опи са ние дан ной 
ком пе тен ци и: 

–  У ме ние мор фо ло ги чес ки, син так си
чес ки и се ман ти чес ки пра виль но вы ра жать 
свои мыс ли;

–  У ме ние вы ра жать свои мыс ли ст рук
ту ри ро ван ном, по нят ным и убе ди тель ным 
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об ра зом, вне за ви си мос ти от их слож нос ти;
–  У ме ние обес пе чи вать связ ность и 

сог ла со ван ность дис кур са;
–  У ме ние с уве рен ност ью и лег кост ью 

вс ту пать в кон такт с груп пой лю дей; 
–  У ме ние соз да вать и сле до вать сво е

му лич но му сти лю об ще ния в уст ной ком му
ни ка ции с по мощ ью ин то на ци он ных и ар ти
ку ля ци он ных средств. [6; 2]

 Ре зуль та ты об ра зо ва ни я, как бы, по ша
го во «чер тят путь», ве ду ще му к фор ми ро
ва нию конк рет ной ком пе тен ци и, то–есть, 
они пе ре чис ля ют те ша ги, ко то рые дол жен 
про де лать сту дент для дос ти же ния ко неч ной 
це ли – фор ми ро ва ние ком пе тен ци и. Бо лее 
то го, сту ден ты долж ны знать, ка кие ком пе
тен ции они бу дут при об ре тать, что их ожи да
ет. Это по вы ша ет до ве ри е.

В зак лю че ни и, сле ду ет до ба вить нес коль

ко слов о ро ли сту ден тов в но вой мо де ли 
выс ше го об ра зо ва ния – Об ра зо ва ни е, ори ен
ти ро ван ное на ре зуль та ты (В. Спэ ди). 

 Ког да речь идёт о ком пе тен ци ях, а точ нее 
об их фор ми ро ва ни и, сле ду ет расс мат ри вать 
сту ден тов как ин ди ви ду у мов, на хо дя щих ся, 
так же, как и пре по да ва те ли, в про цес се со
зи да ни я. Сту ден ты – это дейст ву ю щие ли ца. 
Они на хо дит ся в дейст ви и, ко то рое не яв ля
ет ся толь ко дейст ви ем по восп ри я тию (Пе
да го ги чес кая прак ти ка за час тую нес во бод на 
от этой мо де ли уче ни ка как прос то го восп
ри ни ма ю ще го). Сту ден ты долж ны выс ту
пать со–конст рук то ра ми пре дос тав ля е мых в 
хо де обу че ния зна ний и уме ний. Они долж ны 
быть в сос то я нии ов ла де вать и ак ти ви зи ро
вать свои зна ния как изо ли ро ван ные и ра
зоб щен ные поз на ва тель ные со во куп нос ти.
[2; 229]
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«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ» ԵՎ «ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ» 
ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Ն. ԲՈՒԿՈՒՇՅԱՆ

Սույն հոդվածում քննարկվում է «կրթական վերջնարդյունքներ» և «կոմպետենցիա» 
եզրույթների հասկացութային բովանդակությունը բոլոնյան գործընթացի շրջանակում՝ 
նախատեսված կրթական բարեփոխումների համատեքստում: Անդրադարձը այս թեմային 
արդիական է այնքանով, որ ներկայումս ՀՀ մի շարք բուհեր արդեն սկսել են կամ 
պետք է դեռ սկսեն իրենց հիմնական կրթական ծրագրերի և առարկայական ծրագրերի 
բովանդակային և մեթոդական վերանայումը կամ նախագծումը: Այս վերանայմանը ենթակա 
ծրագրերի նորույթը կապված է համապատասխան «կրթական վերջնարդյունքների» և 
«կոմպետենցիաների» մշակման և դրանք ուսումնական գործընթաց ինտեգրելու հետ: 

CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF “LEARNING OUTCOMES”  
AND “COMPETENCES” IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION

N. BUKUSHYAN

The article discusses conceptual content of the terms “learning outcomes” and “competence” 
in the context of Bologna educational reforms. The relevance of this topic is conditioned by the 
reality that a number of higher educational institutions of the RA have already begun or are yet to 
begin reviewing or designing the content and methodology of their degree programs and curric
ulums. The novelty of the programs under review is considered the design of relevant “learning 
outcomes” and “competences” as well as their integration into learning process. 
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 ՏԻ ՐՈՒ ՀԻ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ

ԴԱ ՍԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

 Ման կա վար ժու թյու նը (Pedagogy, հուն. 
paidagogos, pais (paidos) երե խա, տղա + 
ago տա նում, դաս տի ա րա կում եմ) հու մա
նի տար գի տու թյուն է, որը վաղ ժա մա նակ
նե րից հա մար վել է փի լի սո փա յու թյան մի 
ճյու ղը։ Դեռևս ան տիկ շր ջա նում Դե մոկ րի
տի, Սոկ րա տե սի, Պլա տո նի և Արիս տո տե
լի փի լի սո փա յա կան աշ խա տու թյուն նե րում 
կար ևոր տեղ է հատ կաց վել մտա վոր, հո
գե կան ու ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան հար ցե րին։ Ման կա վար ժու թյու նը 
զբաղ վում է սե րունդ նե րի կր թու թյան, դաս
տի ա րա կու թյան, զար գաց ման հիմ նախն
դիր նե րով (1, 7):

 Ման կա վար ժու թյան կար ևո րա գույն 
հաս կա ցու թյուն նե րից մե կը ու սու ցումն է: 
Ու սու ցու մը ման կա վար ժա կան կար ևո րա
գույն գոր ծըն թաց է։ Ու սու ցու մը ու սուց չի 
և աշա կերտ նե րի փո խազ դե ցու թյան նպա
տա կաուղղ ված գոր ծըն թացն է, որի ըն թաց
քում իրա կա նաց վում են մար դու կր թու թյու
նը, դաս տի ա րա կու թյու նը և զար գա ցու մը 
(1, 18)։ Ու սու ցու մը սո վո րո ղի իմա ցու թյան 
ոլոր տի զար գաց ման, նրա ճա նա չո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր ման և գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու գոր ծըն
թաց է, որը կա տար վում է ման կա վար ժի՝ 
ու սուց չի, դաս տի ա րա կի կող մից։ Ու սու ցու
մը` որ պես ման կա վար ժա կան գոր ծըն թաց, 
ու նի եր կու կողմ. ան կա վար ժի՝ սո վո րեց նո
ղի, ու սուց չի գոր ծու նե ու թյուն, որը կոչ վում 
է դա սա վան դում, և աշա կեր տի՝ սո վո րո ղի 
գոր ծու նե ու թյուն, որը կոչ վում է ու սում նա
ռու թյուն:

 Դա սը ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի 
բջիջն է։ Ման կա վար ժու թյան նշա նա կա լի 
մա սը խտա նում է դա սի մեջ։ Այն սո վո րող
նե րի կր թու թյան, զար գաց ման և դաս տի
ա րա կու թյան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
պար բե րա բար կի րառ վող գոր ծըն թաց է, 
որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ու սու

ցիչ նե րի հաս տա տուն կազ մի և սո վո րող
նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման ձև։ 
Այդ ձևում ներդր ված են կր թա կան–դաս
տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր բա ղա
դ րիչ նե րը՝ նպա տակ, բո վան դա կու թյուն, 
մի ջոց ներ, մե թոդ ներ, կազ մա կերպ ման և 
ղե կա վար ման գոր ծու նե ու թյուն և դրա նից 
բխող դի դակ տիկ տար րեր։

Յու րա քան չյուր դաս սկս վում է վերջ
նա կան նպա տա կի գի տակ ցու մով և դրա 
ճշգրիտ, կոնկ րետ սահ մա նու մով, այ նու
հետև նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց նե րի 
հաս տատ մամբ և վեր ջա պես նպա տա կին 
հաս նե լու մե թոդ նե րի սահ ման մամբ։ 

Ու սու ցի չը և աշա կեր տը ժա մա նա կա
կից ման կա վար ժու թյան մեջ նպա տա կի 
իրա կա նաց ման սուբյեկտ ներ են, և այդ 
սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյուն նե րի հա
մա ձայ նե ցու մը ման կա վար ժա կան հմ տու
թյան չա փա նիշ նե րից մեկն է։ 

Ար դի ման կա վար ժու թյու նը պա հան
ջում է ու սուց ման նպա տակ նե րի հս տակ 
ձևա կեր պում: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ 
է աշա կերտ նե րին սո վո րեց նել գլ խա վորն 
առանձ նաց նե լը, այ սինքն՝ ու սուց ման նպա
տակ ներն ընտ րե լը։

 Դա սի հա մար ընտր ված նպա տա կի 
և խն դիր նե րի անո րո շու թյու նը միշտ են
թարկ վել են քն նա դա տու թյան: Դրանց 
ձևա կեր պում նե րից հա ճախ հնա րա վոր չի 
լի նում հաս կա նալ, թե ինչ ար դյունք էր ու
զում ստա նալ ու սու ցի չը:

Ն պա տա կի որո շու մը ու սուց չի գոր ծու
նե ու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից 
մեկն է: Նպա տա կը պետք է հա մա պա
տաս խա նի պլա նա վոր ված ար դյուն քին: 
Նպա տա կը այն է, ին չին ձգ տում ենք, ին
չը պետք է իրա կա նաց նել: Նպա տակն այն 
կետն է, որին ու սու ցի չը պետք է հաս նի իր 
գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով, այ սինքն` ն պա
տա կը պա տաս խա նում է ի՞նչ եմ ես ու զում 
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հար ցին: Դա սի նպա տա կը կա րող է լի նել 
կր թա կան, դաս տի ա րակ չա կան և զար
գաց նող։ Նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
ան րա ժեշտ է քայլ առ քայլ իրա գոր ծել 
խնդիր նե րը, որոնք իրեն ցից ներ կա յաց
նում են կարճ, ավե լի փոքր պրոբ լե մա տիկ 
իրա վի ճակ ներ առաջ նային նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար:

 Դա սի նպա տա կը նա խագ ծե լիս ու սու
ցի չը պետք է որո շի ոչ մի այն այն, թե ինչ 
նյութ է յու րաց վե լու, այլ նաև թե ինչ մա
կար դա կով պետք է այդ նյու թը յու րաց վի: 
Նյու թի յու րա ցում նշա նա կում է այն կի րա
ռե լու կա րո ղու թյուն: 

Վ. Պ. Բես պալ կոն տար բե րում է նյու թի 
յու րաց ման հետ ևյալ մա կար դակ նե րը (4, 
76–90). 

·  գի տե լիք–ծա նո թու թյուն [ ճա նա չել, 
տար բե րել]

·  գի տե լիք–պատ ճեն [ հի շո ղու թյամբ 
կամ հաս կա նա լով վե րար տադ րում]

·  գ ի  տ ե  լ ի ք – կ ա  ր ո  ղ ո ւ  թ յ ո ւ ն 
[ գի տե լիք նե րի կի րա ռում նման, այ սինքն՝ 
ծա նոթ իրա վի ճա կում]

·  գ ի  տ ե  լ ի ք – ձ  և ա  փ ո  խ ո ւ  թ յ ո ւ ն 
[ գի տե լիք նե րի կի րա ռում ան ծա նոթ, ոչ սո
վո րա կան իրա վի ճա կում]: 

Ու սու ցի չը, հաշ վի առ նե լով ու սուց ման 
ոո շա կի պայ ման նե րը, ձևա կեր պում է որո
շա կի ու սում նա կան խն դիր ներ: 

Խն դի րը = նպա տակ + պայ ման
 Մի այն այն դեպ քում, երբ աշա կեր տը 

հաս կա նում է խն դի րը և այն ըն դու նում է 
որ պես սե փա կան խն դիր, նրա գոր ծո ղու
թյուն նե րը դառ նում են նպա տա կաուղղ ված 
և նպա տա կադր ված: 

Որ պես զի աշա կեր տը ըն դու նի այդ 
նպա տա կը, նրան պետք է դնել այն պի սի 
իրա վի ճա կի մեջ, որ նա ու նե նա լրա ցու ցիչ 
գի տե լի քի պա հանջ: 

Ա շա կեր տը նաև պետք է հաս կա նա, թե 
կոնկ րետ ինչ գի տե լիք է իրեն հար կա վոր, 
և ինչ նպա տա կով է ին քը կի րա ռե լու այդ 
գի տե լի քը:

 Բայց այս ամե նը կաշ խա տի ար դյու նա
վետ մի այն այն դեպ քում, երբ ու սու ցի չը 
պլա նա վո րել է իր յու րա քան չյուր քայ լը և 

ըստ այդ պլա նի՝ քայլ առ քայլ իրա կա նաց
նում է իր աշ խա տան քը:

 Դա սի գլ խա վոր պա հան ջը դա սի ըն
թաց քում ու սու ցան վող նյու թի յու րա ցումն 
է: Դա սի ըն թաց քում սո վո րեց նե լու կա րո
ղու թյու նը խո սում է ու սուց չի վար պե տու
թյան մա սին (3, 16): 

Ինձ հա մար դա սի նպա տա կի ընտ րու
թյան և այդ նպա տա կին հաս նե լու հետ 
կապ ված խն դիր նե րը առանց քային նշա
նա կու թյուն ու նեն: Իմ ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կա յում մշա կել եմ դա սի նպա
տակ նե րը ձևա կեր պե լու հա մար որո շա կի 
մո տե ցում ներ՝ բե րել  օ րի նակ ներ, կազ մել 
պլան, գրել շա րադ րու թյուն ներ, հա մե մա
տել, կա րո ղա նալ պատ մել, իմա նալ գլ խա
վոր հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցատ րու թյուն
նե րը և այլն։

 Դա սա վան դե լով տար րա կան դա սա
րան նե րում՝ հատ կա պես կար ևո րա գույն 
ու շադ րու թյուն եմ սևե ռում դա սի դաս
տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րին, որոնք 
նպաս տում են գի տե լիք նե րի, ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ դրա կան վե րա
բեր մուն քի ձևա վոր մա նը, մտա հան գում
նե րին, հա յացք նե րի և տե սա կետ նե րի 
ան ձնային որակ նե րի, ինք նագ նա հատ
ման և ինք նու րույ նու թյան ձևա վոր մա նը, 
ցան կա ցած հա սա րա կու թյան մեջ պատ
շաճ վար քագ ծի փոր ձի ձեռք բեր մա նը։ 
Բնա կա նա բար, կար ևո րում եմ նաև դա սի 
զար գաց նո ղա կան նպա տակ նե րը, որոնք 
նպաս տում են առանձ նա հա տուկ և կր
թա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, 
մտային գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա
գործ մա նը, զգա յա կան մի ջա վայ րի, սո վո
րող նե րի բա նա վոր խոս քի, երկ խո սու թյան 
հա ղոր դակց ման մշա կույ թի զար գաց մա նը, 
ինք նա վե րահսկ ման և ինք նագ նա հատ ման 
իրա կա նաց մա նը, իսկ ընդ հան րա կան՝ ան
ձի կա յաց մա նը և զար գաց մա նը։ Կր թա կան 
նպա տակ նե րը նպաս տում են առ կա գի տե
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն
նե րի բա ցա հայտ մա նը՝ աշա կերտ նե րի 
գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյան ճա նա պար հով։
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П РОБ ЛЕ МА ЦЕ ЛИ УРО КА В СОВ РЕ МЕН НОЙ ПЕ ДА ГО ГИ КЕ
Т. ГРИ ГО РЯН 

У рок яв ля ет ся конст рук тив ной клет кой в пе да го ги ке. Лю бой урок на чи на ет ся с осоз на
ния ко неч ной це ли и конк рет ным оп ре де ле ни ем пос лед не го, за тем ус та нов ле ни ем ме то дов 
дос ти же ния це ли и в ко неч ном ито ге за кан чи ва ет ся оп ре де ле ни ем ме то дов дос ти же ния це
ли. Цель уро ка мо жет быть об ра зо ва тель ным, вос пи та тель ным или же раз ви ва ю щим. Для 
дос ти же ния це ли не об хо ди мо шаг за ша гом ре шать за да чи, ко то рые предс тав ля ют со бой 
ко рот ки е, ме нее слож ные проб лем ные си ту а ци и, ре ше ние ко то рых поз во лит дос тичь це ли.

THE PROBLEM OF LESSON OBJECTIVES IN MODERN PEDAGOGY
T. GRIGORYAN

Lesson is a constructive cell in pedagogy. Each lesson begins with an understanding of the 
ultimate goal and the specific definition of the latter then the establishment of methods for achiev
ing and ultimately ends with the definition of the methods to achieve the goal. Purpose can be 
educational or developmental. To achieve the goal you need to solve problems step by step that 
are short and less complex problem situations the solution of which will allow to achieve the goal.
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ԼԻ Ա ՆԱ Օ ՀԱՆՅԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ՎԱՐ ՏԻՆ  
ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ ԱՐ ԴԻ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում տե ղի ու նե
ցող փո փո խու թյուն նե րը նոր պա հանջ ներ են 
ա ռա ջադ րում ման կա վար ժա կան կադ րե րի 
պատ րաստ մանն ու վե րա պատ րաստ մա նը 
հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րին հա մա
պա տաս խան կր թու թյան ո րա կի ա պա հով
ման հա մար: Կր թու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
ո լոր տում գե րա կա նպա տակ ներն են դառ նում 
հա մաշ խար հային կր թա կան հա մա կար գին 
ին տեգ րու մը, ո րա կա պես նոր չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող մաս նա գետ նե րի պատ
րաս տու մը` հիմն ված ժո ղովր դա վա րու թյան, 
մար դա սի րու թյան, սո ցի ալ–մ շա կու թային հար
մար ման, ան ձի ակ տի վու թյան, մաս նա գի տա
կան նպա տա կաուղղ վա ծու թյան գա ղա փար
նե րի ու մո տե ցում նե րի վրա: Ժա մա նա կա կից 
կր թա կան շու կայի պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան մր ցու նակ կադ րե րի պատ րաստ ման 
հրա մա յա կա նը ան հրա ժեշտ է դարձ նում ման
կա վար ժա կան բու հում հիմ նո վին վե րա նայել 
գի տաու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա
կերպ ման, մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման 
ո րա կի գնա հատ ման, կր թա կան ծրագ րե րի 
բո վան դա կու թյան ար դի ա կա նաց ման, կադ
րային ռե սուրս նե րի ա պա հով ման, կր թա կան 
վերջ նար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ու գնա
հատ ման, ին տե րակ տիվ կր թա կան մի ջա վայ
րի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը: 

Ա պա գա ու սուց չի մաս նա գի տա կան պատ
րաս տու թյան գոր ծըն թա ցում պետք է խո րա
պես հաշ վի առ նել ու սա նո ղի կեն սա կան և 
մաս նա գի տա կան պա հանջ մունք նե րը, տե
ղե կատ վա կան, հե ռա հա ղոր դակ ցա կան և 
թվային տեխ նո լո գի ա նե րի հա րա ճուն ներդ
րում նե րի պայ ման նե րում միջմ շա կու թային 
հա ղոր դակց ման և ե րկ խո սու թյան հա մար 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, աշ խա տա շու կայի 
հա րա փո փոխ պայ ման նե րում մր ցու նակ մաս
նա գետ նե րի պատ րաս տու թյան ե րաշ խիք նե
րի ա պա հո վու մը: 

Ա պա գա ու սու ցիչ նե րի ի նք նար դի ա կա նաց

ման, ի նք նո րոշ ման պա հանջ մուն քի ձևա վոր
ման հիմ նախն դիր նե րին նվիր ված մի շարք 
հե տա զո տու թյուն նե րում փորձ է ար վում բա
ցա հայ տել նրանց ի նք նի րաց ման ման կա վար
ժա կան պայ ման նե րը: Այս պես՝ օ րի նակ, Ն. Ֆ. 
Ռա դի ո նո վան և Վ. Վ. Սյո մի կինն ա ռանձ նաց
նում է «ու սա նող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ակ
տի վու թյան, սուբյեկ տիվ դիր քո րոշ ման, դա
սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի ե րկ խո սու թյան 
ա պա հո վու մը, փոխ գոր ծակ ցու թյու նը, գնա
հատ ման, ի նք նագ նա հատ ման, ախ տո րոշ
ման տար բեր մե թո դի կա նե րի ներդ րու մը» [3, 
40–44]: Նա շեշ տադ րում է նաև դա սա վանդ
վող ա ռար կա նե րի ար ժե քային և հան րամ շա
կու թային ո ւղղ վա ծու թյու նը, ո րը նպաս տում 
է ու սա նող նե րի՝ ա պա գա մաս նա գի տու թյան 
նկատ մամբ ար ժե քային–գ նա հա տո ղա կան 
վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը:

 Կար ևոր վում են նաև «ման կա վար ժա կան 
բու հի ու սա նող նե րի մաս նա գի տա կան պատ
րաս տու թյան ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը՝ 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան բա րեն պաստ մի ջա
վայ րը, դա սա վանդ վող ու սում նա կան բնա գա
վառ նե րի նե րա ռար կա յա կան և մի ջա ռար կա
յա կան կա պե րի ար դի ա կա նա ցու մը» և այլն [2, 
158–160]:

 Ման կա վար ժա կան բու հի շր ջա նա վար տին 
ներ կա յաց վող ար դի հա սա րա կու թյան պա
հանջ նե րը բխում են ու սա նո ղա կենտ րոն ու
սուց ման հա մա կար գից, ո րի հիմ նա կան սկզ
բունք նե րի թվում են` 

·  յու րա քան չյուր ու սա նո ղի հա մար իր 
ըն դու նա կու թյուն նե րին ու կա րո ղու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի ա պա հո վու
մը, ու սում նա կան պլան նե րում կա մընտ րա
կան դա սըն թաց նե րի ներ մու ծու մը,

·  ու սուց ման գոր ծըն թա ցում պրոբ
լե մային, հե տա զո տա կան, ան հա տա կան, 
տար բե րակ ված ու սուց ման դի դակ տի կա կան 
հա մա կար գե րի, ու սա նող նե րի ի նք նու րույն 
աշ խա տանք նե րի, ու սում նա հե տա զո տա կան 
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նա խա գծե րի, ու սուց ման կազ մա կերպ ման ոչ 
ա վան դա կան ձևե րի կի րա ռու մը, ու սա նող նե
րին հե տա զո տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րա վու մը, ու սա նող–
դա սա խոս փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նո րո վի 
ըն կա լումն ու ի մաս տա վո րու մը,

·  դա սա խոս–ու սա նող վիր տո ւալ հա
ղոր դակց ման հա մար է լեկտ րո նային հար թա
կի ձևա վո րու մը,

·  ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
շա րու նա կա կան բնույ թը, բո վան դա կու թյան 
ար դի ա կա նա ցու մը, ու սա նող նե րի ու սում նա
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ու
սա նող նե րի սո ցի ա լա կան պա հանջ մունք նե րի 
բա վա րա րու մը, սո ցի ա լա կան տար բեր ծրագ
րե րի կեն սա գոր ծու մը:

 Մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա
նա վո րում են գնա հատ ման բազ մա գոր ծոն 
հա մա կար գի ի րա գոր ծու մը, ու սա նող նե րի և 
դա սա խոս նե րի հա րա բե րու թյուն նե րում ե րկ
խո սու թյու նը, փո խըմբռ նու մը, ի րա զեկ վա
ծու թյու նը բու հի կր թամ շա կու թային ա վան
դույթ նե րին և ռազ մա վա րա կան հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րին, ներ բու հա կան կյան քի 
վե րա բե րյալ շա րու նա կա կան տե ղե կատ վու
թյունն ու հե ռան կա րային զար գա ցում նե րին 
մաս նակ ցու թյու նը:

 Կապ ված եվ րո պա կան կր թա կան ծրագ
րային չա փա նիշ նե րի, Բո լո նի այի գոր ծըն
թա ցի ե լա կե տային դրույթ նե րի, կր թա կան 
ին տեգր ված ծրագ րե րի բո վան դա կային և կա
ռուց ված քային նո րաց ման՝ հա սա րա կու թյան 
ու կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շու կայի ար դի 
պա հանջ նե րի հետ` ման կա վար ժա կան բու հի 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան մեջ ներ մուծ վում 
են նոր, այ լընտ րան քային դա սըն թաց ներ: 
Հա սա րա կու թյան սո ցի ալ–մ շա կու թային տե
ղա շար ժե րը և կյան քի հա րա փո փոխ զար գա
ցում նե րը թե լադ րում են ման կա վար ժա կան 
բու հում կր թա կան ծրագ րե րի վե րա կա ռուց
ման, ու սում նա կան աշ խա տան քի այն պի սի 
նոր ձևե րի կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու
թյուն, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ու սա նող
նե րի և դա սա խոս նե րի մի ջանձ նային սերտ 
շփում ներ: Այդ դա սըն թաց ներն ու սա նող նե

րին օգ նում են բու հում ար դյու նա վետ հար մար
վե լու, խո րա պես գի տակ ցե լու ի րենց ա պա գա 
մաս նա գի տու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը 
հա սա րա կու թյան կյան քում, գի տակ ցա բար 
և ակ տի վո րեն ներգ րավ վե լու ի նք նու րույն ու
սում նա հե տա զո տա կան և հա սա րա կա կան 
գոր ծու նե ու թյան ո լորտ, հան գա մա նա լից 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ու սուց չի մաս
նա գի տու թյան վե րա բե րյալ, ծա նո թա նա լու 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին, ո լոր տում առ կա հիմ
նախն դիր նե րին ու դժ վա րու թյուն նե րին: 
Ու սա նող նե րի` ու սուց ման կրե դի տային հա մա
կար գում չա փա զանց կար ևոր վող ակ տի վու
թյունն ու ի նք նու րույ նու թյու նը նպա տա կային 
են ի րա կա նա նում, ե թե նման դա սըն թաց ներն 
ու սու ցան վում են դա սա խոս–ու սա նող ճկուն, 
տար բե րակ ված ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցու թյան, 
հա ղոր դակց ման, ե րկ խո սու թյան մթ նո լոր
տում, և ու սա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է 
տր վում ա զա տո րեն դրս ևոր վող գոր ծու նե ու
թյան մեջ ը նտ րու թյուն կա տա րե լու, գնա հա
տե լու իր մաս նակ ցու թյու նը և ա ռաջ նորդ վե լու 
նա խա սի րու թյուն նե րով, պա հանջ մունք նե րով, 
ձգ տում նե րով և կեն սա կան հե ռան կար նե րով: 

Ու սա նող նե րի կող մից գի տե լիք նե րի լայն 
շր ջա նա կի տի րա պե տու մը նպաս տում է 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան կա րո ղու
թյուն նե րի, ի նք նակր թու թյան, ի նք նա զար
գաց ման, ի նք նագ նա հատ ման հմ տու թյուն
նե րի ձևա վոր մա նը, ո րն ի րա կա նա նում է 
դա սա խո սու թյուն նե րի, ժա մա նա կա կից հա
սա րա կու թյան և մար դու հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ զրույց նե րի, բա նա վե ճե րի, թրե
նինգ նե րի, վիր տո ւալ շփում նե րի մի ջո ցով: 
Ար դյուն քում ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում 
գի տե լիք ներ ման կա վար ժի մաս նա գի տա կան 
նշա նա կա լի հատ կա նիշ նե րի, հա ղոր դակ 
ցման կա րո ղու թյուն նե րի, ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, 
ման կա վար ժա կան մշա կույ թի, կոմ պե տեն ցի
ա նե րի և դրանց ձևա վոր ման մի ջոց նե րի մա
սին, կա րո ղա նում են նա խագ ծել, պլա նա վո րել 
սե փա կան ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
նպա տակ ներ դնել, տի րա պե տել ման կա վար
ժա կան խն դիր նե րի ձևա կերպ ման և լուծ ման 
տեխ նո լո գի ա նե րի, ի մաս տա վո րել սո ցի ա լա



112

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

կան հիմ նա խն դիր նե րը: 
Ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մը լայն հնա

րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցի սուբյեկտ նե րի փո խազ դե ցու
թյան, ե րկ խո սու թյան, ու սա նող նե րի ի նք նի
րաց ման, նպա տա կաուղղ վա ծու թյան, դր
դա պատ ճառ նե րի ու պա հանջ մունք նե րի 
ձևա վոր ման գի տակց ման հա մար: 

Լ. Դ. Ստո լյա րեն կոն գրում է, որ «ման կա
վար ժա կան տե սան կյու նից ա ռա վել ար դյու
նա վետ է այն մո տե ցու մը, ո րը թույլ է տա լիս 
նպաս տել ան ձի մեջ դրա կան ի նք նագ նա
հատ մա նը, ի ր՝ որ պես զար գա ցող սուբյեկ տի 
նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա
վոր մա նը, սուբյեկտ, ո րը պա տաս խա նատ
վու թյուն է կրում իր ը նտ րու թյան, սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի դրս ևոր ման և ի րա կա
նաց ման, փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն նե
րի ձևա վոր ման հա մար» [4, 244–246]: 

Արևմ տյան կր թա կան հա մա կար գե րում 
ներ կա յումս լայ նո րեն շր ջա նառ վող «ֆա սի լի
տա ցի ան» (facilitate – հեշ տաց նել, հա մա գոր
ծակ ցել, նպաս տել)` դա սա վան դո ղի խթա նող 
գոր ծա ռույ թը, նպաս տում է ու սա նող նե րի 
ի նք նու րույ նու թյա նը, ակ տի վու թյա նը, ո ւղ ղոր
դում է նրանց ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 
«Դա սա վան դող–ֆա սի լի տա տո րը ու սա նո ղի 
ու ղե կի ցը, ա ջա կի ցը, խորհր դա տուն է, հա մա
տեղ լու ծում նե րի ո րոն ման ճա նա պար հին նա 
ու սա նող նե րին լի ար ժեք ա զա տու թյուն է տա
լիս ի նք նու րույն և ի նք նա տիպ ո րո շում ներ ըն
դու նե լու, դառ նա լու սե փա կան ու սում նա մաս
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տը» [1, 
96–97]:

Ներ կա յումս ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ին նո վա ցի ոն ձևե րը՝ ու սում նա հե տա զո տա
կան նա խագ ծե րը, թղ թա պա նակ նե րը, լսա
րա նային ներ կա յա ցում նե րը բա վա կա նա չափ 
ար դյու նա վետ են այն ա ռու մով, որ ու սա նող նե
րը դա սա խո սի ա ջակ ցու թյամբ տի րա պե տում 
են ի նք նու րույն աշ խա տան քի կա րո ղու թյուն
նե րին, կա րո ղա նում են օ գտ վել տպա գիր և 
է լեկտ րո նային գրա կա նու թյու նից, մշա կել, հա
մա կար գել, ներ կա յաց նել: Այս գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր են ու սա նո ղին հա մա պա տաս խան 
գրա կա նու թյամբ, ու սուց ման մի ջոց նե րով, տե
ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րով ա պա հո վու մը: 

Ա պա գա ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան 
պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն դա սա խո սի 
ան ձնային և մաս նա գի տա կան ո րակ նե րից, 
այլև ու սա նող նե րի` ո ւս ման և ա պա գա մաս
նա գի տու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քից, 
մաս նա գի տա կան դր դա պատ ճառ նե րի ձևա
վոր վա ծու թյու նից: Նույ նիսկ կր թա կան ծա ռա
յու թյուն նե րի բարձր ո րա կի դեպ քում ո ւս ման 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը հա ճախ ո րո շում 
է գի տե լիք նե րի յու րաց ման մա կար դա կը: 

Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան պա
հանջ մունքն է ու նե նալ այն պի սի ման կա վարժ
ներ, ո րոնք ի զո րու կլի նեն ձևա վո րե լու կր թա
կան ար դյու նա վետ մի ջա վայր, պատ րաստ 
կլի նեն միջ սերն դային ե րկ խո սու թյան: Մաս
նա գի տա կան պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա
ցում ու սա նո ղի ակ տի վու թյան, ի րեն որ պես 
փոխ ներ գոր ծու թյան սուբյեկտ դրս ևոր ման, 
ի նք նու րույ նու թյան չա փա նիշ են ի նք նա վեր
լու ծու թյան, ներ քին ե րկ խո սու թյան կա րո ղու
թյան ձևա վոր վա ծու թյու նը, շա րու նա կա կան 
կր թու թյան պա հանջ մուն քը, ռեֆ լեք սի ան: Ու
սա նո ղի` ի նք նա վեր լու ծու թյան կա րո ղու թյունն 
ար տա հայտ վում է նրա նում, թե որ քա նով են 
ձևա վոր ված տար բեր ի րո ղու թյուն ներն ու 
եր ևույթ նե րը վեր լու ծե լու դր դա պատ ճառ նե
րը, կա րո ղա նում է նա ա րդյոք գի տակ ցել և 
ձևա կեր պել ի րեն հու զող հիմ նախն դիր նե րը, 
կողմ նո րոշ վել ման կա վար ժա կան ի րա վի ճակ
նե րում: Կար ևոր չա փա նիշ է նաև իր ո րո շում
նե րի, ը նտ րու թյան հա մար պա տաս խա նատ
վու թյուն կրե լու կա րո ղու թյու նը, կր թա կան 
գոր ծըն թա ցում ի նք նու րույ նու թյու նը, սե փա
կան դե րի գի տակ ցու մը, իր ու ժե րին ա պա վի
նե լու ձգ տու մը:

 Ման կա վար ժա կան բարձ րա գույն կր թու
թյան հա մա կար գի գե րա կա յու թյուն նե րից են 
ու սա նող նե րի կողմ նո րո շու մը հա ղոր դակց
մանն ու ե րկ խո սու թյա նը, դա սա վան դող նե րի 
հետ ակ տիվ փոխ գոր ծակ ցու թյա նը, ու սա նող
նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում նե րի 
վրա տա րա բնույթ ազ դե ցու թյուն նե րի բնույ թի 
ախ տո րո շու մը, ման կա վար ժի մշա կույ թի՝ որ
պես հա մա մարդ կային մշա կույ թի բա ղադ րա
տար րի ը մբռ նու մը: Կար ևոր է, որ ու սում նա կան 
գոր ծըն թացն ի րա կա նա նա ոչ թե գի տե լիք
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նե րի սոսկ փո խանց ման, այլ յու րա քան չյուր 
սո վո րո ղի ի մա ցա կան ակ տիվ, գի տակց ված 
գոր ծու նե ու թյան խթան մամբ, գի տե լիք նե րի 
ա րժ ևոր մամբ և կեն սա կան ի րա վի ճակ նե րում 
նպա տա կային կի րառ մամբ: Այս մո տեց ման 
վրա է կա ռուց վում ա պա գա ու սուց չի կր թու
թյան և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 

պատ րաս տու թյան ար դյու նա վետ մո դե լը, ո րը 
պետք է հիմն ված լի նի մե թո դա բա նա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան բա ղադ րա տար րե րի հս
տակ նա խանշ ման և ժա մա նա կա կից աշ խար
հում այդ գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման կր թա
կան հա րա ցույ ցե րի ա ռա ջա դի մա կան փոր ձի 
հաշ վառ ման վրա:
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TРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ВУЗУ  
И ЕГО ВЫПУСКНИКАМ 

Л. ОГАНЯН

В статье рассматриваются требования современного общества предъявляемые вузу и 
его выпускникам связанные с приотитетными целями в сфере образовательной политики, 
интеграцией во всемирную образовательную систему, подготовкой качественно новых, 
соответствующих европейским критериям специалистов.

THE REQUIREMENTS OF THE MODERN SOCIETY ADDRESSED TO THE  
PEDAGOGICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AND ITS GRADUATE.

L. OHANYAN

This article reflects the requirements of the modern society addressed to the pedagogical 
institution of higher education and its graduate. These requirements are related to the priority 
objectives in the sphere of education policy as well as recruitment of adequate specialists who will 
meet modern European standards and integrate into the international education system.
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Ա ԴԵ ԼԻ ՆԱ ՆԱ ԶԱ ՐԵ ԹՅԱՆ 

ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ  
ԱՐ ՏԱ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ, ԱՐ ՏԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ  

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ
 Հոդ վա ծում նշ վում է, որ գե ղե ցի կի հետ 

ա ռնչ վե լու և հոգ ևոր մշա կույ թով զբաղ վե
լու ի րա վուն քը դաս տի ա րա կու թյան կար ևո
րա գույն տար րե րից մեկն է: Ի սկ վեր ջինս 
ա պա հով վում է գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան և կր թու թյան շնոր հիվ: 

Նշ վում է նաև, որ գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րա կու թյան բարդ խն դիր նե րը կա րող 
են լուծ վել ի նչ պես ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի, այն պես էլ ար տա դա սա րա նային ու 
ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քում: 

Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը 
սո վո րող նե րի և ման կա վարժ նե րի հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան գոր ծըն թացն է` դպ
րո ցա կան նե րի գե ղա գի տա կան մշա կույթ 
ձևա վո րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն նշա նա կում է պա
հանջ և ու նա կու թյուն կյան քը կա ռու ցել գե
ղե ցի կի օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, 
հաս տա տել գե ղե ցիկ հա րա բե րու թյուն ներ 
մարդ կանց միջև ու աշ խա տան քում: Ե րե
խայի գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյու
նը մեր հա սա րա կու թյան ա ռաջ նա հերթ 
պար տա կա նու թյունն է: Գե ղա գի տա կան 
զար գա ցումն ան հրա ժեշտ է բո լոր դպ րո
ցա կան նե րին, ան կախ այն բա նից, թե ի նչ
պի սի ըն տա նի քում է ծն վել նա` բան վո րի, 
գիտ նա կա նի, ին ժե նե րի, ան կախ նրա օ ժտ
վա ծու թյան աս տի ճա նից և ա պա գա մաս
նա գի տու թյու նից: Գե ղա գի տա կան դաս տի
ա րա կու թյան բարդ և նուրբ գոր ծը կա րող է 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վել այն դեպ քում, 
ե թե նրա ծնող նե րը և ու սու ցիչ նե րը պարզ 
պատ կե րա ցում ու նե նան գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կի, խն դիր նե
րի և դրանց ի րա գործ ման մի ջոց նե րի մա
սին [1, 2, 4]:

 Գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան 
բարդ խն դիր նե րը չեն կա րող լուծ վել մի այն 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում: Գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գում 
կար ևոր դեր ու նեն ար տա դա սա րա նային ու 
ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք նե րը: 

Ս. Տ. Շաց կին և Վ. Ա. Սու խոմ լինս
կին ցույց են տվել ու փոր ձով ա պա ցու ցել, 
որ ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քը 
թույլ է տա լիս կա պակ ցել գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյու նը ա շա կերտ նե րի գե
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան հետ, 
ո րում կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը հնա րա
վո րու թյուն են ստա նում դրս ևո րե լու ի րենց 
ան հա տա կա նու թյու նը, ար տա հայտ վե լու ու 
հաս տատ վե լու կո լեկ տի վում, հարս տաց
նե լու ի րենց կեն սա կան ու գե ղա գի տա կան 
փոր ձը: 

Ար տաու սում նա կան աշ խա տանք նե րում 
ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա կան դաս տի
ա րա կու թյան հա մա կար գի մեջ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել ե րեք փոխ կա պակց ված խն
դիր ներ` 

1.  գե ղա գի տա կան լու սա վո րու թյուն,
2.  գե ղա գի տա կան զգաց մունք նե րի 

զար գա ցում,
3.  գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու թյան 

փոր ձի հարս տա ցում:
 Դա սե րին ա շա կերտ նե րի գե ղա գի տա

կան լու սա վո րու թյու նը մի շարք պատ ճառ
նե րով կրում է սահ մա նա փակ բնույթ, մինչ
դեռ ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քում 
դրա հա մար բաց վում են մեծ հնա րա վո րու
թյուն ներ: Դրանք զրույց ներն են, դա սա խո
սու թյուն նե րը, լրա ցու ցիչ պա րապ մունք նե
րը, կլոր սե ղա նի շուրջ հան դի պում նե րը, 
բա նա վե ճե րը [3, 4]: Մի ջին և ա ռանձ նա
պես բարձր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի 
գե ղա գի տա կան լու սա վո րու թյան ա մե նից 
ար դյու նա վետ ձևը ար տա ժա մյա պա րապ
մունք ներն են, ո րոնք կա րող են կազ մա
կերպ վել ի նչ պես ար վես տի տե սու թյան ը նդ
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հա նուր հի մունք նե րի, այն պես էլ ար վես տի 
ա ռան ձին ո ւղ ղու թյուն նե րի ու ժան րե րի ու
սում նա սի րու թյամբ: Մի ջին դա սա րան նե
րում ան հրա ժեշտ է գե ղա գի տու թյան վե րա
բե րյալ զրույց նե րի մտած ված հա մա կարգ:

 Բարձր դա սա րան ցի նե րի գե ղար վես
տա կան կր թու թյան հա մար ան գնա հա տե լի 
նշա նա կու թյուն ու նեն ար վես տի վե րա բե
րյալ նա խա տես ված դա սա խո սու թյուն նե րը: 

Ար վես տի վե րա բե րյալ դա սա խո սու թյուն
նե րը, որ պես կա նոն, ի րենց մեջ կրում են 
եր կու տե սա կի ազ դե ցու թյուն` դպ րո ցա կա նի 
ին տե լեկ տի և զգաց մունք նե րի վրա: Կար ևոր 
է, որ պես զի ե րաժշ տու թյան ո ւնկնդ րու մը, 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյան ցու ցադ րու մը, 
այ սինքն՝ ա շա կերտ նե րի զգաց մունք նե րին 
ան մի ջա պես դի մե լը, չգե րիշ խեն ար վես տի 
մա սին խորհր դա ծու թյա նը: Ա շա կերտ նե րի 
կող մից գե ղա գի տու թյան հի մունք նե րի ի մա
ցու թյան գնա հա տե լի ձևե րից է ար վես տի վե
րա բե րյալ գր քե րի ըն թեր ցու մը: Հետ ևա պես, 
ա շա կերտ նե րի ըն թեր ցա նու թյու նը ևս ան
հրա ժեշտ է ղե կա վա րել: 

Դպ րո ցա կան նե րը ո րո շա կի ար վես
տա գի տա կան տե ղե կու թյուն են ստա նում 
խմ բակ նե րի պա րապ մունք նե րին, չնա յած 
դրանց հիմ նա կան դե րը ա շա կերտ նե րի 
գործ նա կան հա ղոր դակ ցումն է գրա կա
նու թյանն ու ար վես տին: Գե ղա գի տա կան 
լու սա վո րու թյան գոր ծըն թա ցում ա շա կերտ
նե րը պետք է ծա նո թա նան ար վես տի տար
բեր ո ւղ ղու թյուն նե րին ու ժան րե րին` նե րա
ռյալ նրանք, ո րոնք ա ռանձ նա պես շատ են 
ի րենց հե տաքրք րում: Բայց դրա հետ մի ա
սին պետք է ան ցկաց վի ի նչ պես տե սա կան 
նյու թի, այն պես էլ ար վես տի եր կե րի խիստ 
նպա տա կաուղղ ված ը նտ րու թյուն, որ պես
զի կանխ վի մի ա կող մա նի ու թյու նը նրանց 
գնա հատ ման մեջ, և դպ րո ցա կան նե րի մեջ 
զար գաց վի հե տաքրք րու թյուն բարձ րար ժեք 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի նկատ մամբ: 

Ար տա դա սա րա նային և ար տադպ րո ցա
կան աշ խա տան քում ա շա կերտ նե րի գե ղա
գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան ձևե րի ու 
մե թոդ նե րի մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է 
պատ կա նում ար վես տի ան մի ջա կան–զ գա

յա կան ըն կալ մա նը: Խոս քը վե րա բե րում է 
կի նո դի տում նե րին և հե ռուս տա ցույց դի
տե լուն, ե րաժշ տու թյան ո ւնկնդր մա նը, գե
ղար վես տա կան ըն թեր ցա նու թյա նը, կեր
պար վես տի ցու ցա հան դես ներ և թատ րոն 
հա ճա խե լուն: Գե ղա գի տա կան դաս տի ա
րա կու թյան այդ ձևե րի հիմ նա կան դե րը դպ
րո ցա կան նե րի զգա յա կան–գե ղա գի տա կան 
փոր ձի հարս տա ցումն ու տար բե րա կումն է 
[2, 6]: Դպ րոց նե րի փոր ձը հա մո զում է այն 
բա նում, որ օ րի նակ, դա սա կան ե րաժշ տու
թյան պար բե րա բար ո ւնկնդ րու մը նպաս
տում է ա շա կերտ նե րի՝ ե րաժշ տու թյու նը 
հաս կա նա լուն և զար գաց նում հե տաքրք
րու թյու նը նրա նկատ մամբ: Ե րաժշ տա
կան ե րե կո նե րը ան հրա ժեշտ են, որ պես զի 
ա պա հով վի ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու թյան 
աշ խա տան քի ու զգաց մունք նե րի հա մա պա
տաս խան զու գակ ցու մը, և գլ խա վո րը` հոգ 
տար վի այդ հան դի պում նե րի ճիշտ գա ղա
փա րա կան ո ւղղ վա ծու թյան մա սին:

 Գե ղա գի տա կան զգաց մունք նե րի մշա
կույ թի ձևա վոր ման մեջ այժմ ա ռանձ նա պես 
մեծ դեր են խա ղում կի նոն և հե ռուս տա տե
սային ֆիլ մե րը: Ար վես տի այդ տե սա կի ազ
դե ցու թյունն սկս վում է վաղ ման կու թյու նից 
և չի ը նդ հատ վում ամ բողջ կյան քում: 

Գ րա կա նու թյան ու ար վես տի էկ րա նա
վոր ված եր կե րի ը մբռ նու մը կա րիք է զգում 
ա ռանձ նա պես նուրբ ու հետ ևո ղա կան ման
կա վար ժա կան ղե կա վար ման, որ կոչ ված է 
ա պա հո վե լու` ա) գա ղա փա րա գե ղար վես
տա կան տե սա կե տից լի ար ժեք ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րը թույ լե րից ու ցած րո րակ նե րից 
տար բե րե լու ա շա կերտ նե րի կա րո ղու թյան 
ձևա վո րում, բ) բարդ ու հա կա սա կան կեն
սա կան ի րա կա նու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
ըն դու նա կու թյան ձևա վո րում:

 Գե ղա գի տա կան–հու զա կան ազ դե ցու
թյան հս կա յա կան ու ժով է օ ժտ ված թատ րո
նը: Ա նհ րա ժեշտ է ա շա կերտ նե րին նա խա
պես պատ րաս տել թա տե րա կան ար վես տի 
ըն կալ ման, բայց ա մե նից գլ խա վո րը այն
պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծումն է, ո րոն ցում 
ե րե խա ներն ըն դու նակ լի նեն տար վել դե
րա սան նե րի խա ղի հմայ քով: Սո ցի ալ–ման
կա վար ժա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
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են տվել, որ դպ րո ցա կան նե րը բա վա կա նին 
ին տեն սի վո րեն հա ճա խում են կի նո, ի սկ 
ար վես տի մյուս տե սակ նե րի նկատ մամբ 
բա վա կան ան տար բեր են: Դրա հետ մի
ա սին սահ ման վել է, որ գե ղար վես տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րի ու ճա շակ նե րի մա
կար դակն իջ նում է ոչ մի այն տպա վո րու
թյուն նե րի պա կա սից, այլ նաև ա վե լի լի նե լու 
պա կա սից: Վեր ջինս ա մե նից ա ռաջ վե րա
բե րում է կի նո և հե ռուս տա տե սային ֆիլ մե
րը դի տե լուն և ձայ նագր ված ե րաժշ տու թյու
նը լսե լուն: 

Ար տա դա սա րա նային աշ խա տան քում 
ա շա կերտ նե րի գե ղար վես տա կան փոր ձի 
հարս տաց ման ձևե րից են ստեղ ծա գոր ծա
կան, թա տե րա կան ու պա րի խմ բակ նե րը, 
սի րո ղա կան կեր պար վեստ–ս տու դի ա նե րը, 
դպ րո ցա կան ե րե կույթ նե րը, օ լիմ պի ա դա
նե րը և այլն: Դպ րոց նե րում և ար տադպ րո
ցա կան հիմ նարկ նե րում դրանց հիմ նա կան 
դե րը ա շա կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ակ տի վու թյան զար գա ցումն է: Ա շա կերտ
նե րը կա մա վոր ը նտ րում են խմ բա կը, ստու
դի ան և փոր ձա ռու ղե կա վար ման կա վար ժի 
ղե կա վա րու թյամբ ի րենց ու ժե րը փոր ձում 
գրա կան–գե ղար վես տա կան, ե րաժշ տա
կան, պա րի, թա տե րա կան և որ ևէ այլ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: Ար վես տում, ի նչ
պես և ճա նա չո ղու թյան ու աշ խա տան քի 
մեջ, ստեղ ծա գոր ծե լը պետք է գե րակշ ռի 
սպառ մա նը: Օ րի նակ՝ լավ ե րաժշ տու թյան 
նույ նիսկ պար բե րա բար և ու շա դիր ո ւնկնդ
րու մը դեռևս բա վա կան չէ ե րաժշ տա կան 
ար վես տին դպ րո ցա կա նի հա ղոր դակց
ման հա մար: Դպ րո ցա կա նը պետք է դառ
նա ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի կա տա րո ղը: Կա տա րողն ա վե լի խորն է 
հաս կա նում ու սուր է զգում ե րաժշ տու թյու
նը, նրա ռիթ մը և մե ղե դին: 

Ար վես տի ա վե լի խոր ճա նաչ ման և լուրջ 
գե ղա գի տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյանն ան
ցնե լու հա մար ա ռանձ նա պես մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի դպ րո ցա կան ի նք նա գոր ծու
նե ու թյու նը: Դրա ար ժե քը ա շա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յու թյան վրա 
մե ծա պես հիմն ված ո րո շա կի սո ցի ալ–գե
ղար վես տա կան դե րը կա տա րելն է: Ը ստ 

Լ. Ս. Վի գոտս կու կող մից հայտ նա գործ ված 
«զ գաց մունք նե րի ռե ա լու թյան օ րեն քի»՝ դպ
րո ցա կա նի ա մե նա ֆան տաս տիկ ապ րում
նե րը միշտ ըն թա նում են մի ան գա մայն ի րա
կան հո գե բա նա կան հիմ քի վրա: 

Դպ րո ցա կան–գե ղար վես տա կան ի նք
նա գոր ծու նե ու թյու նը նպա տակ չու նի պատ
րաս տել դե րա սան կամ ե րա ժիշտ, չնա յած 
ար վես տի ա կա նա վոր շատ գոր ծիչ ներ նա
խա պես ե ղել են գե ղար վես տա կան ի նք նա
գոր ծու նե ու թյան մաս նա կից ներ: Ար վես տի 
մի ջո ցով դպ րո ցա կան նե րը հա ղոր դակց
վում են ակ տիվ հա սա րա կա կան գոր ծու նե
ու թյա նը: Ստեղ ծա գոր ծա կան մի ա վոր ման 
մաս նա կից նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
ի րենց ըն կեր նե րին ներգ րա վե լու գե ղար
վես տա կան ի նք նա գոր ծու նե ու թյան մեջ, 
ակ տի վո րեն պայ քա րե լու քաղ քե նի ու թյան 
ու ան ճա շա կու թյան դեմ, մշա կույ թը հասց
նե լու հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րին: 

Այս պի սով՝ մար դու հա մար հա մա կող
մա նի ու ներ դաշ նակ զար գա ցած ան ձնա
վո րու թյան ձևա վո րումն ան հրա ժեշ տո րեն 
են թադ րում է նրա գե ղա գի տա կան զար
գա ցու մը: Ե րե խայի գե ղա գի տա կան դաս
տի ա րա կու թյու նը մեր հա սա րա կու թյան 
ա ռաջ նա հերթ պար տա կա նու թյունն է: Գե
ղա գի տա կան զար գա ցումն ան հրա ժեշտ է 
ա մեն մի դպ րո ցա կա նի, ան կախ այն բա
նից, թե ի նչ պի սի ըն տա նի քում է ծն վել նա` 
բան վո րի, գիտ նա կա նի, ին ժե նե րի, ան կախ 
նրա օ ժտ վա ծու թյան աս տի ճա նից և ա պա
գա մաս նա գի տու թյու նից: Գե ղա գի տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան բարդ և նուրբ գոր ծը 
կա րող է հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վել այն 
դեպ քում, ե թե նրա ծնող նե րը և ու սու ցիչ նե րը 
պարզ պատ կե րա ցում ու նե նան գե ղա գի տա
կան դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կի, խն
դիր նե րի և դրանց ի րա գործ ման մի ջոց նե րի 
մա սին: Այս տեղ ներ կա յաց ված են այն մի
ջոց նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ ի րա կա նա նում 
է գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը: 
Այն, ի րաց նե լով իր յու րա հա տուկ նպա տա կը 
և խն դիր նե րը, մի առ ժա մա նակ նպաս տում 
է դպ րո ցա կա նի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր
ման, նրա ան ձնա վո րու թյան զար գաց ման 
ա ռա վել ը նդ հա նուր նպա տա կին:
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУЧЕБНОЙ И 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

А. НАЗАРЕТЯН

В статье рассматриваются основные направления проведения эстетического воспитания в 
процессе внеучебной и внешкольной работы. Выявлены особенности внеучебной и внешкольной 
работы, которые приводят к целостному формированию личности.

ROLE OF AESTHETIC EDUCATION IN THE COURSE OF EXTRACURRICULAR WORK
A. NAZARETYAN

In the article considered the main directions of aesthetic education in the process of extra
curricular activities. Revealed the features of extracurricular activities, which lead to complete 
formation of the personality.
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ՄԱ ՐԻ ՆԱ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ

Ո ՃԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ 
ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՅԻՆ ԽՈՍՔ  

ԿԱ ՌՈՒ ՑԵ ԼՈՒ ՀԻՄՔ
 Հայտ նի է, որ տար րա կան դա սա րան

նե րում ըն թեր ցած բնագ րի շուրջ աշ խա
տանք նե րը մայ րե նի ի դա սին ներ կա յաց վող 
չա փո րոշ չային պա հանջ նե րից է։ Այս հիմ
նա պատ կե րի վրա կար ևոր վում են բնագ րի 
ո ճա բա նա կան վեր լու ծու թյուն նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում սո վո րող նե րը ձեռք են բե րում 
գի տե լիք նե րի յու րաց ման հա ջորդ փու լե րում 
գոր ծա ծե լի կա րո ղու թյուն ներ։

Գրա կան կա պակց ված տեքս տը հա
րուստ է խոս քի պատ կե րա վոր ման–ար տա
հայտ չա կան տար բեր մի ջոց նե րով, ո րոնց 
շնոր հիվ խոս քը դառ նում է զգաց մուն քային, 
տպա վո րիչ և ը ստ է ու թյան տար բեր վում է 
ա ռօ րյա խոս քից: Գե ղար վես տա կան խոս քը 
նպաս տում է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի պատ
կե րա վոր մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը: 
Նա սկ սում է «իր սե փա կան պա տու հա նից» 
նայել և աշ խարհն ըն կա լել ա վե լի գե ղե ցիկ և 
պատ կե րա վոր բա ռե րով: Գե ղար վես տա կան 
բնագ րի մեջ պատ կե րա վոր և ար տա հայտ
չա կան մի ջոց նե րի ճա նա չումն ու կի րա ռու մը 
ոչ մի այն բա ռա պա շա րի հարս տաց ման մի
ջոց ներ են, այլև նկա րագ րա կան կա րո ղու
թյուն նե րի և պատ կե րային խոսք կա ռու ցե լու 
զար գաց մա նը նպաս տող գոր ծոն ներ:

 Մայ րե նի ի դա սա գոր ծըն թա ցում գե ղար
վես տա կան պատ կեր նե րի հան դի պե լիս ան
հրա ժեշտ է ե րե խայի հա մար պար զել. ի ՞նչ 
է ներ կա յաց ված հե ղի նա կի կող մից (ա ռար
կա, եր ևույթ, հատ կա նիշ), ի ՞նչ նպա տա կով է 
այն հե ղի նա կը գոր ծա ծել (ը նտ րե լու – հաս
կա նա լու, ճա նա չո ղա կան, դաս տի ա րակ չա
կան) և ի ՞նչ մի ջոց նե րով է հա սել իր նպա
տա կին: Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ մայ րե նի ի դա սի ըն թաց քում 
հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը հատ կաց վում է 
ա ռա ջին եր կու հան գա ման քի վրա, և գրե թե 
աչ քա թող է ար վում վեր ջի նը:

Մայ րե նի ի դա սա գոր ծըն թա ցում ե րե խայի 

պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, գե ղե ցիկն 
ըն կա լե լու և դրա նով ներշնչ վե լու ու նա կու
թյու նը կա րող են ձևա վոր վել ու զար գա նալ 
մի այն գե ղար վես տա կան խոս քի ազ դե ցու
թյամբ և դրա տար րե րի ճա նաչ մամբ: Այդ մի
ջոց նե րից են մակ դի րը, հա մե մա տու թյու նը, 
փո խա բե րու թյու նը, շր ջա սու թյու նը և այլն:

 Գաղտ նիք չէ, որ խոսքն ար տա հայ տիչ 
է դառ նում հու զա կան բա ռե րի, դի պուկ ար
տա հայ տու թյուն նե րի, դարձ վածք նե րի և 
ա ռած նե րի օգ նու թյամբ, հն չե րան գով, կրկ
նու թյուն նե րով և ը նդ հան րա պես լեզ վա կան 
այն պի սի մի ջոց նե րով, ո րոնք ծա ռա յում են 
պատ կե րային խոս քի ար տա հայտ մա նը:

 Մակ դի րը՝ որ պես պատ կե րա վոր ման մի
ջոց, ու սում նա սիր վում է եր րորդ դա սա րա
նում: Բնագ րե րում առ կա մակ դիր նե րի շուրջ 
գործ նա կան վար ժու թյուն նե րի կա տար ման 
ճա նա պար հով ա շա կերտ նե րը հան գում են 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ պատ կե րա վոր ման 
այդ մի ջոցն ա ռար կան «գու նա վո րում է» այն 
կող մից, որ կող մից, որ նա հան րա ծա նոթ է, 
օ րի նակ՝ փա փուկ ա մպ, քաղցր ծի ծաղ, ծով 
աչ քեր, ա նուշ Հա յաս տան և այլն: 

Մակ դի րը՝ որ պես խոս քի պատ կե րա վոր
ման մի ջոց, մո տե նում է ո րոշ չին, սա կայն չի 
նույ նա նում նրա հետ։ Այս է պատ ճա ռը, որ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը հա ճախ նույ նաց
նում են դրանք: Այ նինչ ա մեն մի ո րո շիչ չի 
կա րող մակ դիր լի նել, օ րի նակ՝ ժիր տղա բա
ռա զու գոր դու թյան մեջ ժիր ա ծա կա նը ցույց է 
տա լիս ա ռար կայի ան բա ժա նե լի հատ կա նի
շը, ի սկ ժիր ա ռու բա ռա զու գոր դու թյան մեջ 
այն գոր ծած վել է փո խա բե րա բար և խոս քին 
հա ղոր դել է պատ կե րա վո րու թյուն և զգաց
մուն քային նր բե րանգ։ 

Խ. Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ հե նա կե
տային դպ րո ցի 3–րդ դա սա րա նում (դաս
վար` Կ. Ման գո յան) ու սում նա սիր վում է մակ
դիր թե ման: 
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Է լեկտ րո նային գրա տախ տա կի վրա 
ա շա կերտ նե րը բա ցում են հետ ևյալ ե րկ տո
ղը. 

Պա կա սում ես, ա խր, քիչ–քիչ,
 Կա պու տա չյա իմ հրաշք լիճ: 
Ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի

րում ե նք կա պու տա չյա լիճ բա ռա կա պակ
ցու թյան վրա: Ա շա կերտ ներն ու սուց չի հար
ցադ րում նե րի օգ նու թյամբ հան գում են այն 
մտ քին, որ մակ դիր նե րը ցույց են տա լիս 
ա ռար կայի այս կամ այն հատ կա նի շը՝ պատ
կե րա վոր դրս ևոր մամբ՝ նրան վե րագ րե լով 
փո խա բե րա կան հատ կա նիշ:

Բնագ րի բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը դի
տար կե լիս ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րի ու շադ
րու թյու նը հրա վի րեց պատ կե րա վոր բա ռե րի 
վրա, ո րոնք գե ղեց կաց նում են խոս քը, դարձ
նում պերճ, ներ գոր ծուն և ար տա հայ տիչ։ 
Դրանք բնո րոշ են գե ղար վես տա կան ո ճին 
և ա ռանձ նա պես հա ճա խա կի են հան դես 
գա լիս բա նաս տեղ ծա կան խոս քաշղ թա յում, 
ո րով հա րուստ են մայ րե նի ի դա սագր քե րը 
(բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, շու տա սե լուկ ներ, 
հա նե լուկ ներ և այլն)։ Օ րի նակ՝ նախ շուն այ
գի, ան մար խն դու թյուն, սև եր կինք, ոս կի 
ան ձրև բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րում պատ
կե րա վոր են ը նդ գծ ված բնու թագ րիչ նե րը, 
ո րոնք պետք է դառ նան ա շա կեր տի բա ռա
պա շա րի մի ա վոր նե րը։ 

Փո խա բե րու թյու նը բա ռա գոր ծա ծու թյան 
այն ե ղա նակն է, ե րբ հե ղի նակն ա ռար կայի 
փո խա րեն օգ տա գոր ծում է նրան հի շեց նող 
մեկ ու րիշ ա ռար կա կամ ա ռար կայի հատ կա
նիշ: 

Ան շուշտ, սկզբ նա կան շր ջա նում կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րը փո խա բե րու թյուն նե րը 
հեշ տու թյամբ չեն յու րաց նում, սա կայն աս
տի ճա նա բար նրանք հմ տա նում ե ն։ Ա շա
կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը բևե ռում ե նք 
բա նաս տեղ ծու թյան հետ ևյալ տո ղե րի վրա. 
[4,52]

«Վագ րը եր կյու ղից գույն տվեց–ա ռավ, 
Սիր տը կրծ քի տակ մի կում ջուր դա ռավ»: 
Ու սու ցի չը դի մում է դա սա րա նին՝ հարց նե

լով թե ա րդյո՞ք սիր տը կա րող է ջուր դառ նալ: 
Ե րե խա նե րը նշում են, որ սիր տը ի րա կա նում 
չի կա րող ջուր դառ նալ, և եզ րա կաց նում են, 

որ հե ղի նակն ու զում է ա սել՝ վագ րը սաս տիկ 
վա խե ցել է ։

 Դա ար վում է տպա վո րիչ, գե ղե ցիկ պատ
կեր ստեղ ծե լու նպա տա կով, ո րն ըն դուն ված 
է ան վա նել փո խա բե րու թյուն։ Այս գի տե լիքն 
ամ րա կայե լու, այ նու հետև գե ղար վես տա կան 
խոս քում այն ճա նա չե լու կա րո ղու թյան ձևա
վոր ման հա մար ա շա կերտ նե րը մայ րե նի ի 
դա սագր քի տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե
րի մեջ ո րո շում են ու դուրս գրում փո խա բե
րու թյուն ներ: 

Պատ կե րա վոր խոս քի ան բա ժա նե լի 
մասն է կազ մում նաև հա մե մա տու թյու նը, 
ո րը կա տար վում է եր կու ա ռար կա նե րի կամ 
եր ևույթ նե րի միջև ե ղած նմա նու թյուն նե րի 
հի ման վրա կամ էլ` տվյալ ա ռար կայի նկատ
մամբ հե ղի նա կի վե րա բեր մուն քով։ 

Հայտ նի է, որ հա մե մա տու թյու նը աշ
խար հի ճա նա չո ղու թյան և մեր ի մա ցու թյան 
հիմ նա կան մի ջոցն է, հիմ նա կան ու ղին: Ճա
նա չո ղու թյունն ին քը հա մե մա տու թյան գոր
ծըն թաց է, բայց և մի ա ժա մա նակ հա մե մա
տու թյան հետ ևանք:

 Հա մե մա տու թյունն ըն կա լե լու հա մար 
ա շա կերտ նե րը նախ շատ լավ պետք է ճա
նա չեն հա մե մատ վող ա ռար կա ներն ու եր
ևույթ նե րը՝ ի րենց հա մա պա տաս խան հատ
կա նիշ նե րով։ Նրանք պետք է կա րո ղա նան 
յու րա քան չյուր հա մե մա տու թյան մեջ ա ռանձ
նաց նել հա մե մատ վող եզ րե րը, այ նու հետև 
ո րո շել, թե որ ա ռար կան ո րի հետ է հա մե
մատ վում և, որ պես եզ րակ ցու թյուն, պետք է 
բա ցատ րեն, թե ի նչ նպա տա կով է կա տար
վում հա մե մա տու թյու նը. այն ա ռա վել ո րո շա
կի, ցայ տուն է դարձ նում ա ռար կա նե րը։ Հա
մե մա տու թյան հա մար հե ղի նակն օ գտ վում 
է մի շարք բա ռե րից՝ ի նչ պես, նման, պես, 
ի բրև, որ պես, կար ծես թե, ա սես և այլն։ 

Եր րորդ դա սա րա նում ու սում նա սի րե լով 
Պ. Խա չատ րյա նի «Հայ րե նիք» բա նաս տեղ
ծու թյու նը՝ ա շա կերտ ներն ի րենք են գտ նում 
հա մե մա տու թյուն նե րը [4, 11].

 Հի մա եր կու սով
 Մեկ ե նք, մի մար մին 
Եվ հին ե նք, հին ե նք,
 Մա սի սի պես հին:
Վ. Սա րո յա նի «Թե ի նչ պես նա պաս տա կը 
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մռն չաց» պատ մու թյունն ու սում նա սի րե լիս 
ա շա կերտ նե րը դուրս են գրում հա մե մա տու
թյուն նե րը և մեկ նա բա նում դրանք. «Ի՞նչ է, 
չեմ կա րող ես էլ ա ռյու ծի պես մռն չալ, որ մե
ծից փոքր սր տա ճաք լի նեն վա խից»: 

Անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րին մատ չե լի բո լոր հնար նե րը՝ 
ի նչ պես ստեղ ծա գոր ծու թյան գե ղար վես տա
կան մի ջոց նե րի ու սում նա սիր ման, այն պես 
էլ դրանք ե րե խա նե րի խոս քի ակ տիվ մաս 
դարձ նե լու հա մար: Ի նչ պես նշում է պրոֆ. 
Ջ. Գյու լա մի րյա նը, չի կա րե լի սո վո րող նե րին 
մղել ար հես տա կան, պար տադր ված հա մե
մա տու թյուն նե րի, ո րով հետև դրանք կլի նեն 
շին ծու, ան բնա կան, ի սկ խոս քը կդառ նա 
տհաճ ու ան հե տաքր քիր [1, 286]:

 Հա մե մա տու թյուն նե րը ե րե խա ներն ա վե
լի դյու րին են ը մբռ նում, ե րբ նրանք սո վո րում 
են հա նե լուկ ներ հյու սել. հա նե լուկ նե րի մեծ 
մա սը ձևա վոր վում է հա մե մա տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով:

 Պատ կե րա վոր ման հրա շա լի մի ջոց է շր
ջա սա կան մի ա վոր նե րը, ո րոն ցից շա տե րը 
գոր ծած վում են տար րա կան դա սա րան նե րի 
դա սագր քե րում և ու սում նաօ ժան դակ նյու
թե րում՝ խոս քի մեջ ը նդ գծե լով դի տարկ վող 
ան ձի կամ ա ռար կայի է ա կան կող մը:

Շր ջա սու թյուն նե րը շր ջուն ար տա հայ տու
թյուն ներ են, բա ռեր կամ բա ռա կա պակ ցու
թյուն ներ, ո րոն ցով ա ռար կան կամ գոր ծո
ղու թյունն ա նուղ ղա կի ո րեն ե նք ան վա նում։ 
Օ րի նակ՝ Մես րոպ Մաշ տոց – հայե րե նի 
ա ռա ջին ու սու ցիչ, Կո մի տաս – հայ եր գի 
Մես րոպ Մաշ տոց, Շառլ Ազ նա վուր – լու սա
շող հան ճար, Սևա նա լիճ – Գե ղա մա լեռ
նե րի տի րու հի, Ար ցա խյան գո յա պայ քար 
– մե րօ րյա Ա վա րայր, մայիս – ա միս նե րի 
թա գու հի, ա ռյուծ – կեն դա նի նե րի թա գա
վոր, վարդ – ծա ղիկ նե րի թա գու հի և այլն։

 Տար րա կան դա սա րան նե րում շր ջա սու
թյուն նե րի յու րաց մա նը նպաս տող տար բեր 
ա ռա ջադ րանք ներ և հնար ներ կա րե լի է կի
րա ռել։ Օ րի նակ, կա րե լի է այս պի սի ա ռա
ջադ րանք կա տա րել:

 Սո վո րող նե րը բա ժան վում են զույ գե րի. 
յու րա քան չյուր զույգ ներ կա յաց նում է իր շր
ջա սույ թը և ա ռա ջար կում հու շող բա ռեր: 

Օ րի նակ, բնագ րից դուրս է բեր վում գույ նե րի 
կա խարդ շր ջա սու թյու նը, և ներ կա յաց վում 
են բնու թագ րիչ նե րը (հու շող բա ռեր)՝ նկա
րիչ, վր ձին, «Հա յաս տան»։ Ա շա կերտ նե րը 
կռա հում են, որ գույ նե րի կա խարդ շր ջա սույ
թը բնու թագ րում է Մար տի րոս Սա րյա նին։

 Կամ՝ Հայ Ան դեր սեն. բնու թագ րիչ ներ՝ 
հայ գրող, «Ա նա հիտ», հե քի ա թի ար քա։ 

Ա շա կերտ նե րը կռա հում են, որ Հայ Ան
դեր սեն շր ջա սու թյու նը բնու թագ րում է Ղա
զա րոս Ա ղա յա նին։

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ստեղ ծա գոր
ծա կան միտ քը զար գաց նե լու և գործ նա կա
նո րեն շր ջա սա կան մի ա վոր նե րով ե րե խայի 
բա ռա պա շա րը հարս տաց նե լու հա մար մեր 
փոր ձա րա րա կան դա սե րի ըն թաց քում կի
րա ռե ցինք «հն գյա կի» մե թո դը՝ կա տա րե լով 
հետ ևյալ աշ խա տան քը.

օ րի նակ՝ վարդ
 կար միր, փշոտ
 գե րող, բու րող, հմայող.
ինչ ա նուշ ես դու,
 ծա ղիկ նե րի՛ թա գու հի:
 Պատ կե րա վոր ար տա հայ տու թյուն ներ 

են նաև ա ռած նե րը. այս դեպ քում հա կիրճ, 
պատ կե րա վոր, ի մաս տա լի դա տո ղու թյուն նե
րը մարմ նա վոր վում են այ լա բա նա կան պատ
կեր նե րով: Հայտ նի է, որ ա ռա ծի ի մաստն 
ար տա հայտ վում է ա նուղ ղա կի կեր պով և ու
նի խրա տա կան բո վան դա կու թյուն: Օ րի նակ՝ 
«Ու րի շի հա մար փոս փո րո ղը ի նքն է ը նկ նում 
մե ջը», «Տա շած քա րը գետ նին չի մնա», «Գի
տու նի հետ քա՛ր քա շիր, ան գե տի հետ փլավ 
մի՛ ու տիր» և այլն: 

Ա շա կերտ նե րը սո վո րա բար ա ռա ծի 
ի մաստն ըն կա լում են ո ւղ ղա կի ո րեն: Օ րի
նակ՝ Եր կա թը տաք–տաք կծե ծեն ա ռա ծը 
նրանք ըն կա լում են հենց այդ պես, քա նի դեռ 
տաք է, հեշտ է նրան կռե լը: Հար ցադ րում նե
րի մի ջո ցով պի տի ներ կա յաց նել այդ ա ռա
ծի այ լա բա նա կան ի մաս տը՝ ը նգ ծե լով դրա 
ա նուղ ղա կի են թա տեքս տը. այ սօր վա գոր ծը 
վաղ վան չեն թող նի [1, 188]:

 Մեր ման կա վար ժա կան փոր ձաշր ջա նի 
ըն թաց քում փոր ձար կել ե նք մի շարք գործ
նա կան ա ռա ջադ րանք ներ` հանձ նա րա րե
լով ե րե խա նե րին նկա րել ա ռած ներն ու ղիղ 
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ի մաս տով.
Ուս ու սի որ տանք, սա րեր շուռ կտանք: 
Ա կան ջին օղ ա նել: 
Աղ վե սի դուն չը խա ղո ղին չհա սավ, ա սաց՝ 

խակ է:
 Գյուղ կանգ նի, գե րան կկոտ րի:
Ն կա րե լուց հե տո ե րե խա նե րը սո վո րող

նե րը կա րո ղա ցան ներ կա յաց նել ա ռած նե րի 
այ լա բա նա կան ի մաս տը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը հա ճույ քով 
են կա տա րում մարմ նա շար ժո ղա կան ա ռա
ջադ րանք ներ: Դա սե րի ըն թաց քում հանձ
նա րա րե ցինք ե րե խա նե րին դարձ վածք նե րը 
ներ կա յաց նել դի մա խա ղի և մարմ նա շար

ժում նե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, 
վա խից չո րա նալ, ծի ծա ղից ջուր դառ նալ, 
ար մանք–զար մանք կտ րել և այլն: 

Այս պի սով՝ ո ճա բա նա կան տար րա կան 
գի տե լիք նե րի շուրջ մե թո դա պես կազ մա
կերպ ված ճիշտ աշ խա տան քը կօգ նի ոչ մի
այն հարս տաց նե լու կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի պատ կե րային խոս քը, պրակ տի կո րեն 
կի րա ռե լու մայ րե նի լեզ վի հարս տու թյուն նե
րը, ա շա կեր տի խոս քի մշա կույ թը բարձ րաց
նե լու նոր մա կար դա կի, այլև կզար գա նա 
նրանց պատ կե րային մտա ծո ղու թյու նը, եր
ևա կա յու թյունն ու մտ քի թռիչ քը:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.  Գյու լա մի րյան Ջ., Մայ րե նի ի տար րա կան ու սուց ման մե թո դի կա, Եր., «Զան գակ», 2015։
2.  Խա չատ րյան Ս., Լեզ վի պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի ու սու ցու մը մայ րե նի ի դա սագր քե րի 

նյու թե րի մի ջո ցով, Նա խա շա վիղ, 2012, էջ 3–16:
3.  Խա րա զյան Ռ., Ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը տար րա կան դա սա րան նե

րում, Եր., 2002։
4.  Գյուր ջի նյան Դ., Հե քե քյան Ն., Մայ րե նի 3, Եր., «Է դիթ պրինտ», 2012։ 
5. Սարգ սյան Վ., Թո րո սյան Կ., Խա չատ րյան Հ., Ջի լա վյան Ե., Մայ րե նի 3, Եր., «Մակ մի լան 

Ար մե նի ա», 2008։ 

НАЧАЛЬНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОСТОРЕНИЯ 
ОБРАЗНОЙ РЕЧИ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

М. ПОГОСЯН

По требованиям государственных стандартов предмета родной язык подразумевается 
системная работа над прочитанным текстом. В работе важную роль играет стилистический 
анализ. 

Образное мышление ребенка, умение видеть и осмыслить красоту окружающего мира 
формируется и развивается под воздействием художественной речи и его компонентов. 
Средствами художественной речи являются эпитеты, сравнения, метафоры, перефразы и 
т.д.

Грамотно организованная методическая работа вокруг стилистических начальных знаний 
поможет обогатить образную речь ученика начальных классов.
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STYLISTIC PRIMARY KNOWLEDGE AS BASIS FOR A JUNIOR SCHOOLCHILD  
FOR FIGURATIVE SPEECH FORMATION. 

M. POGHOSYAN

The complex of activities, carried out on the original book read, is one of the criterion re
quirements of the mother tongue lessons. The stylistic analyses are considered significant on this 
background. 

The descriptive thinking of the child, the ability of beauty perception can be formed and de
veloped only under the influence of fiction speech and the study of its elements. Such methods 
include epithet, simile, metaphor, paraphrase and etc. 

The appropriate activities methodically organized on stylistic primary knowledge will help in 
enriching the figurative speech of junior schoolchildren. 
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 ՆԱԻ ՐԱ ՊԱ ՐՈՆՅԱՆ 
ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՇԱ ԲՈՅԱՆ

Գ ՐԱ ԲԱ ՐԻ ԲԱՅԻ Ա ՆՑՅԱԼ ԿԱ ՏԱՐՅԱ ԼԻ  
ՀԻՄ ՔԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ ԲՈՒ ՀՈՒՄ

 Խոս քի մա սե րի մեջ իր ձևե րի բազ մա
զա նու թյամբ և քե րա կա նա կան կար գե րի 
ա ռա տու թյամբ բա ցա ռիկ տեղ է գրա վում 
բայը: Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նա լից 
կներ կա յաց վեն գրա բա րի բայի ու սուց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը բու հա կան հա
մա կար գում: Ու սու ցու մը սկս վում է խոս քային 
մե թոդ նե րից դա սա խո սու թյուն մե թո դի կի
րառ մամբ. նախ դա սա խո սը հա ղոր դում է 
ու սում նա սիր վող նյու թի թե ման, մաս նա վո
րա պես դա սա խո սու թյան ըն թաց քում ներ
կա յաց վում է բայի կազ մու թյու նը, ներ կայի 
և ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քե րը և նրան ցից 
կազմ վող ձևե րը, ա պա հիմ քա կազ մու թյու
նը` ը ստ ա ռան ձին խո նար հում նե րի, նշ վում 
թե մայի նշա նա կու թյունն ու կար ևո րու թյու
նը՝ պահ պա նե լով հա ջոր դա կա նու թյան սկզ
բուն քը և կի րա ռե լով «հա մե մա տու թյան» 
հնա րը՝ ներ կա յաց վող թե ման կա պե լով 
նա խորդ թե մա նե րի հետ: Ու սա նող նե րին 
գրա բար ու սու ցա նե լու գոր ծըն թա ցի կար
ևո րա գույն օ ղակ նե րից մե կը գրա բա րի և 
գրա կան ար ևե լա հայե րե նի քե րա կա նա կան 
հա մա կար գե րի զու գադ րա կան– հա մադ րա
կան վեր լու ծու թյունն է, ո ւս տի բայ խոս քի 
մա սի ու սու ցու մը սկ սում ե նք այդ եր կու քե
րա կա նա կան հա մա կար գե րի նշյալ թե մայի 
հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի և տար բե
րու թյուն նե րի ներ կա յաց մամբ, ին չը նպաս
տում է նաև մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի 
ամ րապնդ մա նը: Թեև գրա բա րի ներ կայի 
հիմ քի ու սու ցու մը ա ռանձ նա կի բար դու թյուն 
չի ներ կա յաց նում, այ նո ւա մե նայ նիվ ար դյու
նա վետ է ը նդ հա տում նե րով դա սա խո սու
թյու նը: 

Ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քի ու սու ցու մը 
փոքր –ինչ այլ է: Մեր կար ծի քով, այս դեպ
քում ան հրա ժեշտ է փոխ կա պակց ված աշ
խա տանք դա սա խո սի և ու սա նո ղի միջև: 
Քա նի որ բու հա կան հա մա կար գում ա ռաջ

նային է դար ձել հա մա գոր ծակ ցային, ու
սա նո ղա կենտ րոն ու սուց ման ան ցման ան
հրա ժեշ տու թյու նը, ո ւս տի կար ևո րում ե նք 
ու սա նո ղի ի նք նու րույն, ի մա ցա կան ակ տի
վու թյան խթան մամբ ըն թա ցող ու սուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը և դա սի ըն թաց քում 
դա սա խո սի և ու սա նող նե րի փոխ կա պակց
ված գոր ծու նե ու թյու նը, ին չը հատ կա պես 
ան հրա ժեշտ է դառ նում հենց ան ցյալ կա տա
րյա լի հիմ քի և խո նարհ ման տի պե րի ու սում
նա սիր ման ժա մա նակ:

Գ րա բա րում բայի ան ցյալ կա տա րյա լի 
հիմքն ը ստ կազ մու թյան եր կու տե սակ է՝ 

ա) ար մա տա կան կամ պարզ, բ) բա
ղադ րյալ: 

Ար մա տա կան հիմ քը նույ նա նում է բա յար
մա տին, այ սինքն՝ բա յա հիմ քում ա ծանց ներ 
չկան, օր.՝ ան ցա նել բայի ար մա տը ան ց–ն է, 
հետ ևա պես կա տա րյա լի հիմքն էլ կլի նի ան ց, 
այս պես նաև սպա նա նել, հա տա նել, տե սա
նել, ա գա նել(իմ), ու սա նել(իմ), ար գե լուլ, լե
սուլ(= ման րել, փշ րել), առ նուլ, հեծ նուլ բայե րի 
կա տա րյա լի հիմ քը կլի նի՝ սպան, հատ, տես, 
ագ, ո ւս, ար գել, լես, առ, հեծ:

 Բա ղադ րյալ հիմքն էլ լի նում է եր կու տե
սակ՝ ցո յա կան և ի թույլ բա ղադ րիչ ու նե
ցող: Հիմ քը ցո յա կան է կոչ վում, քա նի որ 
բա յար մա տի վրա ա վե լա նում է աց կամ 
ե աց (ան շեշտ՝ եց→ե աց > եց) բա ղադ րի չը: 
Ց տա ռի ա նու նով (ցո) էլ հիմ քը կոչ վում է ցո
յա կան, օր.՝ կա քա ւել – կա քա ւե աց, համ բե
րել – համ բե րե աց, ծի ծա ղել(իմ) – ծի ծա ղե աց, 
ան սալ – ան սաց, ի մա նալ – ի մաց, մեր ձե նալ 
– մեր ձե աց և այլն: Հիմ քը ի թույլ բա ղադ րի
չով է կոչ վում, քա նի որ բա յար մա տից բա ցի 
կա նաև ի բա ղադ րիչ, օր.՝ ե րկն չել(իմ) – եր
կի, փախ չել(իմ) – փա խի, այտ նուլ – այ տի, 
ո ւռ նուլ – ու ռի և այլն: 

Ու սա նո ղի հա մար խիստ կար ևոր վում է 
ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քի ճշգ րիտ ո րո շու մը, 
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ան հրա ժեշտ է ստույգ ի մա նալ, թե որ բայը 
ի նչ տի պի հիմք է ու նե նում: Մաս նա վո րա պես՝ 
ե և ի խո նարհ ման պարզ բայե րի ան ցյալ 
կա տա րյա լի հիմ քը բա ղա դ րյալ– ցո յա կան է. 
կազմ ված է բա յար մա տից և ե աց (ան շեշտ՝ 
եց) բա ղադ րի չից: Այս պես՝ ար շա ւել –ար շա
ւե աց, գոր ծել– գոր ծե աց, կո չել– կո չե աց, պա
տա ռել– պա տա ռե աց, խօ սել(իմ)– խօ սե աց, 
նայել(իմ)– նայե աց, ո ղոր մել(իմ) –ո ղոր մե աց, 
պա տե րազ մել(իմ)– պա տե րազ մե աց և այլն: 
Ե խո նարհ ման պարզ բայե րից հետ ևյալ 
հինգ բայերն ու նեն աց բա ղադ րի չով ան
ցյալ կա տա րյա լի հիմք՝ ա սել –ա սաց, գի տել– 
գի տաց, կա րել– կա րաց, մար թել– մար թաց, 
մեր կել– մեր կաց: Այս խո նարհ ման բայե րից 
բա ցա ռու թյուն են կազ մում հետ ևյալ չորս 
բայե րը՝ ա ծել, բե րել, հա նել, հե ղու սել, ո րոնք 
ու նեն պարզ կամ ար մա տա կան հիմք՝ հա
մա պա տաս խա նա բար՝ ած, բեր, հան, հե
ղոյս: Ի խո նարհ ման պարզ բայե րից բա ցա
ռու թյուն են կազ մում նս տել(իմ) և զգա ծել(իմ) 
բայե րը, ո րոնք հան դես են գա լիս պարզ կամ 
ար մա տա կան հիմ քով՝ նիստ (ան շեշտ՝ նստ) 
և զգած: Դի պիմ բայը՝ զու գա հե ռա բար դիպ 
և դի պե աց հիմ քե րով: Ե խո նարհ ման ա ծան
ցա վոր բայերն ու նեն ար մա տա կան հիմք, 
օր.՝ ան ցա նել –անց, գտա նել– գիտ (ան շեշտ՝ 
գտ), ե լա նել –ել, հա տա նել– հատ և այլն: 
Հատ կան շա կան է, որ ե խո նարհ ման բազ
մա պատ կա կան ա ծանց ներ ու նե ցող բայե
րի ան ցյալ կա տար յա լի հիմ քը բա ղադ րյալ– 
ցո յա կան է (ե աց բա ղադ րի չով), ը նդ ո րում` 
ա ծանց նե րը պահ պան վում են հիմ քում՝ 
բեկ տել – բեկ տեաց, խո ցո տել – խո ցո տե
աց: Ի խո նարհ ման ան սոս կա ծանց ու նե ցող 
բայերն ու նեն ար մա տա կան հիմք՝ ան կա
նել(իմ) –անկ, բու սա նել(իմ)– բոյս (ան շեշտ՝ 
բուս), շի ջա նել(իմ) – շէջ (ան շեշտ՝ շիջ), սնա
նել(իմ) – սուն (ան շեշտ՝ սն): Ի խո նարհ ման 
չ, նչ սոս կա ծանց ներ ունե ցող բայե րի ան ցյալ 
կա տա րյա լի հիմ քում այս ա ծանց նե րը դուրս 
են ը նկ նում, բա յար մա տին կց վում է ի բա
ղադ րի չը, և այս բայե րը հան դես են գա լիս ի 
թույլ բա ղադ րիչ ու նե ցող բա ղադ րա կան հիմ
քով: Այս պես՝ թռ չել(իմ) – թռի, փախ չել(իմ) 
–փա խի, ե րկն չել(իմ) – եր կի, յարն չել(իմ) – 
յա րի և այլն: Ա խո նարհ ման թե՛ պարզ, թե՛ 

ա ծան ցա վոր բայերն ու նեն բա ղադ րյալ– ցո
յա կան հիմք՝ կազմ ված բա յար մա տից և աց 
բա ղադ րի չից, այ սինքն՝ կա տա րյա լի հիմ
քում ա ծանց նե րը դուրս են ը նկ նում, մի այն 
այն տար բե րու թյամբ, որ ա խո նարհ ման են 
սոս կա ծանց ու նե ցող բայե րը կա տա րյա լի 
հիմ քում ստա նում են ե աց (եց) բա ղադ րի չը: 
Օ րի նակ ներ՝ ան սալ –ան սաց, լալ– լաց, գո
ղա նալ– գո ղաց, ստա նալ–ս տաց, բայց՝ մեր
ձե նալ– մեր ձե աց, յա գե նալ –յա գե աց: Ա խո
նարհ ման բայե րից բա ցա ռու թյուն է կազ մում 
չորս բայ՝ բա նալ, թա նալ, բառ նալ, դառ նալ. 
բա նալ և թա նալ բայե րի կա տա րյա լի հիմ
քերն ե ն՝ հա մա պա տաս խա նա բար բաց և 
թաց, ի սկ բառ նալ և դառ նալ բայե րի կա տա
րյա լի հիմ քում վե րա կանգն վում է ար մա տի 
ձ հն չյու նը՝ բարձ և դարձ: Ու խո նարհ ման 
բայե րի դեպ քում հիմ քի դեր է կա տա րում բա
յար մա տը, այ սինքն՝ այս բայե րի (թե՛ պարզ, 
թե՛ ա ծան ցա վոր) կա տա րյա լի հիմ քը պարզ 
կամ ար մա տա կան է: Այս պես՝ թո ղուլ– թող, 
զե նուլ– զեն, զբօս նուլ–զ բօս, հեղձ նուլ– հեղձ 
և այլն: Ն սոս կա ծանց ու նե ցող այս պես կոչ
ված նում– չիմ փո խանց ման մի շարք բայեր 
(14 բայ) ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քում ու նեն ի 
թույլ բա ղադ րիչ, դրանք ե ն՝ այտ նուլ –այ տի, 
զարթ նուլ– զար թի, խափ նուլ– խա փի, հարթ
նուլ– հար թի, մած նուլ– մա ծի, շրտ նուլ–շր տի, 
ո ստ նուլ –ոս տի, ո ւռ նուլ –ու ռի, պակ նուլ– պա
կի, պշ նուլ–պ շի, սարտ նուլ– սար տի, ցած
նուլ– ցա ծի, ցաս նուլ– ցա սի, քաղց նուլ– քաղ ցի: 
Ու խո նարհ ման բայե րից բա ցա ռու թյուն են 
կազ մում հետ ևյալ վեց բայե րը, ո րոնք ու
նեն ցո յա կան հիմք՝զ գե նուլ–զ գե աց (ան շեշտ՝ 
զգեց), ըն կե նուլ –ըն կե աց (ան շեշտ՝ ըն կեց), 
ըն թեռ նուլ –ըն թերց, լնուլ– լից (ան շեշտ՝ լց), 
խնուլ– խից (ան շեշտ՝խց), յե նուլ–յեց:

 Բա ցատ րած նյու թը հս տակ պատ կե
րաց նե լու և ամ րապն դե լու հա մար ու սուց
ման գործ նա կան մե թոդ նե րից կի րա ռում 
ե նք վար ժու թյուն նե րի մե թո դը՝ ու սա նող նե
րին հանձ նա րա րե լով հա մա պա տաս խան 
գրա վոր վար ժու թյուն ներ: Վար ժու թյուն նե
րի մե թո դը կի րա ռե լիս մտա վոր և գործ նա
կան աշ խա տանք նե րը փոխ կա պակց վում 
են: Գրա վոր վար ժու թյու նը նպաս տում է սո
վո րող նե րի ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի ամ
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րապնդ մանն ու կա յու նաց մա նը1: Գրա բա րի 
բայ խոս քի մա սը ու սու ցա նե լիս դա սա խո սը 
պի տի տի րա պե տի զա նա զան մե թոդ նե րի 
կի րառ ման հմ տու թյա նը, հատ կա պես ու սա
նո ղի կող մից տաս նյակ բայե րի մտա պահ ման 
հա մար: Ու սուց ման փոխ գոր ծուն մե թոդ նե րի 
կի րա ռու մը թույլ է տա լիս նյու թը ներ կա յաց
նել մատ չե լի, հե տաքր քիր և պատ կե րա վոր 
ձևով, ո րը նպաս տում է գի տե լիք նե րի ա վե լի 
խոր յու րաց մա նը: Այդ բայե րը մտա պա հե լու 
հա մար ա ռաջ նա հերթ է դառ նում մատ չե լի
ու թյան սկզ բուն քը, ը նդ ո րում` դա սա խո սից 
պա հանջ վում է ու սու ցումն այն պես կազ մա
կեր պել, որ ան պայ ման հաշ վի ա ռն վեն սո
վո րող նե րի ի րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ու սա նող նե րի գոր ծուն մաս նակ ցու թյամբ 
կա տա րում ե նք բայե րի թե մա տիկ խմ բա
վո րում: Բայ խոս քի մա սի ու սում նա սի րու մը 
խորհր դա նիշ բա ռե րի մի ջո ցով նպա տա կա
հար մար է դի դակ տի կա կան մատ չե լի ու թյան, 
ի նչ պես նաև կյան քի հետ կա պի սկզբունք նե
րի կի րառ ման տե սան կյու նից, նաև փոր ձում 
ե նք ի մաս տային, քե րա կա նա կան և պատ կե
րային ա ղերս ներ ստեղ ծել մի շարք բայե րի 
միջև, այս պես՝ ա ծել (բե րել) – բե րել, կա րել 
(կա րո ղա նալ) – մար թել (կա րո ղա նալ) կամ 
հարթ նուլ (խրտ նել, փախ չել) – սարտ նուլ 
(խրտ նել, փախ չել), այտ նուլ (ո ւռ չել) – ո ւռ նուլ 
(մե ծա նալ, ըն դար ձակ վել) բայե րը կա րե լի 
է մտա պա հել որ պես հո մա նիշ ներ: Ու խո
նարհ ման նում– չիմ փո խան ցու մով բայե րի 
դեպ քում ու սա նող նե րը մտո վի վե րար տա
դրում են քնած մար դու ա րթ նա նա լու տե սա
րա նը`  զարթ նուլ (ա րթ նա նալ) – ո ստ նուլ (վեր 
ցատ կել) – քաղց նուլ (քաղց զգալ) – ցաս նուլ 
(բար կա նալ) – պակ նուլ (սաս տիկ վա խե նալ, 
դո ղալ) – շրտ նուլ (շ փոթ վել, ի րեն կորց նել) – 
հարթ նուլ // սարտ նուլ (փախ չել) – մած նուլ 
(կպ չել) – այտ նուլ // ո ւռ նուլ (ո ւռ չել) – ցած
նուլ (բար կու թյու նը իջ նել, մեղ մա նալ), նաև՝ 
խափ նուլ (կու րա նալ) – պշ նուլ և այլն: 

Ե խո նարհ ման ան սոս կա ծան ցա վոր 
բայե րը ևս կա րե լի է հի շել պատ կե րային 
մտա ծո ղու թյամբ՝ մտո վի վե րար տադ րե լով 
այս պես կոչ ված որ ևէ ան ծա նո թի՝ այ գին 

1    Տե՛ս  Ամիրջանյան  Յու.,  Սահակյան  Ա., 
Մանկավարժություն, Եր., 2005, էջ 136:

փնտ րե լու, գտ նե լու, ծա ռի պտ ղից համ տե
սե լու տե սա րա նը՝ հար ցա նել – ան ցա նել – 
հա տա նել – հա սա նել – մտա նել – ցու ցա նել 
– տե սա նել – ե լա նել – գտա նել – զար կա նել 
– ար կա նել – ի ջա նել – բե կա նել – հար կա նել 
– սպա նա նել (տե՛ ս նկար 1), ու խո նարհ ման 
ն սոս կա ծան ցա վոր բայե րի հա մար՝ «հյու թի 
գոր ծա րա նի» տե սա րա նը՝ զգե նուլ (հագ նել 
ար տա հա գուս տը) – լնուլ (լց նել հյու թը) – 
խնուլ (փա կել շի շը) – ըն կե նուլ (գ ցել ա րկ ղի 
մեջ) – յե նուլ (հեն վել, կռթ նել) – ըն թեռ նուլ, 
ի մաս տային ա ղերս կա նաև ի խո նարհ ման 
չ, նչ ա ծան ցա վոր բայե րի ցան կի մեջ՝ փախ
չել (իմ) – կորն չել(իմ), մարտն չել(իմ)– հանգ
չել(իմ), մատ չել(իմ) (դիպ չել) – կառ չել(իմ), 
ե րկն չել(իմ) – թռ չել(իմ), յարն չել(իմ): Ի սկ ի 
խո նարհ ման ան սոս կա ծան ցա վոր բայե րը 
ե խո նարհ ման հա ման ման բայե րից ա նո
րոշ դեր բայի ձևե րում տար բե րե լու հա մար 
զու գոր դա կան կապ ե նք ստեղ ծում մար դու 
կյան քի ան ցած ու ղու հետ՝ ծնուն դից մինչ 
մահ: Այս պես՝ ծնա նել(իմ) – սնա նել(իմ) – 
բու սա նել(իմ) – ա գա նել(իմ) – ու սա նել(իմ) – 
սկսա նել(իմ) – ան կա նել(իմ) – շի ջա նել(իմ) 
– մե ռա նել(իմ) (տե՛ս նկար 2): 

Ե խո նարհ ման պարզ բայե րի բա ցա ռու
թյուն նե րը ճշգ րիտ մտա պա հե լու հա մար 
մենք կի րա ռում ե նք մտա պա հե լու այս պես 
կոչ ված թվային հնարք, բա ցա ռու թյուն կազ
մող ի նը բայե րը բա ժա նե լով 5+4 կա ռույ ցի 
(հինգ բայ՝ աց բա ղադ րի չով, չորս բայ՝ պարզ 
կամ ար մա տա կան հիմ քով), ի սկ հե ղու սել 
(մե խել) – հա նել (մե խը), ա սել (դա սա խո սը 
պատ մում է) – գի տել (ու սա նողն հաս կա նում 
է) բայե րը ու սա նող նե րը կր կին հի շում են 
պատ կե րային մտա ծո ղու թյամբ:

 Վե րը նշ ված սկզ բունք նե րի կի րա ռումն 
ան հրա ժեշտ պայ ման է տվյալ դա սըն թա
ցի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար: 
Ե թե դա սա խո սը չակ տի վաց նի ու սա նող նե
րի ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը, դրանց 
ի րա կա նաց ման հա մար չկի րա ռի հա մա պա
տաս խան մե թոդ ներ, չո րո նի նոր ու ղի ներ 
ու մի ջոց ներ, ա պա սո վո րող նե րը դժ վա րու
թյամբ կյու րաց նեն ու սում նա կան նյու թը:

Ն կար 1
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Ե խո նար հում

Հար ցա նել – ան ցա նել – հա տա նել – հա սա նել – մտա նել – ցու ցա նել – տե սա նել – ե լա նել – 
գտա նել – զար կա նել – ար կա նել – ի ջա նել – բե կա նել – հար կա նել – սպա նա նել

Ն կար 2

Ի խո նար հում

Մարդ

ծ նա նել (իմ)

ս նա նել (իմ)

բու սա նել (իմ)

ա գա նել (իմ)
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ու սա նել (իմ)

սկ սա նել (իմ)

ան կա նել (իմ)

շի ջա նել (իմ)

մե ռա նել (իմ)

nairaparonyan@ysu.am, ruzshab@ysu.am 
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ի նս տի տուտ, Լո ռու մաս նա ճյուղ, Վա նա ձոր, 2008:

TEACHING THE BASE OF THE PAST SIMPLE OF THE GRABAR (OLD ARMENIAN) 
VERB IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

N. PARONYAN, R. SHABOYAN

In the process of teaching verb as a part of speech in Grabar the lecturer should have the skill 
of implementing various methods, especially in the purpose of making the students memorize 
dozens of verbs. In order to memorize those verbs the principle of accessibility becomes predom
inant; the lecturer should organize the teaching process in a way that the real opportunities of the 
learners are taken into consideration. Thematic grouping of words is organized with the active 
participation of students. The investigation of the verb as a part of speech through symbolic words 
is expedient from the point of view of didactic availability and the implementation of principles of 
links with life; we also try to create semantic, grammatical and iconic links between a lot of verbs.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ГЛАГОЛА ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕННОГО 
ВИДА ДРЕВНЕАРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗ–АХ

Н. ПАРОНЯН, Р. ШАБОЯН

Обучая глагол древнеармянского языка преподаватель должен обладать новыками 
применения различных интерактивных методов, особенно для запоминания десятков 
глаголов студентами. Для запоминания этих глаголов становится приоритетом принцип 
доступности. Преподаватель обязан организовать обучение учитывая реальные возможности 
учащихся. С активним участием студентов совершается тематическая группировка глаголов. 
Изучение глагола с помощью слов–символов целесообразно с дидактической точки зрения, 
а также с точки зрения коммуникации с принципами связи с действительностью, также 
пытаемся найти некоторые семантические, грамматические и визуальные аналогии между 
рядом глаголов.
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ԱԶ ՆԻՎ ԲԱ ՐԵ ՂԱ ՄՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՌԻԹ ՄԱ ԿԱՆ  
ԶԳԱ ՑՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ

 Ռիթ մը հու նա րեն rythmos բա ռից է, ո րը 
նշա նա կում է շարժ ման ո րո շա կի կարգ, չա
փա վոր վա ծու թյուն, չա փակ ցու թյուն: Ե րաժշ
տա կան հն չյուն նե րի տևո ղու թյուն նե րի ի մաս
տա վոր ված հա ջոր դա կա նու թյու նը կամ նրանց 
հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում են ե րաժշ տա
կան ռիթ մը: Այն, ե րաժշ տու թյան մյուս ար տա
հայտ չա մի ջոց նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցե լով, 
ձևա կա ռու ցո ղա կան կա րևո րա գույն դեր է 
կա տա րում: Ե րաժշ տու թյան ծա վալ ման ըն
թաց քում ի մաս տա վոր վում է տո նե րի բարձ րու
թային հա րա բե րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն՝ 
հու զա կան լիցք հա ղոր դում:

 Ռիթ մը գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան, կոմ պո զի ցի այի ստեղծ ման կար ևոր 
մի ջոց է, կեր պա րի ձևա վոր ման է ա կան բա
ղադ րա տար րը: Ռիթ մա կան այս կամ այն կա
ռուց ված քի օգ նու թյամբ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին կա րե լի է հա ղոր դել 
հու զա կան տար բեր ե րան գա վո րում ներ: Ռիթ
մը նպաս տում է գե ղար վես տա կան կեր պա րի 
ներ դաշ նակ զար գաց մանն ու ար տա հայտ մա
նը: 

Է միլ Ժակ– Դալք րո զը գտ նում է, որ «ե րաժշ
տու թյան մեջ զգաց մունք նե րը խտաց ված ու 
գե ղեց կաց ված են հն չյուն նե րով ու ռիթ մով» (4, 
37):

 Ռիթ մը ըն կած է ար վես տի բո լոր տե սակ նե
րի հիմ քում: Ա ռանց զար գա ցած ռիթ մի զգա
ցո ղու թյան հնա րա վոր չէ զբաղ վել ե րաժշ տու
թյամբ, հետ ևա բար հնա րա վոր չէ զար գաց նել 
նաև մարմ նի ներ դաշ նակ շար ժում նե րը, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են ոչ մի այն պա րե լու, այլ 
նաև կյան քում շար ժու մային գոր ծո ղու թյուն նե
րը գե ղե ցիկ կա տա րե լու հա մար: Այդ ըն դու նա
կու թյուն նե րին ե րե խան պետք է տի րա պե տի, 
որ պես զի կա րո ղա նա մարմ նի շար ժում նե րով 
ցույց տալ այդ պա հին մտ քում ստեղծ ված գե
ղար վես տա կան տպա վո րու թյուն ներն ու կեր
պար նե րը: Շար ժու մը, ռիթ մը և պա րը ըն կած 
են ոչ մի այն ար վես տի, այլ նաև կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րի հիմ քում: Շար ժու մը, պա

րը այն մի ջոց ներն են, ո րոնք ա րթ նաց նում և 
ակ տի վաց նում են ոչ մի այն ե րե խայի միտ քը, 
եր ևա կա յու թյու նը, այլ նաև մար մի նը և նրան 
մղում բազ մա տե սակ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա
տար մա նը` խա ղալ, եր գել, պա րել, նվա գել, 
ստեղ ծա գոր ծել և այլն: 

Ընդ հան րա պես շար ժու մը մար դու հա մար 
կեն սա կան պա հանջ մունք է, ի սկ ե րե խայի 
ա ճող օր գա նիզ մի զար գաց ման ու ա ռող ջու
թյան հա մար՝ ա ռա վել ևս կար ևոր: Ե րաժշտու
թյան դա սին ե րե խա նե րի ե րաժշ տա ռիթ մա
կան շար ժու մը կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
հա մար դառ նում է շար ժու նա կու թյունն ակ տի
վաց նող ու պա րային կա րո ղու թյուն նե րը զար
գաց նող մի ջոց:

«Ե րաժշ տու թյան ռիթ մը մար դու վրա ներ
գոր ծե լու ա ռանձ նա հա տուկ ո ւժ ու նի, ին չի մի
ջո ցով այն ա ռա ջաց նում է զգա յա շար ժո ղա
կան հա կազ դե ցու թյուն, ո րն ար տա հայտ վում 
է գլխի, ձեռ քե րի, ոտ քե րի, դեմ քի, մարմ նի 
մկան նե րի շար ժում նե րի մի ջո ցով: Ե րաժշ տու
թյան ռիթ մը մարդն ըն կա լում է ամ բողջ է ու
թյամբ և ար տա հայ տում մարմ նի մի ջոց նե րով: 
Այս ա ռու մով ե րաժշ տու թյան ռիթ մը շատ ա վե լի 
հեշտ է ըն կալ վում և վե րար տադր վում մարմ նի 
շար ժում նե րով, քան մե ղե դին ձայ նով» (3, 22): 

Ե րաժշ տա ռիթ մա կան շար ժու մը նպաս
տում է ե րե խայի ը նդ հա նուր ե րաժշ տա կան ըն
դու նա կու թյուն նե րի, հատ կա պես ռիթ մա կան 
զգա ցո ղու թյան ակ տիվ զար գաց մա նը, կա տա
րե լա գոր ծում է ե րե խայի շար ժում նե րը: 

Ե րե խան իր կյան քի ա ռա ջին տա րում հան
դի պում է ռիթ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի բազ
մա թիվ ձևե րի, և իր ան մի ջա կան մաս նակ ցու
թյունն է ու նե նում դրան ցում: Նա խա ղում է, 
ցատ կում է, պա րում է, եր գում է: Այս ա մե նը 
ե րե խան կա տա րում է ի նք նա բե րա բար: 

Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ե րե խա նե րի հա
մար շար ժու մը բնա կան պա հանջ է, ա պա 
ե րաժշ տա կան դաս տի ա րա կու թյու նը նպա տա
կա հար մար է սկ սել ռիթ մա կան զգա ցո ղու թյան 
զար գա ցու մից:
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Կրտ սեր դպ րո ցա կա նը զբաղ վում է 
ե րաժշտու թյամբ` եր գում, ո ւնկնդ րում, կա տա
րում ե րաժշ տա ռիթ մա կան շար ժում ներ, պա
րում և նվա գում, ո րից հե տո մի այն ստա նում 
գե ղա գի տա կան հա ճույք: Կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի ռիթ մա կան զգա ցո ղու թյան զար գաց
մա նը նպաս տում են ե րաժշ տա կան գոր ծու
նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րը` եր գե ցո ղու թյուն, 
ե րաժշ տու թյան ո ւնկնդ րում, ե րաժշ տա կան 
շար ժո ղա կան խա ղեր, ե րաժշ տա ռիթ մա կան 
և պա րային շար ժում ներ, ի մպ րո վի զա ցի ա ներ, 
ման կա կան նվա գա րան նե րով նվա գել և այլն: 
Ե րաժշ տու թյան ու սու ցի չը պետք է կար ևո րի 
խա ղի այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մեջ հե տաքրք րու
թյուն են ա ռաջ բե րում շարժ ման հան դեպ: 
Ե րե խայի ռիթ մա կան զգա ցո ղու թյան զար գա
ցու մը սկզբ նա կան շր ջա նում դառ նում է ա վե լի 
նպա տա կային և ար դյու նա վետ, ե րբ կի րա ռում 
ե նք ե րե խայի բնա կան շար ժում նե րի տե սակ
նե րը` քայլ, վազք, թռիչք:

 Ռիթ մա կան դաս տի ա րա կու թյան կար
ևոր խն դիր նե րից է ե րե խայի մեջ զար
գաց նել ե րաժշ տու թյան զար կը զգա լու վե
րապ րե լու կա րո ղու թյու նը: Ըն կա լե լով կամ 
կա տա րե լով ե րաժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյու նը՝ նա ա նընդ հատ պետք է զգա ռիթ մա
կան պատ կեր նե րը: Ե րաժշ տա կան զար կի 
ըն կա լումն իր մեջ պա րու նա կում է շատ բար
դու թյուն ներ, նա յած թե ե րաժշ տա կան ի նչ 
ո ճին, ժան րին, շա րադր ման ձևին է պատ կա
նում կա տար վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Ա մե
նա պարզ տե սակ նե րից է քայ լեր գը, ո րով հետև 
նրա զար կե րը ա վե լի հեշտ են ըն կալ վում, այն 
ա վե լի կապ ված է շարժ ման հա մա չափ քայ լե րի 
պատ կե րաց ման հետ: Պա րե րի զարկն ա վե լի 
բարդ է, հատ կա պես, ե րբ խո սում ե նք հայ կա
կան ժո ղովր դա կան պա րի մա սին: Ե րաժշ տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ հա ճա խա կի են 
հայտն վում եր կու, ե րեք և ա վե լի տե սա կի զար
կեր: Ե րաժշ տու թյան ու սու ցի չը ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում պետք է հաս նի այն աս տի ճա
նի, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ճիշտ կա րո ղա նա 
վե րար տադ րել զար կը և տեմ պը: Այդ դժ վար 
գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր է մատ չե լի դարձ նել 
տար բեր բնույ թի շար ժում նե րով, զար կե րը` 
քայ լե րով, ռիթ մը` ծա փե լով կամ զար կե րը ձեռ

քե րով սե ղա նին հար վա ծե լով, ի սկ ռիթ մը` ծա
փե լով: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ռիթ մա կան 
դաս տի ա րա կու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում 
նպա տա կա հար մար չէ օգ տա գոր ծել ե րաժշ
տա կան հն չյուն նե րի ըն դուն ված «քա ռորդ», 
«ու թե րոր դա կան» և այլ թվա բա նա կան ան
վա նում ներ: Ա ռա ջին ռիթ մա կան տեր մին նե
րը, ո րոն ցով ա ռա ջարկ վում է ե րաժշ տու թյան 
ու սուց չին, «քա ռորդ» տևո ղու թյան հն չյու նը 
ան վա նել քայլ, ի սկ «ու թե րոր դա կան» տևո
ղու թյու նը՝ վա զել բա ռային ան վա նու մով: 
Սկզբնա կան դա սե րի ըն թաց քում եր գե րի ռիթ
մը ը մբռ նե լու հա մար օգ տա գոր ծում ե նք «քայլ» 
և «վա զել» բա ռե րը: Այ նու հետև ո րոշ ժա մա
նա կից հե տո ան ցում ե նք կա տա րում «թա» 
«թի–թի» վան կային ան վա նում նե րին (2–րդ 
դա սա րան): Ռիթ մա կան դաս տի ա րա կու թյան 
սկզբ նա կան շր ջա նում բա ռային և վան կային 
ա նուն նե րը (քայլ, վա զել, թա, թի–թի) ա ռա
վել ար դյու նա վետ են, քան տևո ղու թյուն նե րի 
ըն դուն ված թվա բա նա կան ան վա նում նե րը: 
Ռիթ մի վան կե րը ծա ռա յում են ոչ մի այն որ պես 
տևո ղու թյուն նե րի ան վա նում ներ, այլև մի ա ժա
մա նակ որ պես ե րաժշ տա ռիթ մա կան պատ
կեր նե րի կա տար ման մի ջոց ներ:

«Ամե նա պարզ ձևը, ո րով ար տա հայտ վում 
է ե րաժշ տա կան ռիթ մի շարժ ման մեջ, տեմպն 
է: Ե րաժշ տա կան տեմ պի կար ևոր ա ռանձ նա
հատ կու թյու նը, նրա ար տա հայտ չա կա նու թյունն 
է: Ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նել զգալ, 
գի տակ ցել և վե րապ րել ստեղ ծա գոր ծու թյան 
տեմ պը, կա րո ղա նալ ոչ մի այն լսել, այլև սո վո
րել տի րա պե տել ստեղ ծա գոր ծու թյան տեմ պին 
և մաս նակ ցել նրա կա տար մա նը» (2, 5):

 Զար կի և տեմ պի ար տա հայտ չա կա նու
թյու նը կապ ված է ե րաժշ տա կան հն չյու նի ար
տա հայտ ման ձևի և կա տար ման հետ: Ու սուց
ման սկզբ նա կան շր ջա նից սկ սած՝ կար ևոր է 
ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել 
ե րաժշ տու թյու նը ե րան գա վո րող այդ ար տա
հայտ չա մի ջոց նե րի վրա: Ո րով հետև ե րաժշ
տու թյան կա տա րու մը ա ռանց այդ ար տա
հայտ չա մի ջոց նե րի ար տա բեր ման հնա րա վոր 
չի լի նի: 

Ե րե խա նե րի ե րաժշ տա կան գոր ծու նե ու
թյան հա մար սկզբ նա կան շր ջա նում ը նտ րում 
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ե նք ե րկ մաս չափ ու նե ցող, քայ լեր գային պա
րային ցայ տուն ե րաժշ տու թյուն: Ե րե խա նե րի 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով տեմ պի և 
զար կե րի հա ջոր դա կա նու թյան վրա՝ ու սու
ցի չը ե րե խա նե րի ա ռջև դնում է խն դիր՝ լսել 
ե րաժշտու թյու նը և ո րո շել զար կե րի և տեմ պի 
շա րու նա կա կան ա րա գու թյու նը և ար տա հայ
տել մարմ նի շար ժում նե րով: Ցան կա լի է, որ 
նրանք սկզ բում ե րաժշ տու թյու նը ո ւնկնդ րեն 
մարմ նի շար ժում նե րով: Նրանք զար կե րը 
կա րող են ցույց տալ՝ աջ և ձախ ձեռ քե րը հա
ջոր դա բար փո փո խե լով: Տակ տե լու այս ձևը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րե լու մե ղե
դու բա ժա նու մը ռիթ մա կան ֆրազ նե րի: Ե րկ
ֆ րա զային կա ռուց վածք ու նե ցող տա րած ված 
ման կա կան եր գե րից են` «Արև–ա րև», «Ող ջո՛ւյն 
դպրոց», «Ժա մա նա՛կդ խնայիր», ո րոնք օգ նում 
են ե րե խայի ռթի մա կան զար կի, տեմ պի, ֆրա
զի զգա ցո ղու թյան զար գաց մա նը:

«Երբ ե րե խա նե րը փոր ձում են շար ժում նե րի 
տար բեր տե սակ նե րը, ա ռա ջար կում ե նք ան
ցնել տի պա կան շար ժում նե րի. ու ժեղ մա սե րը 
ցույց են տր վում ձեռ քի ա վե լի խո շոր ա լիք նե
րով՝ հար վա ծե լով սե ղա նին, ի սկ թույլ մա սե րը՝ 

հարթ ա լիք նե րով, (շար ժում ներվ) հար վա ծե լով 
սե ղա նից վերև՝ օ դում, դեմ քի բարձ րու թյամբ» 
[2, 13, 14]:

 Ռիթ մի զգա ցո ղու թյան զար գաց ման մե թո
դի կան ճիշտ կազ մա կեր պե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև ռիթ մի հու զա կան 
է ու թյու նը:

«Ե րաժշ տա կան ռիթ մը բազ մա կող մա նի, 
բայց մի աս նա կան շարժ ման ձև է, ո րը ներ թա
փան ցում է ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ՝ սկ սած 
նրա ա մե նա փոքր մաս նիկ նե րից մինչև մե ծը` 
ամ բող ջա կա նը» (1, 59): 

Ե րե խա նե րի մեջ կա յուն ե րաժշ տա կան 
մտա ծո ղու թյան ռիթ մա կան հիմք ստեղ ծե լու 
հա մար ա ռա ջարկ վում է յու րա քան չյուր նոր 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ա ռա ջին հեր թին ու
շադ րու թյուն դարձ նել նրա ռիթ մա կան կող մին: 

Այս պի սով՝ ա ճող սերն դի ե րաժշ տա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հա մա կար գում կար ևոր 
տեղ ու դեր ու նի ռիթ մա կան զգա ցո ղու թյան 
զար գա ցու մը: Ե րաժշ տա կան ռիթ մը ա ռանձ
նա հա տուկ դեր ու նի կրտ սեր դպ րո ցա կան նե
րի ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Յուզ բա շյան Յու. Վ., Դպ րո ցա կան նե րի ե րաժշ տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց ման ազ

գային հա մա կար գի տե սա մե թո դա կան հի մունք նե րը, Եր ևան, 1996:
2. Յուզ բա շյան Յու. Վ., Մե թո դա կան հանձ նա րա րա կան ներ, Սո վո րող նե րի ե րաժշ տա կան 

մտա ծո ղու թյան զար գաց ման վե րա բե րյալ, Եր ևան, 1989:
3. Յուզ բա շյան Յու. Վ., Փահլ ևա նյան Ա.Ա., Ա վե տի սյան Վ. Խ., Ե րաժշ տու թյու նը 1–4–րդ դա սա

րան նե րում, ու սուց չի մե թո դա կան ձեռ նարկ, «Զան գակ–97», Եր ևան, 2008:
4. Шток К., Система Жак–Далькроза, Москва, 1924.

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА В МЛАДШИХ КЛАССАХ
А. БАРЕГАМЯН

Таким образом, в системе воспитания подрастающего поколения, большую роль 
играет развитие чувства ритма. Музыкальный ритм имеет значительную роль в развитии 
музыкального мышления в начальной школе.

THE DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S RHITMIC SENSE
A. BAREGHAMYAN

The development of  the rhythm etic sensation has an  important role  in musicial– educational 
system of growing generation. Musical rhyme has an unique role in the process of development of 
rhythm etic thinking of junior schoolchildren.
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Ա ՄԱ ԼՅԱ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ 

ԱՆՁ ՆԱ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇԻՉ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ 

ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
 Ներ կա յումս ա շա կեր տա կենտ րոն ու

սուց ման ըն թաց քում ան ձնա կողմ նո րո շիչ 
մո տեց ման կի րա ռու մը ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյան ըն թաց քում ար դի ա կան է 
և ու նի պրակ տիկ նշա նա կու թյուն: Ը ստ Ն. 
Ա. Ա լեկ սե ևի՝ ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տե
ցու մը ու սուց ման կազ մա կերպ ման ձևն է՝ 
ու սուց ման պայ ման նե րի կազ մա կերպ ման 
մե թո դա բա նու թյուն, ո րը են թադ րում է դա
սա վանդ ման ըն թաց քում հա մա կար գում, 
մի ա ցում սո վո րո ղի ձևա վոր ման ան հա տա
կան գոր ծըն թաց նե րին, ի սկ ը ստ Ե. Ն. Ստե
փա նո վայի՝ ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տե ցու մը 
սուբյեկ տիվ փոր ձի պա հան ջար կի կար ևո
րումն է, ո րի դեպ քում ու սու ցիչն ու սում նա
ռու թյան ըն թաց քում կա րող է կա ռա վա րել 
յու րա քան չյուր ա շա կեր տի ստա ցած գի տե
լիք նե րի ո րա կը: Այլ է Տ. Ի. Բան դա րեն կոյի 
մո տե ցու մը: Նրա կար ծի քով ան ձնա կողմ նո
րո շիչ մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
գնա հա տե լու սո վո րող նե րի ան հա տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րը, յու րա հատ կու թյուն նե րը՝ 
դրանք դի տար կե լով պա հանջ նե րի ամ բող
ջա կան հաշ վառ մամբ: Այս տե սա կե տին հա
մա կար ծիք են նաև Ն. Ա. Ա լեկ սե ևը, Ա. Վ. 
Մաս լե նի կո վան, Գ. Ն. Պա նա մար ևը: 

Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա կա
նու թյան մեջ ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման 
հիմ նա կան է ու թյանն ան դրա դար ձել են Է. Վ. 
Բան դարևս կա յան, Օ. Ս. Գազ մե նան, Լ. Ն. 
Կու լի կո վան, Տ. Վ. Մա շա րո վան, Վ. Վ. Սե
րի կո վան, Ի. Ս. Յա կի մանս կին, Ա. Ա. Յա
ռու լո վան ի րենց աշ խա տանք նե րում: Նրանք 
ա շա կեր տա կենտ րոն ու սուց ման ըն թաց քում 
ոչ մի այն դի տար կում են ա շա կեր տի ան ձի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը՝ հիմք ըն դու նե
լով սո վո րո ղի ան հա տա կան ո րակ նե րը, այլև 
կար ևո րում են կր թա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րի 
ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, կա ռա վար

ման գնա հատ ման կա րո ղու թյուն նե րը՝ ո ւղղ
ված սո վո րող նե րի ի նք նու րույ նու թյան, ակ
տի վու թյան բարձ րաց մա նը:

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան հար ցում կար ևոր վում է 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րո ղի ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծու թյու նը, ի նք նա զար գա ցու մը, 
ի նք նաի րա ցու մը, հա մա պա տաս խան հմ տու
թյուն նե րի ձևա վո րու մը: 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ մո տե ցու մը (person–
centered) կր թու թյան մեջ ներդր վել է Կ. Ռոդ
ջե րի կող մից: Մեր ու սում նա սի րու թյու նում 
մենք քն նար կում ե նք ան ձնա կողմ նո րո շիչ և 
ան հա տաուղ ղորդ ված հաս կա ցու թյուն նե րը՝ 
ի բրև հո մա նիշ ներ [2, 3, 4]: 

Այս հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ Է. Ն. Գու
սինս կո վայի, Յու. Ի. Տուր չա նի նո վայի տե
սա կետ նե րը հե տաքր քիր են: Վեր ջինն ներս 
շեշ տում են, որ կր թա կան փո խազ դե ցու թյան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ըն թաց քում 
նման հաս կա ցու թյուն ներ կա րող են ըն կալ
վել սկզ բուն քո րեն տար բեր պատ կե րա ցում
նե րով: Ա նձ նա կողմ նո րո շիչ կոչ վել է այն ու
սու ցու մը, ո րի ըն թաց քում ա շա կեր տը ոչ թե 
կր թա կան փո խազ դե ցու թյան գոր ծըն թա ցի 
օբյեկտ է, այլ ման կա վար ժա կան նե րազդ
ման սուբյեկտ: Նման մո տեց ման դեպ քում 
ու սուց չի ջան քերն ո ւղղ ված են յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի կա րո ղու թյուն նե րի ու սում նա սիր
մա նը՝ հե տա գա գոր ծու նե ու թյու նը կան խա
տե սե լու հա մար: Ը ստ Է. Ն. Գու սինս կո վայի 
և Յու. Ի. Տուր չա նի նո վայի` ան ձնա կողմ նո
րո շիչ մո տեց ման բուն է ու թյու նը ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում ո րոշ վում է 
ա շա կեր տի ան հա տա կան ա ռաջ նա հեր թու
թյու նով՝ ի բրև սուբյեկ տիվ փոր ձի ակ տիվ 
կրող, ան ձնա կան փոր ձի ակ տի վաց ման հա
մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծող: 
Փոր ձա րա րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ըն թաց քում կի րա ռե լով ան ձնա կողմ նո րո
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շիչ մո տե ցու մը՝ մենք մեծ ու շադ րու թյուն ե նք 
դարձ րել կրտ սեր դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի 
կա ռա վար ման գնա հատ ման կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր մա նը՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա
րա կու թյան գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում 
[2, 3], որ տեղ ա շա կեր տը կր թա կան գոր
ծու նե ու թյան սուբյեկտ է: Մշա կե լով գոր ծո
ղու թյուն նե րի նոր մի ջոց նե րը՝ ա շա կեր տը 
վեր լու ծում է գոր ծու նե ու թյու նը և ա դեկ վատ 
ի նք նագ նա հա տա կան ձևա վո րում շար ժո ղա
կան ա ռա ջադ րանք նե րի ի նք նու րույն մաս
նակ ցե լուն ո ւղղ ված:

Վ. Ա. Պա նո վը նշում է, որ կրտ սեր դպ րո
ցի ա շա կերտ նե րի սուբյեկ տիվ զար գա ցու մը 
ձևա վոր վում է ա շա կեր տի և ու սուց չի հա
ղոր դակց ման կա րո ղու թյան զար գաց մա նը 
զու գա հեռ՝ «ա շա կերտ–ու սու ցիչ» հա մա կար
գում: Գ. Մ. Վե բի կար ծի քով ձևա վոր ված 
հա մա կար գը նպաս տում է կրտ սեր դպ րո ցի 
ա շա կեր տի ը նդ հա նուր զար գաց մա նը, ո րի 
ըն թաց քում ու սու ցի չը կի րա ռում է կր թա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը զար գաց նող բո լոր հնա
րա վո րու թյուն նե րը: 

Սուբյեկտ ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք ան ձը 
կամ խում բը, ով ստեղ ծա գոր ծող է կամ վե
րա փո խում նա խա ձեռ նող, օ ժտ ված, գի տա
կից և ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու թյամբ է 
դրս ևոր վում կր թա կան մի ջա վայ րում, մարդ
կանց և շր ջա պա տող ի րա կա նու թյան մեջ: 
Սուբյեկ տը կա րող է ի նքն ի րեն ճա նա չել և 
վե րա փո խել ո րո շա կի ո րակ ներ և կա րո ղու
թյուն ներ (Ա. Վ. Բրուշ լինս կիյ, Օ. Ս. Գազ
ման, Է. Ի. Ի սայև, Ս. Վ. Կուլն ևիչ, Վ. Ի. Սլա
բոդ չի կով, Ռ. Կ. Սե րեժ նի կո վա) [5]:

 Հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գրա կա
նու թյան մեջ մար դու ան հա տա կա նաց ման 
և զար գաց ման հինգ աս տի ճան են ա ռանձ
նաց նում.

1.  կեն դա նա ցում, 
2.  վե րա կեն դա նա ցում,
3. ան հա տա կա նա ցում 
4. ին դի վի դո ւա լի զա ցի ա
5. ե զա կի ա ցում: 
Ան ձի սուբյեկ տի վու թյան հիմ նա րար 

հատ կու թյուն նե րից են ի նք նու րույ նու թյու նը, 
ա զա տու թյու նը, ամ բող ջա կա նու թյու նը, գոր
ծու նե ու թյու նը, ներ դաշ նա կու թյու նը, նպա

տա կաս լա ցու թյու նը, ի րա զեկ վա ծու թյու նը:
Վ. Ի. Սլա բոդ չի կո վայի, Ե. Ի. Ի սա ևայի մո

տեց մամբ ե րե խայի սուբյեկ տիվ զար գա ցու մը 
դրս ևոր վում է նրա ի նք նու թյան մեջ և նրա ան
ձնա վոր ման, «Ես» հա րա ցույ ցի զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ մանն է: Սուբյեկ տի կր թա
կան գոր ծու նե ու թյան ու սուց ման ան ձնա կողմ
նո րո շիչ մո տե ցու մը կր թա կան գոր ծըն թա
ցում ո ւղ ղորդ ված է «դե պի քեզ»՝ ա շա կեր տի 
«ներ քին» ար դյունք նե րը ստա նա լու հա մար: 
Վեր ջինս են թադ րում է կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի նոր փոր ձի, տե սա կան գի տե լիք նե րի, 
շար ժո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի և ֆիզ կուլ
տու րայի նկատ մամբ ար ժեք նե րի ձևա վո րում 
և յու րա ցում (Ա. Նո վի կով): Ա շա կեր տի ան հա
տա կա նու թյու նը ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծըն թա ցում կա րող է դրս ևոր վել այն 
դեպ քում, ե թե շար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 
ու սու ցու մը հիմն վում է ան ձնա կողմ նո րո շիչ 
մո տեց ման վրա: Կր թա կան գոր ծըն թա ցում 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ան ձնա
կողմ նո րո շիչ մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս սուբյեկ տին ան հա տա կան գոր ծա
ռույթ նե րի դրս ևոր ման և ձևա վոր ման հա մար: 
Շեշ տադր վում է ա շա կեր տի ան հա տա կա նու
թյու նը, նրա ի նք նու րույ նու թյու նը և սե փա կան 
կար ծիքն ու մո տե ցում նե րը (Ա. Ա. Դոբ րի նին, 
Ի. Ն. Սիմյո նով, Ս. Յու Ստե փա նով): 

Փի լի սո փա յու թյան մեջ ան հատն ըն դուն
վում է միև նույն ժա մա նակ և որ պես բնո
րոշ գծե րի հա մա կարգ, ո րոնք բնո րո շում են 
մար դուն ի բրև այս կամ այն հա մայն քի մաս 
և ի նք նին՝ այդ հատ կա նիշ նե րի ան հա տա
կան կրող: 

Փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րում 
ան ձը կամ քի, ա զա տու թյան և պա տաս խա
նատ վու թյան կրողն է (Է. Ն. Գու սինս կի, Յու. 
Ի. Տուր չա նի նո վա):

Ան հա տա կա նու թյու նը՝ մար դու հո գե բա
նա կան բնու թագ րե րի հա մա կար գում (Ա. 
Նո վի կով), կյան քի դի մադ րո ղա կա նու թյան 
ա մե նա բարձր շե մի ար դյունքն է, ե զա կի ու
թյան բա ցար ձակ ըն դու նում և ը նտ րու թյան 
ա զատ հնա րա վո րու թյուն նե րի պայ ման նե
րում ը նդ հան րա կան ար ժեք նե րի ա ռա վե լա
գույն հա ջող հար մա րում (Է. Ն. Գու սինս կիյ, 
Յու. Ի. Տուր չա նի նո վա), ան ձի շա րու նա
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կա կան փո փոխ վող հա մա կար գային հատ
կու թյուն ներ, ո րոնք դրս ևոր վում են ի բրև 
հաս տա տուն ը նդ հան րու թյուն՝ ան հա տի և 
մար դու է ու թյան սո ցի ա լա կան բնու թա գիր 
(Օ. Ս. Գազ ման), ո րը դրս ևոր վում է սե փա
կան կյան քի սուբյեկտ լի նե լու, աշ խար հի 
հետ կեն սա կան կա պե րի ստեղծ մամբ (Գ. Ա. 
Պետ րու շի նա):

Գ. Կ. Սելև կոն ա շա կեր տա կենտ րոն ու
սուց ման ըն թաց քում ան ձնա կողմ նո րո շիչ 
մո տե ցու մը դա սում է ե րե խայի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քի, տեխ նո լո գի այի և դաս տի
ա րակ չա կան կողմ նո րոշ ման, ու սում նա դաս
տի ա րակ չա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի ըն
թացք: Հե ղի նա կը նշում է, որ նմա նա տիպ 
տեխ նո լո գի ա նե րը ա ռանձ նա նում են մար
դա կենտ րո նու թյամբ, հու մա նիս տա կան և հո
գե թե րապև տիկ ո ւղղ վա ծու թյամբ, ու սուց չի և 
ա շա կեր տի փո խազ դե ցու թյամբ, ի նք նա դաս
տի ա րա կու թյամբ և նպա տա կաուղղ ված են 
ե րե խայի բազ մա կող մա նի, ա զատ և ստեղ ծա
գոր ծա կան զար գաց մա նը: Դրանք գոր ծըն թա
ցային ո ւղղ վա ծու թյամբ տեխ նո լո գի ա ներ են, 
ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռաջ նայ
նու թյամբ, ան հա տա կան մո տեց մամբ և ժո
ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ու մար դա
սի րա կան ո ւղղ վա ծու թյան բո վան դա կու թյամբ: 
Այդ տեխ նո լո գի ա նե րի թվին են դաս վում հա
մա գոր ծակ ցու թյան ման կա վար ժու թյան տեխ
նո լո գի ա նե րը, մաս նա վո րա պես Շ. Ա. Ա մո
նաշ վի լու ան հա տա կան տեխ նո լո գի ան: 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ մո տեց մամբ ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր վում է ա շա կեր տի ան ձը, նրա շար
ժո ղա կան զար գա ցու մը: 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ մո տեց մամբ ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան ար դյունք նե րից 
են ոչ մի այն գի տե լիք ներն ու շար ժա կան կա
րո ղու թյուն նե րը, այլ նաև կր թա կան սուբյեկ
տի ստեղ ծա գոր ծա կան ռեֆ լեք սիվ մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյու նը (Խ. Ռ. Խայ բու լի նա) և 
ա շա կեր տի ան հա տա կան զար գա ցու մը (Լ. 
Ն. Կու լի կո վա):

 Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ըն
թաց քում ու սուց չի ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո
տեց ման կի րառ ման հիմ նա կան սկզ բունքն 
ա շա կեր տի շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 

կա ռա վա րումն է՝ հիմն ված սո վո րո ղի ի նք
նա կա ռա վար ման վրա՝ վե րաց նե լով ար տա
քին հար կադ րան քը ան հա տա կան և հա
մա տեղ աշ խա տան քի հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման ներ ստեղ ծե լը, նե րա ռե լով ա շա
կերտ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու
թյան բա ղադ րիչ նե րը (Է. Ն. Գու սինս կիյ, Յու. 
Ի. Տուռ չա նի նո վա): 

Ա շա կեր տի ան հա տա կա նու թյու նը նրա 
ֆի զի կա կան զար գաց ման պրոյեկտ ման հա
մար հիմ նա կան ար ժեք է:

Կր թա կան գոր ծըն թա ցի բազ մա սուբյեկ
տու թյունն ար դի ա կան է դարձ նում ա շա կեր
տի ան հա տա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու
նը՝ ի բրև մեկ ամ բող ջու թյուն, ո րը նե րա ռում 
է այն պի սի դրս ևո րում ներ, ին չով էլ պայ մա
նա վոր ված է ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց
ման կար ևո րու թյու նը շար ժո ղա կան կա րո
ղու թյուն նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: 

Ե. Վ. Բոն դարս կայի, Ս. Վ. Կուլն ևի
չայի, Ի. Ս. Յա կի մանս կայի, Ա. Ա. Յար լո
վայի, Լ. Ջ. Կոլ բե ի հե տա զո տու թյուն նե րում 
նշվում է, որ ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տե ցումն 
ի բրև պար տա դիր բա ղադ րիչ ներ պետք է 
են թադ րի՝ ար ժե բա նա կան, ճա նա չո ղա
կան, ստեղ ծա գոր ծա կան և ան հա տա կան 
հատ կա նիշ ներ: Հատ կա պես կար ևոր վում է 
ան հա տա կա նու թյան բա ղադ րի չը, ո րը նե
րա ռում է ան հա տա կան հատ կու թյուն նե րի 
զար գա ցում, կա ռա վար ման–գ նա հատ ման 
կա րո ղու թյուն նե րը, ի նք նա կա ռա վար ման 
մի ջոց նե րի տի րա պե տում, բա րո յա կան և 
կեն սա կան ի նք նա բա ցա հայ տում: Հե ղի նակ
նե րի կար ծի քով ան ձնա կողմ նո րո շիչ ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում այս բա ղադ րիչ նե րը հա
մա կարգ են ձևա վո րում, ո րն էլ տար բե րող 
բնու թագ րիչ է ա վան դա կա նից, որ տեղ հիմ
նա կան բա ղադ րի չը ճա նա չո ղա կան է: 

Ե. Վ. Բան դարևս կայի կար ծի քով ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո
տեց ման մե թոդ ներն ու հնար նե րը պետք է 
լի նեն ե րկ խո սու թյան տես քով՝ ո ւղղ ված ե րե
խայի ան հա տա կա նու թյան զար գաց մա նը, 
ու նե նան գոր ծու նե ու թյան ստեղ ծա գոր ծա
կան բնույթ, սո վո րո ղին ի նք նու րույն ո րո
շում ներ ըն դու նե լու ա զատ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռ նեն: 
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Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ո լոր
տում աշ խա տող գիտ նա կան–ման կա վարժ
նե րը ի րենց հե տա զո տու թյուն նե րում մշա կել 
են ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ժա
մա նա կա կից ո ւղ ղու թյուն նե րի տե սու թյուն և 
մե թո դի կա, ո րոնք շար ժո ղա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հիմն
ված են ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման 
վրա: Ի րենց տա րաբ նույ թու թյամբ հան դեձ՝ 
դրանց հիմ քում մար դու ե զա կի ու թյունն է, 
հաշ վի են ա ռն վում մար դու նե րու ժը և հնա
րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա շա կեր տի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ միջ գի տա կան 
մո տե ցու մը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել ֆի
զի կա կան կուլ տու րայի եր կու մո դել՝ գոր ծի
քային (ի նստ րու մեն տալ) և հու մա նիս տա
կան (մար դա կենտ րոն): 

Ֆի զի կա կան կուլ տու րայի հու մա նիս տա
կան (մար դա կենտ րոն) մո դել նե րը ստեղ ծել են 
Մ. Յա. Վի լենս կին և Վ. Ի. Ստո լյա րո վը: Հու
մա նիս տա կան մո դել ներն ա ռանձ նա նում են 
ֆի զի կա կան կա տա րե լու թյան ձգ տող սո ցի ա
լա կան օբյեկ տի ո ւղ ղորդ վա ծու թյամբ, ի նչն էլ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հատ կու թյուն նե րի 
հա մա կար գային ամ բող ջա կան զար գա ցում, 
ո րը մար դու ֆի զի կա կան վի ճա կի, ան հա տա
կա նու թյան, նրա պատ րաստ վա ծու թյան աս
տի ճա նի, տար բեր տե սակ նե րի շար ժո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա տար ման բնու թագ րիչն է: 
Հու մա նիս տա կան մո դե լը սո վո րո ղին հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս կյան քի տար բեր ի րա վի
ճակ նե րում հմուտ կա ռա վա րե լու սե փա կան 
մար մի նը: Ֆի զի կա կան զար գաց վա ծու թյու նը 
ներ դաշ նա կու թյան և գե ղեց կու թյան հա մա
տե ղե լի ու թյան գրա վա կանն է՝ սո ցի ա լա կան 
սուբյեկ տի կողմ նո րո շու մը շա րու նա կա կան 
ի նք նա զար գաց ման ձգտ ման ըն թաց քում, 
ֆի զի կա կան կա տա րե լա գոր ծու մը, ա ռա ջըն
թաց՝ հիմք ըն դու նե լով ան ձի, խմ բի, հա սա
րա կու թյան կա րո ղու թյուն նե րը: Ֆի զի կա կան 
զար գաց վա ծու թյու նը տվյալ պատ մա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նի զար գաց մա նը հա մա պա
տաս խան մշա կու թային շփ ման ար դյուն քում 
սո ցի ա լա կան սուբյեկ տի ձգ տումն է ֆի զի կա
կան կա տա րե լի ու թյան հաս նե լու, հո գե բա
նա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման և 

հոգ ևոր կա տա րե լա գործ ման ճա նա պար հով, 
հոգ ևոր մշա կույ թի, բա րո յա կան, է կո լո գի
ա կան, գե ղա գի տա կան ար ժեք նե րի օգ նու
թյամբ: 

Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով՝ Ե. Վ. Բան
դարևս կա յա, Է. Ն. Տուռ չա նի նո վա, դաս տի
ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցում ան ձնա կողմ նո
րո շիչ մո տե ցու մը հնա րա վոր է «հա րուստ», 
լի ար ժեք, ո րա կյալ բազ մա զան կր թա կան 
մի ջա վայ րում, ին չը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում յու րա քան չյուր ե րե խայի դրս ևո րե լու 
իր ան կրկ նե լի ու թյու նը: Կր թա կան մի ջա
վայ րը նե րա ռում է տար բեր բո վան դա կու
թյամբ կր թա կան նյու թի կազ մա կեր պում և 
օգ տա գոր ծում: Ֆիզ կուլ տու րայի ու սուց չի 
մշ տա կան ու շադ րու թյու նը ա շա կեր տի ֆի
զի կա կան զար գաց վա ծու թյա նը, ստաց ված 
ար դյունք նե րը վեր լու ծե լու և գնա հա տե լու 
կա րո ղու թյու նը ա շա կեր տին ան հա տա կան 
ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի կա տար ման 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս՝ կր թա կան նյու
թի տե սա կի, ձևի, չա փի, ա շա կեր տի ի նք նու
րույ նու թյան և շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
կա տար ման ա զատ ը նտ րու թյան հնա րա
վո րու թյու նից կախ ված: Դրանք ա շա կեր տի 
գի տակ ցու թյան մեջ ա րթ նաց նում են շար ժո
ղա կան գոր ծըն թա ցի և դրա ար դյունք նե րի 
հան դեպ հե տաքրք րու թյուն: Կր թա կան մի
ջա վայ րը ու սուց չի ան ձնային, մաս նա գի տա
կան, կազ մա կերպ չա կան ո րակ նե րին ներ
կա յաց նում է հա տուկ, նո րո վի պա հանջ ներ՝ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան ա շա կերտ նե րի կա ռա
վար ման և գնա հատ ման կա րո ղու թյուն նե րը 
գնա հա տե լիս և պար բե րա բար զար գաց մա
նը հետ ևե լիս՝ փոքր խմ բե րում ի նք նու րույն 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ըն թաց
քում, որ տեղ ա շա կեր տը հա մար վում է ու
սուց չի գոր ծըն կե րը (Ի. Ս. Յա կի մանս կա յա):

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ
քում ըն կած են հետ ևյալ սկզ բունք նե րը՝ 
բնա ծին կա րո ղու թյուն ներ, մշա կու թային 
կա րո ղու թյուն ներ, սուբյեկ տի վու թյուն և այլ 
ո րակ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս ստեղ ծել 
ան հրա ժեշտ ման կա վար ժա կան պայ ման
ներ՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան հու
մա նաց ման, մար դա կենտ րոն մո տեց ման 
հա մար: Ա. Ա. Դոբ րի նի նը կար ծում է, որ 
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ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ի մաս
տային ձևա վոր ման բա ղադ րիչ նե րից մե կը 
ա շա կեր տի ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի 
ա զատ ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյունն է, քա
նի որ ա ռանց ա շա կերտ–ու սու ցիչ ա զատ, 
ան կաշ կանդ փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան և 
կր թա կան մի ջա վայ րի ը նտ րե լու հնա րա վո
րու թյան՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան ա շա կեր տի 
ան հա տա կան ի նք նա զար գա ցու մը խո չըն
դոտ վում է, ի սկ ի նք նա կա տա րե լա գործ ման 
շար ժա ռի թը կոր չում է: 

Վ. Վ. Ֆե դո րո վի հե տա զո տու թյուն նե րում 
սահ ման ված են ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման 
սկզ բունք նե րը, ո րոնց կի րա ռումն ան հրա
ժեշտ է կա ռա վար ման–գ նա հատ ման կա րո
ղու թյուն նե րի հա ջող ձևա վոր ման հա մար: 
Ա զատ հա մա պա տաս խա նու թյան սկզ բուն
քի կի րա ռումն ա շա կերտ նե րի շար ժո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ձևա վո րում է 
շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ի նք նու րույ
նու թյուն, ա շա կեր տի իր մարմ նի հան դեպ 
ու շադ րու թյան բևե ռում, սե փա կան պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման խթա նում: 

Ա զատ հա մա պա տաս խա նու թյան 
սկզ բուն քով աշ խա տե լիս ու սուց չից պա
հանջ վում է ա վան դա կան գնա հատ ման 
սկզ բունք նե րի հա մադ րու մը նոր մո տե ցում
նե րին: Ա զատ ը նտ րու թյան ըն թաց քում ը նդ
լայն վում է կր թա կան, ֆիզ կուլ տու րայի մի
ջա վայ րը, հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում 
ման կա վար ժա կան փո խազ դե ցու թյան թա
փան ցի կու թյան և ման կա վար ժա կան նոր 
մե թոդ նե րի կի րառ ման հա մար: Ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյու նը ա պա հով վում է 
ան վտանգ և ա ռա ջըն թա ցային զար գա ցում, 
ան ձի ի նք նա կեր տում, սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րում դրա կան փո խազ դե ցու թյուն, շփում 
և սուբյեկ տիվ, ճա նա չո ղա կան և շար ժո ղա
կան փոր ձի կու տա կում: Հու մա նիս տա կան 
մո դե լում ամ բող ջա կա նու թյան սկզ բուն քը 
բա ցա ռում է օր գա նիզ մի գոր ծա ռու թային և 
մի ա կող մա նի զար գա ցու մը, բա ցա հայ տում 
է օր գա նիզ մի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և 
ամ բող ջա կա նու թյու նը, ի նք նա կար գա վո րու
մը (Ն. Ֆե դոր չուկ):

Կր թա կան մի ջա վայ րում հու զա կա մային, 

դրա կան ձգող մթ նո լոր տի ա պա հո վումն ու
սուց ման հա ջող ված լի նե լու սկզ բուն քի 
կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, ո րի 
ար դյուն քում կրտ սեր դպ րո ցա կան ա շա
կերտ նե րը մղ վում են ան հա տա կան հա ջո
ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման, գնա հատ ման 
մե խա նիզմ նե րի օգ տա գործ ման, սո վո րող
նե րի ակ տի վու թյան բարձ րաց ման: Ա շա
կերտ նե րի մեջ ա ռա ջա նում է ցան կու թյուն 
ֆիզ կուլ տու րայով ի նք նու րույն զբաղ վե լու, և 
ձևա վո րում է դր դա պատ ճառ՝ շար ժո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ ի նք նու րույն զբաղ վե լու 
հա մար (Լ. Մ. Կուզ նե ցով): 

Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ըն
թաց քում հու մա նիս տա կան մո տե ցու մը 
են թադ րում է ու սուց չի և ա շա կեր տի միջև 
հա ղոր դակց ման, կա ռա վար ման ո ճի փո փո
խու թյուն: Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ըն թաց քում հա ղոր դակց ման հիմ նա կան 
բնու թագ րող գծերն ե ն՝ մարդ կայ նու թյու նը, 
փո խա դարձ բաց լի նե լը, հան դուր ժո ղա կա
նու թյու նը, ապ րու մակ ցու մը, ան կողմ նա կա
լու թյու նը, ը նտ րու թյան ա զատ հնա րա վո
րու թյու նը, շփ ման սուբյեկտ նե րի հոգ ևոր և 
ի մաս տային դաշ տում փո խա դարձ ներգ
րավ վա ծու թյու նը: 

Օ. Ս. Գազ մա նի, Լ. Ն. Կու լի կո վայի, Վ. 
Ա. Սու խոմ լինս կու, Լ. Գ. Տա տար նի կո վայի, 
Ն. Ե. Շուռ կո վայի աշ խա տանք նե րի վեր
լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել 
ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան մեջ ան
ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման նա խա պայ
ման նե րից մե կը՝ ու սուց չի և ե րե խայի միջև 
շփ ման մարդ կային բնույ թը: Գի տա ման կա
վար ժա կան գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյու
նը, ի նչ պես նաև մեր կող մից կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը թույլ 
են տա լիս եզ րա կաց նել, որ կա ռա վար ման, 
գնա հատ ման կա րո ղու թյուն նե րը ֆի զի կա
կան դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում հա ջող 
ձևա վոր վում են ֆիզ կուլ տու րայի դա սե րի 
ժա մա նակ ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման 
կի րառ ման ըն թաց քում, ի նչն էլ իր հեր թին 
նպաս տում է յու րա քան չյուր ա շա կեր տի հա
մար ար դյու նա վետ, նպաս տա վոր պայ ման
նե րի ստեղ ծում, շար ժո ղա կան կա րո ղու
թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում, 
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ա շա կեր տի ֆի զի կա կան և ան հա տա կան 
ո րակ նե րի զար գա ցում: Ֆիզ կուլ տու րայի ու
սուց չի վս տա հու թյու նը և քա ջա լե րու մը ա շա
կեր տի «ես»–ի ի նք նու թյան զար գա ցու մը բա
ցա ռում են կրտ սեր դպ րո ցա կան ա շա կեր տի 
օր գա նիզ մի հա մար բա ցա սա կան և վնա սա
կար հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը: Դրանց 
պատ ճառ կա րող են լի նել պա րապ մունք նե
րի ժա մա նակ չհիմ նա վոր ված բարձր ծան
րա բեռն վա ծու թյու նը, սո վո րո ղի ֆի զի կա
կան ծան րա բեռ նա վա ծու թյան, ֆի զի կա կան 
զար գաց մանն ան հա մա պա տաս խան բարձր 
պա հանջ նե րը և բարդ հանձ նա րա րու թյուն
նե րը: (Ե. Վ. Բան դարևս կա յա, Մ. Յա. Վի
լենս կի, Ե. Ն. Լիտ վի նով, Գ. Պ. Զվեզ դի նա, 
Մ. Յու. Է լա գի նա, Ս. Վ. Կուլն ևիչ): Այս պի
սով՝ ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան ըն
թաց քում ան ձնա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման 
կի րա ռու մը են թադ րում է ու շադ րու թյան 
կենտ րո նա ցում ա շա կեր տի ան հա տա կա նու
թյան ձևա վոր ման վրա, ի նչ պես նաև նրա 
ան հա տա կան ֆի զի կա կան զար գաց ման 
և սո ցի ա լա կա նաց ման վրա, ո րի դեպ քում 
ա ռաջ նայ նու թյու նը տր վում է ա շա կեր տի ան
հա տա կա նու թյա նը՝ ի բրև ակ տիվ, սուբյեկ
տիվ փոր ձի կրո ղի: Ա շա կեր տը ու սում նա

կան շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տիվ 
մաս նա կիցն է, իր ֆի զի կա կան զար գաց ման 
ծրագ րի մշակ ման ըն թաց քում ու սուց չի գոր
ծըն կե րը, կա ռա վար ման–գ նա հատ ման կա
րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
ի նք նա զար գաց ման ծրագ րե րի կազ մո ղը, 
ին չը նպաս տում է շար ժո ղա կան գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում ի նք նու րույ նու թյան և 
ակ տի վու թյան բարձ րաց մա նը: Ֆի զի կա կան 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ան ձնա կողմ նո
րո շիչ մո տե ցու մը են թադ րում է ա շա կեր տի 
շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հատ
ման այն պի սի չա փան մուշ նե րի օգ տա գոր
ծու մը, ո րոնք են թադ րում են ա վան դա կան 
բա լային գնա հատ ման հա մա կար գի վե րա
փո խում: Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել նոր 
հնար ներ, մի ջոց ներ և մե թոդ ներ ա շա կեր
տի գոր ծու նե ու թյու նը գնա հա տե լու հա մար՝ 
հիմն վե լով ոչ թե վերջ նա կան ար դյունք նե
րի, ու սուց ման չա փո րո շիչ նե րի վրա, այլ 
նաև հաշ վի առ նել կրտ սեր դպ րո ցա կան 
ա շա կերտ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման և 
ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան ա ռաջ
խա ղա ցու մը, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն ներ 
կա տա րե լու ա շա կեր տի ջան քե րը:
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ЛИЧНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А. МАНУКЯН

В статье представлен личностно–ориентированный подход в физическом воспитании, 
где особое внимание уделено развитию личности ученика. При использовании 
учителем личностно–ориентированного подхода в процессе физического воспитания 
основополагающим принципом становится управление двигательной деятельностью ученика 
с опорой на самоуправление: снятие внешнего принуждения, создание доброжелательной 
обстановки для совместной и самостоятельной работы, с элементами творческой активности 
учащегося. 

Анализ научно–педагогической литературы, а также проведенные нами исследования 
позволили установить, что контрольно–оценочные умения в процессе физического 
воспитания успешно формируются при использовании на занятиях физической культурой 
личностно– ориентированного подхода, который обеспечивает для каждого учащегося 
наиболее оптимальные условия для формирования двигательных умений и навыков, 
способствует развитию его физических и личностных качеств. 

PERSONALITY– CENTERED PROBLEMS IN THE PROCESS OF THE YOUNGER  
STUDENTS PHYSICAL EDUCATION

A. MANUKYAN

The article presents a learner–centered technology in physical education lessons for young
er students. The main learning principle in physical education lessons is the development of a 
child personality. The teacher controls the students’ motor activity using personality– centered 
approach in the process of physical education without forcing students. The students control the 
motor activity independently, coming up with a new exercise. The analysis of scientific and edu
cational literature, the authors’ own research and experience prove that the personalityoriented 
technology in physical education develops self–control, provides optimal conditions for physical 
development and creative activity. 
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՆԱ ՎԱ ՍԱՐԴՅԱՆ 
ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ

ԲԱ ԶԻ ՍԱՅԻՆ ՆԵՅ ՐՈ ՆԱՅԻՆ ՑԱՆ ՑԵ ՐԻ ՄԵ ՔԵ ՆԱՅԱ ԿԱՆ 
ՍԻՆ ԹԵ ԶԸ  ԵՎ ԴՐԱ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ «ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ 

 ԲԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ 

 Վեր ջին ժա մա նակ նե րում մարդ կանց և 
կեն դա նի նե րի «խե լա ցի» վար քի ու սում նա
սի րու թյու նը, դրանց մո դե լա վոր ման ե ղա
նակ նե րի, մի ջոց նե րի ու մե թոդ նե րի հայտ
նա բե րու մը, ի նչ պես նաև դրանց հի ման 
վրա ար հես տա կան մե խա նիզմ նե րի նա
խագ ծումն ու մշա կու մը մե զա նում ա վե լի մեծ 
թափ են ստա նում: 

Ինչ պես գի տենք, մար դու կենտ րո նա կան 
նյար դային հա մա կար գը (ԿՆՀ) ե ղել և մինչ 
օ րս շա րու նա կում է մնալ ա մե նից հու սա
լի, ա րա գա գործ և կա յուն հա մա կար գը թե՛ 
բնու թյան մեջ և թե՛ տեխ նի կա յում: Նրա նում 
յու րա քան չյուր բջիջ բա վա կա նին բարդ, ի նք
նա կա ռա վար վող հա մա կարգ է, ո րն ու նակ 
է ի րա կա նաց նել մի մյան ցից զա նա զան վող 
բազ մա թիվ ֆունկ ցի ա ներ: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ո լոր
տի գիտ նա կան նե րի մի հոծ բա նակ, ա պա
գա տեխ նի կա կան ի րա կա նա ցում նե րի հիմ
քում տես նում է հենց ԿՆՀ–ի նա խա տի պի 
վրա մշակ վող հա մա կար գե րի նա խագ ծու մը, 
ո րն այ սօր հայտ նի է նեյ րո հա մա կար գիչ ներ 
ան վա նու մով: Մյուս կող մից՝ դրանց հիմ քում 
ըն կած մե թոդ նե րը ար դեն ի սկ կի րառ վում 
են թե՛ հո գե բա նու թյան մեջ և և թե՛ է լեկտ րո
նային ու սուց ման հա մա կար գե րում: 

ԿՆՀ–ի ա ռան ձին բջի ջը կազ մող բի ո լո գի
ա կան նեյ րո նի հա մար ներ կա յումս հայտ նի 
են բազ մա թիվ մա թե մա տի կա կան մո դել ներ, 
ո րոնց հիմ քի վրա էլ նա խագծ վում են ի նչ պես 
ա նա լո գային, այն պես և դիսկ րետ տի պի նեյ
րո նային ցան ցեր: Որ պես ար հես տա կան 
բա նա կա նու թյան կար ևո րա գույն բա ժին 
հան դի սա ցող այս թե ման դա սա վանդ վում 
է ի նչ պես տեխ նի կա կան բու հե րում, այն պես 

և ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան նե րում` 
«Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հի մունք
ներ» կամ «Բա նա կան տե ղե կատ վա կան հա
մա կար գեր» վեր նագ րե րով ա ռար կա նե րի 
ներ քո: Սա կայն դա սա ժա մե րը, ո րոնք նա
խա տես ված են մաս նա վո րա պես նեյ րո նային 
ցան ցե րի ա նա լի զի և սին թե զի հա մար, բա
վա կա նա չափ քիչ են (պետք է նկա տի ու նե
նալ, որ ո ղջ դա սըն թացն ու նի բա վա կա նա
չափ լայն ը նդ գրկ վա ծու թյուն և թե մա նե րի 
մեծ բազ մա զա նու թյուն` նեյ րո նային ցան ցեր, 
է քս պեր տային հա մա կար գեր, գի տե լիք նե
րի բան կեր, ճա նա չո ղա կան, վար ժեց ման, 
ա դապ տիվ, թես տային հա մա կար գեր և 
այլն), ո րի ար դյուն քում գործ նա կան խո շոր 
խն դիր նե րի լուծ ման հա մար ժա մա նակ չի 
մնում: Ո ւս տի, ե թե մշակ վեն այն պի սի ծրագ
րային փա թեթ ներ, ո րոնք կի րա կա նաց նեն 
նեյ րո նային ցան ցե րի ա նա լի զը և սին թե
զը, ար դյուն քում ոչ մի այն կպար զեց վի դա
սըն թա ցի մա տու ցու մը, այլև ու սա նող նե րին 
հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի ծա նո թա նա լու 
այն պի սի կար ևո րա գույն թե մա նե րի հետ 
ի նչ պի սին են նեյ րո նային ցան ցե րի հիմ քի 
վրա օպ տի մա լաց ման խն դիր նե րի լու ծու մը, 
հո գե բա նա կան և ու սու ցո ղա կան հա մա կար
գե րի նա խագ ծու մը, նեյ րո հա մա կար գիչ նե
րի ա ռան ձին հան գույց նե րի նա խագ ծու մը և 
այլն, ո րոնք այս պա հի դրու թյամբ հաս կա
նա լի պատ ճառ նե րով դա սըն թա ցից դուրս 
են մնա ցել:

Եվ այս պես ներ կա յաց վող հոդ վա ծը վե
րա բեր վում է դիսկ րետ տի պի կա նո նա կան 
բա զի սային նեյ րո նային ցան ցե րի մե քե նա յա
կան սին թե զի խնդ րին և ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցում վեր ջի նիս կի րա ռու թյա նը [2–5]: 
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Նկ.1. Բազիսային նեյրոնային ցանցի 
սխեմատիկ ներկայացումը δ=3 

դեպքի համար

Նկ. 2. Դիագրամային ցանց δ=3 մուտքային 
փոփոխականների դեպքի համար

 Նախ ներ կա յաց նենք խնդ րի դր ված քը 
և դա սա կան ե ղա նա կով վեր ջի նիս լու ծու մը, 
ո րից հե տո կանդ րա դառ նանք մեր կող մից 
ա ռա ջարկ վող մե քե նա յա կան սին թեզ մա նը 
ու վեր ջի նիս օգ նու թյամբ դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ա ռա վե լու
թյուն նե րին: 

Եվ այս պես, հայտ նի է, որ բա զի սային 
ցան ցը դա ե րկ ռան գա նի ցանց է, ո րի մեջ 
ա ռա ջին ռան գի նեյ րոն նե րի թի վը հա մընկ
նում է ցան ցի ֆունկ ցի ո նալ մուտ քե րի թվի 
հետ, ի սկ ե րկ րորդ ռան գում առ կա է ըն
դա մե նը մեկ նեյ րոն, ո րի ել քը հա մար վում է 
հենց ցան ցի ել քը: Մյուս կող մից՝ հայտ նի է 
նաև, որ այս տի պի ցան ցե րում ի նչ պես բո
լոր նեյ րոն նե րի միջև, այն պես և ֆունկ ցի ո
նալ մուտ քե րի և ա ռա ջին ռան գի նեյ րոն նե րի 
միջև առ կա են «բո լո րը բո լո րի հետ» կա պի 
տե սա կը: Նկ. 1–ո ւմ բեր ված է նմա նօ րի նակ 
ցան ցի մի սխե մա` մուտ քային փո փո խա
կան նե րի 3 դեպ քի հա մար, որ տեղ օ ղակ նե
րի մեջ ներ կա յաց ված են ցան ցի նեյ րոն նե
րի գոր ծա ռույթ նե րը, ի սկ սլաք նե րի մի ջո ցով 
ցույց են տր ված նեյ րոն նե րի միջև կա պե րը: 
Սին թե զել նմա նօ րի նակ ցանց նշա նա կում է, 
տր ված բու լյան ֆունկ ցի այի հա մար կա
ռու ցել դի ագ րա մային ցանց և ստա նալ 
նրա նում առ կա բո լոր նեյ րոն նե րի ի րա կա
նաց րած ֆունկ ցի ա նե րը:

Դա սա կան ե ղա նա կով այս խնդ րի լուծ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է մուտ քային փո փո խա

կան նե րի թվա քա նա կին հա մա պա տաս խան 
կա տա րել բա զի սային ցան ցի գծագ րում և 
դի ագ րա մային ցան ցի կա ռու ցում՝ ը ստ նա
խա պես սահ ման ված ել քային ֆունկ ցի այի: 
Այլ կերպ ա սած՝ ան հրա ժեշտ է, ը ստ տր ված 
ել քային ֆունկ ցի այի, ցան ցի վեր ջին ռան գի 
նեյ րո նի հա մար բեր ված Վեն նի դի ագ րա
մում պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քով նե տել 
«1»–եր, և դրանց հա մա պա տաս խան ա ռա ջին 
ռան գի նեյ րոն նե րի հա մար ստա նալ այդ խոր
շե րի 2–ա կան կո դե րը` հա մա պա տաս խան 
խոր շե րում կա տա րե լով հա մար ժեք գրան
ցում ներ: Ե րբ ստաց վում է այն պես, որ ցան ցի 
մաս նա կից նեյ րոն նե րից որ ևէ մե կը շա րու նա
կում է ի րա կա նաց նել «նույ նա բար 0» ֆունկ ցի
ան, այ սինքն՝ ոչ մի խոր շում «1» չի հայտն վում, 
ա պա ան հրա ժեշտ է փո խել ել քային նեյ րո նում 
որ ևէ «1»–ի դիր քը և ա մեն ի նչ կրկ նել նո րից: 
Նկ. 2–ո ւմ բեր ված է այդ պի սի լուծ ման մի օ րի
նակ՝ մուտ քային փո փո խա կան նե րի 3 դեպ քի 
հա մար, որ տեղ ի նչ պես տես նում ե նք, ցան
ցի ա ռան ձին նեյ րոն նե րի գոր ծա ռույթ նե րը 
շա րու նա կում են մնալ Վեն նի ֆունկ ցի ո նալ 
դի ագ րա մի տես քով: Պար զու թյան նպա տա
կով սխե մայի մեջ կա պե րը բաց են թողն ված 
(ս լաք նե րը բա ցա կա յում են), սա կայն ցան ցի 
նմա նօ րի նակ սին թե զը բո լո րո վին էլ հար
մա րա վետ չէ, ժա մա նա կա տար է և շատ աշ
խա տա տար: Ա վե լին, այս ե ղա նա կով խնդ րի 
լու ծու մը մուտ քային փո փո խա կան նե րի 5 և 
ա վե լի դեպ քե րի հա մար բար դա նում է, ի սկ 
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այդ թվի հե տա գա ա ճի հետ կապ ված՝ դառ
նում գործ նա կա նում ան հնա րին, քա նի որ 
Վեն նի դի ագ րամ նե րի տես քով ֆունկ ցի ա նե րի 
ներ կա յա ցու մը վե րած վում է խճճ ված պատ կե
րի: Սա կայն նեյ րո նային ցան ցե րի օգ նու թյամբ 
բու լյան ֆունկ ցի ա նե րի սին թե զը նեյ րո հա մա
կար գիչ նե րի ա ռան ձին հան գույց նե րի ներ կա
յաց ման ժա մա նակ պա հան ջում է մուտ քային 
փո փո խա կան նե րի ա վե լի մեծ քա նա կու թյուն: 
Դա է պատ ճա ռը, որ խնդ րի մե քե նա յա կան 
լու ծու մը դառ նում է ան խու սա փե լի: Սա կայն 
մինչ այժմ գո յու թյուն ու նե ցող մե քե նա յա կան 
լու ծում նե րը ևս ա ռա ջաց նում են մեկ այլ ան
հար մա րու թյուն, դա այն է, որ օգ տա գոր ծո ղը 
պետք է նախ կա տա րի ֆունկ ցի այի ներ մու
ծում ա ղյու սա կային տես քով (այ սինքն՝ բո լոր 
հա վա քա ծու նե րի հա մար կա տա րի «0» կամ 
«1» սիմ վո լի ներ մու ծում, ո րից հե տո մե քե նան 
կկա տա րի ցան ցի կա ռու ցում և ար դյունք նե րի 
ներ կա յա ցում ա ղյու սա կային տես քով: 

Նկ. 3. Բազիսային ցանցի սինթեզի 
օրինակ, երբ ելքային ֆունկցիան տրված է 

ճշմարտացիության աղյուսակի տեսքով

Ինչ խոսք, այս գոր ծըն թա ցը ոչ մի այն 
աշ խա տա տար ու ան հար մար է, այլև վատ 
ըն թեռ նե լի: Նկ. 3–ո ւմ բեր ված է մուտ քային 
փո փո խա կան նե րի δ=4 դե պի հա մար խնդ րի 
լուծ ման մի այդ պի սի օ րի նակ, ո րն ի նչ պես 
տես նում ե նք, քիչ ըն թեռ նե լի է: 

Ակն հայտ է, որ բու լյան ֆունկ ցի ան ա վե լի 
ըն թեռ նե լի տեսք ու նի ա նա լի տիկ ձևով, քան 

Վեն նի դի ագ րա մի կամ ա ղյու սա կային տես
քով (հատ կա պես մուտ քային փո փո խա կան նե
րի 4 և ա վե լի դեպ քե րի հա մար), ո ւս տի ան հրա
ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում մեկ այլ նա խագ ծի 
մշակ ման հա մար, ո րը ոչ մի այն կլու ծեր վեր
ևում բեր ված խն դի րը, այլև կա զա տեր օգ տա
գոր ծո ղին բո լոր ան հար մա րու թյուն նե րից: 

Եվ այս պես խնդ րի դր վածքն է.
 Պա հանջ վում է մշա կել և ի րա կա նաց նել 

մի ալ գո րիթմ, ո րի օգ նու թյամբ ԿԴՆՁ–ով 
տր ված բու լյան ֆունկ ցի այի հա մար կսին
թեզ վի բա զի սային նեյ րո նային ցանց, 
կհաշ վարկ վի ցան ցի ա ռան ձին նեյ րոն
նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, և դրանք էկ րան 
դուրս կբեր վի ԿԴՆՁ–ով: 

Ըստ մեր կող մից մշակ ված ալ գո րիթ
մի՝ օգ տա գոր ծո ղը նախ կա տա րում է ցան
ցի մուտ քային փո փո խա կան նե րի քա նա կի 
ներ մու ծում, ո րից հե տո նաև ցան ցի ել քային 
ֆունկ ցի այի ներ մու ծում` կա տա րյալ դի զունկ
տիվ նոր մալ ձևով: Դրա նից ան մի ջա պես 
հե տո, ը ստ մուտ քային փո փո խա կան նե րի 
թվա քա նա կի, ծրա գի րը կա ռու ցում է բա զի
սային նեյ րո նային ցանց` ա ռա ջին ռան գում 
տե ղա կայե լով մուտ քային փո փո խա կան նե
րի թվա քա նա կին հա մա պա տաս խան նեյ
րոն ներ, ի սկ ե րկ րորդ ռան գում` 1 նեյ րոն: 
Մի ա ժա մա նակ բո լոր նեյ րոն նե րի հա մար 
սի նապս նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը սահ
ման վում է մի մյանց հա վա սար և հա վա սար 
մուտ քային փո փո խա կան նե րի քա նա կին:

Դրա նից հե տո վեր ջին ռան գի նեյ րո նի հա
մար պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քով ի նչ –որ 
մի հա վա քա ծո ւի հա մար նետ վում է «1», և հաշ
վարկ վում է այդ խո ռո չի 2–ա կան կո դը: Ա ռա
ջին ռան գի բո լոր նեյ րոն նե րի այն խո ռոչ նե րում, 
ո րի հա մար ֆունկ ցի ան ըն դու նել էր «1» ար ժեք, 
դր վում է ստաց ված 2–ա կան թվի հա մա պա
տաս խան կար գը (1–ին նեյ րո նում՝ 1–ին կար գը, 
2–ր դում` 2–րդ և այլն): Դրա նից հե տո վեր ջին 
ռան գի նեյ րո նում կր կին պա տա հա կա նու թյան 
սկզ բուն քով «1» է նետ վում, այս ան գամ ստուգ
վում է ա րդյոք տվյալ խո ռո չում «1» է ե ղել, թե 
ոչ: Ե թե ե ղել է «1», ա պա գոր ծո ղու թյու նը կրկն
վում է, մինչև կհան դի պի դա տարկ խո ռոչ: Ե րբ 
որ ևէ դա տարկ խո ռո չում կր կին «1» է նետ վում, 
վեր ևում բեր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կրկն վում 
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են այդ խո ռո չի հեր թա կան հա մա րի 2–ա կան 
կո դի հա մար, սա կայն ել քային ֆունկ ցի այի մեկ 
այլ մին թեր մի հա մար, ո րը դեռ չէր դի տարկ
վել: Այս գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է այն քան 
ժա մա նակ, մինչև ել քային ֆունկ ցի այի բո լոր 
մին թերմ նե րի հա մար ա ռա ջին ռան գի նեյ րոն
նե րում կհայտն վեն ցան ցը կա ռու ցող օգ տա
կար գրան ցում ներ: Դրա նից հե տո ցան ցի ճշ
մար տա ցի ու թյան ա ղյու սա կը դուրս է բեր վում 
էկ րան, և մի ա ժա մա նակ ա ռան ձին նեյ րոն նե րի 
հա մար ֆունկ ցի ա նե րը բեր վում են ա նա լի տիկ 
տես քի՝ ներ կա յաց վե լով ԿԴՆՁ–ով: 

Ն կա րագր ված ալ գո րիթ մի հիմ քի վրա 
կա տար վել է կո դա վո րում C++ ծրագ րա
վոր ման լեզ վով: Նա խորդ օ րի նա կի հա մար 
ծրագ րի թո ղարկ ման ար դյուն քը կա րե լի 
է տես նել նկ. 4–ո ւմ: Ի նչ պես տես նում ե նք, 
այս տեղ ցան ցի ել քային ֆունկ ցի ան սահ
ման ված է ԿԴՆՁ–ով, ո րոն ցում տր ված են 
բո լոր այն մին թերմ նե րը, ո րոնց վրա ֆունկ
ցի ան ո րոշ ված է: 

Ել քային ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված 
են ի նչ պես ա նա լի տիկ տես քով (ԿԴՆՁ–ով), 
այն պես և ճշ մար տա ցի ու թյան ա ղյու սա կով: 
Քա նի որ δ մուտ քային փո փո խա կան նե րի 
ա ճի հետ պայ մա նա վոր ված մե ծա նում է հա
վա քա ծու նե րի ը նդ հա նուր քա նա կը (ա ղյու

սա կում տո ղե րի քա նա կը), և այդ տես քով 
ֆունկ ցի այի ներ կա յա ցու մը դառ նում է ոչ 
այն քան ըն թեռ նե լի, ո ւս տի նկ. 5–ո ւմ մենք 
ներ կա յաց րել ե նք ծրագ րի թո ղարկ ման մեկ 
այլ օ րի նակ, ե րբ ար դյուն քը ներ կա յաց ված է 
ա ռանց ճշ մար տա ցի ու թյան ա ղյու սա կի:

Նկ. 3. Բազիսային ցանցի սինթեզի 
օրինակ, երբ ելքային ֆունկցիան 

տրված է ճշմարտացիության 
աղյուսակի տեսքով

Նկ. 5. Բազիսային կանոնական ցանցերի սինթեզի օրինակ δ=6 մուտքային 
փոփոխականների դեպքի համար
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Այս պի սով՝ բեր ված ալ գո րիթ մը ոչ մի այն 
հար մա րա վետ գոր ծիք է կա մա յա կան մուտ
քային փո փո խա կան նե րի թվով բա զի սային 
նեյ րո նային ցան ցե րի սին թե զի հա մար, այլև 
այն կա րող է հիմք հան դի սա նալ կա մա յա
կան այլ տի պի ցան ցե րի սին թե զի հա մար: 
Բա ցի այդ՝ քա նի որ 6–րդ սերն դի հա մա կար
գիչ նե րը նա խագծ վում են հենց նեյ րո նային 
ցան ցե րի հիմ քի վրա, բեր ված ալ գո րիթ մը և 
մե քե նա յա կան լու ծու մը կա րող է շատ օգ տա
կար լի նել օպ տի մա լաց ված պա րա մետ րե
րով ա ռան ձին հան գույց նե րի նա խագծման 
ժա մա նակ, քան զի կա րե լի է միև նույն ֆունկ
ցի այի հա մար կա տա րել բազ մա թիվ ցան
ցե րի սին թեզ և դրան ցից ը նտ րել լա վա գույն 
պա րա մետ րե րով լու ծու մը: Ներ կա յաց վող 

փա թե թը կա րող է նաև հա ջո ղու թյամբ գոր
ծած վել հո գե բա նա կան թես տային հա մա
կար գե րի և է լեկտ րո նային ու սուց ման հա մա
կար գե րի նա խագծ ման ժա մա նակ, ո րոնք 
կա պա հո վեն դա սըն թա ցի մա տուց ման ժա
մա նակ ու սա նող նե րի կող մից բազ մա զան 
տար բե րակ նե րի ստա ցում, ցան ցի վար քի 
դի տար կում և քն նար կում, ին չը մի քա նի ան
գամ կբարձ րաց նի մա տուց վող դա սըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը և ու սա նող նե րի կող
մից դրանց ըն կա լու նա կու թյու նը: Ու սա նող
նե րը այլևս ժա մա նակ չեն վատ նի ցան ցի 
սին թե զի կամ ա նա լի տիկ տես քով դրանց 
ներ կա յաց ման վրա, այլ կի րա ռե լով ներ կա
յաց ված փա թե թը՝ կզ բաղ վեն զուտ հե տա զո
տա կան բնույ թի աշ խա տանք նե րով:
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МАШИННЫЙ СИНТЕЗ БАЗИСНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

А. НАВАСАРДЯН, А. МЕЛКОНЯН

Статья посвящена машинному синтезу базисных нейронный сетей, где выходная функция 
преподоется в совершенной дизъюнктивой нормальной форме, и все функции отдельных 
нейронов рассчитываются и представляются в такой же форме.

Представленный алгоритм и праграмма, могут стать основам для синтеза любой сети, а 
также для разработки отдельных деталов нейрокомпютеров 6–ого поколения. Кроме того, 
данный пакет может успешно приниматься при разработке психологических тестировании, 
при электронных обучении а также при преподавания дисциплины Исскуственного 
Интеллекта.
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MACHINE SYNTHESIS OF BASIC NEURAL NETWORKS AND ITS APPLICATION IN 
THE COURSE OF TEACHING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

A. NAVASARDYAN, A. MELKONYAN

Article is devoted to the machine synthesis of a basic neural network where output function 
and all network’s neuron’s functions are in normal form..

The presented algorithm and the program, can be used for the synthesis of any network and 
also development of separate knots of neurocomputer of the 6–th generation. Besides, this packet 
can successfully be accepted in case of development psychological testing, in case of electronic 
training and also when teaching discipline of Artificial Intelligence.
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Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ԲԱ ԲԱՅԱՆ 

ԻՍ ՊԱ ՆԵ ՐԵՆ Ե ՐԿ ՐԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ  
ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

Իս պա նի այի ե րկ րա գի տու թյան դա սըն
թա ցը կազ մա կեր պե լիս հաշ վի են ա ռն վում 
թե՛ հայ րե նա կան, թե՛ ար տա սահ մա նյան 
մե թո դա կան դպ րոց նե րի հա րուստ փոր ձը` 
հիմք ստեղ ծե լով ու սա նող նե րի ի նք նու րույն 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման, ի նք նակր
թու թյան ու նա կու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա
մար: 

Ա ռա ջարկ վող վար ժու թյուն նե րի հա մա
կար գի հիմ քում ըն կած է իս պա նե րե նի ե րկ
րա գի տա կան բա ռա պա շա րի ու սուց ման 
կա ղա պա րը, ո րը նե րա ռում է տեքս տե րի 
և վար ժու թյուն նե րի ը նտ րու թյան մե թո դա
բա նա կան մո տե ցում նե րը, տեքս տե րի և 
բա ռա պա շա րի ու սուց ման սկզ բունք նե րը, 
բա ռա պա շա րի ու սուց ման տեխ նո լո գի
ա նե րը, մե թոդ նե րը և հնար նե րը (թե մա
տիկ, ա ռար կա յա կան–լեզ վա կան սկզ բունք, 
բա ռա պա շա րի ու սուց ման և խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան մի աս նու թյան), հա ղոր
դակ ցա կան–ճա նա չո ղա կան մո տեց ման 
սկզ բունք նե րը (բա ռա պա շա րի հա մա կարգ 
ձևա վո րող դե րի, սո վո րող նե րի լեզ վա կան 
կր թու թյան մեջ բա ռային ա ռաջ նա հեր թու
թյան, ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան և 
կա ղա պար նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան, 
մտա ծե լա կեր պի բա ղադ րիչ նե րի ստուգ ման, 
բա ռա պա շա րի բո վան դա կու թյան ու սուց ման 
և ի րա կա նու թյան հա մա պա տաս խա նու
թյան, հան րամ շա կու թային նշա նա կու թյան 
մի ա վոր նե րի ը նտ րու թյան): 

Ար դի փու լում բա ռա պա շա րի ու սուց
ման վար ժու թյուն նե րը դա սա կարգ վում են 
ը ստ խոս քային գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե
րի (ըն կա լո ղա կան, ար տադ րո ղա կան), ը ստ 
բա ռա պա շա րային հմ տու թյան զար գաց ման 
փու լե րի (հն չյու նա կան, գրա ֆի կա կան և 
այլն), ը ստ բա ռի կամ բա ռա կա պակ ցու թյան 
կամ նա խա դա սու թյան հետ աշ խա տան քի 
(ոչ են թա տեքս տային և են թա տեքս տային, 
ոչ խոս քային և խոս քային, մե նա խո սա կան 

և ե րկ խո սա կան, ը ստ գո րա ծառ նու թյուն նե
րի կամ օ պե րա ցի ա նե րի տե սակ նե րի, ո րոնք 
կա տար վում են ու սոմ նա սիր վող բա ռի հետ 
(փո խա րի նում կամ մեջ բե րում) (Гуреева 
2013: 48–50): 

Իս պա նե րե նի ու սուց ման մաս նա գի տա
կան դա սըն թա ցում վե րար տադ րո ղա կան 
վար ժու թյուն նե րը կի րառ վում են ու սուց ման 
նախ նա կան փու լում՝ ա ռա ջին, ե րկ րորդ 
կուր սե րում: 

Իս պա նե րե նի ե րկ րա գի տու թյան դա սըն
թա ցում ա ռա ջին պլան են մղ վում խոս քային 
բա ռա պա շա րային հմ տու թյուն նե րը, ո րոնց 
զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում հինգ փու
լով՝ կողմ նո րո շիչ–նա խա պատ րաս տա կան, 
կարծ րա տի պային–ի րադ րային (Шатилов 
1991: 295–305), զար գաց նող–զար գա ցող և 
հա մա կար գային սին թե զող (Серова 1989): 
Բա ռա պա շա րային կոմ պե տեն ցի այի ա վար
տա կան փու լում բա ռա պա շա րային կոմ պե
տեն ցի այի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
հա ղոր դակ ցա կան խն դիր նե րի կա տար մամբ 
(Шамов 2007: 19–21):

 Կի րառ վում են իս պա նե րե նի ե րկ րա գի
տու թյան ու սուց ման մե թոդ նե րը (լեզ վաերկ
րա գի տա կան թղ թա պա նակ, դա սա խո սու
թյուն, նա խագ ծային մե թոդ, ին տե րակ տիվ 
մե թոդ ներ և ան ձնա կողմ նո րո շիչ տեխ նո լո
գի ա ներ՝ մտագ րոհ. ջիգ սո, նա խագ ծային 
քն նար կում ներ), ի նչ պես նաև ար դյու նա վետ 
և ոչ ար դյու նա վետ բա ռա կազ մա կան կա ղա
պար նե րի կի րա ռում, ու սա նող նե րին հե տա
զո տա կան աշ խա տան քի մեջ ներգ րա վե լու, 
ի մաս տային, լեզ վա հա մա կար գող և ճա նա
չո ղա կան– հաս կա ցու թային կամ լեզ վամ շա
կու թա բա նա կան ռազ մա վա րու թյուն ներ: 

Ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րառ ման 
տե սան կյու նից նպա տա կա հար մար է ու
սուց ման մի ջին և ա վար տա կան փու լե րում 
կի րա ռել եր գեր, ֆիլ մեր, մուլ տիպ լի կա ցի ոն 
ֆիլ մեր, ռա դի ո հա ղոր դում ներ, հայտ նի դե
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րա սան նե րի կող մից մե նա խո սու թյուն ներ, 
գո վազդ ներ և այլն: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, փոր ձա րա րա կան 
ու սուց մա նը մաս նակ ցել են 52 ու սա նող: 
Ստու գո ղա կան խմ բում ը նդ գրկ վել են 56 ու
սա նող՝ Մոսկ վայի սեր վի զի ի նս տի տու տից 
հա մա պա տաս խա նա բար 22 ու սա նող և 30 
ու սա նող Հայ–ս լա վո նա կան հա մալ սա րա
նից: Ի նչ վե րա բե րում է ստու գո ղա կան խմ
բե րին, ա պա հա մա պա տաս խա նա բար 22 
ու սա նող և 36 ու սա նող Հայ–ս լա վո նա կան 
հա մալ սա րա նից:

Հա վաս տող հե տա զո տու թյան ար դյուն
քում վեր լուծ վել են 52 ու սա նո ղի ակ տիվ 
բա ռա պա շա րի յու րաց մա նը միտ ված վար
ժու թյուն նե րի կա տար ման ար դյունք նե րը: 
Հա վաս տող գի տա փոր ձի ըն թաց քում վեր
լու ծու թյան են են թարկ վել ե րկ րա գի տա կան 
բա ռա պա շա րը հարս տաց նող, ակ տի վաց
նող, ամ րապն դող փո խա րին ման, կա ռու
ցո ղա կան, փո խա կեր պա կան, խոս քի մեջ 
բա ռա պա շա րի ակ տի վաց ման վար ժու թյուն
նե րը:

 Մինչև փոր ձա րա րա կան գի տա փոր ձը 
ու սա նող նե րը տվյալ վար ժու թյուն նե րը կա
տա րե լիս ցույց են տվել հետ ևյալ ար դյունք
նե րը: Ու սա նող նե րի բա ռա պա շա րի շուրջ 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն նե րը գնա հատ վել 
են քսան բա լա նոց հա մա կար գով:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
տվե ցին, որ ե րկ րա գի տա կան բա ռա պա շա
րի ու սուց ման և յու րաց ման վար ժու թյուն նե
րը կա տա րե լիս ի նչ պես փոր ձա րա րա կան, 
այն պես էլ ստու գո ղա կան խմ բե րում ու սա
նող նե րը ցույց են տա լիս բա վա կա նին բարձր 
ար դյունք ներ: Դա է հա վաս տում ստա ցած 
ար դյունք նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու
թյու նը:

 Հայ րե նա գի տա կան տեքս տի բա ռա պա
շա րի ներ մուծ ման և ամ րապնդ ման ա ռա
ջարկ վող վար ժու թյուն նե րի ը նտ րու թյան 
սկզ բունք նե րը ըն կած են ա ռա ջարկ վող իս
պա նե րեն ե րկ րա գի տա կան բա ռա պա շա րի 
ու սուց ման կա ղա պա րի հիմ քում:

 Ներք ևում կոնկ րետ օ րի նա կով ցույց է 
տր ված, թե ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ է 
ի րա կա նաց վում բա ռա պա շա րի յու րաց ման 

նպա տա կով տար վող աշ խա տան քը:
 Փոր ձա րա րա կան ու սուց ման ար դյու նա

վե տու թյու նը ստու գե լու հա մար մշակ վել են 
հս տակ չա փա նիշ ներ: Փոր ձա րա րա կան ու
սուց ման նպա տակն է հս տա կեց նել, թե ի նչ
պես են նպաս տում ու սա նող նե րի ա ռա ջա
դի մու թյա նը ը նտր ված վար ժու թյուն նե րը և 
տեքս տե րը: Ու սա նող նե րի ե րկ րա գի տա կան 
կոմ պե տեն ցի այի ձևա վոր ման և զար գաց
ման գոր ծըն թա ցը ստուգ վել և վե րահսկ վել 
ե ն՝ հաշ վի առ նե լով ու սա նող նե րի գի տե լիք
նե րը` 

1. Իս պա նի այի բնակ չու թյան և քա ղա քա
կան աշ խար հագ րու թյան

2. Իս պա նի այի ե րկ րա գի տու թյան դա
սըն թա ցին վե րա բե րող հաս կա ցու թյուն նե րի, 
եզ րույթ նե րի, ի րա կու թյուն նե րի

3. Իս պա նի այի և նրա նախ կին գա ղութ
նե րի պատ մա կան, մշա կու թային ի րո ղու
թյուն նե րի

4. Իս պա նի այի ե րի տա սար դա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի, ե րի տա սար դու թյան 
շր ջա նում գոր ծազր կու թյան, թմ րա մո լու
թյան, նրանց կր թու թյան խն դիր նե րի

5. Իս պա նի այի մշա կու թային, պատ մա
կան հու շար ձան նե րի, տե սար ժան վայ րե րի, 
ա վան դույթ նե րի

6. Իս պա նի այի և  իս պա նա լե զու  երկր նե
րի  մարդ կանց  հա ղոր դակ ցա կան, խոս քային 
վար քագ ծի

7. Իս պա նի այի և  իս պա նա լե զու  երկր նե
րի  մարդ կանց  հա ղոր դակ ցա կան, խո սակ
ցա կան վար քագ ծի

8. Իս պա նի այի և  իս պա նա լե զու  երկր նե
րի  մարդ կանց  խոս քային վար վե ցո ղու թյան 
կա նոն նե րի, նոր մե րի

9. Իս պա նա ցի նե րի կեն սա կեր պի և մտա
ծե լա կեր պի

10. Իս պա նի այի և  իս պա նա լե զու  երկր նե
րի,  մարդ կանց  ի րա կան  խոս քային ի րադ րու
թյուն նե րի

11. Ժա մա նա կա կից Իս պա նի այի քա ղա
քա կան կյան քի մա սին

 Փոր ձա րա րա կան և ստու գո ղա կան 
խմբե րի ցույց տված ար դյունք նե րի ամ փո
փիչ ա ղյու սակ 1.
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Երկ րա գի ա կան  
գի տե լիք ներ

 Փոր ձա րա րա կան խումբ Ս տու գո ղա կան խումբ

Ու սա նող նե րի թի վը – 56 Ու սա նող նե րի թի վը – 57

 Մինչև
 փոր ձը

 Փոր ձից
 հե տո

 Մինչև
 փոր ձը

 Փոր ձից
 հե տո

1.Իս պա նի այի բնակ չու թյան 
և քա ղա քա կան աշ խար
հագ րու թյան

13 18 12 15

2.Իս պա նի այի ե րկ րա գի տու
թյան դա սըն թա ցին վե րա
բե րող հաս կա ցու թյուն նե րի, 
եզ րույթ նե րի, ի րա կու թյուն
նե րի

10 16 10 13

3. Իս պա նի այի և նրա նախ
կին գա ղութ նե րի պատ մա
կան, մշա կու թային ի րո ղու
թյուն նե րի

13 17 11 15

4.Իս պա նի այի ե րի տա սար
դա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի, ե րի տա սար դու
թյան շր ջա նում

10 16 10 14

Գոր ծազր կու թյան, թմ րա մո լու թյան, 
նրանց կր թու թյան խն դիր նե րի

5.Իս պա նի այի մշա կու թային, պատ
մա կան հու շար ձան նե րի, տե սար ժան 
վայ րե րի, ա վան դույթ նե րի

14 18 13 16

6.Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու  երկր
նե րի մարդ կանց հա ղոր դակ ցա կան, 
 խոս քային վար քագ ծի

11 17 11 15

7  Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու  երկր նե
րի մարդ կանց հա ղոր դակ ցա կան,
 խո սակ ցա կան վար քագ ծի

9 16 10 14

8. Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու ե րկր
նե րի մարդ կանց խոս քային վար վե ցո
ղու թյան  կա նոն նե րի, նոր մե րի

12 17 11 15

9.Իս պա նա ցի նե րի կեն սա կեր պի և 
մտա ծե լա կեր պի 8 15 8 13

10. Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու  երկր
նե րի, մարդ կանց ի րա կան խոս քային 
ի րադ րու թյուն նե րի

12 17 12 15
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11.Ժա մա նա կա կից Իս պա նի այի 
 քա ղա քա կան կյան քի մա սին 12 18 11 15

 Փոր ձա րա րա կան ու սուց ման վեր ջում 
հա մե մատ վել են փոր ձա րա րա կան և ստու
գո ղա կան խմ բե րի ար դյունք նե րը: Ամ փո փիչ 
տվյալ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ու սա նող նե րը բա վա կա
նին լավ գի տե լիք ներ են դրս ևո րում Իս պա
նի այի բնակ չու թյան և քա ղա քա կան աշ խար
հագ րու թյան մա սին, քա նի որ նրանք դեռևս 
դպ րո ցում ըն թեր ցում են հա մա պա տաս խան 
տեքս տեր: Պա տա հա կան չէ, որ փոր ձա րա
րա կան խմ բի ցույց տված ար դյունք նե րը մի
ջի նը ըն դա մե նը 3 մի ա վոր է կազ մում: 

Իս պա նի այի ե րկ րա գի տու թյան դա սըն
թա ցին վե րա բե րող հաս կա ցու թյուն նե րի 
եզ րույթ նե րի, ի րա կու թյուն նե րի մա սին գի
տե լիք նե րը նույն պես փոր ձա րա րա կան ու
սուց ման վեր ջում եր կու խմ բի մոտ տար բեր 
են, ը նդ ո րում՝ փոր ձա րա րա կան խմ բի ա ռա
վե լու թյունն ըն դա մե նը մեկ մի ա վոր է: 

Իս պա նի այի և նրա նախ կին գա ղութ նե
րի պատ մա կան, մշա կու թային ի րո ղու թյուն
նե րի մա սին գի տե լիք նե րը եր կու խմ բում էլ 
բա վա կա նին բարձր են: Սա կայն հա մա պա
տաս խան տեքս տե րի շուրջ աշ խա տան քը 
հնա րա վո րու թյուն տվեց փոր ձա րա րա կան 
խմ բում ար ձա նագ րե լու ա ռա ջա դի մու թյուն՝ 
վեց մի ա վո րով:

Չ նա յած Իս պա նի այի ե րի տա սար դա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ե րի տա սար դու
թյան շր ջա նում գոր ծազր կու թյան, թմ րա
մո լու թյան, նրանց կր թու թյան խն դիր նե րի 
մա սին գի տե լիք նե րը խիստ ար դի ա կան են, 
սա կայն դրանք շատ ա րագ են փո փոխ վում: 
Դրանք հնա րա վոր է զար գաց նել՝ ըն թեր ցե
լով իս պա նա լե զու ժա մա նա կա կից մա մուլ, 
դի տել նո րու թյուն ներ և այլն: Նպա տա կա
դիր քո րո շե լով ու սա նող նե րին, ձևա վո րե լով 
հա մա պա տաս խան ի նստ րու մեն տալ դր դա
պատ ճա ռային ֆոն՝ հնա րա վոր դար ձավ 
ար ձա նագ րել ու սու ցո ղա կան խմ բում վեց 
մի ա վոր ա ռա ջա դի մու թյուն, ստու գո ղա կան 
խմ բում ՝ չորս մի ա վոր: 

Իս պա նի այի մշա կու թային, պատ մա

կան հու շար ձան նե րի, տե սար ժան վայ րե
րի, ա վան դույթ նե րի մա սին գի տե լիք նե րը 
բա վա կա նին լավ են ձևա վոր ված եր կու խմ
բում էլ, քա նի որ նրանք ու սում նա սի րում են 
դրանք տար բեր դա սըն թաց նե րում: 

Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու ե րկր նե
րում ապ րող մարդ կանց հա ղոր դակ ցա կան, 
խոս քային վար քագ ծի մա սին գի տե լիք նե րը 
շա րա նու կա կան բա րե լավ ման ան հրա ժեշ
տու թյուն ու նեն: Փոր ձա րա րա կան ու սուց
ման ըն թաց քում ու սա նող ներն ա ռա ջա դի մել 
են 5 մի ա վո րով: Դա պայ մա նա վոր ված է 
այն բա նով, որ ու սա նող նե րը գի տակ ցում են 
գոր ծա բա նա կան գի տե լիք նե րի դերն ի րենց 
մաս նա գի տա կան կա յաց ման գոր ծում: 

Իս պա նի այի և իս պա նա լե զու ե րկր նե
րում ապ րող մարդ կանց խոս քային վար
վե ցո ղու թյան կա նոն նե րի, նոր մե րի մա սին 
գի տե լիք նե րը հիմ նա կա նում ու սա նող նե րը 
ստա նում են նե րա կա, ի մպ լի ցիտ, հատ կա
պես գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ըն
թեր ցա նու թյան ժա մա նակ: Փոր ձա րա րա
կան ու սու ցու մը հաս տա տեց վեր լու ծա կան 
ըն թեր ցա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը Իս
պա նի այի ե րկ րա գի տու թյան դա սըն թա ցում: 
Կար ծում ե նք՝ մեկ մի ա վո րի սահ ման նե րում 
ա ռա ջա դի մելն ան գամ հաս տա տում է մշակ
ված մե թո դի կայի ա ռա վե լու թյու նը: 

Ինչ վե րա բե րում է իս պա նա ցի նե րի կեն
սա կեր պի և մտա ծե լա կեր պի մա սին ե ղած 
գի տե լիք նե րին, ա պա փոր ձա րա րա կան 
ու սուց ման ըն թաց քում խն դիր է դր վում 
կեն սա կեր պի ու սուց մամբ բա ցա հայ տել 
իս պա նա ցի նե րի մտա ծե լա կեր պի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Այդ պի սի մո տեց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստաց ված տվյալ նե րով: Ստու գո ղա կան խմ
բե րը զի ջում են ի րենց ա ռա ջա դի մու թյամբ 
եր կու մի ա վո րով:

 Կար ևոր են հատ կա պես Իս պա նի այի և 
իս պա նա լե զու ե րկր նե րում ապ րող մարդ
կանց ի րա կան խոս քային ի րադ րու թյուն նե րի 
մա սին գի տե լիք նե րը, քա նի որ դրանց փո
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փոխ ման շար ժըն թա ցին դժ վար է հետ ևել: 
Մի այն գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն 
ըն թեր ցե լով, ԶԼՄ–նե րին հետ ևե լով, ֆիլ մեր 
դի տե լով՝ հնա րա վոր չէ հնա րա վո րինս շատ 
և ճիշտ մո դե լա վո րել ի րա կան խոս քային 
ի րադ րու թյուն նե րը: Փոր ձա րա րա կան խմ
բե րի ցույց տված ար դյունք նե րը գո հա ցու ցիչ 
են, քա նի որ փոր ձա րա րա կան ու սուց մա նը 

հատ կաց ված ժա մա նա կը բա վա րար չէր:
 Ժա մա նա կա կից Իս պա նի այի քա ղա քա

կան կյան քի մա սին գի տե լիք նե րի ձևա վո րու
մը փոր ձա րա րա կան խմ բում ա վե լի ա րագ է 
ըն թա նում, քա նի որ քա ղա քա կան կյան քը 
չի կա րե լի տա րան ջա տել տն տե սա կան, հո
գևոր, կեն ցա ղային ո լորտ նե րից:
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иноязычной речи // Общая методика обучения иностранным языкам, М., Русс, яз., 1991. С. 
295–305

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОЙ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКЕ

К. БАБАЯН

В статье выявлены особенности обучения испанской страноведческой лексике. 
Выделены основные компоненты разработанной модели организации интерактивного 
курса страноведения Испании. Представлены основные критерии оценки страноведческой 
компетенции студентов, описаны педагогические условия проведения экспериментального 
обучения, посредством которого обоснована эффективность предложенной модели. 

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL LEARNING OF SPANISH  
CULTURAL VOCABULARY

CH. BABAYAN 

The article reveals the peculiarities of teaching Spanish area studies vocabulary. It singles out 
the basic components of the developed model to organize interactive course of Spanish area stud
ies and represents the main criteria for assessing area studies competence of students, describes 
the pedagogical conditions of experiential learning, through which proves the effectiveness of the 
proposed model.
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ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ

 ԲԱ ՆԱ ՎԵ ՃԻ ՄԵ ԹՈ ԴԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԵՎ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՄՏԱ ՎՈՐ  

ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐՈՒՄ1

«Ան գամ կա ղը, ո րը քայ լում է ճա նա պար
հով, ա ռաջ է ան ցնում նրա նից,  ով վա զում 
է ա ռանց ճա նա պար հի: Ըն դ ո րում, որ քան 
ա վե լի ժրա ջան ու  ակ տիվ է ա ռանց ճա նա
պար հի վա զո ղը, այն քան ա վե լի շատ են նրա 
թա փա ռում նե րը»:

 Հին հու նա կան ի մաս տու թյուն12

 Հետ խորհր դային Հա յաս տա նի կր թա
կան հա մա կար գում ի րա կա նաց վող բա րե
փո խում նե րը զգա լի փո փո խու թյուն ներ են 
գրան ցել կր թու թյան բո վան դա կու թյան, կր
թա կան հաս տա տու թյուն նե րի կա ռուց ված քի, 
դրանց կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի աս պա
րե զում: Դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րով 
հան դերձ` ա կն հայտ ձեռք բե րում ներ կան 
նաև նոր դա սագր քե րի, դա սըն թաց նե րի, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
ման ա ռում նե րով: Սա կայն նույ նը չի կա րե լի 
ա սել դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի նո րաց
ման, դրանց կա տա րե լա գործ ման մա սին: 
Այս տեղ ա ռա վել նկա տե լի են ի ներ ցի ան ու 
պահ պա նո ղա կան մո տե ցում նե րը:

 Մինչ դեռ, ար ժե քա վոր ու ար դյու նա վետ 
կա րող է լի նել ու սուց ման ին տե րակ տիվ ձևե
րի նե րա ռումն ու կար ևո րու մը մե րօ րյա կր
թու թյան մե թո դա կան զի նա նո ցում: Դրան
ցից մեկն էլ բա նա վե ճի մե թոդն է:

 Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյունն 
ա ռա ջար կում և ե րաշ խա վո րում է զա նա զան 
մե թոդ նե րի, ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ու ի րա կա

1    Ըստ  Бекон  Фр.,  Сочинения  в  двухтомах.  2–ое 
издание. Т. 2. М., 1978, էջ 27:
2    Հոդվածը  պատրաստվել  է  Մայր  Աթոռ  Սուրբ 
Էջմիածնի  Գևորգյան  հոգևոր  ճեմարանի  140–
ամյակին  նվիրված  միջազգային  գիտաժողովում 
(նոյեմբեր, 2014 թ.) հեղինակի կողմից ներկայացված 
զեկուցման հիման վրա:

նաց ման ե ղա նակ նե րի հա րուստ զի նա նոց և 
դրանց դա սա կարգ ման տար բեր մո տե ցում
ներ: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ խոր հուրդ են տա լիս 
ժա մա նա կա կից կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում գոր ծած վող 
մե թոդ ներն ու սում նա սի րե լիս դրանք դա սա
կար գել ը ստ այն աղ բյուր նե րի, ո րոն ցից 
սո վո րող նե րը գի տե լիք ներ են ձեռք բե րում՝ 
ա ռանձ նաց նե լով խոս քային (նյու թի բա նա
վոր շա րադ րումն ու սուց չի կող մից, զրույց), 
զն նա կան (ցու ցադ րում, է քս կուր սի ա, ի նք
նու րույն դի տում ներ) և գործ նա կան մե թոդ
նե րը (վար ժու թյուն ներ, լա բո րա տոր ու գործ
նա կան աշ խա տանք ներ)3:

 Ման կա վարժ նե րի մեկ այլ խումբ ա ռա
ջար կում է ու սուց ման մե թո դի հիմ նա կան 
հատ կա նիշ հա մա րել սո վո րող նե րի ի նք նու
րույ նու թյան աս տի ճա նը: Նրան ցից ո մանք 
տար բե րում են ու սուց չի կող մից նյու թի շա
րադր ման և սո վո րող նե րի ի նք նու րույն աշ
խա տան քի մե թոդ նե րը (դի տում ներ, փոր
ձա րա րու թյուն ներ, աշ խա տանք գր քի վրա և 
այլն)4: 

Ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ա ռանձ նաց վում են նաև ու սուց ման մե թոդ
նե րի հետ ևյալ հիմ նա կան խմ բե րը. 1) ու
սում նաի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կերպ ման և ի րա գործ ման մե թոդ ներ, 2) 
ու սում նաի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան խթան
ման ու մո տի վա ցի այի մե թոդ ներ, 3) ու սում
նաի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ու 

3   Տե՛ս Մանկավարժություն. դասախոսությունների 
դասընթաց: Ընդ. խմբագրությամբ` Գ. Ի. Շչուկինա և 
ուրիշներ, Եր., 1969, էջ 225–264:
4   Տե՛ս նույն տեղում, էջ 228:
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ի նք նա վե րահս կո ղու թյան մե թոդ ներ1: 
Ո մանք էլ ա ռա ջար կում են ա ռանձ նաց նել 

ռեպ րո դուկ տիվ (վե րար տադ րող), պրոբ լե
մային (հար ցի ու սում նա սիր ման մե թո դի
կայի բա ցա հայտ ման հետ կապ ված), մաս
նա կի ո րո նում նե րի ու հե տա զո տա կան 
մե թոդ նե րը2:

 Դա սա կարգ ման նշ ված ե ղա նակ նե
րից բա ցի, ու սուց ման տար բեր մե թոդ նե րը, 
ձևերն ու ե ղա նակ նե րը կա րե լի է դի տար կել 
նաև ը ստ մաս նա կից կող մե րի` սո վո րեց նո
ղի և սո վո րող նե րի հա րա բե րա կան ակ տի
վու թյան: Այդ տե սան կյու նից ու սուց ման մե
թոդ նե րը կբա ժան վեն ե րեք խմ բի: 

Ա ռա ջին խմ բի մեջ կընդգրկ վեն ու սուց
ման այն ձևերն ու մե թոդ նե րը, որ տեղ ու սու
ցի չը հան դես է գա լիս ակ տիվ–ու սու ցո ղա կան 
դե րով, ի սկ ա շա կերտ նե րի մաս նակ ցու թյունն 
ու նի հա րա բե րա կա նո րեն պաս սիվ բնույթ: 
Նրանց խն դիրն է` ու շա դիր լսել, ըն կա լել, 
յու րաց նել և մտա պա հել այն, ի նչ ա սում է ու
սու ցի չը: Դպ րո ցա կան և բու հա կան դա սա
վանդ ման ժա մա նա կա կից պրակ տի կա յում, 
մա նա վանդ նոր նյու թի մա տուց ման ժա մա
նակ, ա ռա վել գոր ծա ծա կան է հենց այս «դո
նոր–ռե ցի պի են տային» մո դե լը: Ի հար կե, այս 
մո դե լը չի բա ցա ռում ո ւնկն դիր նե րի ակ տի
վու թյունն ը նդ հան րա պես: Նրանց պաս սի
վու թյունն ու նի սոսկ հա րա բե րա կան բնույթ: 
Նախ հարկ է նկա տել, որ լսա րա նի կող մից 
նոր նյու թի ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը պետք է 
լի նի ոչ թե մե խա նի կա կան, ու րի շի մտ քե րի 
ու փաս տե րի սերտ ման, այլ ակ տիվ ըն կալ
ման–յու րաց ման գոր ծըն թաց: Բա ցի այդ, 
ո ւնկն դիր նե րը կա րող են ու սուց չին կամ դա
սա խո սին դի մել թե մայի վե րա բե րյալ ի րենց 
հու զող և ան հաս կա նա լի հար ցե րով, խնդ րել 
նրան պար զա բա նել կամ ա վե լի ման րա մասն 
մեկ նա բա նել այս կամ այն միտ քը, դր վա գը 
և այլն: 

Երկ րորդ խմ բի մեջ մտ նում են ու սուց
ման այն մե թոդ նե րը, որ տեղ ա վե լի ակ տիվ 

1    Տե՛ս  Մանկավարժություն.  ուսումնական  ձեռ
նարկ մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողների 
համար: Խմբ.` Յու. Կ. Բաբանսկու, Մաս 1, Եր., 1986, 
էջ 226–227:
2    Տե՛ս  Лернер  И.  Я.,  Скаткин  М.  И.,  О  методах 
обучения “Советская педагогика”, 1965, N23:

է սո վո րո ղը, և հա մե մա տա բար պաս սիվ է 
ու սուց չի դե րը: Ու սու ցի չը, իր սա նե րին հանձ
նա րա րե լով որ ևէ խն դիր կամ ա ռա ջադ րանք 
և նա խօ րոք ան հրա ժեշտ խոր հուրդ ներ ու 
ցու ցում ներ (նե րա ծա կան հրա հան գա վո րում) 
տա լով, աշ խա տում է այլևս չմի ջամ տել նրանց 
աշ խա տան քին: Սո վո րող նե րին տր վում է 
ի նք նու րույն գոր ծե լու լայն հնա րա վո րու թյուն: 
Այդ պի սի մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձե ռում բա ցա հայ տե լու և աս տի ճա նա բար 
զար գաց նե լու նրանց հու զա կան, կա մային և, 
ի հար կե, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը: 

Ու սուց ման քն նարկ վող մե թո դի շր ջա
նակ նե րում ու սուց չի դե րը, պաս սիվ լի նե լով 
հան դերձ, ա մեն ևին էլ ե րկ րոր դա կան չէ, և չի 
կա րե լի այն թե րագ նա հա տել: Շատ կար ևոր 
է, որ պես զի նա իր խոր հուրդ նե րով, դի տո
ղու թյուն նե րով կա րո ղա նա ցան կա լի հու նի 
մեջ պա հել իր սա նե րին, հմ տո րեն ցույց տա 
թույլ տր ված սխալ ներն ու ան ճշ տու թյուն նե
րը, նշի դրանք շտ կե լու ու ղի նե րը:

 Բայց և այն պես, մե թոդ նե րի նշ ված խմ
բի հա մար բնո րոշ է մնում այն, որ դրանց 
շր ջա նակ նե րում ա ռա վել ակ տիվ կող մը 
ա շա կերտ ներն են: Նրանք փնտ րում են, 
ստեղ ծա գոր ծում, հայտ նա բե րում, ի սկ ու սու
ցի չը վե րահս կում և ո ւղ ղոր դում է նրանց գոր
ծու նե ու թյու նը: 

Ու սուց ման այդ պի սի մե թոդ նե րը շատ 
կար ևոր են սո վո րող նե րի մեջ ի նք նու րույն 
մտա ծե լու և աշ խա տե լու գործ նա կան հատ
կա նիշ նե րի ձևա վոր ման, ար մա տա վոր ման 
ու կա տա րե լա գործ ման ա ռու մով:

 Վեր ջա պես, մե թոդ նե րի եր րորդ խում բը 
կազ մում են ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա
կեպ ման այն ձևերն ու ե ղա նակ նե րը, ո րոնց 
բնո րոշ է մաս նա կից կող մե րի եր կուս տեք ակ
տի վու թյուն: Այդ պի սիք են թե մա տիկ զրույ ցը, 
հար ցի կամ խնդ րի լսա րա նային քն նար կում
նե րը: Մե թոդ նե րի այս շար քում ա ռանձ նա
հա տուկ տեղ է գրա վում բա նա վե ճը:

 Պետք է նկա տել, որ նշ ված ձևե րի միջև կա 
ազ գակ ցա կան սերտ կապ: Զրույ ցը, քն նար
կումն ու բա նա վե ճը մտա վոր հա ղոր դակց
ման միև նույն ե ղա նա կի տար բեր ձևե րը կամ 
դրս ևո րում ներն են: Դրանց միջև ա նան ցա
նե լի ան ջր պետ ներ չկան, և գործ նա կա նում 
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հա ճա խա կի են ան ցում նե րը մե կից մյու սին: 
Ա մեն մի բա նա վե ճի և քն նարկ ման հիմ քը 
կազ մում են զրույ ցը, ե րկ խո սու թյու նը, տե ղե
կատ վու թյան փո խա նա կու մը: Վի ճա բա նու
թյունն ու բա նա վե ճը` որ պես հա ղոր դակց ման 
ա ռա վել ակ տիվ ձևեր, հար ցի քն նար կում նե
րից ու զրույ ցից տար բեր վում են ի րենց ներ
քին բևե ռաց վա ծու թյամբ, հա կա դիր գա ղա
փար նե րի, տե սա կետ նե րի առ կա յու թյամբ, 
ո րոնց միջև տե ղի ու նե ցող մր ցակ ցու թյան և 
դրանց հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ճա
նա պար հով ձեռք է բեր վում նոր գա ղա փար
նե րի ու մտ քե րի ի մա ցու թյուն: Վեր հան վում, 
ար ժե քա վոր վում են տե սա կետ նե րի թե րի և 
ար ժե քա վոր կող մե րը, հաղ թա հար վում են 
կարծ րա ցած պատ կե րա ցում նե րը, ձևա վոր
վում են ճկուն մտա ծե լա կերպ և ակ տիվ կեն
սա դիր քո րո շում1:

 Դեռևս Հին աշ խար հի ի մաս տուն նե րը 
նկա տել է ին, որ նոր և ճշ մա րիտ գի տե լի քի 
ստաց ման ա ռա վել հա վա նա կան ե ղա նակ
նե րից մե կը վի ճա բա նու թյուն նե րի մե թոդն է:

Ք.ծ.ա. 5–րդ դա րի փի լի սո փա Սոկ րա տե
սը մտ քի ար դյու նա վետ զար գաց ման, ի նչ
պես նաև նոր գի տե լի քի ու ճշ մար տու թյան 
հայտ նա բեր ման իր մե թո դը նմա նեց նում էր 
ման կա բար ձու հու գոր ծա ռույթ նե րի հետ: Ի նչ
պես որ վեր ջինս օգ նում է ե րե խայի ծն վե լուն, 
այն պես էլ ին քը հմուտ վի ճա բա նու թյան ու 
հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով նպաս տում էր զրու
ցակ ցի գլ խում մտ քե րի ա ռա ջաց մա նը2: Հույն 
ի մաս տա սե րը, հարց ու պա տաս խա նի ե ղա
նա կով վար պե տո րեն վա րե լով վե ճը, հաս
նում էր նրան, որ զրու ցա կի ցը բախ վում էր 
սե փա կան դա տո ղու թյուն նե րում թույլ տված 
սխալ նե րի ու հա կա սու թյուն նե րի հետ և «ան
հանգս տու թյուն», մտա վոր «ան հար մա րա վե
տու թյուն» զգա լով` ձեռ նա մուխ էր լի նում նոր 

1    Տե՛ս Հովհաննիսյան Գ. Օ.,  Հովհաննիսյան Հ. Օ.: 
Բանավեճի  մեթոդը  ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացում, Եր., 2006, էջ 10–12: Վիճաբանության 
իմացաբանական  և  մեթոդաբանական  առանձնա
հատկությունների  մասին տե՛ս  նաև  Հովհաննիսյան 
Հ. Օ.: Վիճաբանության իմացաբանական և մեթո դա
բանական  տեսանկյունները,  Երիտասարդ  գիտնա
կանի ամբիոն, Պրակ 5, Եր., 1996, էջ 35–55:
2    Տե՛ս  Платон,  Сочинения  в  трех  томах.  Т.  2,  M., 
1970, էջ 234–236, 317:

ո րո նում նե րի3: 
Սա կայն, ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց

նե րում բա նա վե ճի մե թո դի ջա տա գով ներն 
ի րենք էլ նկա տում են, որ վե ճե րի ոչ ճիշտ 
կազ մա կերպ ման դեպ քե րում դրանք կա րող 
են տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ ազ դե ցու թյունն 
ու նե նալ` խճ ճե լով միտքն ու ստ վե րե լով 
ճշմար տու թյու նը: 

Ա րիս տո տելն ա ռանձ նաց նում էր կա ռու
ցո ղա կան–ճա նա չո ղա կան ո ւղղ վա ծու թյուն 
ու նե ցող վե ճե րը է րիս տի կա կան և սո փես
տա կան վե ճե րից, ո րոնց նպա տա կը ա մեն 
գնով հաղ թա նա կի հաս նե լը կամ ի մաս տու նի 
տպա վո րու թյուն թող նելն է4: Մտա վոր պայ
քա րի ձևե րի նման տար բե րա կում հան դի
պում է նաև հին հնդ կա կան փի լի սո փա յու
թյան մեջ5: 

Ան կազ մա կերպ, չկա նո նա կարգ ված, լեզ
վակ ռիվ հի շեց նող վե ճը, որ տեղ յու րա քան
չյու րը փոր ձում է խո րա ման կել և մո լո րու թյան 
մեջ գցել դի մա ցի նին, ա վե լի բարձր բղա վել 
և ը նդ դի մա խո սի վզին փա թա թել սե փա կան 
տե սա կե տը` հաղ թո ղի կեց վածք ըն դու նե լով 
ա կա նա տես նե րի ա ռջև, ոչ մի այն որ ևէ դրա
կան ար դյուն քի չի կա րող հան գեց նել, այլև 
հա րու ցում է մաս նա կից նե րի վատ տրա մադ
րու թյու նը, ա ռաջ բե րում հի աս թա փու թյուն` 
տհաճ տպա վո րու թյուն թող նե լով թե՛  վե ճի 
մաս նա կից նե րի, թե՛ ո ւնկն դիր նե րի վրա: Այս 
հան գա մանքն, ան շուշտ, պետք է նկա տի ու
նե նալ ու սուց ման գոր ծըն թա ցը բա նա վե ճի 
մե թո դով կազ մա կեր պե լու ժա մա նակ: 

Մե թո դի տա րած վա ծու թյու նը կամ զո
րեղ լի նե լու փաստն ի նք նին դեռևս բա րի քի 
ու ար դյու նա վե տու թյան գրա վա կան լի նել չի 
կա րող: 

Վե ճե րը, լի նե լով մարդ կային մտա ծո ղու
թյան, հա ղոր դակց ման ու ճա նա չո ղու թյան 
հզոր գոր ծոն, կա րող են ու նե նալ ի նչ պես կա

3   Սոկրատեսյան մեթոդի և նրա երկխոսությունների 
մասին տե՛ս նաև Кессиди Ф. Х., Сократ. М., 1988, էջ 58–
88, Ներսիսյան Վ. Ս., Սոկրատես: Եր., 1989, էջ 59–64:
4    Арстотель,  Сочинения  в  4–х  томах,  Т.  2,  Էջ  381, 
382, 506–510, 554–555:
5    Տե՛ս  Антология  мировой  философии.  Т.  1.  М., 
1969.  Մաս  1,  էջ  141–149,  Տե՛ս  նաև  Чаттерджи  С., 
Датта Д., Введение в индейскую философию, М., 1955, 
էջ 147–151: 
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ռու ցո ղա կան, այն պես էլ ա պա կա ռու ցո ղա
կան նշա նա կու թյուն: Սա կայն, ե թե վի ճա բա
նու թյու նը կա ռուց վում է՝ ու ղե նիշ ու նե նա լով 
ճշ մար տու թյունն ու նոր գի տե լի քի հայտ նա
բե րու մը, այդ ըն թաց քում պահ պան վում են 
մտա վոր աշ խար հում ըն դուն ված տրա մա բա
նա կան, ի մա ցա բա նա կան, հո գե բա նա կան, 
բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան կա նոն ներն 
ու նոր մե րը1, ա պա այն վե րած վում է էվ րիս
տի կա կան, ճա նա չո ղա կան ան փո խա րի նե լի 
մե թո դի: 

Ա ռողջ զրույցն ու բա նա վե ճը բա րե րար 
ազ դե ցու թյուն են ու նե նում մարդ կային մտքի 
վրա, այն ա զա տում սխալ նե րից, ան ճշ տու
թյուն նե րից ու մո լո րու թյուն նե րից: Նման 
դեպ քե րում ե րկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն 
է ստա նում վե ճի ար դյուն քում սե փա կան 
տե սա կե տից հրա ժար վե լու կամ հաղ թել–
պարտ վե լու խն դի րը: Ի սկ Ք. ա. 4–րդ դա րի 
ի մաս տա սեր Է պի կուրն այն կար ծի քին է, թե 
ճա նա չո ղա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող «փի
լի սո փա յա կան վի ճա բա նու թյան ժա մա նակ 
ա վե լի շատ շա հում է պարտ վողն` այն ա ռու
մով, որ բազ մա պատ կում է իր գի տե լիք նե
րը»2: 

Ի րոք որ, հե տաքր քիր և ու շագ րավ հարց 
է, թե նման պա րա գա յում ով է ա վե լի շատ 
շա հում, հաղ թո՞ ղը, թե՞ պարտ վո ղը: Սա կայն 
մի բան պարզ է և ակ նա ռու. ա մեն դեպ
քում էլ շա հում է ի մա ցու թյու նը, շա հում է այն 
խնդրի լու ծու մը, ո րի կա պակ ցու թյամբ սկիզբ 
էր ա ռել մտ քե րի պայ քա րը: 

Մարդ կային մտ քի հան ճար նե րը, լավ 
հաս կա նա լով և բարձր գնա հա տե լով վի
ճա բա նու թյան կար ևոր մե թո դա բա նա կան 

1    Արդյունավետ  վիճաբանության  կանոններին 
հան գա մանալից  կարելի  է  ծանոթանալ  համա պա
տաս խան մասնագիտական գրականու թյան մեջ, Տե՛ս 
Поварнин С.И., Спор. О теории и практикеспора.“Вопр.
философии” 1990, N 3; Слемнев М. А., Васильков В. Н., 
Диалектика спора. Минск, 1990; Հովհաննիսյան Հ. Օ., 
Փաստարկում և հռետորություն. ձեռնարկ բուհական 
և  հետբուհական  կրթական  հաստատությունների 
համար: Եր., 2015, նույն հեղինակի` Հասարակական 
համակարգի  զարգացման  հիմնախնդիրները:  Եր., 
2003, էջ 46–61; Fisher R., Uri W., Getting to Yes: Negoti
ating Agreement without Giving in. New York, 1991:
2    Материалисти  древней  Греции.Сборник  текстов 
Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955, էջ 224:

և էվ րիս տիկ նշա նա կու թյու նը, մեծ տեղ են 
հատ կաց րել դրան ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
մեջ: Ի մա ցու թյան և գի տե լի քի զար գաց ման 
գոր ծում վի ճա բա նու թյան դերն ու նշա նա կու
թյու նը բարձր են գնա հա տել Վ. Բե լինս կին, 
Ի. Կան տը, Գ. Գա լի լեյը, Ա. Ի ոֆ ֆեն, Լ. Լան
դաուն3: 

Մարդ կային գի տակ ցու թյանն ու մտա ծո
ղու թյանն ի սկզ բա նե բնո րոշ է ե րկ խո սու
թյան ձևը: Դրանց ար դյու նա վետ զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ է ա ռն վազն եր կու 
հո գի, հար կա վոր է տար բեր կար ծիք նե րի 
լայն սպեկտր: Շփու մը, մտա վոր հա ղոր դակ
ցու մը, կար ծիք նե րի փո խա նա կու մը ի մա ցու
թյան գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշտ տար րերն 
են: Այս ե ղա նա կը սո վո րո ղի մտա վոր, կա
մային, հոգ ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
լա վա գույն տար բե րակն է:

19–րդ դա րի գեր մա նա ցի ա կա նա վոր 
ման կա վարժ Ա. Դիս տեր վեգն իր «Ձեռ նարկ 
գեր մա նա կան ու սու ցիչ նե րի կր թու թյան հա
մար» աշ խա տու թյան մեջ, ան դրա դառ նա լով 
ու սուց ման մե թոդ նե րին, հա մալ սա րան նե
րում ա վան դա բար կի րառ վող «գի տա կան» 
կամ «հա ղոր դող» (իր ի սկ բնո րոշ մամբ` եր
բեմն` դի ա լեկ տի կա կան, եր բեմն` դոգ մա
տիկ) մե թո դից տար բե րում է «տար րա կան» 
կամ «զար գաց նող» մե թո դը: Դա սա վանդ
ման զար գաց նող–էվ րիս տիկ ե ղա նակն իր 
հեր թին կա րող է դրս ևոր վել շա րադ րան
քի կամ զրույ ցի ձևով: Ը ստ Դիս տեր վե գի՝ 
զար գաց նող–շա րադ րա կան ե ղա նա կի կի
րառ ման մեջ կա տա րե լու թյան է հա սել Ֆր. 
Շլայեր մա խե րը, զար գաց նող–բա նա վե ճայի
նում` Սոկ րա տե սը: Վեր ջի նիս մե թո դը գեր
մա նա ցի մտա ծո ղը հա մա րում է ու սուց չա կան 
ար վես տի պսա կը և պա հան ջում ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում հնա րա վո րին 
չափ կի րա ռել այդ ե ղա նա կը կամ ծայ րա հեղ 
դեպ քում` շլայեր մա խե րա կան մե թո դը4: 

Ու սուց ման ա վան դա կան ձևի դեպ քում 

3    Տե՛ս  Бессараб  М.  Я.,  Академик  Л.  Д.  Ландау., 
Страници жизни. М., 1988, էջ 139, 155–163; Соминский 
М. С., Абрам Феодорович Иоффе. М. Л., 1964, էջ 411–
424:
4    Տե՛ս  Դիստերվեգ Ա.: Մանկավարժական  ընտիր 
երկեր, Եր., 1963, էջ 212–216:
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դա սա խոսն ի նքն է շա րադ րում նյու թը, ձևա
կեր պում և լու ծում խն դիր նե րը (դուրս բե րում 
բա նաձ ևը, ա պա ցու ցում թե ո րե մը և այլն): 
Ի սկ ու սա նո ղը պար տա վոր է հաս կա նալ և 
մտա պա հել ու րի շի միտ քը, հի շել ձևա կեր
պու մը, լուծ ման սկզ բուն քը, ա պա ցուց ման 
ըն թաց քը: Ա մեն ի նչ հան գեց ված է ու րի շի 
մտ քե րը, ու րի շի փաս տարկ նե րը յու րաց նե
լուն և վե րար տադ րե լուն: 

Մինչ դեռ, ու սուց ման հիմ քը պետք է լի նի 
ոչ թե այն ի ն ֆոր մա ցի ան հի շե լը, որ դա սա
խոսն ա ռա տո րեն մա տա կա րա րում է սո վո
րող նե րին (թեև դա ևս կար ևոր է), այլ ի րենց` 
սո վո րող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյունն այդ 
ին ֆոր մա ցի այի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցին, 
նրանց ի նք նու րույն մտա ծո ղու թյու նը, ի նք նու
րույ նա բար գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու` զար
գա ցող կա րո ղու թյու նը, ի նք նու սուց ման ըն
դու նա կու թյուն նե րը: 

Այդ պի սի պա հանջ նե րին լա վա գույնս 
հա մա պա տաս խա նում են կա ռու ցո ղա կան 
բնույթ և ճա նա չո ղա կան կողմ նո րո շում ու նե
ցող բա նա վե ճերն ու քն նար կում նե րը: Ճիշտ 
կազ մա կերպ ված բա նա վե ճը խթա նում է 
մտա ծո ղու թյու նը, ա ռաջ է բե րում ը նդ հա
նուր շա հագրգռ վա ծու թյան մթ նո լորտ, զար
գաց նում նա խա ձեռ նու թյու նը, սո վո րող նե րի 
մեջ դաս տի ա րա կում ի նք նու րույն մտա ծե լու, 
փնտ րե լու, սե փա կան տե սա կե տը հս տակ 
շա րադ րե լու և հիմ նա վո րե լու ու նա կու թյուն
նե րը, պայ ման ներ է ստեղ ծում փոր ձի փո
խա նակ ման և գի տե լիք նե րով փո խա դարձ 
հարս տաց ման հա մար: Նման հնա րա վո րու
թյուն ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն 
այդ մե թո դը դարձ նում են օ ժտ ված սո վո րող
նե րի հայտ նա բեր ման, նրանց ի նք նադրս
ևոր ման և մտա վոր ու ժե րի զար գաց ման ան
փո խա րի նե լի մի ջոց: 

Ի հար կե, կուռ, հա րուստ և բա նի մաց շա
րադ րան քը, լի նի դա պատ մե լու, բա ցատ րու
թյան, թե դա սա խո սու թյան ձևով, նույն պես 
հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջաց նում, գրա վում 
միտ քը: Ու սուց չի հա մո զիչ, վառ խոս քը հու
զա կան ներ գոր ծու թյուն է ու նե նում սո վո րող
նե րի վրա, ու ժե ղաց նում նյու թի դաս տի ա
րակ չա կան ազ դե ցու թյու նը: Ա վանդ ման այդ 
ե ղա նա կը, սա կայն, սո վո րող նե րից պա հան

ջում է տևա կան լար ված ու շադ րու թյուն, ին չը 
միշտ չէ, որ հնա րա վոր է ա պա հո վել: Հա ճախ 
դժ վար, հոգ նե ցու ցիչ է լի նում ա նընդ հատ լռել 
և մի այն լսե լը: Նման դեպ քե րում օգ նու թյան 
են գա լիս աշ խույժ զրույցն ու բա նա վե ճը, 
խոր հուրդ է տր վում բա նա վոր շա րադ րան քը 
զու գակ ցել զրույց–բա նա վե ճի մե թո դի հետ: 

Դա սա վանդ ման այդ ե ղա նա կը ոչ մի այն 
ա ռաջ է բե րում ը նդ հա նուր աշ խու ժու թյուն, 
քն նարկ մա նը մաս նակ ցե լու ը նդ հա նուր շա
հագրգռ վա ծու թյան մթ նո լորտ, կենտ րո նաց
նում սո վո րող նե րի ու շադ րու թյու նը, այլև 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հարց ու պա տաս
խա նի օգ նու թյամբ ա շա կերտ նե րի ա ռան ձին 
դա տո ղու թյուն նե րի, ե լույթ նե րի ու ար տա
հայ տու թյուն նե րի մի ջո ցով հետ ևե լու նրանց 
մտքի աշ խա տան քին, նկա տե լու նրանց 
սխալ նե րը և շտ կե լու դրանք: Բա նա վե ճը թե՛ 
ու սուց չի, թե՛  սո վո րող նե րի հա մար նպաս
տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծում նաև ի նք նա
ստուգ ման և ի նք նաճշգրտ ման հա մար:

 Բա նա վե ճի մե թո դը դա սա վանդ ման գոր
ծըն թա ցում կա րող է ու նե նալ զա նա զան դրս
ևո րում ներ, կի րառ վել տար բեր պա րա գա
նե րում: Այն կա րող է տե ղի ու նե նալ ի նչ պես 
սո վո րող նե րի, այն պես էլ ու սուց չի և սո վո
րող նե րի միջև: Կա րող է հան դես գալ ի բրև 
ի նք նու րույն մե թոդ, կա րող է նաև զու գակց
վել այլ մե թոդ նե րի հետ` որ պես օ ժան դակ 
մի ջոց: 

Ա հա վա սիկ դրա գոր ծած ման մի քա նի 
հնա րա վոր դեպ քեր ու ե ղա նակ ներ: 

Բա նա վե ճը կա րող է լի նել նա խա պես 
չծրագ րա վոր ված, հան պատ րաս տից և ունե
նալ, այս պես ա սած, ըն թա ցիկ կամ օ ժան
դակ բնույթ: Այդ դեպ քում դա սապ րո ցե սի 
կազ մա կերպ ման մի ե ղա նա կից (տ վյալ դեպ
քում` շա րադ րա կան) ան ցում է կա տար վում 
մեկ այլ` բա նա վե ճի մե թո դին, ին չը նպա տակ 
ու նի նոր լիցք ու թար մու թյուն հա ղոր դել դա
սին, այն դարձ նել ա վե լի ար դյու նա վետ:

 Բա նա վե ճե րը կա րող են լի նել նա խա պես 
ծրագր ված՝ դառ նա լով տվյալ դա սա ժա մի 
ան ցկաց ման, նյու թի ներ կա յաց ման ու վեր լու
ծու թյան գլ խա վոր մե թոդ: Դրանք կա րող են 
կազ մա կերպ վել, օ րի նակ, այս կամ այն պատ
մա կան ի րա դար ձու թյան, հայտ նա գոր ծու
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թյան, գյու տի կամ ստեղ ծա գոր ծու թյան նշա
նա կու թյան ու դրա մեկ նա բա նու թյան շուրջ: 

Բա նա վե ճի մե թո դը դա սա վանդ ման ժա
մա նակ կա րող է դրս ևոր վել կամ գոր ծած վել 
նաև ոչ բա ցա հայտ ձևով, նե րու նա կո րեն: 
Շատ ար դյու նա վետ է, ե րբ նոր նյու թի մա
տու ցումն ի րա կա նաց վում է նե րու նակ բա
նա վե ճի ե ղա նա կով` ներ կա յաց նե լով այս 
կամ այն տե սա կե տի և դրա հա կոտ նյայի կա
պակ ցու թյամբ ե ղած փաս տարկ ներն ու հա
կա փաս տարկ նե րը: Այս մե թո դը հի շեց նում է 
Ա. Դիս տեր վե գի մատ նան շած դա սա վանդ
ման շլայեր մա խե րա կան ե ղա նա կը: 

Այդ պի սի մո տե ցում կա րե լի է ցու ցա բե րել, 
օ րի նակ, Ե րկ րի տի պի մո լո րակ նե րի ու սում
նա սիր ման ժա մա նակ` ներ կա յաց նե լով 20–
րդ դա րի ա ռա ջին կե սե րին Հրատ (Մարս) մո
լո րա կի վրա կյան քի գո յու թյան հար ցի շուրջ 
ծա գած վի ճա բա նու թյուն նե րը, լույ սի եր ևույ
թի բա ցատ րու թյան ժա մա նակ` ան դրա դառ
նա լով 18–րդ դա րում Ի. Նյու տո նի և Ք. Հյու
գեն սի գի տա կան թեժ վի ճա բա նու թյա նը. 
ներ կա յաց նել նրանց կող մից ա ռաջ քաշ ված` 
լույ սի մաս նի կային և ա լի քային տե սու թյուն
նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա կա մար տու
թյունն ու պայ քա րը, ը նդ գծել այդ տե սա կետ
նե րի ար ժե քա վոր ու թե րի կող մե րը և ցույց 
տալ, թե ի նչ պես տևա կան բա նա վե ճե րի ար
դյուն քում դրանք ի րենց տե ղը զի ջե ցին լույ սի 
ա լի քա մաս նի կային դո ւա լիզ մի ա ռա վել լրիվ 
ու կա տա րյալ ժա մա նա կա կից տե սու թյա նը: 

Նույ նը կա րե լի է ա նել նաև քվան տային 
մե խա նի կայի հիմ նադ րույթ նե րի վեր լու ծու
թյան ժա մա նակ` ան դրա դառ նա լով ա նո րո
շու թյան սկզ բուն քի շուրջ Նիլս Բո րի և Ալ
բերտ Էյնշ տեյ նի ան զի ջում ու ար ժե քա վոր 
բա նա վե ճին, ար դա րու թյան, ինչպես նաև 
ա զա տու թյան հիմ նա հար ցե րի վեր լու ծու թյան 
ժա մա նակ և այլն:

 Մարդ կային մտ քի և գի տու թյան զար
գաց ման պատ մու թյու նը ան սպառ նյութ ու 
հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս նման պատ
մա կան ակ նարկ նե րի, դա սապ րո ցե սը «զար
գաց նող–շա րադ րա կան» ե ղա նա կով կազ մա
կեր պե լու հա մար: Դա սա վանդ ման այդ ձևը 
չի հոգ նեց նում ու ձանձ րաց նում ո ւնկն դիր նե
րին, ը նդ լայ նում է նրանց աշ խար հա յաց քը, 

նյու թի շա րադ րան քը դարձ նում է հե տաքր
քիր, ու շագ րավ ու տպա վո րիչ: 

Հա ճախ էլ բա նա վե ճի մե թո դը նա խընտ
րե լի է այն պի սի դեպ քե րում, ե րբ ու սու ցի չը, 
չցան կա նա լով սխալ թույլ տված սո վո րո ղին 
պատ րաս տի վի ճա կում հրամց նել ճիշտ ձևը, 
փոր ձում է թույլ տր ված սխալ նե րի հմուտ 
ցու ցադր ման ե ղա նա կով օգ նել կամ ստի
պել նրան ի նք նու րույն կեր պով գտ նել խնդրի 
ճիշտ լու ծու մը, հան գել ճիշտ եզ րա կա ցու
թյան: 

Ա հա վա սիկ մաս նա վոր մի դեպք:
 Դա սը պա տաս խա նող ա շա կեր տը փոր

ձում է սահ մա նել քա ռան կյու նը.
– Քա ռան կյուն է կոչ վում այն պատ կե րը, 

ո րը կազմ ված է չորս կե տե րից և դրանք մի
աց նող հատ ված նե րից: 

Ու սու ցի չը, ցան կա նա լով ցույց տալ այդ
պի սի սահ ման ման ան կա տա րու թյու նը, գրա
տախ տա կի վրա վերց նում է չորս կե տեր, 
ո րոն ցից ե րե քը (կամ ո րոնք բո լորն էլ) միև
նույն ո ւղ ղի վրա են, և հատ ված նե րով մի աց
նում դրանք (ն կար 1): Ստաց ված պատ կերն 
ա վե լի շուտ ե ռան կյուն է հի շեց նում, քան քա
ռան կյուն: Ա շա կեր տը, հաս կա նա լով իր բաց
թո ղու մը, լրաց նում է սահ մա նու մը.

– Քա ռան կյուն է կոչ վում այն պատ կե րը, 
ո րը կազմ ված է չորս կե տե րից և դրանք մի
աց նող հատ ված նե րից: Ը նդ ո րում, տր ված 
կե տե րից և ոչ մի ե րե քը չպետք է գտն վեն 
նույն ո ւղ ղի վրա: 

Այս ան գամ էլ ու սու ցի չը վերց նե լով չորս 
կե տեր` դրանք մի աց նում է այն պես, որ մի
աց նող հատ ված նե րը հատ վում են: Ստաց
ված պատ կերն այս դեպ քում ևս քա ռան
կյան նման չէ (ն կար 2): Փոր ձե լով ե լք գտ նել 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից՝ ա շա կեր տը կա
տա րում է ե րկ րորդ ճշգր տու մը կամ վե րա
պա հու մը իր սահ ման ման մեջ, ո րից հե տո 
այն դառ նում է ճիշտ ու կա տա րյալ.

– Քա ռան կյուն է կոչ վում այն պատ կե
րը, ո րը կազմ ված է չորս կե տե րից և դրանք 
հա ջոր դա բար մի աց նող չորս հատ ված նե
րից: Ը նդ ո րում, տր ված կե տե րից ոչ մի ե րե
քը չպետք է գտն վեն նույն ո ւղ ղի վրա, ի սկ 
դրանք մի աց նող հատ ված նե րը չպետք է 
հատ վեն1 (ն կար 3):
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Նկար 1          Նկար 2  Նկար 3 

B C  D 

A 
A B 

     C D 

  A             B 

 C                  D 

 Սոկ րա տե սյան յու րա հա տուկ սկզ բուն քով 
կա ռուց ված այս պի սի բա նա վե ճե րը հա ճախ 
ա վե լի ար դյու նա վետ են գոր ծում, քան եր
կա րա շունչ բա ցատ րու թյուն նե րը: Մեկ ան
գամ սե փա կան ու ժե րով շտ կած սխա լը ա շա
կեր տը դժ վար թե նո րից կրկ նի, ի նք նու րույն 
կեր պով հայտ նա բեր ված ճշ մա րիտ գի տե
լի քը հա զիվ թե մո ռաց վի, ի սկ մո ռաց վե լու 
դեպ քում էլ այն հեշտ վե րա կանգ նե լի է: 1

Ա. Դիս տեր վեգն ու սու ցիչ նե րին խոր հուրդ 
էր տա լիս, որ ու սուց ման ա ռա վել ար ժե քա
վոր ձևը ոչ թե ա շա կեր տին գի տե լիք ներ հա
ղոր դելն է, այլ նրան այն պես ա ռաջ նոր դե լը, 
որ նա ին քը գտ նի այն և ի նք նու րույ նա բար 
դրան տի րա պե տի: Ու սուց ման այդ պի սի մե
թո դը ա մե նա լա վը, բայց և ա մե նադժ վա րինն 
է, ա մե նա հազ վա գյու տը,— ն շում է ան վա նի 
ման կա վար ժը2: «Վատ ու սու ցի չը ճշ մար տու
թյու նը մա տու ցում է, լավ ու սու ցի չը սո վո րեց
նում է գտ նել այն»3: 

Քն նարկ վող մե թոդն ան փո խա րի նե լի է 
աշ խար հա յաց քային, գե ղա գի տա կան, բա
րո յա գի տա կան խն դիր նե րի ու սում նա սիր ման 
և վեր լու ծու թյան ժա մա նակ: Այն շատ օգ տա
կար և ար դյու նա վետ է դաս տի ա րակ չա կան 
ա ռու մով: Լի նե լով փաս տար կո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման նա խընտ րե լի 
ձև՝ զգա լի ո րեն հեշ տաց նում է ա պա ցուց ման, 
հերք ման, հիմ նա վոր ման և հա մոզ ման գոր

1   Սահմանումն ըստ` Պոգորելով Ա. Վ., Երկրաչա
փու թյուն. ուսումնական ձեռնարկ միջնակարգ դպրո
ցի 8–10–րդ դասարանների համար: Եր., 1987, էջ 67:
2    Տե՛ս  Դիստերվեգ Ա., Մանկավարժական  ընտիր 
երկեր: Եր., 1968, էջ 212:
3   Տե՛ս նույն տեղում:

ծըն թաց նե րը:
 Բա նա վե ճի` նման սկզ բունք նե րով է ին 

կազ մա կեր պում «Քա ղա քա կա նու թյուն և հա
սա րա կա կան բա րո յա գի տու թյուն» թե մայով 
դա սըն թա ցի պա րապ մունք նե րը Հա յաս տա
նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նում 1990–ական
ների սկզբին: Հենց սկզ բից դա սա խո սը ձևա
կեր պում էր խն դի րը կամ վար կա ծի ձևով 
ներ կա յաց նում որ ևէ տի պա կան պրոբ լե մային 
ի րա վի ճակ: Օ րի նակ.

«Խորհր դա րա նը քն նար կում է ոճ րա գոր
ծու թյան հա մար դա տա պարտ ված հան ցա
գործ նե րի նկատ մամբ մա հա պա տի ժը որ
պես պատ ժի ձև ըն դու նե լու հար ցը: Դուք 
խորհր դա րա նի ան դամ եք, ո րը, կրո նա կան 
սկզ բունք նե րից ել նե լով, հա վա տա ցած է, որ 
մա հա պա տիժն ան բա րո յա կան է և չպետք է 
թույ լատր վի: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ Ձեր ը նտ րող նե րի 65 տո կո սը 
կողմ է մա հա պատ ժին: 

Որ պես խորհր դա րա նի ան դամ, ի նչ պի սի՞ 
գոր ծոն ներ Դուք հաշ վի կառ նեք կողմ նո րոշ
վե լու, թե ի նչ պես քվե ար կել: Դուք կք վե ար կեք 
մա հա պատ ժին կո՞ղմ, թե՞ դեմ»:

Խնդ րի նման ձևա կեր պու մից ան մի ջա
պես հե տո խոս քը տր վում էր ո ւնկն դիր նե
րին, ո րոնք բարձ րա ձայն դա տո ղու թյուն ներ 
է ին ա նում, ներ կա յաց նում ի րենց տե սա
կետ նե րը, հիմ նա վո րում, փաս տար կում, 
ան հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տում հա կա
ռակ տե սա կետ նե րի վե րա բե րյալ, վի ճում: 
Այդ բա նա վե ճե րի ըն թաց քում, ե թե ան գամ 
վերջ նա կան մի լու ծում կամ տար բե րակ չէր 
էլ մշակ վում, ա պա ը նդ գծ վում է ին տվյալ 
հիմ նա հար ցի լուծ ման ժա մա նակ կար ևոր 
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դեր խա ղա ցող գոր ծոն նե րը, նա խանշ վում 
լուծ ման հնա րա վոր կամ ա ռա վել ըն դու նե լի 
ե ղա նակ նե րը: 

Ու սուց ման և դաս տի ա րակ չա կան գոր
ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում բա նա վե ճի մե
թո դի դե րի ու նշա նա կու թյան ա ռանձ նա ցու
մը և ը նդ գծու մը, ի հար կե, նպա տակ չու նի 
բա ցար ձա կաց նել կամ գե րագ նա հա տել դրա 
դերն ու ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Մե թոդ նե րից ա մեն մեկն ու նի իր ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու 
թե րու թյուն նե րը, հետ ևա բար` գոր ծառն ման 
իր շր ջա նակ նե րը: Դրան ցից յու րա քան չյու րը 
լու ծում է ո րո շա կի խն դիր ներ, և պետք է կա
րո ղա նալ ճիշտ ը նտ րու թյուն կա տա րել ա մեն 
մի ա ռան ձին դեպ քի հա մար: Հա ճախ ա ռա
վել նպա տա կա հար մար է և ա ռա վել ար դյու
նա վետ տար բեր մե թոդ նե րի հաշ վեն կատ, 
խե լա ցի զու գակ ցու մը, դրանց հա մա տեղ 
գոր ծա ծու մը դա սա վանդ ման ըն թաց քում: 

Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա կար գում 
ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի ներ կա 
փու լը կա րե լի է բնու թագ րել ա ռա ջին հեր թին 
որ պես կր թու թյան ան հրա ժեշտ ո րա կի ա պա
հով ման փուլ: Այդ գոր ծում է ա կան նշա նա կու
թյուն ու նեն դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը: 

Հա սա րա կա կան կյան քի ու հա րա բե րու

թյուն նե րի ժո ղովր դա վա րաց ման, աշ խար
հա յաց քային ու գա ղա փա րա կան պլյու
րա լիզ մի ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում 
ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում բա նա վե ճի մե թո դի ար մա տա վո րումն ու 
դրա հնա րա վո րու թյուն նե րի լայ նո րեն կի րա
ռումն ար ժե քա վոր են ոչ մի այն կր թու թյան և 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց ման տե սա կե տից, 
այլև ա ռանձ նա կի օ ժտ վա ծու թյուն ու նե ցող 
սո վո րող նե րի հայտ նա բեր ման, նրանց մտա
վոր ու հոգ ևոր կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
ման, լի ար ժեք սո ցի ա լա կա նաց ման, տե ղի 
ու նե ցող հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րին 
մաս նա կից ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րի ձևա
վոր ման, ար դյու նա վետ հա ղոր դակց ման հմ
տու թյուն նե րի մշակ ման ա ռու մով: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում բա նա վե ճի 
մե թո դի լայն գոր ծառ նու թյու նը՝ սո վո րող նե
րի ակ տի վու թյու նը զար գաց նող այլ մե թոդ
նե րի հետ մի ա սին, կր թա կան հա մա կար գում 
կա տար վող բա րե փո խում նե րի մի օ ղա կը, 
դա սա վանդ ման մե թո դա կան զի նա նո ցի կա
տա րե լա գործ ման կար ևո րա գույն գոր ծոն նե
րից ու գրա վա կան նե րից մե կը կա րող է լի նել:
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ДИСКУССИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ

ОВ. ОВАНИСЯН

Наряду с известными классификациями методов, применяющихся в учебном процессе, 
в статье предлагается классификация на основе относительной активности обучающего и 
обучаемых. С этой точки зрения методы делятся на три группы.

В первую группу входят те виды и способы обучения, где преподаватель выступает в 
роли активного обучающего, а учащиеся имеют относительно пассивную роль. 

Во вторую группу входят те методы и способы, где более активным выступает учащийся, 
а преподаватель – с относительно пассивной ролью. 

Третью группу методов составляют те виды и способы организации обучения, которым 
свойственны обоюдная активность участников. Таковым являются тематическая беседа, 
обсуждение какого–либо вопроса в аудитории. Среди этих методов особое место занимает 
дискуссия.

Метод дискуссии можно рекомендовать во всех звеньях учебного процесса, иногда как 
самостоятельный метод, иногда в сочетании с другими методами, как вспомогательный 
компонент.

Дискуссия может быть как запланированной и подготовленной, так и экспромтом и иметь 
производный характер.

Метод дискуссии дает возможность также составить представление об умственных 
возможностях, особенностях мировоззрения участников дискуссии, об их эстетических 
вкусах, нравственных и волевых качествах.

Рассматриваемый метод может быть применим также имманентно (имплицитно), не в 
явном виде. В таком случае преподаватель организует изложение нового материала в виде 
имманентной дискуссии, приводя аргументы и контраргументы по поводу той или иной 
концепции, представляет разные и противоречащие друг другу комментарии по поводу 
рассмотренного явления, излагает ход исторического и логического развития научного 
объяснения данного явления.

Метод дискуссии часто незаменим в тех случаях, когда преподаватель, указывая на ошибки 
учащихся, помогает им самостоятельно найти решение проблемы, прийти к правильному 
выводу. Построенные по принципу сократовской майевтики такие дискуссии, как правило, 
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более эффективные, чем долгие объяснения. 
В современных условиях мировоззренческого и идеологического плюрализма, 

демократизации общественной жизни укоренение метода дискуссии и широкое применение 
ее возможностей в учебно–воспитательном процессе значимо не только с точки зрения 
повышения эффективности процесса обучения и воспитания, а также с точки зрения 
полноценной социализации учащихся, формирования активных граждан, участвующих 
в современных общественных процессах, формирования у них навыков эффективного 
общения.

FEATURES OF THE DISCUSSION METHOD IN THE PROCESS OF TEACHING AND 
INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 

HOVH. HOVHANNISYAN

Along with the known classifications of the methods, which are applied in the pedagogical 
process, the article suggests classification based on the relative activeness of the educator and the 
educated. From this point of view methods are divided into three groups. 

The first group involves the methods and means of teaching where the teacher has the role of 
an active educator and the role of the educated is relatively passive. 

The second group involves the methods and means where the student has a more active role 
and the educator’s role is relatively passive. 

The third group comprises the forms and means of organizing education which are character
ized by the activeness of both parties. Among them are thematic talks, discussion of certain issues 
in the class. Discussion has a special place among these methods.

The method of discussion can be recommended in all stages of educational process – some
times as an independent method and sometimes in line with other methods as an additional 
component.

A discussion can be planned, prepared, as well as impromptu and have additional character. 
The method of discussion also gives an opportunity to form an idea about mental abilities, pe

culiarities of world view of the participants of the discussion, about their aesthetical tastes, moral 
and volitional features.

The method under consideration can also be implemented immanently (implicitly), not very 
vividly. In this case the teacher states the new material in the form of an immanent discussion, 
giving arguments and counterarguments on this or that viewpoint; gives various and contradict
ing comments on the phenomenon; gives the historical and logical development of the scientific 
explanation of the phenomenon. 

The discussion method is often irreplaceable in cases when the teacher, pointing at the stu
dents’ mistakes, helps them to find out the solutions to the problems independently, to come to 
the right conclusions. Built on Socrates’ principle of maieutics, such discussions, as a rule, are 
more effective than lengthy explanations. 

Under the contemporary conditions of worldview and ideological pluralism, democratization 
of social life and relations, establishment and wide implementation of the discussion method in 
the educational–instructive process is significant not only from the point of increasing the effec
tiveness of education and instruction, but also from the position of complete socialization of the 
students; formation of active citizens participating in modern social process; formation of skills 
for effective communication.
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TATEVIK GEVORGYAN 

LISTENING AS SOMEHOW A “NEGLECTED” LANGUAGE 
SKILL IN TERMS OF RESEARCH

It has long been accepted among different 
foreign language teachers and lecturers that 
listening, as one of the four foreign language 
skills (speaking, listening, reading, writing), is 
somehow very difficult, if not impossible to be 
taught during foreign language lessons. This 
false and absolutely unsubstantiated opinion is 
due to the fact that listening used to be con
sidered a kind of “neglected” language skill in 
terms of research. By saying a “neglected” skill 
many language specialists mean those few sci
entific studies done on teaching/learning for
eign language listening skills, in comparison 
with the other three language skills. There has 
always been much information about strategies 
and approaches of teaching foreign language 
speaking, reading and writing skills. Due to ex
isting rules and materials, it has been easier 
to teach reading and writing, to write manuals 
and books of exercises of these skills and at last 
evaluate these skills during foreign language 
lessons. But listening has always been one of 
the least understood processes in language 
learning in spite of its critical role in communi
cation and language acquisition. And in spite of 
being an essential ability in everyday life skills 
of listening have been neglected in terms of re
search and shifted to a secondary position after 
speaking and reading. The priority has always 
been given to teaching speaking and reading. It 
is really surprising considering that listening is 
the skill most often used in everyday life.

According to L. Miller, more than forty per
cent of our daily communication is spent on lis
tening, thirty–five percent on speaking, sixteen 
percent on reading and only nine percent on 
writing (2)(Chart 1).

Chart 1

Daily Communication

Listening, 
40% 

Speaking, 
35% 

Reading, 
16% 

Writing, 9% 

In spite of this fact listening still remains 
one of the least studied language skills. Most 
often, even in the modern methods of foreign 
language teaching, listening skill is ignored in 
a way or another. D. Nunan commented that 
listening is the “Cinderella Skill” which is over
looked by its elder sister speaking (4). Besides, 
in our schools, and even at universities, lan
guage instructors direct how to read, speak 
and write, not how to listen, because it is often 
believed that listening skills would be mastered 
by the learners automatically. 

But currently more and more attention is be
ing paid to developing and researching the field 
of teaching listening. Nowadays, it has turned a 
fashion in most cases. As M. Rost points out lis
tening is vital in the language classroom because 
it provides input for the learner. Without under
standing input at the right level, any learning sim
ply cannot begin. Listening is thus fundamental 
to speaking (8, pp 141–142). Obviously, listening 
influences other skills. According to some meth
odologists the quality of a student’s listening ability 
will surely affect the quality of both his spoken 
and written language development, because the 
four skills are closely connected and interrelated 
with each other. And surely the process of teach
ing can’t include one and exclude other skills. It 
is known that individual’s ability to process and 
analyze the sounds influences the ability of trans
lating the sounds of the language into their writ
ten form. Reading is not only a visual process. It 
involves the rapid analysis of letters that represent 
sounds and it is the sound that gives the words 
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meaning. The learners can recognize the mean
ings of the words efficiently if their auditory pro
cessing skills are well developed. In the same way 
sounds are translated into graphic form in writing 
and if the sounds are poorly integrated, problems 
like spelling mistakes may arise. So, listening is 
fundamental to spoken and written language, as 
without listening we can’t reproduce anything. 

But first, let us discuss what is listening. Al
though once labeled as a passive skill, listening 
is an active, creative and demanding process of 
selecting and interpreting information from audi
tory and visual clues (5, pp 219–240, 9, pp 151–
165). Listening is a skill in a sense that it is a re
lated but distinct process than hearing. Hearing 
involves merely perceiving sound in a passive way 
while listening is an active and immediate analysis 
of the streams of sounds. It is like between see
ing and reading. Seeing is a very ordinary and 
passive state while reading is a focused process 
requiring reader’s instrumental approach. So 
what does “listening” really mean? It is listen
ing and understanding information at the same 
time, that is to say two simultaneous actions are 
supposed to take place. Listening is the ability to 
identify and understand what others are saying. 
This involves understanding a speaker’s accent or 
pronunciation, his grammar and his vocabulary, 
and grasping his meaning (1).

Besides the known division of the skills as 
“receptive” and “productive” (listening and read
ing are receptive language skills, while speaking 
and writing are productive), another subdivision 
focuses on “one–way reception” and “interactive 
reception”. Reading and writing are one–way 
skills, where learners don’t get direct feedback. 
But in speaking and listening, learners may have 
their understanding checked instantly. Thus, 
active and self–learning takes place. Besides, in 
spite of the traditional labeling for reading and 
listening as “passive” skills, some linguists believe 
that a listener is involved in guessing, anticipat
ing, checking, interpreting, interacting and orga
nizing by associating and accommodating their 
prior knowledge of meaning and form (7).

Listening involves active cognitive processing 
the construction of a message from phonic mate

rial. Three stages in the aural reception of a mes
sage are distinguished: 1) listeners must recognize 
in phonic substance sound patterns in bounded 
segments related to phrase structure. At this stage 
students are dependent on echoic memory, which 
is very fleeting; 2) listeners must immediately be
gin processing, identifying the groupings detect
ed according to the content of our central infor
mation system; 3) listeners recycle the material 
they organized through immediate memory, thus 
building up an auditory memory which helps to 
retain the segments listeners are processing (6).

Many linguists and methodologists insist that 
skills of listening need to be taught like all other 
language skills. Though, many of them believe 
that teaching listening skills is one of the most 
difficult tasks for any English language teacher. 
According to Rivers successful listening skills are 
acquired over time and with lots of practice (6). 
It means the process of teaching/learning listen
ing skills should always be in process no matter 
what level of knowledge the learners have.

There are several problems that may occur 
while teaching/ learning listening skills and one 
of the most inescapable is the mental block, 
when learners suddenly decide that they do not 
understand a single word. Learning listening 
skills is frustrating for students because there 
are no rules as in grammar teaching. Some
times it’s difficult for teachers to explain how 
to listen or what to do in order to understand 
properly the listening material.. There are some 
ways to help students overcome their learning 
problems and improve their listening skills.

The first step is to make students believe 
that lack of understanding is not a problem and 
that later on after listening for the second or 
for the third time they would be able to get the 
main idea of the text, then they would be able 
to separate important information from the 
secondary one, after that it would be possible 
to pay attention to details and get each word.

The second step is to satisfy the students 
wish to listen to passages as often as they need. 
This way they would train ears and get somehow 
used to recorded foreign language speech. But 
this kind of experiment should be carried out 
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only at the first level of teaching listening skills.
The third step is to provide listening practice 

for short periods of time (10–20 minutes), again 
in the first level of teaching. Later on when the 
students are prepared enough to listen and un
derstand huger passages it would be appropriate 
to switch on recorded materials for longer time.

And the forth step is to teach students im
portant listening skills which may help to un
derstand the information better. According to 
J. Willis, such skills are the so called “enabling 
skills”. Out of them the most important ones are:

– anticipating what people are going to say,
– trying to guess the meaning of unknown 

words and phrases,
– trying to remember only the trustworthy 

information,
– separating in the speech everyday used 

words and phrases, etc. (10).
Another important problem to be solved while 

teaching/learning listening skills is to think of dif
ferent tasks where learners do something with the 
information they have heard. And listening tasks 
should undoubtedly involve labeling, selecting, 
drawing, form filling and completing. Such tasks 
provide a good way of checking understanding, 
as sometimes it is impossible for the teacher to 
understand whether the learners understood 
the information they heard or not.. Here speak
ing and writing skills help instructors identify the 
learners mistakes in listening exercises. By asking 
oral questions about the listening information lec
turers discover whether the learners have under
stood the gist, some specific information or details 
or not. By asking them to fill in the appropriate 
forms or complete the sentences and passages 
from the texts, they check their students under
standing of the material heard. This way listen
ing helps to identify written mistakes like spelling 
and grammar, as well as pronunciation and lexical 
ones. The role of reading is also huge in listening 
processes as almost all while– and post– listening 
activities are based on reading materials.

The third most important problem is that 
many foreign language specialists have often 
maintained that listening skills could be picked up 
by the learners while teaching /learning speaking 

and reading skills. That is to say, simultaneous
ly with the rest of foreign language skills. This is 
the main reason why listening is very often not 
considered a perfect skill and taught separately. 
Another opinion is that foreign language listening 
skills could be maintained due to learner’s mother 
language listening experience. That is to say many 
language instructors themselves do not totally 
believe that skills of listening can and should be 
developed separately and with great attention.

Teaching listening requires a bit more on the 
part of the teacher than that of the learners in the 
first. levels of teaching. Later on, when the learn
ers are experienced enough in all the four skills, 
the success of the process will depend mostly on 
the learners themselves. There was a time when 
listening in language classes was perceived as a 
means of presenting new grammar. Recorded 
dialogues that learners listened to provided per
fect examples of grammatical structures to be 
learned. This was the only type of listening prac
tice most learners received. Many English lan
guage lecturers completed their course without 
practicing listening even for a day and that was 
the teacher who was to blame. 

Most course descriptions at universities and 
schools nowadays do not contain information, de
scription and prescription of how to teach listening 
skills and as a matter of fact our foreign language 
lessons are more aimed at developing speaking 
and reading as well as writing abilities and skills. 
That is why most language specialists believe that 
listening skills can’t be developed like other skills 
and that learners will acquire these skills based 
upon their listening experiences of other languag
es, including the mother tongue of the learners. 
Efforts for teaching listening skills for the part of 
many teachers include only reading aloud written 
texts once or more so that it is understood and 
then asking some simple comprehension ques
tions. Whereas exercises should be done before, 
during and after listening recorded materials or 
teachers lively speech. Given the importance of lis
tening in language learning and teaching, it is es
sential for language teachers to help their students 
become effective listeners. In the communicative 
approach to language teaching, this means mod
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eling listening strategies and providing listening 
practice in authentic situations, those that learn
ers are likely to encounter outside the classroom. 
To do this language teachers should focus on the 
process of listening rather than on its product, 
making the learners not pay attention to extensive 
lexicon and get the main gist.

Nevertheless, teaching listening skills had 
a boost up in the late 1990–s. Many method
ological studies were back then devoted to the 
development and implementation of correla
tion of four language skills which would better 
meet the needs and overcome the obstacles 
that arise during teaching foreign language at 
this or that stage of learning. Thus, different 
methodologists began offering different opin
ions and possible versions of such correla
tions. 

M. Rost thought that the process of teaching 
listening skills should be organized during sepa
rately held classes, that is to say, during lessons 
that are totally devoted to the process of formu
lating and developing listening skills (7). There 
are also some specialists that give the priority to 
teaching oral speech. I. A. Zimnyaya thinks that 
foreign language speaking and listening skills are 
inseparable and that there is an obvious connec
tion between them and that each of them is the 

reflection of the other. So they should be taught 
together and firstly. If learners overcome difficul
ties of mastering oral speech, it would be easier 
to master written speech as well (12, pp 66–72). 
On the other hand, there are several specialists 
who think that language skills can’t and shouldn’t 
be taught separately, as they are closely intercon
nected and interrelated with one another (3). An
other famous methodologist Z.I. Bibina offers to 
increase the academic time devoted to the teach
ing of FL listening skills and according to it recon
sider and review the existing course descriptions 
at schools and universities (11, pp 102–109).

Of course, there are different approaches 
and opinions about teaching foreign language 
skills, especially, listening skills, but it is also 
important to take into account the learners’ 
opinions and attitudes. An experiment was car
ried out by us among the students of Khachatur 
Abovian Armenian State Pedagogical University 
(85 students from each group took part in the 
query) and the learners of the first, second and 
third year were asked to answer to some simple 
questions whether foreign language listening, 
speaking, reading and writing skills are import
ant, interesting or useful to be learnt during 
foreign language classes. The results of the 
query are presented in the chart below. 
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164

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 stages stand for academic years and 
the results introduced in the chart show that 
the overwhelming majority of students give 
preference to oral speech, thinking that speak
ing is very important, interesting and useful, 
having no idea at the same time that skills of 
listening are as important, interesting and use
ful as speaking skills. There are many reasons 
for this wrong method of approach. First of 
all, students have almost no idea that speaking 
and listening skills are closely connected and 
inseparable. And that they together form oral 
speech. Without one another there will be no 
oral communication. The second reason is that 
teachers and lecturers themselves sometimes 
overlook listening and paying not so much at
tention to the formation and development of 
their students’ listening skills and abilities thus 
ignore this skill. Therefore, students start think
ing that listening can’t be taught during foreign 
language lessons and as there are no rules and 
written material for them to study and master 
listening skills, they also overlook this skill. 
Again and again, teachers have a great deal of 
work to do. They should provide their students 
with the appropriate information about all for
eign language skills, about how interconnected 
they are and that the mastering of this or that 

skill also creates conditions for the mastering 
of others. Such queries are very important and 
useful as they reveal lots of problems and ob
stacles that our students meet on their ways of 
studying foreign languages.

Listening skills need and should be taught 
at every level of teaching /learning. We have 
to admit that language learning depends on 
listening as we respond only after the audio 
perception of the respective discourse. Listen
ing provides the aural input that serves as the 
stimuli for language acquisition and make the 
learners interact in spoken communication. So, 
effective and ideal language instructors should 
help the learners to be introduced with native 
speaking, to be respondent to that both cog
nitively and orally. No doubt, assisting learn
ers in the development of listening–compre
hension is a challenge. It is a challenge that 
demands both the teacher’s and the learner’s 
attention because of the critical role that lis
tening plays, not only in communication, but 
also in language acquisition. Knowledge of the 
listening process peculiarities and factors that 
affect listening can help teachers to select or 
create appropriate listening texts and activities 
that meet the needs of the learners. 
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АУДИРОВАНИЕ КАК, С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
“ИГНOРИРОВАННОЕ” ЯЗЫКОВОЕ УМЕНИЕ

Т. ГЕВОРКЯН 

На сегодняшний день в большей степени имеет значение задача улучшения обучения 
аудирования на иносстранном языке. Последний является самым серъёзным препятствием 
для развития иноязычной устной речи, обусловленной применяемой несовершенной учебно–
методической системой, причины и следствия которой пока не изучены как следует. Также 
известно, что из четырёх видов речевой деятельности обучение аудирования является, без 
исключения, самой неполной стороной на всех курсах обучения. Всеобщее запущенное 
состояние обучения последнего обусловлено несколькими факторами обьективного и 
субьективного характера, из которых самое существенное это то, что в методике обучения 
иностранных языков аудирование рассматривается как самый трудноусваиваемый вид 
рецептивной речевой деятельности.

ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ 
«ԱՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՆՎԱԾ» ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Այսօր մեզանում մեծապես կարևորվում է օտար լեզվով ունկնդրության ուսուցումը 
բարելավելու խնդիրը: Վերջինս օտարալեզու բանավոր խոսքի զարգացման ամենալուրջ 
խոչընդոտն է՝ պայմանավորված կիրառվող ուսումնամեթոդական անկատար համակարգով, 
որի իրական պատճառներն ու հետևանքները դեռևս, ինչպես հարկն է, չեն հետազոտվել: 
Հայտնի է նաև, որ խոսքային գործունեության չորս տեսակներից ունկնդրության ուսուցումն 
առանց բացառության բոլոր դասընթացների ամենաթերի կողմն է: Վերջինիս ուսուցման 
համատարած բարձիթողի վիճակը պայմանավորված է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի մի 
շարք գործոններով, որոնցից ամենաէականն այն է, որ օտար լեզուների դասավանդման 
մեթոդիկայում ունկնդրությունը դիտվում է իբրև խոսքային ընկալողական գործունեության 
առավել դժվար յուրացվող տեսակ: 



166

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

ՍԱՄ ՎԵԼ Ա ՍԱՏ ՐՅԱՆ

 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԱՅԻՆ ԿԱԽ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ  
ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ

 Ար դի տեխ նո լո գի ա կան ա ճն իր հետ 
ա ռաջ բե րեց նաև բա ցա սա կան այն պի
սի եր ևույթ, ի նչ պի սին է հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյու նը: Հա ճախ դժ վար է մի ան
գա մից ախ տո րո շել հա մա ցան ցային կախ
վա ծու թյու նը, քա նի որ ի տար բե րու թյուն 
այլ կախ վա ծու թյան՝ այ սօր հա մա ցանցն 
աչ քի է ը նկ նում մի շարք բա ցա ռիկ ա ռա
վե լու թյուն նե րով, ո ւս տի և չի դի տարկ վում 
որ պես կախ վա ծու թյուն ա ռա ջաց նող մի
ջոց։ Հա մա ցան ցի մի ջո ցով մար դիկ կա րո
ղա նում են հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց
նել, գործ նա կան պայ մա նագ րեր կն քել, 
գրա դա րան նե րից օ գտ վել, հա ղոր դակց վել 
և այլն: Ի հա կադ րու թյուն հա մա ցան ցի` ալ
կո հո լը կամ թմ րա նյու թե րը մարդ կանց ան
ձնա կան և կր թա կան, մաս նա գի տա կան 
կյան քի բաղ կա ցու ցիչ կամ ան հրա ժեշտ 
տար րեր չեն և ոչ էլ ո ւղ ղա կի ա ռա վե լու
թյուն են տա լիս։ Հա մա ցան ցի բազ մա թիվ 
գործ նա կան կի րա ռում նե րի շր ջա նում 
կախ վա ծու թյան նշան նե րը կա րող են հեշ
տու թյամբ սքող վել կամ ար դա րաց վել։ 

Ըստ Մա րես սա Հեչթ Օր զա քի՝ հա մա
ցան ցային կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ներն 
ազ դա կի վե րահսկ ման կո րուստ են դրս
ևո րում, ե րբ նրանց հա մար կյանքն ան կա
ռա վա րե լի է դառ նում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
չնա յած այդ խն դիր նե րին, կախ վա ծու թյուն 
ու նե ցո ղը չի կա րո ղա նում հրա ժար վել հա
մա ցան ցից։ Վեր ջի նիս կյան քում հա մա
կար գի չը դառ նում է ա ռաջ նային [4]:

 Թեև ժա մա նա կի մի ա վո րը հա մա ցան
ցային կախ վա ծու թյուն ախ տո րո շե լու ո ւղ
ղա կի չա փա նիշ չէ, սա կայն վաղ ու սում
նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
հա մա ցան ցից կախ վա ծու թյուն ու նե ցող նե
րի շար քին դաս վող նե րը չա փա զանց շատ 
ժա մա նակ են ան ցկաց նում առ ցանց` շա
բա թա կան մոտ 40–80 ժամ գրե թե 8–20 
ժամ տևո ղու թյամբ մուտ քե րով [5]:

Ք. Յան գի կող մից մշակ ված հա մա ցան
ցային կախ վա ծու թյան ախ տո րոշ ման հար
ցա շարն ա ռա ջին ստու գիչ մի ջոցն էր ախ
տո րոշ ման հա մար [6]։

Ք. Յան գի կող մից ա ռա ջադր ված հար
ցա շարն ար տա հայ տում է խան գար ման 
ո ւթ չա փա նիշ նե րը, ո րը նե րա ռում է հետ
ևյալ հար ցադ րում նե րը. 

1. Զգո՞ւմ եք ա րդյոք, որ հա մա ցան ցը 
կլա նում է Ձեզ (մ տա ծե՛ք նա խորդ առ ցանց 
գոր ծո ղու թյան մա սին կամ կան խա տե սե՛ք 
հա ջոր դը)։ 

2. Զգո՞ւմ եք, որ կա րիք ու նեք շատ ա վե
լի ժա մա նակ ան ցկաց նե լու հա մա ցան ցում՝ 
բա վա րար վա ծու թյուն ստա նա լու հա մար։

3. Շա րու նա կա բար գոր ծադ րո՞ւմ եք 
ջան քեր հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու մը վե
րահս կե լու, կր ճա տե լու կամ դա դա րեց նե լու 
հա մար։

4. Զգո՞ւմ եք, որ ան հան գիստ, ան տրա
մա դիր, ճնշ ված կամ գրգռ ված եք, ե րբ 
փոր ձում եք կր ճա տել կամ դա դա րեց նել 
հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու մը։ 

5. Հա մա ցան ցում ան ցկաց նո՞ւմ եք 
ա րդյոք ա վե լի շատ ժա մա նակ, քան նա
խա պես պլա նա վո րել է իք։ 

6. Հա մա ցան ցի պատ ճա ռով վտանգ
ված կամ ռիս կային հա մա րո՞ւմ եք Ձեզ հա
մար նշա նա կա լի որ ևէ հա րա բե րու թյուն, 
աշ խա տանք, կր թա կան կամ կա րի ե րային 
ո ւղղ ված հնա րա վո րու թյուն։ 

7. Ստե՞լ եք Ձեր ըն տա նի քի ան դամ նե
րին կամ մտե րիմ նե րին՝ թաքց նե լու հա մար 
հա մա ցան ցում Ձեր ներգ րա վա ծու թյան աս
տի ճա նը։

8. Օգ տա գոր ծո՞ւմ եք ա րդյոք հա մա ցան
ցը՝ խն դիր նե րից խու սա փե լու կամ վատ 
տրա մադ րու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար։

 Հա մա պա տաս խան հատ կա նիշ նե րից 
են նաև հա մա ցան ցի չա րա շա հու մը, սահ
ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի ան
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տե սու մը, սո ցի ա լա կան մե կու սա ցու մը, 
առ ցանց լի նե լիս գաղտ նի ու թյան պահ պա
նու մը կամ դրա հան կար ծա կի պա հան ջը։ 
Մինչ տվյալ խնդ րի գնա հատ ման նպա տա
կով հա մա ցան ցի պա թո լո գի ա կան օգ տա
գոր ծու մը կամ նրա նից կախ վա ծու թյու նը 
հաս կա նա լու հա մար ո րո շա կի չա փա նիշ
ներ են ա ռա ջարկ վում, վե րոթ վար կյալ ախ
տա նիշ նե րը կա րող են քո ղարկ վել մշա կու
թային նոր մե րով, ո րոնք խրա խու սում և 
ամ րապն դում են հա մա ցան ցի օգ տա գոր
ծու մը։

 Հե տա գա յում Կ. Բիր դը և Ի. Վոլ ֆը փո
փո խու թյան են են թար կում չա փա նիշ նե րը՝ 
նշե լով, որ հա մա ցան ցային կախ վա ծու
թյան ախ տո րոշ ման հա մար ա ռա ջին բո լոր 
հինգ չա փա նիշ նե րը պետք է ան պայ ման 
առ կա լի նեն: Պա հանջ վում է նաև, որ վեր
ջին ե րեք չա փա նիշ նե րից ա ռն վազն 3–ը 
(օր.` 6, 7 և 8) առ կա լի նեն հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյունն ախ տո րո շե լու հա մար։ 
Պատ ճա ռը, որ վեր ջին ե րեքն ա ռանձ նաց
վում են մյուս նե րից, այն է, որ այդ չա փա
նիշ ներն ազ դում են պա թո լո գի ա կան հա
մա ցանց օգ տա գոր ծո ղի «պայ քա րե լու և 
գոր ծառ նե լու» ու նա կու թյան, ի նչ պես նաև 
այ լոց հետ հա րա բեր վե լու վրա [1]։

Կ. Բիրդն ու Ի. Վոլֆն հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյան առ կա յու թյու նը ձևա կեր
պե ցին հետ ևյալ կերպ. որ պես զի ըն դուն վի, 
որ ան ձը հա մա ցան ցից կախ ված է, պետք 
է միշտ առ կա լի նեն Յուն գի ա ռա ջար կած 
ա ռա ջին հինգ չա փա նիշ նե րը, ի նչ պես նաև 
վեր ջին ե րե քից որ ևէ մե կը։

 Տե սա կա նո րեն հա մա ցան ցային կախ
վա ծու թյան ախ տո րո շու մը կոմ պուլ սիվ–
իմ պուլ սիվ սպեկ տո րի խան գա րում է, ո րը 
նե րա ռում է առ ցանց և/ կամ ցան ցից դուրս 
հա մա կարգ չի օգ տա գոր ծու մը և բաղ կա ցած 
է ա ռն վազն հինգ են թա տի պե րից` խա ղա
մո լու թյուն, սեք սո ւալ տար վա ծու թյուն, 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րից, է լեկտ րո նային 
հա րա բե րու թյուն նե րից կախ վա ծու թյուն 
և տե ղե կատ վա կան գեր բեռն վա ծու թյուն։ 

Բո լոր վե րոթ վար կյալ տար բե րակ նե
րում առ կա են հետ ևյալ չորս տար րե րը. 1. 
չա փից շատ օգ տա գոր ծում, ո րը հա ճախ 

ու ղեկց վում է ժա մա նա կի զգա ցո ղու թյան 
կորս տով կամ տար րա կան խթան նե րի ան
տես մամբ, 2. ա բս տի նեն ցի այի (զր կան քի) 
հա մախ տա նիշ` նե րա ռյալ նյար դայ նու
թյան, լար վա ծու թյան և/ կամ դեպ րե սի այի 
զգա ցո ղու թյուն նե րը, ե րբ հա մա կար գիչն 
ան հա սա նե լի է, 3. հան դուր ժո ղա կա նու
թյուն` նե րա ռյալ ա վե լի լավ հա մա կարգ
չային սար քա վո րում նե րի, տեխ նի կայի 
ձեռք բեր ման կամ օգ տա գործ ման ա վե լի 
մեծ ժա մա քա նա կի պա հան ջը, 4. բա ցա սա
կան ար ձա գանք ներ` նե րա ռյալ փաս տար
կու մը, սու տը, սո ցի ա լա կան մե կու սա ցու մը 
և հյուծ վա ծու թյու նը։ Չա փա նիշ նե րի այս 
վեր ջին խում բը հա մախմ բում է հա մա ցան
ցային կախ վա ծու թյան հա մա կար գային 
ախ տո րոշ ման նախ կին դա սա կար գում նե
րը և նե րա ռում է կոմ պուլ սիվ վար քի բա
ղադ րա տար րե րը։

 Տեխ նո լո գի ա կան կախ վա ծու թյան չա
փա նիշ ներն են` ա) թու նա վո րող / հա
ճույք պատ ճա ռող վար քագ ծի դրս ևո րու մը 
(տ րա մադ րու թյու նը կամ գի տակ ցու թյու
նը փո խե լու մտադ րու թյամբ), բ) էք սե սիվ 
(սևե ռուն) օգ տա գործ ման առ կա յու թյուն, 
գ) բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն՝ կեն սա գոր
ծու նե ու թյան հիմ նա կան ո լորտ նե րում և  
դ) հան դուր ժո ղա կա նու թյան ու զր կան քի 
հա մախ տա նիշ նե րի առ կա յու թյուն [3]։ 

Ան կախ նրա նից, թե ի նչ պես ե նք մենք 
ան վա նում հիմ նախն դի րը՝ հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյուն, հա մա ցան ցի պա թո լո գիկ 
օգ տա գոր ծում, հա մա ցան ցի կոմ պուլ սիվ 
օգ տա գոր ծում, գո յու թյուն ու նեն մի քա նի 
հիմ նա կան նա խան շան ներ, ո րոնք ներ
կա յաց նում են այս կլի նի կա կան ախ տա
նի շը։ Հա մա ցան ցի կոմ պուլ սիվ կամ կախ
վա ծու թյուն ա ռա ջաց նող հատ կա նիշ նե րի 
կար ևո րու մը նե րա ռում է ոչ մի այն հան
դուր ժո ղա կա նու թյան, այլև զր կան քի հա
մախ տա նի շի ո րո շա կի ձևի առ կա յու թյուն։ 
Հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյան զր կան քի 
հա մախ տա նի շը նե րա ռում է բարձր հո գե
բա նա կան և ֆի զի կա կան գրգռ վա ծու թյուն 
և ան հար մա րա վե տու թյուն (ե րբ մար դը 
կտր ված է հա մա ցան ցից)։ 

Հա ջորդ կար ևոր չա փա նի շը հո գե ակ
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տիվ նպա տակ նե րով հա մա ցան ցի օգ
տա գոր ծումն է՝ տրա մադ րու թյու նը կամ 
գի տակ ցու թյու նը փո խե լու հա մար, ո րն 
ար տա հայտ վում է ան ձի կեն սա գոր ծու
նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րում՝ ան հա
վա սա րակշ ռու թյան կամ խու սափ ման 
դրս ևո րում նե րով։ Սա կա րող է վկայել 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեկ կամ ա վե
լի հիմ նա կան ո լորտ նե րի վրա ու նե ցած 
ազ դե ցու թյան մա սին (օր.` մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի, կր թու թյան, աշ
խա տան քի, ա կա դե մի ա կան ա ռա ջա դի
մու թյան, ա ռող ջու թյան, ֆի նանս նե րի կամ 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի)։ Ե թե հա մա
ցան ցի օգ տա գոր ծու մը չի ազ դում կեն սա
գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն ո լորտ նե
րից մե կի վրա, ա պա, հա վա նա բար, դա 
այն հիմ նախն դի րը չէ, ո րի նա խան շան նե
րի առ կա յու թյու նը որ պես կախ վա ծու թյուն 
կան վան վեր [2]։ 

Ան ձի հա մա ցան ցային կախ վա ծու թյան 
կան խար գել ման հե տա գա ռազ մա վա
րու թյու նը մշա կե լու նպա տա կով մեկ այլ 
կար ևո րու թյուն ներ կա յաց նող գոր ծիք է՝ 
ըն տա նի քի ան դա մի (նե րի) կող մից հա մա
ցան ցային կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա
կող հար ցա թեր թը։ Այն նման է կեն սա հո
գե սո ցի ա լա կան հար ցազ րույ ցի, բայց այն 
կա րող է լրաց վել ծնող նե րի, ման կա վարժ
նե րի, ըն կեր նե րի կող մից և ոչ ան պայ մա

նո րեն հար ցազ րույ ցի ձևա չա փով։ Այն չի 
օգ տա գործ վում որ պես հու սա լի ախ տո
րոշ ման գոր ծիք։ Փո խա րե նը` այն մի շարք 
հար ցեր է պա րու նա կում, ո րոնք լրաց վում 
են վե րոնշ ված ան ձանց կող մից` ներ կա
յաց նե լու հա մար ի րենց տե սա կետն այն 
հար ցի շուրջ, թե ի նչ պես է հա մա ցան ցային 
կախ վա ծու թյունն ազ դել տվյալ հե տա զոտ
վո ղի կեն սա գոր ծու նե ու թյան վրա։ Այն նաև 
պատ կե րա ցում է տա լիս այն մա սին, թե 
ի նչ պես է հի վան դու թյունն ազ դում ըն տա
նի քի ան դա մի(նե րի) վրա։ Մենք ման րա
մասն չեն ան դրա դառ նա այս հար ցա թեր
թի կի բո վան դա կու թյա նը, այլ կփոր ձենք 
օ րի նա կով ներ կա յաց նել ար դի ե րի տա
սարդ ու սա նող նե րի շր ջա նում մեր կող մից 
ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյու նը: 

Օգտ վե լով Ք. Յան գի կող մից վեր ևում 
ներ կա յաց ված հար ցա թեր թից՝ մեր կող
մից ի րա կա նաց վել է հար ցում: Հարց մա
նը մաս նակ ցել են Եր ևան քա ղա քի 18–30 
տա րե կան տար բեր սե ռի և մաս նա գի տու
թյան ան ձինք՝ 155 հե տա զոտ վող: Ը նտ րու
թյու նը կա տար վել է պա տա հա կա նու թյան 
սկզ բուն քով: Ը նտ րու թյան մի ակ նա խա
պայ մա նը պար տա դիր հա մա ցան ցի օգ
տա տեր լի նելն է: Ներ կա յաց նենք ա ռա վել 
հե տաքրք րա կան պա տաս խան նե րը.

 Հարց 1. Զգո՞ւմ եք ա րդյոք, որ հա մա
ցան ցը կլա նում է Ձեզ։ 

Տ րա մա գիր 1.
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 Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, 
որ հարց ման մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նու
թյու նը՝ 42,6 % հա մա միտ է այն մտ քին, որ 
հա մա ցան ցը ի րենց կլա նում է, խան գա րում 
է ա ռօ րյա կյան քը ար դյու նա վետ և ճիշտ 
պլա նա վո րե լուն, եր բեմն բե րում է աշ խա
տու նա կու թյան ան կմա նը: Ե րկ րորդ տե ղում 
են այն օգ տա տե րե րը, ո րոնք հա մա ցան ցից 
օ գտ վե լիս որ ևէ կախ վա ծու թյան կամ ժա
մա նա կի կու րուստ չեն նկա տում: Այս խմ բի 
մար դիկ ա զատ նա վար կում են հա մա ցան
ցում: Հարց ված նե րի 17,1 %–ը նշում է, որ 
շատ քիչ է օ գտ վում հա մա ցան ցից, մի այն 
հա ղոր դակց վում է հա րա զատ նե րի ու ըն

կեր նե րի հետ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, 
ի սկ 9,1 %–ը չի կա րո ղա ցել պա տաս խա նել: 
Հարց ման այս տվյալ ներն ա ռա վել քան 
մտա հո գիչ են, քան զի տեխ նո լո գի ա կան 
ա ճի այս դա րում բազ մա թիվ հո գե ֆի զի կա
կան հի վան դու թյուն նե րի շար քում կա րող 
է վս տա հա բար իր տե ղը գրա վել հա մա
ցան ցային կախ վա ծու թյունն իր բո լոր հե
տևանք նե րով:

 Հարց 2. Հա մա ցան ցի պատ ճա ռով 
վտանգ ված կամ ռիս կային հա մա րո՞ւմ եք 
Ձեզ հա մար նշա նա կա լի որ ևէ հա րա բե րու
թյուն, աշ խա տանք, կր թա կան կամ կա րի ե
րային ո ւղղ ված հնա րա վո րու թյուն։

Տ րա մա գիր 2.

Ս տաց ված ար դյունք նե րը ա ռա վել քան 
մտա հո գիչ են: Հարց ման մաս նա կից նե րի 
29,2 %–ը գտ նում է, որ եր բեմն վտանգ ված 
է զգում, քան զի չի կա րո ղա նում պլա նա վո րել 
աշ խա տան քը: Սա վկա յում է, որ հա մա ցան
ցը կլա նում է նրան, և ան ձը կորց նում է ժա
մա նա կի զգա ցո ղու թյու նը: Մտա հո գիչ է նաև 
հա ջորդ ցու ցա նի շը, ե րբ հարց ման մաս նա
կից նե րի 19,3 %–ը գտ նում է, որ հա մա ցան ցը 
վտան գում է իր և սի րե լի ի հա րա բե րու թյուն
նե րը, ի սկ հարց ման մաս նա կից նե րի մեկ 
քա ռոր դը՝ 21,1 %–ը, հիմ նա կան ժա մա նա կը 
ան ցկաց նում է հա մա ցան ցում, և ըն տա նի քի 
հետ շփում ներն օ րե ցօր դառ նում են սա կավ: 
Այս տեղ վառ ար տա հայտ ված է հա մա ցան

ցային կախ վա ծու թյան ախ տա նի շը:
 Հա ջորդ հար ցը, որ մենք տվել ե նք մեր 

հար ցում նե րի ըն թաց քում, նա խա պես մշակ
ված հար ցա թեր թից դուրս էր: Մեր կող մից 
ստաց ված տվյալ նե րը խո սում են, որ հայ 
ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում առ կա է և 
հաս տա տուն կեր պով խո րա նում է հա մա
ցան ցային կախ վա ծու թյու նը: Ներ կա յաց
նենք ար դյունք նե րը:

 Հարց 3. Ի նչ պե՞ս եք Դուք կար ծում, ու
նե՞ք հա մա ցան ցից կախ վա ծու թյուն, և ե թե 
այո՛, ի նչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում դրա հե
տա գա բու ժու մը:

 Հարց ման ար դյունք նե րը հետ ևյալն են.
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Ա ղյու սակ 1.

Ներ կա յաց ված պա տաս խան Ցու ցա նիշ %–ո վ

Գտ նում եմ, որ ես ոչ մի կախ վա ծու թյուն չու նեմ 9.8%

Կար ծում եմ, որ այ սօր բո լորն ու նեն կախ վա ծու թյուն ոչ մի այն հա մա ցան
ցից, այլև տեխ նո լո գի ա նե րից 19.8%

Ես զգում եմ, որ օր օ րի ա վե լի եմ կապ վում հա մա ցան ցին ու դրա կան
խար գել ման որ ևէ մե թոդ չեմ կա րո ղա նում կի րա ռել 22.1%

Գտ նում եմ, որ ու նեմ կախ վա ծու թյուն, սա կայն մաս նա գի տա կան կոնկ
րետ օգ նու թյուն է ան հրա ժեշտ, ո րը չկա ՀՀ–ո ւմ 26.4%

Անհ րա ժեշտ է ՀՀ–ո ւմ բա ցել ոչ մի այն հա մա ցան ցից, այլև տեխ նո լո գի ա
կան այլ մի ջոց նե րից կախ վա ծու թյան կան խար գել ման մաս նա գի տա կան 
կենտ րոն ներ

7.9%

Գտ նում եմ, որ այ սօր հա մա ցան ցը և մո բայլ տեխ նո լո գի ա նե րը ան հրա
ժեշ տու թյուն են ա ռօ րյա յում և ոչ մի վտանգ չեն պա րու նա կում 10.2%

Դժ վա րա նում եմ պա տաս խա նել 3.8%

 Հարց ման պա տաս խան նե րը ա ռա ջարկ
վել են հարց վող նե րի կող մից, և մենք ներ
կա յաց րել ե նք ա ռա վել ցու ցա նի շային նե րը: 
Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, որ այ
սօր ՀՀ ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում առ կա է 
մի զանգ ված (22.1 %), որ գի տակ ցում է, որ օր 
օ րի ա վե լի եմ կապ վում հա մա ցան ցին, սա
կայն նրան ցից մի այն 7,9 %–ն է գտ նում, որ 
այ սօր հա սու նա ցել է այն պա հը, որ ան հրա
ժեշտ է ՀՀ–ո ւմ բա ցել ոչ մի այն հա մա ցան
ցից, այլև տեխ նո լո գի ա կան այլ մի ջոց նե րից 
կախ վա ծու թյան կան խար գել ման մաս նա գի
տա կան կենտ րոն ներ: 26,4 %–ը գի տակ ցում 
է, որ որ ու նի տեխ նո լո գի ա կան կախ վա ծու
թյուն, սա կայն ՀՀ–ո ւմ չի կա րո ղա նում ստա

նալ կոնկ րետ մաս նա գի տա կան օգ նու թյուն: 
Ամ փո փե լով նշենք, որ մեր հարց ման ար

դյունք ներն ա ռա վել քան ա ղա ղա կող են: 
Ա նհ րա ժեշտ է, որ այ սօր ՀՀ–ո ւմ ստեղծ վեն 
հա մա պա տաս խան գի տա կան լա բո րա տո
րի ա ներ և կան խար գե լիչ–ախ տո րո շիչ մաս
նա գի տա կան կենտ րոն ներ, ո րոնք հնա րա
վո րու թյուն կտան հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ 
ա ռա վել խոր քային հե տա զո տու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու և գտ նե լու դրանց կան
խար գել ման, բուժ ման ա ռա վել ար դյու նա
վետ մե թոդ ներ՝ հաշ վի առ նե լով մեր հայ 
ե րի տա սար դու թյան ազ գային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և կա րիք նե րը:
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КРИТЕРИИ И ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ–ЗАВИСИМОСТИ 
С. АСАТРЯН 

В статье рассмотрены характеристики интернет–зависимости и необходимость его 
профилактики в Армении. Проанализированы подходы и критерии интернет–зависимости 
К. Янга, К. Берда и И. Вольфа. В статье так же анализируются результаты социального 
опроса, проведенного нами, которая была проведена в городе Ереван.

CRITERIA AND PREVENTION OF INTERNET ADDICTION 
S. ASATRYAN 

The article examines the characteristics of of Internet addiction and the need for its preven
tion in Armenia. Analyzed K. Young’s, K. Baird’s and J. Wolff’s approaches and criteria of Internet 
addiction. The article also analyzes the results of a social survey conducted by us, which was held 
in Yerevan.
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ԳԱՅԱ ՆԵ ԿՈՍ ՏԱՆԴՅԱՆ 

ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄ՝ ՎԱ ՎԵ ՐԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՖԻԼ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 
Ա սա՛ ի նձ, և ես կմո ռա նամ,
ցո՛ւյց տուր ի նձ, և ես կհի շեմ, 
ներգ րա վի՛ր ի նձ, և ես կսո վո րեմ: 
(Չի նա կան ա ռած)
21–րդ դա րը հա մար վում է տե ղե կատ վա

կան տեխ նո լո գի ա նե րի ակ տիվ զար գաց ման 
ու կա տա րե լա գործ ման ժա մա նա կաշր ջան և 
պա հան ջում է մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր ո լորտ նե րի վե րա բե րյալ տե սա կետ
նե րի վե րա նա յում: Հա մաշ խար հային ար
դի զար գա ցում ներն ի րենց ազ դե ցու թյունն 
են ու նե նում նաև կր թա կան հա մա կար գի 
վրա` ա ռա ջադ րե լով տա րա տե սակ խն դիր
ներ: Ա ռաջ նային է հա մար վում ու սուց ման 
ա վան դա կան մե թոդ նե րի զու գակ ցու մը 
փոխ գոր ծուն մե թոդ նե րի հետ: Գաղտ նիք չէ, 
որ ներ կա յաց վող տե ղե կույթն ա վե լի հեշտ է 
ըն կալ վում և յու րաց վում այն դեպ քում, ե րբ 
այդ գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում են հնա րա
վո րինս շատ զգա յա րան ներ: 

Այդ ո ւղ ղու թյամբ քայ լեր ար վում են, և 
այ սօր ու սու ցիչ նե րը հա ճա խա կի կի րա ռում 
են փոխ գոր ծուն բազ մա թիվ մե թոդ ներ, այդ 
թվում` ԳՈՒՍ, մտագ րոհ, շր ջա գա յու թյուն 
պատ կե րաս րա հում, նա խագ ծի մե թոդ և 
այլն: Սա կայն, այ դու հան դերձ, դրա նով խն
դիրն ամ բող ջո վին չի լուծ վում, և օգ նու թյան 
են գա լիս վա վե րագ րա կան թե մա տիկ ֆիլ մե
րը: 

«Ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի
ջո ցով» կր թա կան մե թո դը ստեղծ վել է չե խա
կան «Մար դը կա րի քի մեջ» հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյան կող մից: Վեր ջինս, 
օգ տա գոր ծե լով մար դու ի րա վունք նե րի թե
մայով ա մե նա հայտ նի` «Մեկ աշ խարհ» կի
նո փա ռա տո նի ֆիլ մե րը, ստեղ ծել է  «Մեկ 
աշ խար հը դպ րո ցում»  ծ րա գի րը: 2003 
թվա կա նից սկ սած՝ ծրա գիրն ի րա կա նաց
վում է Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նում և 
մինչև այ սօր տա սից ա վե լի ե րկր նե րում` Սլո
վա կի ա, Լե հաս տան, Էս տո նի ա, Ռու մի նի ա, 
Շվեյ ցա րի ա, Գեր մա նի ա, Լի բա նան, Մոն ղո
լի ա, Ի րաք և Աֆ ղանս տան։ 2012 թվա կա նից 

այն ի րա կա նաց վում է նաև Հա յաս տա նում 
և Վրաս տա նում` տե ղա կան ներ կա յա ցուց
չու թյան կող մից` Եվ րո պա կան մի ու թյան և 
Չե խի այի զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան 
ա ջակ ցու թյամբ: Ծրագ րի մե թո դա բա նու թյու
նը կի րառ վում է հա յաս տա նյան մոտ 80 դպ
րոց նե րում` Կո տայ քի, Ա րա րա տի, Սյու նի քի, 
Վայոց Ձո րի, Ար մա վի րի մար զե րում և Եր
ևան քա ղա քում [1, 5]: 

«Խո սենք ֆիլ մե րի մա սին Հա րա վային 
 Կով կա սում (CAUCADOC)» ծրագ րի ղե
կա վար Վար դու հի Դա դունցն ա սել է. «Այս 
ծրագ րով փոր ձում ե նք նպաս տել մի նոր 
մշա կույ թի ձևա վոր մա նը՝ վա վե րագ րա կան 
ֆիլ մե րի հան դեպ հե տաքրք րու թյուն ա ռա
ջաց նե լու, այդ մի ջո ցով կր թե լու և խթա նե լու, 
ե րի տա սարդ նե րին ա զատ ար տա հայ տե լու 
ի րենց կար ծիք ներն ու տե սա կետ նե րը ֆիլ մե
րին հա ջոր դող քն նար կում նե րի ժա մա նակ» 
[2]: Ծրագ րի նպա տակն է դա սա գոր ծըն թա
ցը դարձ նել ա վե լի հե տաքր քիր ու բո վան
դա կա լից, քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն 
ձևա վո րել հա ճա խա կի քն նար կում նե րի ու 
բա նա վե ճե րի օգ նու թյամբ, ի նչ պես նաև 
բարձ րաց նել պա տա նի նե րի տե ղե կաց վա
ծու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի, աշ խա
տան քի ի րա վուն քի, միգ րա ցի այի և այլ նի 
վե րա բե րյալ:  Դա նրանց կօգ նի ի րենց ա վե
լի վս տահ ու պաշտ պան ված զգա լու: Մե թո
դը շեշ տը դնում է ոչ այն քան գի տե լիք նե րի, 
որ քան կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե
րի զար գաց ման վրա, քան զի այն գի տե լի
քը, ո րը սո վո րո ղը չի կա րո ղա նում կի րա ռել 
կյան քում, կորց նում է իր ու ժը: 

«Խո սենք ֆիլ մե րի մա սին Հա րա վային 
Կով կա սում (CAUCADOC)» ծրա գիրն  ի րա
կա նաց վեց Հա յաս տա նում 2012 – 2014 
թվա կան նե րին: 2014 թվա կա նի փետր վա րի 
18–ին Եր ևա նում տե ղի ու նե ցավ այդ ծրագ
րի փակ ման ա րա րո ղու թյու նը [3]: Ծրա գիրն 
ի րա կա նաց վեց ըն դա մե նը եր կու տա րի, սա
կայն այն իր խոր հետ քե րը թո ղեց մեր կր թու
թյան բնա գա վա ռում: «Մար դը կա րի քի մեջ» 
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կազ մա կեր պու թյան հա յաս տա նյան գրա
սե նյա կի ղե կա վար Սա ռա Կա ռադն ա սել է, 
որ այս ծրա գի րը Հա յաս տա նում ի րենց անց
կաց րած նե րից ա մե նա հա ջող վածն էր. «Այն 
ու նի մի քա նի շեր տեր, մի ա վո րում է շատ ու
սու ցիչ նե րի և ե րի տա սարդ նե րի» [4]:

 Վե րա պատ րաստ ված ու սու ցիչ նե րի կող
մից ան ցկաց ված դա սե րի ա դյուն քում ՀՀ 
և Վրաս տա նի հա զա րա վոր ա շա կերտ ներ 
բա րե լա վե ցին ի րենց գի տե լիք նե րը մար դու 
ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ, գի տակ ցե ցին 
շր ջա կա մի ջա վայ րի հիմ նախն դիր ներն ու 
սկ սե ցին այն լու ծե լու ե ղա նակ ներ ո րո նել, 
ի նչ պես նաև ձեռք բե րե ցին մարդ կային հա
րա բե րու թյուն նե րում բա խում նե րը հաղ թա
հա րե լու, քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու
թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հմ տու թյուն ներ: 
CAUCADOC–ը  հնա րա վո րու թյուն տվեց նաև 
բարձ րա ձայ նե լու ֆիլ մար տադ րու թյան ո լոր
տի  խն դիր նե րը, դրանք քն նար կե լու ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու նե րի հետ և գտ նե լու լու
ծում ներ:

2014 թվա կա նին «Մար դը կա րի քի մեջ» 
ՀԿ–ն CAUCADOC ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ու
սու ցիչ նե րի հա մար ստեղ ծեց «Ու սու ցում վա
վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի ջո ցով» ձեռ նարկ 
(ձեռ նար կը կա րող եք ներ բեռ նել հետ ևյալ 
կայ քից` http://lib.armedu.am/resource/3014), 
ո րը ե րաշ խա վոր վել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից՝ որ պես 
ու սում նաօ ժան դակ գրա կա նու թյուն (Հ րա ման 
No 805–Ա/Ք), և տե սաս կա վա ռակ (DVD): Տե
սաս կա վա ռա կը նե րա ռում է ո ւթ ֆիլմ և վեց 
սո ցի ա լա կան հո լո վակ [5]: Այն ան վճար բա
ժան վեց ծրագ րին մաս նակ ցած դպ րոց նե
րին: 2014 թվա կա նից Կրթու թյան ազ գային 
ի նս տի տու տի հետ կնքած հա մա գոր ծակ ցու
թյան հու շագ րի շրջա նակ նե րում «Ու սու ցում 
վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի ջո ցով» մե թո
դա բա նու թյու նը հա սա նե լի կդառ նա ՀՀ բո լոր 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րի 
հա մար [1, 5]:

Գր քի մեջ նե րառ ված ֆիլ մե րի վեր նա
գ րերն են` «Դ րամ հա վա քո ղը Բեդր ֆորդ 
փո ղո ցից», «Սան տայի ար հես տա նո ցը», 
«Հե ծա նիվ նե րի բրիս տո լյան ծրա գիր», 
«Ծա ռեր տն կող մար դը», «Մար դու (Ե րե
խա նե րի) ի րա վունք նե րը», «SOS Սևան», 

«Հար ևան ներ» և «Է լե նի ա կանջ նե րով»: 
Ֆիլ մե րի են թա թե մա ներն են` «Միգ րա ցի ա», 
«Աշ խա տան քի ի րա վունք», «Կոնֆ լիկտ և 
հաղ թա հա րում», «Հան դուր ժո ղա կա նու
թյուն և տար բե րու թյուն նե րի ըն դու նում» և 
«Շր ջա կա մի ջա վայ րի հիմ նախն դիր ներ» 
[1, 6]: 

Յու րա քան չյուր ֆիլ մին վե րա բե րող բա
ժին պա րու նա կում են ֆիլ մի հա կիրճ նկա
րագ րու թյու նը, նրա մա սին ը նդ հա նուր տե
ղե կու թյուն ներ: Գիր քը նե րա ռում է նաև 
սո ցի ա լա կան հո լո վակ նե րով աշ խա տե լու 
տա սը հիմ նա կան հրա հանգ [1, 10]: Հատ
կա պես հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից են 
գործ նա կան վար ժու թյուն նե րը և կշ ռա դատ
ման փու լի վար ժու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս է ՛լ ա վե լի մե ծաց նե լու 
ա շա կերտ նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյու նը դա սա
գոր ծըն թա ցին: Սա կայն դա սին պատ րաստ
վե լու հա մար ու սուց չին հար կա վոր է ո րո
շա կի ժա մա նակ. նա պետք է ծա նո թա նա 
թե մային, ձեռք բե րի լրա ցու ցիչ տե ղե կատ
վու թյուն, ը նտ րի մե թոդ ներն ու գործ նա կան 
վար ժու թյուն նե րը և այլն:

«Ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի 
մի ջո ցով» մե թո դի կի րա ռու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ա շա կերտ նե րի քա ղա քա ցի ա կան ակ
տի վու թյու նը խրա խու սե լու նպա տա կով 2014 
թվա կա նի մար տի 26–ից մինչև մայի սի 1–ը 
CAUCADOC–ը հայ տա րա րեց ու սու ցիչ նե րի 
դա սի պլան նե րի և ա շա կեր տա կան տե սա
նյու թե րի մր ցույթ: Մր ցույ թին մաս նակ ցեց 
47 ու սու ցիչ, ո րից վե ցը ճա նաչ վեց լա վա
գույն:  Ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րած ե րեք մաս
նա կից դպ րոց նե րը որ պես նվեր ստա ցան 
ար տա պատ կե րիչ (պ րոյեկ տոր): Դրանց մեջ 
էր նաև մեր դպ րո ցը` Կո տայ քի մար զի Ֆան
տա նի միջ նա կարգ դպ րո ցը: Բաց դասն ան
ցկաց րել է հոդ վա ծի հե ղի նա կը 8–րդ դա սա
րա նում` դաս ղե կի ժա մին: Քա նի որ մր ցույ թի 
ար դյունք նե րը պետք է ամ փոփ վե ին մայի
սին, ի սկ մայի սի տասն հին գին ամ բողջ աշ
խար հում նշ վում է ըն տա նի քի մի ջազ գային 
օ րը, թե ման ը նտ րե ցինք ըն տա նի քի մա սին: 
Թե մայի ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 
նաև այն հան գա ման քով, որ ա ռնչ վում էր վե
րոն շյալ գր քում ը նդ գրկ ված թե մա նե րին: 
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Դա սա րան` 8 – րդ:
 Դա սի թե ման` Ըն տա նի քը սր բու թյուն է:
Տ ևո ղու թյու նը` 2 դա սա ժամ, ա շա կերտ

նե րի քա նա կը` 8:
 Դա սից ա ռաջ` 
Նպա տա կը` 1. գի տակ ցեն ըն տա նի քի 

դերն ու նշա նա կու թյու նը պե տու թյան կա
յաց ման գոր ծում, 2. հաս կա նան, որ ըն տա
նի քը սր բու թյուն է, հատ կա պես հայ ազ գի 
հա մար:

Խն դիր նե րը` 1. «Ըն տա նիք» և «Սր բու
թյուն» բա ռե րի ծա գում նա բա նու թյու նը, 2. 
ամ բողջ աշ խար հում ըն տա նի քի դե րի կար
ևո րու մը, 3. ա մուր ըն տա նիք ու նե նա լու 
ե րաշ խիք նե րը:

Ն պա տա կից բխող խն դիր նե րը ձևա կեր
պե լիս հիմն վել ե նք Այնշ տայ նի հետ ևյալ խոս
քի վրա. «Խնդ րի ձևա կեր պու մը հա ճախ ա վե
լի կար ևոր է, քան դրա լու ծու մը»:

 Հա ջող ված դաս ան ցկաց նե լու հա մար 
խիստ կար ևոր է նաև մե թոդ նե րի ը նտ րու
թյու նը: Այն ը նտ րե լիս հար կա վոր է հաշ վի 
առ նել դա սա րա նի պատ րաստ վա ծու թյու նը, 
ը նտ րել մի քա նի մե թոդ: 

Ար դյու նա վետ մե թոդ ներ` խմ բային աշ
խա տանք, ԳՈՒՍ, մտագ րոհ, ԽԻԿ+Ա հա
մա կար գի կի րա ռում, կի նո դի տում, գործ նա
կան աշ խա տանք ներ` հար ցա թեր թիկ նե րի 
լրա ցում:

 Նա խա պատ րաստ վել է ին նաև հար ցեր 
նա խա գի տե լիք նե րի հայ տո րոշ ման հա մար: 

Ակն կա լիք ներ` դա սի նպա տակ նե րի 
ի րա կա նա ցում:

Ս պա սե լիք ներ` ըն տա նի քի դե րի գի տակ
ցում: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ` հա մա կար
գիչ, գրա տախ տակ, A4 ձևա չա փի թղ թեր, 
գու նա վոր մա տիտ ներ և կա վիճ ներ, մար
կեր ներ, ռե տին, կպ չուն թեր թիկ ներ, սո
սինձ ներ, պաս տառ: 

Գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րի ճշգր տում, 
ժա մա նա կի բաշ խում:

 Դա սի ըն թաց քը` Ա շա կերտ նե րին ներ
կա յաց վե ցին դա սի թե ման, նպա տակ նե րը, 
խն դիր նե րը: Այ նու հետև ա շա կերտ նե րից մե
կը ներ կա յաց րեց հետ ևյալ նյու թը, որ նա խօ
րոք ո րո նել գտել էր հա մա ցան ցում.

[ ՄԱԿ–ի գլ խա վոր ա սամբ լե ան 1993 թվա
կա նին կազ մա կեր պու թյան ան դամ ե րկր նե
րին կոչ է ա րել ա մեն տա րի մայի սի 15–ը 
տո նե լու որ պես ըն տա նի քի մի ջազ գային 
օ ր։ Ներ կա յումս ըն տա նի քի օ րը տո նում են 
Սլո վա կի ա յում, Լիտ վա յում, Լատ վի ա յում, 
Տա ջիկս տա նում, Բե լա ռու սում, Ո ւկ րաի նա
յում։ 2011թ վա կա նի փետր վա րի 9–ին ԱԺ–ն 
ըն դու նեց «ՀՀ տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու 
մա սին» օ րեն քը, ո րով որ պես Ըն տա նի քի օր 
ամ րագր վեց մայի սի 15–ը]: 

Խ թան ման փուլ` մտագ րոհ կամ մտ քե
րի տա րափ մե թո դի կի րառ մամբ լրաց վեց 
ԳՈՒՍ ա ղյու սա կի ա ռա ջին սյու նա կը (Գի
տեմ) հետ ևյալ հար ցադ րում նե րով. ի՞նչ է ըն
տա նի քը, ի՞նչ գի տեք ը նդ հան րա պես նրա 
մա սին, ի՞նչ է պետք ա մուր ըն տա նիք ու նե
նա լու հա մար: Շեշ տադր վեց, որ չկան ճիշտ 
կամ սխալ պա տաս խան ներ. բո լոր պա տաս
խան ներն էլ լրաց վե լու են: Հե տո նրանց օգ
նու թյամբ լրաց վեց նաև 2–րդ սյու նա կը (Ու
զում եմ սո վո րել): 

Այ նու հետև ա շա կերտ նե րը բա ժան վե
ցին 2 խմ բի (4–ա կան հո գի) հետ ևյալ սկզ
բուն քով. նա խօ րոք թղ թե րի վրա գրել է ինք 
չորս բառ` Ը ՆԴ, ՏՈՒՆ, ՍՈՒՐԲ, Ո ՒԹՅՈՒՆ, 
ո րոնք ներ կա յաց նում են ըն տա նիք և սր
բու թյուն բա ռե րի ծա գում նա բա նու թյու նը: 
Խմ բե րից մե կին տր վեց ըն տա նիք բա ռը 
կազ մող ը նդ, տուն բա ղադ րիչ նե րը պա րու
նա կող թուղ թը, մյուս խմ բին՝ սր բու թյուն 
բա ռը կազ մող սուրբ, ու թյուն բա ղադ րիչ
նե րով թուղ թը: (Ցան կա լի է, որ խմ բում 5 
ա շա կեր տից ա վե լին չլի նի): Յու րա քան չյուր 
խումբ մեկ նա բա նեց իր խմ բի ան վան ման 
ծա գում նա բա նու թյու նը:

1–ին խումբ: Ըն տա նիք բա ռը կազմ
ված է ընդ  նախ դի րով և տուն ար մա տով՝ 
ի բրև ը նդ տա նի, այ սինքն՝ «մի տան մեջ, 
մի ա սին»: Ան չափ հե տաքրք րա կան է, որ 
հնում  տուն նշա նա կել է նաև «կին»: «Տուն 
ու նե՞ս: Տուն ա ռե՞լ ես» նշա նա կել է` «Կին ու
նե՞ս: Կին ա ռե՞լ ես», քա նի որ ա ռանց կնոջ 
ա վեր է տու նը, տուն չկա: 

2–րդ խումբ: Սր բու թյուն բա ռը կազմ ված 
է սուրբ ար մա տից և ու թյուն վեր ջա ծան ցից: 
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Սուրբ նշա նա կում է «մա քուր, ա նա րատ, ան
բիծ», փո խա բե րա բար՝ նաև «աստ վա ծային 
շնոր հով` հատ կու թյամբ օ ժտ ված, ա ստ վա
ծային, նվի րա կան, վեհ»:

Յու րա քան չյուր խումբ ստա ցավ աշ խա
տան քի հա մար ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րը: 
Նրանց հանձ նա րար վեց թղ թե րի վրա գրել 
ծայ րոտն (ակ րոս տի քոս) ըն տա նիք բա ռով 
և նկա րել նկար՝ «Ըն տա նիքն իմ աչ քե րով»: 

Ի մաս տի ըն կալ ման փուլ. յու րա քան չյուր 
խումբ ներ կա յաց րեց իր խմ բային աշ խա
տան քը: Խմ բային աշ խա տան քի ժա մա նակ 
նրանց հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տան քի 
դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը բա ցա
հայ տե լու հա մար ա ռա ջադր վե ցին հետ ևյալ 
հար ցե րը. ա) ի՞նչ կար ծիք ու նեք խմ բի աշ խա
տան քի մեջ ձեր ներդ րած ա վան դի մա սին, 
բ) ա ռա ջադ րան քը հա մա տեղ կա տա րելն ի՞նչ 
ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի, գ) ի՞նչ եք սո վո րել 
մյուս նե րի հետ հա մա տեղ աշ խա տան քից, 
որ չէ իք սո վո րի ի նք նու րույն աշ խա տե լիս, 
դ) հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում ի՞նչ 
փոխ զի ջում ներ եք ա րել, ե) հա մա տեղ աշ
խա տանքն ի նչ պե՞ս է փո խել ձեր մտա ծե լա
կեր պը:

 Ֆիլ մի դի տու մից ա ռաջ խմ բե րին բա ժան
վե ցին հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոն ցում ը նդ
գրկ ված հար ցե րը վե րա բե րում է ին ֆիլ մին: 

Ֆիլ մի վեր լու ծու թյան հար ցա թեր թիկ
 Ֆիլ մի վեր նա գի րը` «Թ թե նի» 
Մինչ ֆիլ մը դի տե լը: Դա տե լով ֆիլ մի վեր

նագ րից` ին չի՞ մա սին է այն լի նե լու: Թվե՛ք 1–2 
գա ղա փար, կեր պար: Այ նու հետև դի տե ցինք 
ֆիլ մը: 

Կշ ռա դատ ման փուլ: Այն ա շա կերտ նե
րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ֆիլ մի ցու
ցադ րու թյու նից հե տո ար տա հայ տել տե սա
կետ նե րը, զգաց մունք ներն ու հույ զե րը: 

Ֆիլ մի դի տու մից հե տո ա շա կերտ նե րը 
լրաց րին ներ քոն շյալ հար ցա շա րը (ֆիլ մի 
վեր լու ծում և մեկ նա բա նում).

Ն շեք ֆիլ մի տե սա կը. մուլտ ֆիլմ, վա վե
րագ րա կան ֆիլմ, քա րոզ չա կան ֆիլմ, կար
ճա մետ րաժ ֆիլմ, կարճ բե մա կա նա ցում, ու
սում նա կան ֆիլմ, գե ղար վես տա կան ֆիլմ, 
ա նի մա ցի ոն ֆիլմ:

1. Ո՞րն է ֆիլ մի հիմ նա կան գա ղա փա րը: 

2. Նշե՛ք այն գա ղա փար նե րը, կեր պար նե
րը, ո րոնք դուք ա կն կա լում է իք նա խօ րոք, 
և ի րա կա նա ցան ֆիլ մի դի տու մից հե տո:  
3. Ֆիլմն ա վե լի շատ ազ դեց ձեր բա նա կա
նու թյա՞ն, թե՞ զգաց մունք նե րի վրա: Ի՞նչ զգա
ցիք: 4. Նշե՛ք ֆիլ մից 1–2 դրույթ, որ կար ևոր 
է Հա յաս տա նի հա մար: 5. Ֆիլ մի հե ղի նա կին 
ի՞նչ հար ցեր կուղ ղեք: 6. Ի՞նչ տվեց այս ֆիլ մը, 
որ չէր կա րող տալ գրա վոր սկզբ նաղ բյու րը: 
7. Ա րդյոք ձեզ դուր ե կա՞վ ֆիլ մի ա վար տը, 
ե թե ո ՛չ, ի նչ պե՞ս կա վար տե իք այն: 

Այ նու հետև ա շա կերտ նե րը լրաց րին 
«Խորհր դան շան» կոչ վող թեր թի կը:

Ն պա տա կը` մտո րել ֆիլ մի վե րա բե րյալ, 
ձևա վո րել սե փա կան կար ծիք, տե սա կա վո
րել ֆիլ մում ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու
թյու նը:

 Գու մար ման նշան (+)` ֆիլ մում ի՞նչն էր 
դրա կան, հան ման նշան (–)` ֆիլ մում ի՞նչն էր 
բա ցա սա կան, հար ցա կան նշան (?)` ի՞նչն էր 
ան հաս կա նա լի կամ ու ներ լրա ցու ցիչ մեկ նա
բա նու թյան կա րիք, բա ցա կան չա կան նշան 
(!)` ո՞րն էր ֆիլ մի հիմ նա կան գա ղա փա րը:

 Հա մա ռոտ խո սե ցինք ֆիլ մի մա սին. Սամ
սոնն ու Գաս պա րը հար ևան ներ ե ն։ Եր կուսն 
էլ բազ մա զա վակ ըն տա նի քի հայ րեր են. 
մե կը մի այն աղ ջիկ ներ ու նի, մյու սը՝ մի այն 
տղա ներ։ Նրանց բա կի թթե նին դառ նում է 
վե ճի պատ ճառ: 

«Թ թե նին» հայ կա կան կա տա կեր գա կան 
կի նոն կար է, ո րը լույս է տե սել 1979 թվա կա
նին: Ֆիլ մի ռե ժի սորն է Գե նա դի Մել քո նյա
նը, սցե նա րի հե ղի նա կը` Էդ վարդ Ա կո պո վը, 
Զո րայր Խա լա փյա նը` պատմ ված քի հե ղի նա
կը: Կի նո ռե ժի սոր Գե նա դի Մել քո նյա նը դեռ 
խորհր դային տա րի նե րին «Թ թե նի» ֆիլ մի 
հա մար Ֆրան սի ա յում ար ժա նա ցել է բարձ
րա գույն մր ցա նա կի:

 Վեր ջում լրաց րինք ԳՈՒՍ ա ղյու սա կի 3–
րդ սյու նա կը (Սո վո րե ցի) և կա տա րե ցինք 
ան դրա դարձ (ռեֆ լեք սի ա):

 Դա սից հե տո ան ցկաց վեց դա սի ու ժեղ 
և թույլ կող մե րի վեր լու ծու թյուն, ժա մա նա կի 
բաշխ ման ճշ տու թյան և ը նտր ված մե թոդ նե
րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում, դա սի 
նպա տակ նե րի, ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի և 
ձեռք բեր ված ար դյունք նե րի հա մե մա տու թյուն:
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1. CAUCADOC, Ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի ջո ցով, Ու սուց չի ձեռ նարկ, «Մար դը կա

րի քի մեջ» ՀԿ, Եր ևան, 2014:
2. http://www.media.am/documentary–films–for–students
3. http://eunewsletter.am/hy/caucadoc–closing–event/
4. http://eunewsletter.am/hy/teaching–through–documentary–films/
5. http://www.slideshare.net/MediaInitiatives/ss–34845835

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
Г. КОСТАНДЯН

В статье описывается метод обучения через документальные фильмы, применяемые на 
урокаx. урок посвящен семье и проводился на классном часе.

Метод создался чешским „Человек в нужде” ОО. Начиная с 2003 г. программа 
осуществляется в Чешской республике и до сиx пор применяется в 10 и более странаx.

„Поговорим о фильмаx южного Кавказа (CAUCADOC)” программа осуществилась в 
Армении с 2012–2014 гг. Xотя эта программа длилась два года, оставила глубокий след в 
сфере образования.

TEACHING THROUGH DOCUMENTARY FILMS
G. KOSTANDYAN

The article represents an example of a class where documentary movies are used as a teach
ing method. The topic of the class is “A family” and it has taken place during so–called “class 
master’s time”. 

The above–mentioned method has been invented by “People in need” Czech NGO. The proj
ect is being realized in the Czech Republic since 2003. Nowadays it is running in more than ten 
countries. 

The project “Let’s talk about movies in southern Caucasus (CAUCADOC) ” was realized in 
Armenia from 2012 to 2014. Although this project lasted only two years, it had a deep impact on 
our educational area. 
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ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՃՇԳՐ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ՊԱ ՏԱ ՆԻ ԸՄ ԲԻՇ ՆԵ ՐԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ  
ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 

Ըմբ շա մար տում մր ցակ ցա կան գո տե
մար տե րի հա ջո ղու թյան հիմ քը կազ մում է 
պատ րաս տա կա նու թյան տար բեր կող մե րի 
բարձր մա կար դա կը: Դրա նով պայ մա նա
վոր ված՝ մե ծա նում է ան հրա ժեշ տու թյու
նը՝ մար զիչ նե րի և մաս նա գետ նե րի կող մից 
բա ցա հայ տե լու մար զու մային գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նոր 
մե թոդ նե րը, մի ջոց նե րը, կազ մա կերպ ման 
նո րա րա րա կան ձևե րը: Հատ կա պես նման 
հար ցը մեծ կար ևո րու թյուն է ստա նում ման
կա պա տա նե կան տա րի քում, ե րբ ձևա վոր
վում են ա պա գա մար զա կան հա ջո ղու թյուն
նե րի և նվա ճում նե րի նա խադ րյալ նե րը: 

Պա տա նի ըմ բիշ նե րի պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թա ցը բազ մա թիվ խն դիր նե րի շար
քում միտ ված է լու ծե լու նաև տակ տի կա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի, տեխ նի կա կան հնարք
նե րի կա տա րե լա գործ ման հար ցե րը: Ի սկ 
մաս նա գի տա կան հնարք նե րի կա տար ման 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը պայ մա
նա վոր ված է նաև մար զիկ նե րի շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյան բա րե լավ ման ար դյունք նե րով:

Այս տե սան կյու նից կար ևոր վում են այն 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, ո րոնք 
ո ւղղ ված են ըմ բիշ նե րի շար ժում նե րի ճշգր
տու թյան հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սիր
մա նը: 

Ա ռանձ նաց նե լով ը մբ շա մար տի տար բեր 
ձևե րում պա տա նի մար զիկ նե րի շար ժում նե
րի ճշգր տու թյան դե րը՝ ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել մե խա նիզմ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
են ըն ձե ռում ար դյու նա վետ կա տա րե լա գոր
ծե լու և հս կե լու ֆի զի կա կան պատ րաս տու
թյան այդ կող մե րը` հիմն վե լով օբյեկ տիվ 
տվյալ նե րի վրա: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
ը մբ շա մար տում մինչ այժմ ի րա կա նաց րած 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն նե րը ա ռա վե լա պես կապ ված են 

տար բեր ո րա կա վո րում ու նե ցող մար զիկ
նե րի տեխ նի կա կան հնարք նե րի ու սուց ման 
և կա տա րե լա գործ ման, ա ռա ջա տար շար
ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի մշակ ման, 
մար զիկ նե րի հո գե բա նա կան պատ րաս տու
թյան, մր ցակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան ու սում
նա սիր ման և այլ հար ցե րի հետ (Վ. Բ. Ա ռա
քե լյան 2001, Է. Գ. Գալ տա գա զյան 2007, В. 
А Воробьев 2012, Р. Р Вяльшин, 2010 և այլք) 
ո ւս տի պարզ է դառ նում, որ ֆի զի կա կան 
պատ րաս տու թյան հա մա կար գում թե րի է ու
սում նա սիր ված շար ժում նե րի ճշգր տու թյան 
հիմ նա հար ցը: 

Ուս տի կար ևոր վում է պա տա նի ըմ բիշ
նե րի շար ժում նե րի ճշգր տու թյա նը նվիր ված 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը: Մաս նա վո րա պես ու սում
նա սի րու թյան կա րիք ու նի ը մբ շա մար տի 
տար բեր ձևե րում շար ժում նե րի ճշգր տու
թյան կար ևո րու թյան պար զա բան ման մշակ
ման նոր ման կա վար ժա կան մո տե ցում նե րի 
բա ցա հայտ ման խն դի րը: 

Անհ րա ժեշտ է հա վե լել, որ գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի նման ո ւղ ղու թյու նը 
ար դի ա կան է, ի սկ ար դյունք նե րը կա րող են 
ու նե նալ գի տա գործ նա կան կար ևոր նշա նա
կու թյուն, քա նի որ թույլ կտան հս տա կեց նել 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան դե րը և տե ղը 
պա տա նի ըմ բիշ նե րի ֆի զի կա կան պատ
րաս տու թյան հա մա կար գում, ներ գոր ծու
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը մար զիկ նե րի 
տեխ նի կա կան հնարք նե րի կա տա րե լա գործ
ման և մար զա կան ար դյունք նե րի վրա: 

Դա իր հեր թին հիմք կդառ նա կա տա րե
լա գոր ծել պա տա նի ըմ բիշ նե րի ֆի զի կա կան 
և տեխ նի կա կան պատ րաս տու թյան գոր ծըն
թա ցը: 

Հոդ վա ծի նպա տակն է` բա ցա հայ տել 
ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե րում մաս նա գի
տա ցող պա տա նի մար զիկ նե րի շար ժում նե
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րի ճշգր տու թյան դե րը ֆի զի կա կան պատ
րաս տու թյան գոր ծըն թա ցում: 

Գ րա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյան վեր
լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյան վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նեն 
տար բեր հայե ցա կե տեր: Ո րոշ մաս նա գետ
ներ հա մա րում են, որ շար ժում նե րի ճշգր տու
թյու նը շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րից 
մեկն է և իր ու րույն տեղն ու նի ֆի զի կա կան 
պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա ցում (Ֆ. Գ. 
Ղա զա րյան 1993, В. И. Гончаров 2012, О. Б. 
Немцев 2003, А. А. Чатинян, 2007):

 Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով շար ժում
նե րի ճշգր տու թյու նը այլ գոր ծոն նե րի հետ 
մեկ տեղ պայ մա նա վոր ված է նաև զգա յա
րան նե րի հա մա կար գի, շար ժո ղա կան այլ 
ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մա կար
դա կով: 

Այս շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյան հետ 
ա ռնչ վող բազ մա թիվ ար դի ա կան հար ցե րի 
պար զա բա նու մը ը մբ շա մար տում ի րա կա
նաց վել է սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման մի ջո
ցով:

 Մաս նա վո րա պես հար ցու մը նպա տակ ու
ներ բա ցա հայ տե լու պա տա նի ըմ բիշ նե րի 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան վե րա բե րյալ մար
զիկ նե րի պատ կե րա ցում նե րը, ի նչ պես նաև 
մշակ ման հիմ նա կան ճա նա պարհ նե րը, մի
ջոց նե րը և այլ հար ցեր: 

Ս տու գո ղա կան մե թո դի կան են թադ րում էր 
հա տուկ մշակ ված բլան կում 12 հար ցից բաղ
կա ցած հար ցա թեր թի պա տաս խան նե րի վեր
լու ծու թյուն: 

Սո ցի ո լո գի ա կան հար ցու մը կազ մա կեր
պե լիս հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում էր փակ 
պա տաս խան նե րի տար բե րա կը: Դրա հետ 
մեկ տեղ ո րոշ ա ռա ջադ րանք նե րի դեպ քում 
մար զիչ նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վեց 
ա ռա ջար կե լու սե փա կան կար ծի քը ին չը թույլ 
տվեց հս տա կեց նել և ճշգր տել ու սում նա սիր
վող հիմ նա հար ցի է ու թյու նը:

 Սո ցի ո լո գի ա կան հարց մա նը ը նդ գրկ վել են 
հու նահ ռո մե ա կան, ա զատ ո ճի, ձյու դո ը մբ շա
մար տի տար բեր ո րա կա վո րում ու նե ցող 50 
մար զիչ: Այն կազ մա կերպ վել է 2016 թ. Եր ևան 
ք. տար բեր ման կա պա տա նե կան մար զադպ
րոց նե րում: Մար զիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը 

սպոր տի վար պետ ներ և վաս տա կա վոր մար
զիչ ներ է ին, ո րոնց ման կա վար ժա կան ստա ժը 
մի ջի նը 13 տա րի էր:

 Սո ցի ո լո գի ա կան հար ցու մը ան ցկաց վել է 
գրա կա նու թյու նում ներ կա յաց ված ե րաշ խա
վո րու թյուն նե րի հա մա ձայն (Е. П. Тавокин, 
2009): 

Ար դյունք նե րը: Մինչ սե փա կան հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյա նը ան
րա դառ նա լը նպա տա կա հար մար է ներ կա յաց
նել մաս նա գի տա կան գրա կան աղ բյուր նե րում 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան վե րա բե րյալ մաս
նա գետ նե րի ո րոշ կար ծիք ներ: Կա տար ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը թույլ տվե ցին պար
զա բա նել, որ ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե րում 
թե րի են ու սում նա սիր վել շար ժում նե րի ճշգր
տու թյան հար ցե րը` հատ կա պես պա տա նի ըմ
բիշ նե րի ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
օբյեկ տիվ չա փա նիշ նե րի տե սան կյու նից:

 Նույ նիսկ կա րե լի է նշել, որ բազ մա մյա 
պատ րաս տու թյան ըն թաց քում և ար դյուն քում 
ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե րում պա հանջ ներ 
է ներ կա յաց նում և ա ռա վել մշակ վում ո րո շա
կի շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը` մ կա
նային ո ւժ, ա րա գա շար ժու թյուն, դի մաց կու նու
թյուն և այլն: Ի սկ շար ժում նե րի ճշգր տու թյան 
վե րա բե րյալ մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու
նում ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը բա վա
կա նին սա կա վա թիվ են: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պար զա բան վել է այդ շար ժո ղա կան ըն դուն
կու թյան դրս ևոր ման վրա տար բեր գոր ծոն
նե րի ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը: Մաս նա վո
րա պես բա ցա հայտ վել է, որ շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյու նը 80–95 %–ի դեպ քե րում կապ
ված չէ ֆի զի կա կան զար գաց վա ծու թյան ցու
ցա նիշ նե րի հետ (В. И. Лях, 2000):

 Մեր կող մից կազ մա կերպ ված հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րը թույլ տվե ցին ի րա կան 
պատ կե րա ցում կազ մել շար ժում նե րի ճշգր
տու թյան բազ մա թիվ հիմ նա հար ցե րի վե րա
բե րյալ: 

«Պայ մա նա վոր վա՞ծ է ա րդյոք պա տա նի 
ըմ բիշ նե րի տեխ նի կա կան հնարք նե րի կա
տար ման ար դյու նա վե տու թյու նը մար զիկ
նե րի շար ժում նե րի ճշգր տու թյամբ» հար ցի 
պա տաս խան նե րի վեր լու ծու թյու նից պար զա
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բան վեց, որ ըմ բիշ նե րի պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թա ցում մար զիչ նե րի կող մից շար ժում
նե րի ճշգր տու թյան դե րը քիչ է կար ևոր վում 
(գ ծա պատ կեր 1): Այս պես, նրանք ի նը շար ժո
ղա կան ու նա կու թյան շար քում կար ևո րում են 
ա րա գու թյու նը, ճկու նու թյու նը, դի մաց կու նու
թյու նը՝ հատ կաց նե լով շար ժում նե րի ճշգր տու
թյա նը 6–րդ տե ղը: 

Հա վա նա բար, շար ժում նե րի ճշգր տու թյան 
նշա նա կու թյան հար ցում մար զիչ նե րը, հիմն
ված ի րենց փոր ձի վրա, քիչ են կար ևո րում և 

ոչ ճիշտ պատ կե րա ցում ու նեն այդ ըն դու նա
կու թյան դրս ևո րում նե րի կար ևո րու թյան վե
րա բե րյալ պա տա նի ըմ բիշ նե րի շար ժո ղա կան 
պատ րաս տու թյան հա մա կար գում: 

Իսկ շար ժում նե րի ճշգր տու թյան դե րի 
կար ևո րու մը կա րող է մար զիչ նե րին տալ այն 
գոր ծի քը, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր է հս տակ 
գնա հա տել ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե րի 
մաս նա գի տա կան հնարք նե րի կա տար ման 
ճշգր տու թյան աս տի ճա նը` դ րանք ար դյու նա
վետ կա տա րե լա գոր ծե լու նպա տա կով:

4
1 2 3

5 6 7 8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

կ ա
րգ

 (տ
եղ

) 

Գ ծա պատ կեր 1. Ը մբ շա մար տում պա տա նի մար զիկ նե րի պատ րաս տու թյան գոր ծըն թա
ցում շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի կար գը.

1–ո ւժ, 2–ա րա գու թյուն, 3–ճ կու նու թյուն, 4–ճարպ կու թյուն, 5–դի մաց կու նու թյուն, 6–ցատ
կու նա կու թյուն, 7–շար ժում նե րի ճշգր տու թյուն, 8–կոոր դի նա ցի ա, 9–հա վա սա րակշ ռու թյուն: 

 Վեր լու ծե լով ը մբ շա մար տի տար բեր ձևե
րում մաս նա գի տա ցող պա տա նի ըմ բիշ նե րի 
ա ռա վել կար ևոր շար ժո ղա կան ըն դու նա կու
թյուն նե րի տվյալ նե րը՝ կա րե լի է նշել, որ չի 
բա ցա հայտ վել որ ևի ցե օ րի նա չա փու թյուն, 
ո րը կա րող է շար ժում նե րի ճշգր տու թյան տե
սան կյու նից բնու թագ րի հու նահ ռո մե ա կան, 
ա զատ ո ճի, ձյու դո ը մբ շա մար տի ա ռա վե լու
թյու նը: Մաս նա վո րա պես վե րը նշ ված ը մբ շա
մար տի ձևե րի մար զիչ նե րը ի նը շար ժո ղա կան 
ըն դու նա կու թյուն նե րի շար քում շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյա նը հատ կաց նում են հա մա պա
տաս խա նա բար 6–րդ, 7–րդ և 8–րդ տե ղե րը:

Մեկ այլ հար ցի՝ «Ըմ բիշ նե րի սպոր տային 
վար պե տու թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցում 
ի նչ պի սի՞ դեր է խա ղում շար ժում նե րի ճշգր
տու թյու նը», պա տաս խան նե րից պարզ վել 
է հե տաքր քիր պատ կեր` մար զիչ նե րի կար
ծի քով պա տա նի ըմ բիշ նե րի տեխ նի կա կան 

հնարք նե րի կա տա րե լա գործ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը ու ժեղ է՝ կախ ված շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյու նից: Այս պես ստաց ված տվյալ
նե րի հա մա ձայն՝ նրանց 77 %–ը է ա կան տեղ 
են հատ կաց նում այդ հար ցում շար ժում նե րի 
ճշգր տու թյա նը, ի սկ 23 %–ը՝ ոչ է ա կան, սա
կայն նույն պես կար ևո րում է այդ ըն դու նա
կու թյու նը ըմ բիշ նե րի վար պե տու թյան կա
յաց ման գոր ծում: 

Ա ռա ջին և ե րկ րորդ հար ցե րի պա տաս
խան նե րի հա մե մա տու թյու նը թույլ է տա
լիս կա տա րել ո րո շա կի եզ րա հան գում ներ: 
Մաս նա վո րա պես բա ցա հայտ ված նման հա
կա սա կան պատ կե րը պայ մա նա վոր ված է 
հա վա նա բար այն հան գա ման քով, որ ը մբ
շա մար տում շար ժո ղա կան պատ րաս տու
թյան ա վան դա կան մո տե ցում նե րում նա
խա տես ված չէ շար ժում նե րի ճշգր տու թյան՝ 
որ պես շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյան նպա
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տա կաուղղ ված մշա կում: Դրա մա սին է վկա
յում ը մբ շա մար տի դա սագր քե րի, ման կա
պա տա նե կան մար զադպ րոց նե րի ծրագ րե րի 
և ըմ բիշ նե րի մար զու մային գոր ծըն թա ցի եր
կա րատև ման կա վար ժա կան դի տում նե րի 
ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը: 

Հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու
նից ար դեն պարզ դար ձավ, որ մար զիչ նե րը 
դի տար կում են շար ժում նե րի ճշգր տու թյու նը 
լա վա գույն դեպ քում որ պես զուտ շար ժո ղա
կան ըն դու նա կու թյուն՝ չզու գակ ցե լով այն ըմ
բիշ նե րի տեխ նի կա կան պատ րաս տու թյան 
բա րե լավ ման հիմ նա հար ցե րի հետ: 

Ի հար կե ա ռա ջին հա յաց քից դժ վար է 
պատ կե րա ցում կազ մել նման կա պի առ
կա յու թյան մա սին, սա կայն ե րկ րորդ հար
ցի պա տաս խան նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս մաս նա գետ նե րին հս տա կեց նե լու 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան դե րը տեխ նի կա
կան հնարք նե րի բա րե լավ ման և որ պես դրա 
ար դյունք՝ սպոր տային վար պե տու թյան կա
յաց ման գոր ծում: 

Եվս մեկ ան գամ հի շա տա կե լով ը մբ շա

մար տի տար բեր ձևե րը՝ ան հրա ժեշտ է նշել 
մի կար ևոր հան գա մանք, ո րը մի ա վո րում է 
դրանք և թույլ է տա լիս առ կա տար բե րու
թյուն նե րի պայ ման նե րում պատ րաս տու թյան 
գոր ծըն թացն ո ւղ ղել նույն կար ևոր նպա տա
կին: Այս հան գա մանքն ա ռնչ վում է պա տա
նի ըմ բիշ նե րի շար ժում նե րի տեխ նի կա կան 
հնարք նե րի կա տար ման ճշգր տու թյան հետ: 

Դ րանց բարձր կա տար ման պատ րաստ
վա ծու թյան այլ կող մե րի հետ նպաս տում 
է մր ցակ ցա կան գո տե մար տե րում բարձր 
սպոր տային հա ջո ղու թյուն նե րի նվաճ մա նը: 

Հարց ման մյուս ա ռա ջադ րան քից, ո րը 
կապ ված էր «Ըմ շիշ նե րի սպոր տային վար
պե տու թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցում ի նչ
պի սի դեր է խա ղում շար ժում նե րի ճշգրտու
թյու նը» հար ցի պար զա բան ման հետ, 
հս տակ եր ևում է, որ հարց վող ներն ըմ բիշ նե
րի սպոր տային վար պե տու թյան կա յաց ման 
գոր ծում այս շար ժո ղա կան ըն դու նա կու թյան 
դե րը ի րա կա նում ա վե լի բարձր են դա սում, 
քան դա եր ևում էր նրանց ա ռա ջին հար ցի 
պա տաս խան նե րից (գ ծա պատ կեր 2): 
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Գ ծա պատ կեր 2. Շար ժում նե րի ճշգր տու թյան դե րը ըմ բիշ նե րի  
սպոր տային վար պե տու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 

 Չա փա զանց բարձր է գնա հա տում շար
ժում նե րի ճշգր տու թյան նշա նա կու թյու
նը հարց վող մար զիչ նե րի 65 %–ը: Նրանց 
35 %–ը՝ ոչ այն քան բարձր, սա կայն նույն պես 
կար ևո րում է այդ ըն դու նա կու թյան դե րը 
պա տա նի ըմ բիշ նե րի սպոր տային վար պե
տու թյան կա յաց ման գոր ծում: Եվ հարց վող
նե րի ը նդ հա մե նը 2 % –ը հա մա րում է, որ 
պա տա նի ըմ բիշ նե րի մար զա կան հա ջո ղու
թյուն նե րում շար ժում նե րի ճշգր տու թյու նը 

է ա կան դեր չի խա ղում: 
Ան կաս կած, յու րա քան չյուր մար զաձ ևում, 

այդ թվում նաև ը մբ շա մար տում պատ րաստ
վա ծու թյան այլ գոր ծոն նե րի հետ մեկ տեղ 
ըմ բիշ նե րի մար զա կան հա ջո ղու թյուն նե րի 
նվաճ ման գոր ծում մաս նա գի տա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
տե սան կյու նից է ա կան դեր է խա ղում շար
ժում նե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու
թյու նը, ո րի չա փա նիշ նե րից մե կը կա րե լի է 
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հա մա րել շար ժում նե րի ճշգր տու թյան ցու ցա
նիշ նե րը:

Վեր ջինս դրս ևոր վում է տեխ նի կա կան 
հնարք նե րի, մր ցակ ցա կան այլ գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տար ման ճշգր տու թյան մեջ: 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ: Հե տա զո տու թյան 
ար դյուն քում բա ցա հայտ վեց, որ հու նահ
ռո մե ա կան, ա զատ և ձյու դո ը մբ շա մար տե
րի մար զիչ նե րը նույն չա փով են կար ևո րում 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան դե րը պա տա նի 

մար զիկ նե րի ֆի զի կա կան պատ րաս տու
թյան հա մա կար գում` դա սե լով այն ըմ բիշ նե
րին ան հրա ժեշտ 6–րդ ըն դու նա կու թյա նը: 

Միև նույն ժա մա նակ մար զիչ նե րի գե
րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը կար ևո րում է 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյան ազ դե ցու թյու նը 
պա տա նի ըմ բիշ նե րի տեխ նի կա կան հնարք
նե րի կա տա րե լա գործ ման վրա և հա մա րում, 
որ այն ո րո շիչ դեր է խա ղում մար զիկ նե րի 
սպոր տային նվա ճում նե րի գոր ծում:
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ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕННИЙ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОРЦОВ
А. ДАВТЯН

По результатам социологического опроса, проведенного среди высоко квали фици
ро ванных тренеров РА, было выявлено, что в разных видах борьбы эффективность 
технических приемов юных спортсменов в большей степени обусловлена высоким уровнем 
точности движений.

Подавляющее большинство тренеров в системе двигательной подготовленности среди 9–и 
исследуемых способностей после выносливости этой способность отводят 6–ое место.

В то же время 77%–в опрошенных уверенны, что точность движений существенно 
улучшает эффективность выполнения специализированных приемов, которая вместе с 
другими факторами способствует достоверному улучшению спортивного результата.
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MOVEMENT ACCURACY OF WRETLERS IN THE PHYSICAL TRAINING SYSTEM
A. DAVTYAN

The results of the social poll among Armenian highly qualified coaches have revealed that in 
different wrestling styles the efficiency of young wrestlers’ technical trick mostly depends on the 
level of their movement accuracy development.

Most of the coaches have pointed out that among the nine studied abilities movement accuracy 
is the sixth one after the endurance. At the same time 77 percent of the questioned are sure, that 
movement accuracy considerably develops the efficiency of professional trick which promotes the 
development of sports results.



183

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

ՆՈՒ ՆԵ ՄՆԱ ՑԱ ԿԱ ՆՅԱՆ

ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ  

ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում Հա յաս տա
նում հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ան ձանց 
նկատ մամբ հու մա նիս տա կան վե րա բեր մուն
քի է ա կան փո փո խու թյուն նե րը ա ռանձ նա
հա տուկ հե տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց նում 
այն ըն տա նիք նե րի հան դեպ, ո րոնք ու նեն 
հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա ներ: 

Հան րա հայտ ճշ մար տու թյուն է, որ պե
տու թյունն ա մուր է իր ըն տա նիք նե րով: 
Սա կայն ըն տա նի քը, ո րն ու նի հա տուկ կա
րիք ներ ու նե ցող ե րե խա, բախ վում է հաղ
թա հար ման հա մար գրե թե ան հնա րին մի 
շարք հիմ նախն դիր նե րի: Բա ցի սո ցի ա լա
կան, տն տե սա կան, կր թա կան, ա ռող ջա կան 
և այլ հիմ նախն դիր նե րից, ի նչ պես նշ վում 
է մի շարք ու սում նա սի րող նե րի (Ն. Հ. Վա
նյան [3], Ի. Յու. Լև չեն կո, Վ. Վ. Տկաչյո վա 
[5]) աշ խա տանք նե րում և ար դի սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան վեր լու ծու թյամբ զբաղ վող կա
ռույց նե րի հե տա զո տու թյուն նե րում [2], [6], 
([8]), ըն տա նի քը կրում է սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան լուրջ դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնց տևա
կա նու թյու նը հան գեց նում է ըն տա նե կան 
գոր ծա ռույթ նե րի խա թար ման, հա ճախ նաև 
ըն տա նիք նե րի քայ քայ ման: 

Ըստ ըն տա նի քի հա մա կար գային տե սու
թյան՝ ցան կա ցած ե րե խայի ծնունդն ըն տա
նի քի հա մար սթ րե սային է: Հա տուկ կա րիք
նե րով ե րե խայի ծնունդն ա վե լի մեծ սթ րես 
է, քա նի որ հիմ նա կան փո փո խու թյուն նե րին 
ա վե լա նում են նաև ախ տո րո շու մից ա ռա
ջա ցած շո կը, ե րե խայի խնամ քի հետ կապ
ված լրա ցու ցիչ հոգ սե րը, ա մո թի զգա ցու մը 
հա սա րա կու թյան ա ռաջ, մեղ քի զգա ցու մը, 
լրա ցու ցիչ նյու թա կան մի ջոց նե րի կա րի քը և 
այլն: Հա ճախ եր կա րատև սթ րե սը հան գեց
նում է նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն
նե րի խա թար ման, հո գե բա նա կան և հո գե
սո մա տիկ խան գա րում նե րի, ըն տա նե կան 

գոր ծա ռույթ նե րի մաս նա կի կո րուստ նե րի, 
այլ կերպ ա սած՝ այն ա մե նին, ին չը հա մա
կար գային ըն տա նե կան հո գե թե րա պի ա յում 
ան վա նում են ա պա գոր ծա ռու թային [8]:

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի 
ըն տա նի քը կրում է ո րա կա կան փո փո խու
թյուն ներ ե րեք մա կար դա կում` 

·  հո գե բա նա կան՝ ե րե խայի հի վան
դու թյան հետ կապ ված քրո նիկ սթ րե սի ո ւժգ
նու թյու նից, տևա կա նու թյու նից և բազ մաբ
նույթ հո գեվ նաս ված քային ազ դե ցու թյու նից,

·  սո ցի ա լա կան՝ այս կա տե գո րի այի 
ըն տա նիք նե րը կր ճա տում են շփ ման շր ջա
նա կը, մայ րե րը հիմ նա կա նում թող նում են 
աշ խա տան քը, ե րե խայի ծնուն դը խա թա րում 
է ա մու սին նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը,

·  մարմ նա կան՝ եր կա րատև սթ րե սի 
վե րապ րու մը ծնող նե րի կող մից դրս ևոր վում 
է տար բեր հո գե մարմ նա կան հի վան դու
թյուն նե րով [6]:

Բ նա ծին հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խայի խնամ քը ան հա մա տե ղե լի է ծնո ղի 
տնից դուրս աշ խա տան քի հետ, ո ւս տի այս 
ե րե խա նե րի մայ րե րը հիմ նա կա նում չեն աշ
խա տում, ստիպ ված են թող նել աշ խա տանքն 
ու բա վա րար վել նպաս տով: Նրան ցից շա
տե րը հա ճախ մե նակ են հաղ թա հա րում ո ղջ 
հիմ նախն դիր նե րը, քան զի քիչ չեն դեպ քե րը, 
ե րբ հայ րե րը, չդի մա նա լով դժ վա րու թյուն նե
րին, հե ռա նում են ըն տա նի քից: Պետք է նշել 
նաև, որ ըն տա նի քում հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խային մե ծաց նե լու հիմ նա կան 
կողմ նա կից նե րը մայ րերն են, ո րոնք ըն տա
նի քի մյուս ան դամ նե րի հետ տա րա ձայ նու
թյուն նե րի ար դյուն քում մշ տա կան հա լա ծան
քի են են թարկ վում, հայտն վում ա նե լա նե լի 
վի ճակ նե րում (ս տիպ ված զի ջում են կամ լք
վում են ըն տա նի քի կող մից)` ը նկ նե լով խոր 
հու սալ քու թյան մեջ [5]: 
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Ըն տա նի քում զար գաց ման բնա ծին 
ա րատ նե րով ե րե խայի ծնուն դը ծնող նե րի 
ա ռջև դնում է սո ցի ալ–հո գե բա նա կան բարդ 
և հա ճախ ան հաղ թա հա րե լի մի շարք խն
դիր ներ: Ե րե խայի հաշ ման դա մու թյան փաս
տը հո գե բա նա կան ցն ցում է ծնող նե րի հա
մար և հան գեց նում է հու սալ քու թյան: Այդ 
ի րա վի ճա կում հայտն ված ծնող նե րի հա մար 
մտե րիմ նե րի, ծա նոթ նե րի վե րա բեր մուն քը, 
ու շադ րու թյունն ու խղ ճա հա րու թյու նը ա վե լի 
են խո րաց նում ան հանգս տու թյու նը` սևե ռե
լով ե րե խայի ա րա տի վրա: Եր բեմն ան գամ 
շր ջա պատ ված հո գա տա րու թյամբ և ու շադ
րու թյամբ` հաշ ման դամ ե րե խայի ծնող նե րը 
հայտն վում են ա նօգ նա կա նու թյան, մի այ նա
կու թյան, հո գե բա նո րեն ա նե լա նե լի ի րա վի
ճա կում, ո րից «պաշտ պան վե լու մի ակ ճա նա
պար հը» հա ճախ գտ նում են մե կու սա նա լու, 
«ի րենց ցա վով ա ռանձ նա նա լու» և ար դյուն
քում` հա սա րա կու թյու նից ու մարդ կան ցից 
օ տար վե լու մեջ [2, 164]: 

Այս ըն տա նիք նե րում մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման դի տում նե
րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս բա ցատ
րել ստեղծ ված ի րա վի ճա կի պատ ճառ նե րը: 
Զար գաց ման շե ղում նե րով ե րե խայի ծնուն
դը խե ղա թյու րում է հա րա բե րու թյուն ներն 
ըն տա նի քի ներ սում և շփում նե րը շր ջա պա
տող սո ցի ու մի հետ: Խան գա րում նե րը պայ
մա նա վոր ված են ի նչ պես հի վանդ ե րե խայի 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով, այն պես էլ ահ ռե լի հու զա կան ծան րա
բեռն վա ծու թյամբ, ո րը կրում են ըն տա նի
քի ան դամ նե րը՝ պայ մա նա վոր ված սթ րե սի 
եր կա րատև ազ դե ցու թյամբ: Շատ ծնող ներ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում ի րենց զգում են 
ա նօգ նա կան: Նրանք հայտն վում են ներ քին՝ 
հո գե բա նա կան, և ար տա քին՝ սո ցի ա լա կան 
փա կու ղում [5, 4]:

 Հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խայի առ կա
յու թյու նը փո խում է ըն տա նի քի կյան քի ո ղջ 
ըն թաց քը և դառ նում «ըն տա նե կան հա րա
բե րու թյուն նե րի փոր ձա քար»: Ըն տա նի քում 
հա տուկ կա րի քով ե րե խայի առ կա յու թյունն 
ա ռա ջաց նում է դե րե րի փո փո խու թյուն, ո րն 
ա մու սինն ա վե լի դժ վար է ըն դու նում, քան 
կի նը: Ըն տա նի քի հայ րը ստիպ ված է ա մե

նօ րյա աշ խա տա կար գը հար մա րեց նել իր 
հա մար ան սո վոր ու տա րօ րի նակ պա հանջ
նե րին. աշ խա տան քից հե տո հանգս տա նա
լու փո խա րեն պետք է հետ ևի ե րե խա նե րի 
դա սե րին, լու ծի կեն ցա ղային մի շարք հար
ցեր, քա նի որ մայ րը մշ տա պես զբաղ ված է 
հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խայով կամ նրա 
հետ հի վան դա նո ցում է: Ե րե խային գրե թե 
մշ տա պես ան հրա ժեշտ է խնամք, բժշ կա
կան այ ցե լու թյուն ներ, ո ւս տի կա մա թե ա կա
մա ծնող ներն ի րենց ամ բողջ ու շադ րու թյու
նը կենտ րո նաց նում են այդ ե րե խայի վրա: 
Ե րե խայի հի վան դու թյան ա ռա ջին շր ջա նում 
ծնող նե րը, հատ կա պես մայ րե րը ո ղջ օ րն 
ան ց են կաց նում նրա հետ՝ մո ռա նա լով մյուս 
ե րե խա նե րի գո յու թյան մա սին: Հա տուկ կա
րիք նե րով ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րում, 
բա ցի ա ռա վել մեծ և հոգ սա ռատ խն դիր նե
րից, կա րող են հան դի պել նաև ե րե խա նե
րի միջև մր ցակ ցու թյան, ծնող նե րի կող մից 
նրանց հա վա սար ու շադ րու թյուն բաշ խե լու և 
նման այլ խն դիր ներ: Չնա յած բո լոր ըն տա
նիք նե րում էլ նմա նա տիպ խն դիր ներ ա ռա
ջա նում են, բայց գործն ա վե լի է բար դա նում, 
ե րբ ըն տա նի քում կա հա տուկ խն դիր նե րով 
ե րե խա [1, 15]: 

Ըն տա նի քում հա տուկ կա րիք նե րով ե րե
խայի փաս տը ծնող նե րից բա ցի ծանր են 
ապ րում նաև ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե
րը, հատ կա պես մյուս ե րե խա նե րը: Նրանք 
ևս ծնող նե րի հետ մի ա սին ան ցնում են հի
վան դու թյա նը հար մար վե լու բո լոր փու լե րը, 
ցավ և ան հանգս տու թյուն են զգում ի րենց 
քրոջ կամ եղ բոր հա մար: Սկզ բում նրանք 
ա մեն կերպ ջա նում են օգ նել ի րենց ծնող նե
րին կեն ցա ղային և ե րե խայի խնամ քի հետ 
կապ ված հար ցե րում, բայց ե րբ հաս կա նում 
են, որ դա ոչ թե ժա մա նա կա վոր է, այլ ը նդ
հա կա ռա կը, սկ սում է մշ տա կան բնույթ կրել, 
նրանք չեն կա րո ղա նում հան դուր ժո ղա կա
նու թյուն դրս ևո րել: Ա ռա ջա նում է ման կա
կան խանդ, նա խան ձով կամ ա տե լու թյամբ 
են սկ սում նայել ի րենց եղ բորն ու քրո ջը: 
Նրանք սկ սում են ը նդ վզել՝ լի նե լով մշ տա
կան եր կընտ րան քի ա ռաջ. մի կող մից՝ օգ նել 
խնա մե լու ի րեց սի րե լի քրո ջը կամ եղ բո րը, 
մյուս կող մից՝ ա զատ տնօ րի նե լու սե փա
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կան ժա մա նա կը, շփ վե լու, խա ղա լու հա սա
կա կից նե րի հետ, ապ րե լու այն պես, ի նչ պես 
բո լո րը: Այս խնդ րից բա ցի՝ նրանք հա ճախ 
զգում են ծնո ղա կան սի րո և ու շադ րու թյան 
պա կա սը, ո րը կա րող է իր հետ քը թող նել այս 
ե րե խա նե րի հե տա գա կյան քի վրա [1]: Վեր
ջին նե րիս կող մից ծնո ղի հան դեպ կա րող են 
ա ռա ջա նալ վի րա վո րան քի, լք վա ծու թյան, 
օ տար վա ծու թյան կա յուն զգաց մունք ներ, 
ո րոնք կա րող են թու նա վո րել նրանց փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը նույ նիսկ ո ղջ կյան քի 
ըն թաց քում [3, 18]: 

Հի վանդ ե րե խան ա մու սին նե րի հա րա բե
րու թյուն նե րում մշ տա կան լար վա ծու թյուն է 
ա ռա ջաց նում: Այն ա ռաջ է բե րում քրո նի կա
կան սթ րե սային ի րա վի ճակ ներ նույ նիսկ այն 
ըն տա նիք նե րում, ո րոնք ա ռա ջին հա յաց քից 
հա մար վում են ա ռա վել բա րեն պաստ: Ծնող
նե րի կող մից բազ միցս նշ վում են հու սա հա
տու թյան, ի նք նագ նա հա տա կա նի ի ջեց ման, 
ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան
ներ դաշ նա կու թյան դրս ևո րում ներ [4, 43]: 

Ա. Ռ. Մալ լե րը նշում է, որ հա տուկ կա
րիք նե րով ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե րը 
բա վա կա նին հա ճախ են քայ քայ վում: Մայ րը, 
խնա մե լով ե րե խային կյան քի ա ռա ջին ի սկ 
օ րե րից, տա ռա պե լով նրա հա մար, սի րում 
է նրան այն պես, ի նչ պես որ կա, մի այն նրա 
հա մար, որ նա գո յու թյուն ու նի: Հայ րը նախ 
և ա ռաջ նա յում է ա պա գային: Նրան ա վե լի 
շատ մտա հո գում է, թե մե ծա նա լով ի նչ պի
սին կդառ նա իր տղան կամ աղ ջի կը: Եվ ե թե 
նա չի տես նում ոչ մի հե ռան կար, ի սկ կնոջ 
ո ղջ ջան քերն ո ւղղ ված են հի վանդ ե րե խայի 
խնամ քին, և նա ամ բող ջու թյամբ ներ քաշ ված 
է իր վշ տի մեջ, ա պա տղա մար դու հա մար 
հե տա գան դառ նում է բա ցար ձակ ան հու սա
լի, և նա լքում է ըն տա նի քը [4, 88]: Հա տուկ 
կա րիք նե րով ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք
նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ ո րոշ ըն տա նիք նե րում այս ե րե խա նե
րի հայտն վե լը կա մաց–կա մաց հան գեց նում 
է ի րադ րու թյան վատ թա րաց մա նը, ո րոշ նե
րում է լ՝ ը նդ հա կա ռա կը, հի վանդ ե րե խան 
նպաս տում է ըն տա նի քի հա մախմբ մա նը, 
կա յու նու թյան ամ րապնդ մա նը, բա խում նե րի 
նվա զեց մա նը, և ո ղջ գոր ծու նե ու թյու նը նպա

տա կաուղղ ված է լի նում հա տուկ կա րիք նե
րով ե րե խային օգ նե լուն [2, 156]:

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ըն տա նե կան 
նմա նա տիպ ան բա րեն պաստ ի րա վի ճակ
ներն ա վե լի հեշտ են վե րահսկ վում այն ա մու
սին նե րի կող մից, ո րոնք ա վե լի լայն մտա հո
րի զոն և հե տաքրք րու թյուն ներ ու նեն: Ո ւս տի 
ցան կա լի է, որ բա ցի ե րե խայի հետ կապ
ված ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն նե րից, 
ա մու սին ներն ու նե նան նաև հոգ ևոր զար
գաց մանն ո ւղղ ված ը նդ հա նուր հե տաքրք
րու թյուն ներ: Նման ըն տա նիք նե րի հա մար 
օգ տա կար է շփու մը սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րի, այլ ըն տա նիք նե րի, ծա նոթ նե րի և բա րե
կամ նե րի հետ` ա ռանց ա մա չե լու և խու սա
փե լու ե րե խայի ներ կա յու թյու նից [4, 43]:

 Զար գաց ման շե ղում նե րով ե րե խա նե րի 
ծնող նե րի հա մար այս կամ այն զար գաց
ման ա նո մա լի այից բխող հո գե բա նա կան, 
զգա յա կան, խոս քային, հե նա շար ժո ղա կան, 
հու զա կա մային և ան ձնային խան գա րում
նե րի բնույ թը հո գեվ նաս ված քային գոր ծոն 
է: Ծնող նե րի ապ րում նե րի վրա հատ կա պես 
ներ գոր ծում է խան գար ման ար տա հայտ
վա ծու թյու նը, կա յու նու թյու նը, տևո ղու թյու
նը և ան դառ նա լի ու թյու նը: Դրանք ա ռա վել 
հո գեվ նաս ված քային են և ա վե լի խորն են 
ներ գոր ծում այն ծնող նե րի վրա, ո րոնք ու նեն 
կր թա կան և սո ցի ա լա կան բարձր ստա տուս, 
հո գե պես ա ռողջ են և չու նեն հո գե ֆի զի ո լո
գի ա կան շե ղում ներ, ի նչ պես նաև օ ժտ ված 
և տա ղան դա վոր ե րե խա ներ ու նե նա լու մեծ 
սպա սում ներ ու նեն [7, 82]: Ի սկ այն ծնող
նե րը, ո րոնք ու նեն զգա յա կան, շար ժո ղա
կան, ա ռա վել ևս ին տե լեկ տո ւալ շե ղում ներ, 
հո գե բա նո րեն ա վե լի հեշտ են հար մար վում 
ի րենց ե րե խայի խան գա րում նե րին, և այդ 
ի րո ղու թյունն ա ռանձ նա պես նրանց չի վնա
սում: Այս դեպ քում ծնող նե րը նույ նա կա նաց
նում են ե րե խայի ա րա տը ի րենց շեղ ման 
հետ, ըն դու նում այն որ պես ի րենց սե փա
կա նը, ո րն ի րենց գի տակ ցու թյան կող մից 
ըն կալ վում է որ պես նոր մա [5, 10]: Կր թա
կան ցածր մա կար դա կով, սահ մա նա փակ 
հե տաքրք րու թյուն նե րով և ին տե լեկ տո ւալ 
ոչ բարձր ըն դու նա կու թյուն նե րով ծնող նե րը 
ե րե խայի խն դիր նե րի լու ծու մը թող նում են 
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մաս նա գետ նե րի ո րոշ մա նը: Սրանք եր կու 
ծայ րա հեղ և պա թո լո գիկ դիր քո րո շում ներ 
են, ո րոնք շտկ ման կա րիք ու նեն [7, 82]: 

Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ո ւս ման և դաս տի ա րակ ման հա մար ան հրա
ժեշտ են հա տուկ պայ ման ներ, ո րոնց հա մար 
նախ և ա ռաջ պետք է ստեղ ծել հա մա պա
տաս խան մի ջա վայր ըն տա նի քում: Սա կայն 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ժա մա նա կա կից 
հայ ըն տա նի քը, ո րն ու նի հա տուկ կա րիք ներ 
ու նե ցող ե րե խա, դեռևս չի ի րա կա նաց նում 
այն հիմ նային կա ռույ ցի դե րը, ո րը կա պա հո
վեր ե րե խայի օպ տի մալ զար գաց ման, դաս
տի ա րակ ման, սո ցի ա լա կան հար մար ման 
հա մար բա րեն պաստ պայ ման ներ: Ցա վոք, 
շատ ըն տա նիք նե րում ոչ մի այն ստեղծ ված 
չեն ե րե խայի զար գաց մանն ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ, այլև առ կա են ըն տա նե կան 
ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք ա պա կա ռու ցո ղա կան 
ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ե րե խայի վրա` 
վնա սե լով նրա ան պաշտ պան ան ձը: 

Հե տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են, որ 
ե րե խայի զար գաց ման խն դիր նե րի հայտ նա
բե րու մը ծնող նե րի հա մար ար դեն ի սկ հո գե
բա նա կան ցն ցում է և հա ճախ հան գեց նում 
է հու սալ քու թյան, ա նօգ նա կա նու թյան, ա նե
լա նե լի հո գե վի ճա կի [8, 164]: Չգտ նե լով ան
հրա ժեշտ հո գե բա նա կան պաշտ պան վա ծու
թյուն` նման ի րա վի ճա կում հայտն ված ծնողն 
ի րեն լք ված ու մի այ նակ է զգում` պար փակ
վե լով և մե կու սա նա լով հա սա րա կու թյու նից 
[3, 9]: Նմա նա տիպ ըն տա նիք նե րի ու սում
նա սի րու թյամբ զբաղ վող շատ վեր լու ծա
բան ներ (Ն. Հ. Վա նյան, Ի. Վ. Դոբ րյա կով, 

Ի. Յու. Լև չեն կո, Վ. Վ. Տկաչյո վա ևն) փաս
տում են, որ ե րե խայի հաշ ման դա մու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված եր կա րատև սթ րե սային 
ազ դե ցու թյան, մշ տա պես կրկն վող ճգ նա ժա
մե րի հետ ևան քով ծնող նե րը և ըն տա նի քի 
այլ ան դամ ներ հայտն վում են դեպ րե սիվ վի
ճակ նե րում, ձեռք բե րում հո գե մարմ նա կան 
հի վան դու թյուն ներ և հո գե ախ տա բա նա կան 
այլ դրս ևո րում ներ, ու նե նում աշ խա տու նա
կու թյան ան կում, դառ նում հո գե բա նո րեն 
ոչ ար դյու նա վետ թե՛ ի րենց, թե՛ ըն տա նի քի 
և թե՛ ո ղջ հա սա րա կու թյան հա մար ([3], [4], 
[5], [6]): 

Հարկ է նշել, որ հա տուկ կա րիք ներ ու նե
ցող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հո գե բա նա
կան օգ նու թյան պե տա կան հա մա պար փակ 
հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը նրան ցից 
շա տե րին զր կում է կեն սա կան կար ևոր պա
հանջ մունք նե րի բա վա րար ման, այդ թվում 
նաև հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խայի կեն
սա գոր ծու նե ու թյան և զար գաց ման հա
մար բա րեն պաստ պայ ման ներ ա պա հո վե
լու հնա րա վո րու թյու նից: Հո գեվ նաս ված քի 
տևա կա նու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
հան գեց նում է այս ծնող նե րի «ան ձի հաշմ վա
ծու թյան», ո րի ար դյուն քում հա սա րա կու թյան՝ 
հա տուկ կա րիք նե րով յու րա քան չյուր ան դա մի 
հետ ա ռա ջա նում են ևս եր կու սը կամ ա վե լին, 
ին չը նվա զեց նում է պե տու թյան և հա սա րա
կու թյան կա յու նու թյու նը [5, 49]: Ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կում այս ըն տա նիք ներն ա կն հայ
տո րեն դառ նում են խո ցե լի և հո գե թե րապև
տիկ մի ջամ տու թյան, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
վե րա կանգն ման կա րիք ու նեն:
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THE SOCIAL–PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FAMILIES  
WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN

N. MNATSAKANYAN

The article presents those social–psychological changes, which the families with special needs 
children have. The author notes that in such families the psychological injuries intensiveness and 
continuity leads to qualitative changes in the lives of parents and also other family members, it 
brings to family functions disturbance, often causes families breakdown. The author emphasizes 
that such families are mainly vulnerable and need social–psychological rehabilitation. 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С 
ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Н. МНАЦАКАНЯН

В статье представлены социальные и психологические изменения, которые имеют семьи 
с детьми с особыми потребностями. Автор отмечает, что в таких семьях интенсивность и 
непрерывность психологических травм приводит к качественным изменениям в жизни 
родителей, а также других членов семьи, к нарушению функциональности и часто к распаду 
семьи. Автор также указывает на то, что такие семьи в целом уязвимы и нуждаются в 
социально–психологической реабилитации.
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ГА Я НЕ ОГАН НИ СЯН 

С ЛО ВО ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НАЯ СТ РУК ТУ РА ФА МИЛЬ НЫХ 
НА И МЕ НО ВА НИЙ В ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НОМ ТЕКС ТЕ 

(на ма те ри а ле ро ма нов Д. К. Де мир чя на «Вар да нанк»  
и Х. А бо вя на «Ра ны Ар ме ни и»)

В ра бо тах, пос вя щен ных оно мас ти чес
ко му сло во об ра зо ва ни ю, ана ли зи ру ют ся 
как об щи е, так и спе ци фи чес кие при е мы 
де ри ва ци и, ха рак тер ные для они мов, апел
ля ти вов их про из вод ных. Н.В.По дольс кая к 
оно мас ти чес ко му сло во об ра зо ва нию от но
сит толь ко часть про цес сов грам ма ти чес
кой они ми за ции и тер ми но ло ги чес ки разг
ра ни чи ва ет наз ва ния этих про цес сов и их 
ре зуль та ты: суф фик са ция и суф фик саль
ное ИС; кон фик са ция и кон фик саль ное ИС; 
пре фик са ция и пре фик саль ное ИС; плю ра
ли за ция и ИС–pluralia tantum; сло же ние и 
ИС–ком по зи та; со по ло же ние и ИС–юкс та
по зи та; усе че ние и усе чен ное ИС; эл лип ти
ро ва ние и имя–эл лип сис [ По дольс кая 1990: 
45]. Ант ро по ни ми чес кие еди ни цы об ра зу ют
ся прак ти чес ки все ми ос нов ны ми спо со ба ми 
сло во об ра зо ва ни я, но они об ла да ют раз ной 
про дук тив ност ью в ар мянс ком ант ро по ни
ми ко не. На и бо лее про дук тив ным из них яв
ля ет ся суф фик са ци я. Фа ми лии ог ра ни че ны 
в спо со бах сло во об ра зо ва ния и ис поль зу ют 
не весь ин вен тарь сло во об ра зо ва тель ных 
эле мен тов, пре и му щест вен но суф фик саль
ны е. Ар мянс кую фа ми ли ю, как от ме ча ет Т.А 
ве ти сян, в об щем ви де мож но предс та вить 
как трехч лен ный де ри ват: кор не вая ос но ва, 
суф фик саль ные мор фе мы, фа ми ли е об ра зу
ю щий суф фикс. Кор не вая ос но ва предс тав
ле на лич ным или ро до вым име нем, проз ви
щем, то по ни мом и апел ля ти вом. Наз ван ные 
еди ни цы, и осо бен но лич ное имя, в ка чест ве 
ос но вы кор ре ли ру ют с фа ми ли ей не толь ко в 
сво ей не из ме ня е мой фор ме, но и в во ка тив
ной, де ми ну тив ной, ги по ко рис ти чес кой, ди
а лект ной фор мах» [А ве ти сян 1987: 5,22–23]. 

С ло во об ра зо ва тель ная ст рук ту ра фа

миль ных на и ме но ва ний в исс ле ду е мых ро
ма нах предс тав ле на в боль шей час ти то по
ним ны ми де ри ва та ми, од на ко в ка чест ве 
кор не вой ос но вы мо гут выс ту пать так же 
лич ные и ро до вые име на. При этом ран ние 
ар мянс кие фа миль ные об ра зо ва ния от то по
ним но го про ис хож де ни я, не су щие в се бе от
пе ча ток вре ме ни и мес та сво е го воз ник но ве
ни я, убе ди тель но прос ле жи ва ют ся в ро ма не 
Д.Де мир чя на «Вар да нанк», что сви де тельст
ву ет о глу бо ко эт но ис то ри чес ком ха рак те ре 
ро ма на. В свою оче редь, про из ве де ние «Ра
ны Ар ме ни и» Х.А бо вя на об ъек тив но от ра жа
ет жизнь эпо хи, ре аль ны и ант ро по ним ные 
мо де ли име но ва ний пер со на жей. 

Фа ми лии исс ле ду е мых ро ма нов от ли ча
ют ся боль шим раз но об ра зи ем фа ми ли е об
ра зу ю щих суф фик сов. Суф фик саль ный ар
се нал ар мянс ких фа миль ных на и ме но ва ний 
исс ле ду е мых ро ма нов предс тав лен суф фик
са ми уни, –а ци,–е ци, –ц, –енц, –онц, –анц 
(–янц), –е ни (–э ни), –и, –ян. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние аб со лют ное 
пре об ла да ни е, осо бен но в ро ма не Д.К.Де
мир чя на «Вар да нанк», фа ми ли е об ра зу ю ще
го фор ман та –у ни, ко то рый по ка зы ва ет при
над леж ность ли бо к ста рин но му знат но му 
ро ду, ли бо к круп но му фе о даль но му вла де
ни ю. В ка чест ве об ра зу ю щих ос нов выс ту
па ют наз ва ния кня жеств, гу бер ний, про вин
ций: Ама ту ни (А ма ту ни – кня жес кий род)
[А ве ти сян 2000: 14], Анд зе ва ци (Анд зе ва
цик – про вин ци я), Апа ху ни (А па ху ник – про
вин ци я) [ Ка пан цян 1940: 58,75], Ар ша ру ни 
(Ар ша ру ник – про вин ци я), Арц ру ни (Арц ру
ни –к ня жес кий род), Баг ра ту ни (Баг ра ту ни 
– кня жес кий род), Гну ни (Г ну ни – кня жес кий 
род) [А ве ти сян 2000: 31, 32, 37, 81], Па лу ни 
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(Па лу ник – про вин ци я) [ Ка пан цян 1940: 66], 
Рш ту ни (Рш ту ник – кня жес кий род, про
вин ци я), Кадж бе ру ни (Кадж бе ру ни – кня жес
кий род, про вин ци я), Хор хо ру ни (Хор хо ру ни 
– кня жес кий род) [А ве ти сян 2000: 164, 304, 
353]. В текс те: «На те бя ос тав лю пол ки Гну
ни ка, Ва нан да, Ар ша ру ни ка, Хор хо ру ни ка, 
Рш ту ни ка…»[ Де мир чян 1985: 684].

В то рое мес то по про дук тив нос ти за ни
ма ют фа ми ли и, об ра зо ван ные с по мощ ью 
то по ни ми чес ко го фор ман та –а ци,–е ци, с 
об щим сло во об ра зо ва тель ным зна че ни ем 
«жи тель ст ра ны, мест нос ти». Про из во дя щи
ми ос но ва ми выс ту па ют то по ни мы и лич ные 
име на: Ва нан де ци (Ва нанд –де рев ня), Кох
па ци (Кохп –де рев ня), Мо ка ци (Мокс/ Мокг 
– де рев ня, про вин ция в За пад ной Ар ме ни и) 
[А ве ти сян 2000: 185, 243, 326], Хо ре на ци 
(перс.Хо рен) [А ча рян 1944: 543]. 

И ног да фа миль ные суф фик сы язы ка–ис
точ ни ка пе ре о ри ен ти ру ют ся на суф фик са
цию язы ка–п ре ем ни ка. Ар мянс кие фа ми ли
е об ра зу ю щие суф фик сы –у ни, –а ци, –е ци 
за ме ня ют ся иног да в русс ком пе ре во де исс
ле ду е мых ро ма нов суф фик са ми –ов и –с кий: 
Мокс кий – Мо ка ци, Одз нийс кий – Одз не ци. 
В текс те: «Ед ва све та ло; на ха рар Мокс кий 
еще спал глу бо ким сном, ког да не о жи дан но 
его раз бу ди ли» [ Де мир чян 1985: 70].

 Фа ми лии и пат ро ни мы с суф фик са ми 
–ц, –енц, –онц, анц (–янц) агг лю ти ни ру ют к 
лич ным име нам и проз ви щам, в текс те ука
зы ва ют на при над леж ность к ро ду, сем ье: 
Апо венц, Ато ян цев, Кр чонц, Ур ца. Пер вые 
два фа миль ные на и ме но ва ния с на и боль
шей ве ро ят ност ью мож но со от нес ти с мужс
ки ми име на ми Аст ва ца пов (арм. «на де ять ся 
на бо га») и Ата бек (тюрк. Ата «о тец» + бек 
«к нязь», «вос пи та тель», «пер вый князь») 
[А ча рян 1942: 65, 232] как сво е об раз ные 
име но ва ния же ны по му жу или по от цу. В 
об ра зо ва нии фа миль ных на и ме но ва ний 
Ато ян цев и Апо венц про ис хо дит усе че ние 
на чаль ных и ко неч ных сло гов с пос ле ду ю
щим нас ло е ни ем суф фик сов: ант ро по ни ми
чес ко го –ян и то по ни ми чес ко го –ц в фа ми
лии Ато ян цев и енц в фа ми лии Апо венц. 

При пе ре во де на русс кий язык фа миль но
го на и ме но ва ния Ато янц приcо е ди ня ет ся 
русс кий суф фикс –ев: Ато ян це ва (рус.). В 
текс те: «–Эй! Да не раз ру шит ся ваш дом, 
– на се ло на па ли, разг ро ми ли дев ку Ато
ян це ву сх ва ти ли,…» [А бо вян 1977: 83]. Из 
вы ше пе ре чис лен ных фа ми лий Ато ян цев и 
Кр чонц об ра зо ва ны от во ка тив ной фор мы 
лич ных имен и проз вищ Ата бек (А то), Кр
чонц (Кр чо, Кр чон) [А ве ти сян 2000: 6,188]. 
Во ка тив, как от ме ча ет Аве ти сян Т.М., об ра
зу ет ся до бав ле ни ем о и е (э) к на чаль но му 
сег мен ту лич но го име ни, окан чи ва ю ще му ся 
сог лас ным: Га ре гин – Га ре или Га ро и т.д. Из 
наз ван ных двух мор фов –э ха рак те рен для 
за пад но ар мянс ких ди а лек тов, а –о – вос точ
но ар мянс ких [А ве ти сян 1986: 10].

В пе ре вод ных текс тах за фик си ро ва ны 
пять фа ми лий, оформ лен ные сов ре мен ным 
ар мянс ким фа ми ли е об ра зу ю щим суф фик
сом –ян: Ди мак сян, Ма ми ко нян, См ба тян, 
Ср вант цян Тиг ра нян. Кор не вы ми ос но ва ми 
здесь выс ту па ют лич ные име на Ср вандзт 
(пехл. «сов ре мен ный, соз дан ный») [А ча рян 
1948: 323], См бат [А ча рян 1948: 319], Ма
ми кон (кит. «к нязь Ма нов») [А ча рян 1946: 
222], Тиг ран (и ран. «с ра жа ю щий ся ст ре ла
ми») [А ча рян 1962: 336]. Про из во дя щей ос
но вой фа ми лии Ди мак сян яв ля ет ся наз ва ние 
кня жес ко го ро да в древ ней и сред не ве ко вой 
Ар ме ни и. Аве ти сян Т.М., ссы ла ясь на М. Хо
ре на ци от ме ча ет, что «сын кор ми ли цы ца ря 
Ар та ше са I Ги сак, спа сая ему жизнь, по гиб 
от разд во е ния ме чом ли ца», от сю да и про и
зош ло на и ме но ва ние Ди ма ке сян или Ди мак
сян. [А ве ти сян 2000: 99]. 

Че ты ре фа ми лии об ра зо ва ны суф фик
сом –е ни (–э ни) с мо ти ви ру ю щей ос но вой 
кня жес ких ро дов или гу бер ний, про вин ций 
Ар ме ни и: Абе ге ни, Ага вэ ни, Ара ва ге ни, Га бе
ге ни [ Ка пан цян 1940: 66,110]. За фик си ро ва
ны три фа ми лии с суф фик сом –и: Ва нан ди, 
Сю ни, об ра зо ван ные от наз ва ний Ва нанд 
(де рев ня) и Сю ник (п ро вин ци я) [А ве ти сян 
2000: 326], и Эн цай ни – от лич но го име ни 
[∂]нд зак [А ча рян 1944: 239].

С ло во об ра зо ва тель ная ст рук ту ра фа миль
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ных на и ме но ва ний исс ле ду е мых ро ма нов 
предс тав ле на так же русс ки ми фа ми ли е об ра
зу ю щи ми суф фик са ми –ов, –с кий, –о вич, 
–е вич, –ич, за фик си ро ван ные пре и му щест
вен но в ро ма не Х. А бо вя на «Ра ны Ар ме ни и».

 Во семь фа ми лий об ра зо ва ны русс ким 
фа ми ли е об ра зу ю щим суф фик сом –ов: Бе
бу тов (перс. Бе бут «доб ро душ ный, бла
го денст ви е») [А ча рян 1942: 405], Ер мо лов 
(г реч. Ер мо лай) [ Пет ровс кий 1984: 112], Ма
да тов (др.г реч. Ма да тиа «дар бо га»), Зав
ров (перс. Завр «с лу га»), Тар ха нов (перс. 
Тар хан – зва ни е, ти тул), Та мам шев (тюрк. 
Та мам «до пол ня ю щий»), Тер–Г ри го ров (г реч. 
Гре го рис «бодрст ву ю щий») [А ве ти сян 2000: 
85,113,126,130,217], Хе ре ди нов (а раб. Хай
руд дин «доб ро де тель ный в ве ре») [ Га фу ров 
1987: 202]. Вы де ля ет ся в этом ря ду гиб
рид ная ар мянс кая фа ми лия Тер–Г ри го ров, 
об ра зо ван ная с по мощ ью пре по зи тив но го 
ком по нен та тер (тэр) и гре чес ко го име ни 
Гри го рий. 

О бо соб ля ют ся фа ми ли и, об ра зо ван ные 
пос редст вом суф фик са –с кий, в ро ма нах их 
за фик си ро ва но де сять: Аф ри канс кий, Ар
гу тинс ки е–Дол го ру ки е, Вар шавс кий, Еру
са лимс кий, Карсс кий, Кра совс кий, Ма кинс
кий, Мог нинс кий, Одз нийс кий, Эри ванс кий. 
Кор не вы ми ос но ва ми в этих фа миль ных 
и проз вищ ных на и ме но ва ни ях в боль шей 
час ти выс ту па ют ге ог ра фи чес кие наз ва
ни я: Вар ша ва, Ие ру са лим, Карс, Ма ку (Ма
ки), Мог ни, Одз ни, Ере ван (д рев няя фор ма 
Эри вань). В этом ря ду вы де ля ет ся фа ми лия 
Кра совс кий, про из вод ное от апел ля ти ва 
«к ра са ва – кра си вый, при го жий че ло век» 
[ Фе до сюк 2002: 108]. Ис ход ной ба зой фа
миль но го на и ме но ва ния Аф ри канс кий выс
ту па ет цер ков ное имя Аф ри кан (лат. «аф ри
ка нец») [ Пет ровс кий 1984: 62]. 

Русс ки ми пат ро ни ми чес ки ми суф фик са
ми –о вич, –е вич, –ич предс тав ле ны фа ми
лии Гу до вич, Пас ке вич, Си мо нич. Фа ми лию 
Гу до вич мож но со от нес ти с фа ми ли я ми Гуд
ков, Гу дов (гуд, гу док). Обе фа ми ли и, как 
от ме ча ет Ю.Фе до сюк, про ис хо дят от мирс
ких имен, да ва е мых ма лым де тям, од на ко, 

Гу док, мог ло быть и проз ви щем вз рос ло го 
че ло ве ка [ Фе до сюк 2002: 64]. Кор не вой ос
но вой фа ми лии Си мо нич выс ту па ет лич ное 
имя Си мон (Си ме он «с лу шать, ус лы шать») 
[ Пет ровс кий 1984: 62]. Фа миль ные или 
проз вищ ные об ра зо ва ния ви зан тийс ких им
пе ра то ров в ро ма не «Вар да нанк» оформ ле
ны аф фик са ми – ый/–ой, предс тав ля ю щие 
со бой «о быч ные пол ные при ла га тель ны е, 
ис поль зу е мые в ка чест ве су щест ви тель ных» 
и еди нич но суф фик сом –ец, «об ра зо ван ные 
от наз ва ния жи те лей раз лич ных ст ран и ре
ги о нов» [Ун бе га ун 1989: 28, 111]: Баг ря но
род ный, Фра ки ец. В текс те: «– По во ле гос
по да бо га и же ла нию на ро да, им пе ра то ром 
Ви зан тии изб ран се на тор Мар ки ан Фра ки
ец» [ Де мир чян 1985: 626].

К они мо об ра зо ва нию от но сит ся и плю ра
ли за ци я, ко то рую на зы ва ют так же флек тив
ной де ри ва ци ей, так как «ф лек сия мно жест
вен но го чис ла слу жит здесь аф фик саль ной 
мор фе мой» [ По дольс кая 1990: 46]. В исс
ле ду е мых на ми ро ма нах от ме ча ют ся на и ме
но ва ния pluralia tantum, об ра зо ван ные от 
лич ных имен или фа ми лий и оформ лен ные 
в русс ком язы ке с по мощ ью аф фик са –и ды, 
со зна че ни ем мно жест вен нос ти и при над
леж нос ти, при тя жа тель нос ти: Ар ша ки ды, 
то есть царс кая ди нас тия из ро да Ар ша ку
ни, Баг ра ти ды – Баг ра ту ни, Ма ми ко ни ды 
– Ма ми ко нян. Иног да дан ные на и ме но ва
ния оформ ля ют ся в текс те и сов ре мен ным 
суф фик сом –я ны: Ру би ня ны, Ма ми ко ня
ны. В текс те: «… все про буж да ло пе чаль
ные вос по ми на ния об Ар та ше се, пос лед нем 
отп рыс ке царст вен но го ро да Ар ша ки дов» 
[ Де мир чян 1985: 61]. «... та изб ран ная ст ра
на, где Ру би ня ны и Баг ра ту ни вновь изв лек
ли из мо ги лы без за щит ну ю, ты сяч ью вра гов 
пле нен ную ро ди ну и вдох ну ли в нее но вую 
жизнь» [А бо вян 1977: 97]

В ар мянс ком они мо об ра зо ва нии из бе
заф фикс ных спо со бов об ра зо ва ния очень 
про дук тив ны сло же ни я, при ко то ром про из
во дя щее предс тав ле но дву мя или бо лее ос
но ва ми. Од на ко ком по зит ные об ра зо ва ния 
ме нее про дук тив ны в фа миль ных об ра зо
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ва ни ях исс ле ду е мых ро ма нов. В еди нич ном 
слу чае в ро ма не «Ра ны Ар ме ни и» предс тав
ле но фа миль ное на и ме но ва ние Са вар за
мир за (от арабс ко го Са вар(за) и пер сидс ко
го ком по нен та мир за «к ня жес кий») [А ча рян 
1946: 351]. Сло во об ра зо ва тель ную еди ни цу 
мир за Т.А ве ти сян от но сит к слу ча ям «суфф
фик со и даль но го ти па», так же как, хан, бек, 
за де и т.д., ко то рые вос хо дят к ант ро по ни
ми чес ко му фон ду вос точ но го аре а ла» [А ве
ти сян 1987: 23]

К фа ми ли ям–ком по зи та ус лов но мож но 
от нес ти так же двой ные фа ми ли и, не ха рак
тер ные для ар мянс ких фа миль ных ст рук тур: 
Мег ра бян–Ту ма нян, Ар гу тинс ки е–Дол го ру
ки е. Двух ком по нент ная фа ми лия Мег ра бян–
Ту ма нян об ра зо ва на от пер сидс ко го име ни 
Мег раб («лу че зар ный») и тюркс ко го они ма 
Ту ман («10 ты сяч») [А ча рян 1946: 313]. Оба 
ком по нен та оформ ле ны сов ре мен ны ми ар
мянс ки ми фа миль ны ми суф фик са ми. К этой 
же груп пе фа ми лий мож но от нес ти ти туль
ное на и ме но ва ние Ар гу тинс ки е–Дол го ру ки е, 
ко то рое бы ло прис во е но «в царст во ва ние 
Пав ла I пат ри ар ху Ар мянс ко му Ио си фу, его 
брат ьям и пле мян ни кам». Пер вая часть фа
ми лии Ар гу тинс ки е–Дол го ру кие об ра зо ва на 
от тюркс ко го лич но го име ни Ар гут («с пи на, 
тыл, опо ра»), оформ лен ное русс ким сло во
об ра зо ва тель ным суф фик сом –с кий. Вто рой 
ком по нент фа ми лии «яв ля ет ся русс ким пе ре

во дом проз ви ща ца ря древ ней Пер сии Ар
тарк серк са I («Longimanus’ или Μακρόχεφ», 
т.е. «д лин ная ру ка», так как, сог лас но Плу тар
ху, его пра вая ру ка бы ла длин нее ле вой), на 
про ис хож де ние от ко го дерз ко пре тен до ва
ла сем ья пат ри ар ха» [Ун бе га ун 1989: 308]. В 
текс те:«П рав да, они гра мо те не обу че ны, но 
в серд цах у них же ле зом вы ре за но, что это 
те са мые свя щен ные зем ли, те свя тые по ля, 
где ве ли кий Ша хин шах, Ашот Баг ра ту ни,См
бат…,п ред ки Ар гу тинс ких–Дол го ру ких,…вз
ле та ли, как ор лы….» [А бо вян 1977:149]. 

Та ким об ра зом, мож но от ме тить, что сло
во об ра зо ва тель ная ха рак те рис ти ка фа ми лий 
исс ле ду е мых ро ма нов от ра жа ют как ти пи
зи ро ван ные ар мянс кие ант ро по ни ми чес кие 
сло во об ра зо ва тель ные ком по нен ты (–у ни, 
–а ци,–е ци, –ц, –енц, –онц, –анц, –е ни (–э ни), 
–ян), так и ант ро по фор ман ты, об ра зу ю щие 
русс кие фа ми лии (–ов, –с кий, –о вич, –е вич, 
–ич, –ец, –ый). Боль шинст во фа ми лий ис то
ри чес ки вос хо дят к но ми на ци ям, обоз на ча ю
щим при над леж ность к оп ре де лен но му фе
о даль но му вла де ни ю, кня жес ко му ро ду или 
ге ог ра фи чес ко му наз ва ни ю, вы ра жен ные 
со от ветст ву ю щи ми фа ми ли е об ра зу ю щи ми 
суф фик са ми. Иск лю чи тель но вы со кой сло
во об ра зо ва тель ной про дук тив ност ью от ли
ча ют ся то по ним ны е, ме нее про дук тив ны – 
ант ро по ним ные де ри ва ты. 
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WORD FORMING STRUCTURE OF FAMILY NAMES IN THE LITERARY TEXT  
(on the materials of D. Demirchyan’s «Vardanank» and  

Kh. Abovyan’s «Wounds of Armenia» novels)
G. HOVHANNISYAN

The aim of the article is to analyze the family name word– forming structure of the characters 
in the novels “Vardanank” by D. Demirchyan and “Wounds of Armenia” by Kh. Abovyan. Family 
name word– formation in the given novels is characterized by the productivity of the usage of 
suffixes. The word– forming structure of family names in the novels under research is represent
ed mainly by toponymical derivates, thus root stems are also represented by personal and tribal 
names. During the research it has been found out that word– forming features of family names 
reflect both typically Armenian antroponymical word– building elements and the antropofor
mants, forming only Russian family names. 

ԱԶԳԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՄԵՋ  

(Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի»  
վեպերի նյութի հիման վրա)

Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Սույն հոդվածի նպատակն է Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» և Խ. Աբովյանի «Վերք 
Հայաստանի» վեպերի ազգանունների բառակազմական վերլուծությունը: Ազգանունների 
բառակազմությունը տվյալ վեպերում առանձնանում է բացառապես վերջածանցների 
կիրառմամբ: Ուսումնասիրվող վեպերում ազգանունների բառակազմական համակարգը 
ներկայանում է հիմնականում տեղանվանային ածանցյալներով, սակայն արմատները կարող 
են առկայանալ նաև անձնանունների և ցեղանվանումների միջոցով: Հետազոտությունը 
ցույց է տվել, որ ազգանունների բառակազմական առանձնահատկությունները արտացոլում 
են ինչպես հայերենին բնորոշ մասնիկների կիրառումը, այնպես էլ ռուսերենում առկա 
ազգանունների բառակազմական անձնանունային ածանցները: 
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 ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՆԵՐ ՍԻ ՍՅԱՆ

ԳԵ ՂԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՄԱՆ  
ԼԵԶ ՎԱՈ ՃԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

ԱՎ. Ի ՍԱ ՀԱԿՅԱ ՆԻ «Ա ԲՈՒ–ԼԱ ԼԱ ՄԱ ՀԱ ՐԻ» ՊՈԵ ՄԻ 
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Գե ղար վես տա կան պատ կե րը «Ա բու–Լա
լա Մա հա րի» պոե մի ո ճա կան կա ռուց ված
քի հիմքն է։ Պոե մում պատ կեր է ա մեն ի նչ` 
մար դը, քա րա վա նը, բնու թյու նը, սիր տը, 
կյան քը… Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել նաև 
ման րա պատ կեր ներ` ըն կե րոջ, կեղծ մար
դու, կնոջ, բա րե կա մի, ո րոնք լրաց նում ու 
շա րու նա կում են ի րար` դառ նա լով պոե մի 
ի մաս տային նր բե րանգ նե րի ար տա հայտ
ման բա նաս տեղ ծա կան հնա րանք։ Ի սա հա
կյա նի մտա ծո ղու թյա նը բնո րոշ է այն, որ գե
ղար վես տա կան պատ կեր նե րը զար գա նում և 
խտա նում են` հարս տա նա լով նոր ե րանգ նե
րով։ Այս պես`  սիրտն ու հո գին գրո ղի տրա
մադ րու թյուն նե րի աղ բյուր են նրա քնա րեր
գու թյան մեջ առ հա սա րակ։ Բա նաս տեղ ծի 
սիր տը դառ նում է ապ րում նե րի կենտ րոն, 
ո րով պի տի բա ցա հայտ վի կյան քի բազ մե
րանգ պատ կե րը, ի նչ պես նաև «տի ե զեր քի 
պերճ հյուս ված քի» սիր տը։

 Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կում նա 
գրում է.

 Տի ե զերքն այս ան սահ ման
Իր ծան րու թյամբ ա հա գին
Կախ ված է սոսկ մի մա զից,–
Եվ այդ մազն է իմ հո գին։
 Գե ղար վես տա կան այս պատ կե րը ծա

վալ վում է և պոե մում հաս նում կա տա րե լու
թյան` դառ նա լով քնա րա կան հե րո սի ցա վե
րի, ե րազ նե րի ու հույ սե րի խո սուն վկա.

 Տե սավ և դի տեց մարդ կանց և օ րենք նե
րը։ Եվ նրա խո րա թա փանց ո գին  ճա նա չեց 
մար դուն,

 Ճա նա չեց ու խո րա գին ա տեց մար դուն և 

նրա օ րենք նե րը (53)1:
 Կյան քի հան դեպ հա ման ման վե րա բեր

մունք ու նի Ժո ղո վո ղը «Աստ վա ծաշն չում». 
«Ես ա տե ցի իմ կե ան քը, ո րով հե տեւ ի նձ 
հա մար չար է ին այն գոր ծե րը, որ կա տա րո ւել 
են ա րե գա կի ներ քոյ, քա նի որ ա մէն ի նչ ու
նայ նու թիւն է եւ հո գու տան ջանք։ Ես ա տե ցի 
իմ ամ բողջ վաս տա կը, որ ա րել է ի ա րե գա
կի տակ» (Ժո ղո վող 2.3, էջ 876)2:

«Ա բու–Լա լա Մա հա րի» պոե մում գե ղար
վես տա կան պատ կե րի լեզ վաո ճա կան քն նու
թյուն կա տա րե լիս մի շարք դեպ քե րում զու
գա հեռ ներ ե նք ան ցկաց րել «Աստ վա ծաշն չի» 
և Գր. Նա րե կա ցու «Մա տյան ող բեր գու թյան» 
պոե մի միջև, քան զի նկա տել ե նք ոչ մի այն 
ի մաս տային, գա ղա փա րա կան, այլև ո ճա
կան հնա րանք նե րի և լեզ վա մի ջոց նե րի նմա
նու թյուն (օր.` հա կադ րու թյամբ կա ռուց ված 
խոսք, մակ դիր նե րի և հա մե մա տու թյուն
նե րի ա ռա տու թյուն, բա ռամ թեր քի ճո խու
թյուն և այլն)3։ Հայտ նի փաստ է, որ «Աստ
վա ծա շուն չը» գրա կա նու թյան և ար վես տի 
ան սպառ աղ բյուր է։ Ի րա վա ցի է Պ. Սևա
կը, ե րբ գրում է. «Ամ բողջ հա մաշ խար հային 
գրա կա նու թյու նը դուրս է ե կել Ա ստ վա ծաշն
չից, այս տեղ է բո լոր ժան րե րի ու սյու ժե նե րի 
սկիզ բը»4։

Ի դեպ, պոե մի կա ռուց ված քը նույն պես 
հու շում է ա ստ վա ծաշն չյան ազ դե ցու թյան 

1  Օրինակները  քաղված  են`  Ավ.  Իսահակյան, 
Երկերի  ժողովածու,  հ.  II,  Եր.,  1974,  Այսուհետև` 
շարադրանքում  միայն  էջը:  Բնագրային  բոլոր 
օրինակներում  պահպանված  է  հեղինակային 
կետադրությունը:
2  Տե՛ս`  Աստուծաշունչ,  Մատեան  Հին  և  Նոր 
կտակարանների, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածին, 2004:
3  Այս  մասին  կխոսենք  համապատասխան 
տեղերում:
4  Տե՛ս`  Ս.  Սարինյան,  Սերունդներ  և  ավանդներ, 
Եր., 1984, էջ 383:
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մա սին։ Պոե մը բաղ կա ցած է նա խեր գան
քից, վեր ջեր գից, յոթ սու րահ նե րից։ Կար ծում 
ե նք` յոթ թի վը պա տա հա կան ը նտր ված չէ։ 
Ը ստ «Աստ վա ծաշն չի»` Ա ստ ված աշ խարհն 
ա րա րեց յոթ օ րում։ Բա նաս տեղ ծը պոե մի 
յոթ սու րահ նե րում քն նա դա տա կան ու ժեղ 
ո գով փոր ձում է գտ նել կյան քը խե ղա թյու րող 
չա րի քի ար մատ նե րը (ն շենք, որ «Աստ վա
ծաշն չի» ո րոշ հատ ված ներ նույն պես քն նա
դա տա կան ու ժեղ շունչ ու նեն)։ 

Այս պես` հենց ա ռա ջին սու րա հի գե ղար
վես տա կան պատ կեր նե րի հա կադ րու թյու
նից պարզ է դառ նում, որ մարդն իր չար գոր
ծե րով Ա ստ ծո ստեղ ծած դրախ տը վե րա ծել է 
դժոխ քի։ 

Ար ևե լյան չք նաղ բնա պատ կե րը, ո րով 
սկս վում է ա ռա ջին սու րա հը, ար տա հայտ
ման յու րա տիպ ձև է, գե ղար վես տա կան 
հնա րանք` մեր կաց նե լու դա րաշր ջա նի 
ա րատ նե րը, ա րա տա վոր մար դուն. հա կադ
րե լու կա տա րյա լը (Ա ստ ծո ստեղ ծա ծը) ան
կա տա րի` մար դու խե ղա թյու րա ծի հետ.

 Շատր վան նե րը քրք ջում է ին պայ ծառ 
ծի ծա ղով ա դա ման դե ղեն,

 Բույր ու համ բույր էր խն կարկ վում չորս 
կողմ խա լի ֆա նե րի քյոշ քից լու սե ղեն։

 Գո հար ա ստ ղե րի քա րա վան նե րը թա
փա ռում է ին ե րկ նի ճամ փե քով, 

Եվ ղո ղան ջում էր ո ղջ եր կինքն ան հուն` 
աստ ղե րի շքեղ, ան շեջ դաշ նա կով (54)…

 Գե ղար վես տա կան այս փոք րիկ քան
դա կում գրե թե ոչ մի բառ գոր ծած ված չէ 
ո ւղ ղա կի նշա նա կու թյամբ. պատ կերն ու նի 
ո ճա կան վառ զգես տա վո րում` մակ դիր նե
րի ան սո վոր շա տու թյուն (թե՛ սո վո րա կան, 
թե՛ շր ջուն շա րա դա սու թյամբ), ան ձնա վո
րում։ Սույն բնան կար–գ լուխ գոր ծո ցը մի ջոց է 
ի ցույց դնե լու քնա րա կան հե րո սի խո հե րը, 
ո րոնք դեռ հան դարտ են, բայց հե տո պի տի 
դառ նան կր քոտ, և հե ղի նա կը, լց ված մար
դա սի րու թյամբ, պի տի ծա ռա նա մար դա
տյա ցու թյան դեմ.

 Կույր ու գուլ մար դի՛կ, ա ռանց ե րա զի, 
ա ռանց լսե լու հե քի աթն այս վսեմ, 

Ի րար կո կոր դից պա տառ եք հա նում և 
դարձ նում աշ խարհն` ա հա վոր ջեհ նեմ (61):

Բնու թյան գե ղեց կու թյա նը հա կադր վում 

են մարդ կային խե ղա թյուր ված բար քե րը։
Գե ղար վես տա կան պատ կե րի կա ռուց

ված քում ան փո խա րի նե լի դեր ու նեն պատ
կե րա վոր ման մի ջոց նե րը, ո րոնց հան դեպ 
Ի սա հա կյա նի վե րա բեր մունքն ա ռա ջին 
հեր թին պայ մա նա վոր վել է թե մայի գե ղար
վես տա կան մարմ նա վոր ման նպա տա կադ
րու մով։ Պոե մում ա սե լի քի ար տա հայտ ման 
հիմ նա կան մի ջոց են խորհր դա նիշ–պատ
կեր նե րը` քա րա վան, ա նա պատ, ա րև, 
ո րոնք այս ստեղ ծա գոր ծու թյան պատ կե
րային հա մա կար գի հիմքն են (ի նչ պես նշել 
ե նք, կան նաև այլ պատ կեր ներ ու ման րա
պատ կեր ներ)։ Յու րա քան չյուր խորհր դա
նիշ–պատ կեր, հեն վե լով որ ևէ ա ռար կայի 
կամ եր ևույ թի վրա, հետզ հե տե ծա վալ վում է, 
դառ նում գա ղա փա րա կիր։ Այս պես` աշ խար
հից ու մարդ կան ցից դառ նա ցած խորհր դա
նիշ–կեր պա րը` Ա բու Մա հա րին, աշ խար հի 
հետ բա ցում է մեծ վեճ–մե նա խո սու թյուն, 
ո րը սու րահ առ սու րահ խտա նում է` ըն դու
նե լով նոր ե րանգ ներ, հարս տա նա լով նոր 
զգա ցում նե րով.

— Գ նա՛, միշտ գնա՛, իմ քա րա վանս և 
քայ լիր մինչև օ րե րիս վեր ջը,—

Այս պես էր խո սում իր սր տի խոր քում 
Ա բու Մա հա րին, մեծ բա նաս տեղ ծը։

Գ նա՛ մե նա վոր վայ րե րը թա փուր, 
ա զատ, կույս և սուրբ զմ րուխ տյա հե ռուն.

 Դե պի ար ևը սլա ցիր ան դուլ և սիրտս այ
րիր ար ևի սր տում (55):

Պատ կերն ամ բող ջաց նում են քա րա վա
նի, ար ևի, սր տի խորհր դա նիշ նե րը, ո րոնք 
դառ նում են քնա րա կան հե րո սի հույ զե րի 
ար տա հայտ ման մի ջոց, ի սկ մակ դիր նե րի 
կու տա կու մը զո րաց նում է զգաց մուն քը։ 

Պոե մում քնա րա կան հե րո սի և հե ղի նա
կի կեր պար նե րը մի ա ձուլ ված են (այդ պես է 
գրո ղի ո ղջ քնա րեր գու թյան մեջ առ հա սա
րակ)։ Նկա տե լի է, որ Ի սա հա կյա նի ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րում քնա րա կան հե րո սի 
կեր պա րը զար գա նում է` հաս նե լով Ա բու Մա
հա րուն, ո րը ո ճա կան նոր հան դեր ձա վո րում 
է։ Գրո ղի թե՛ ար ձակ, թե՛ չա փա ծո գոր ծե րում 
գե ղար վես տո րեն ար տա ցոլ վել է ան հա տի 
և նրա ե րա զանք նե րը սպա նող ի րա կա նու
թյան հա կադ րու թյու նը (հի շենք Օ հան ա մուն, 
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Փոքր Մհե րին)։ Սա նշա նա կում է, որ կյան
քի ա նի րա վու թյուն նե րից դառ նա ցած և աշ
խար հա թող հե րո սի պատ մու թյու նը գրո ղի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան գծե րից է։ 
Բա նաս տեղ ծը պոե մի քնա րա կան հե րո սի 
ը նտ րու թյան մա սին գրում է. «….այն տեղ ես 
եմ, ու րիշ ոչ ոք, մի այն դա ու րի շի վե րար կո ւի 
տակ»1։

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ աշ
խար հի հետ վեճ է բա ցում և աշ խար հա թող 
է լի նում Բաղ դա դի հռ չա կա վոր և մե ծա հա
րուստ բա նաս տեղ ծը, փառ քի ու վայել քի մեջ 
ապ րող ի մաս տուն մար դը (ոչ թե մի չքա վոր, 
ով կա րող էր ա տել մար դուն, օ րի նակ, քաղ
ցած լի նե լուց).

Ապ րեց փառ քի և վայել քի մեջ, հզոր նե րի 
և մե ծա տուն նե րի հետ սե ղան նս տեց,

 Գի տուն նե րի և ի մաս տուն նե րի հետ վե ճի 
մտավ, սի րեց և փոր ձեց ըն կեր նե րին, 

Ե ղավ ու րիշ–ու րիշ ազ գե րի հայ րե նիք նե
րում, տե սավ և դի տեց մարդ կանց և օ րենք
նե րը։ 

Եվ նրա խո րա թա փանց ո գին ճա նա չեց 
մար դուն, ճա նա չեց և խո րա գին ա տեց մար
դուն 

Եվ նրա օ րենք նե րը (53): 
Ու շադ րու թյուն դարձ նենք բայե րի կի րա

ռու թյան հա ճա խա կա նու թյա նը (սո վո րա կան 
կամ շր ջուն շա րա դա սու թյամբ). սա ապ րած 
կյան քի մի ամ բողջ պատ մու թյուն է. այս 
դեպ քում գրո ղի ան ցած ճա նա պար հի ամ
փո փումն է։ Մար դու, հայ րե նի քի հան դեպ 
ու նե ցած բա ցա ռիկ սի րուց էլ ծն վում է բա
ցա ռիկ ա տե լու թյու նը մար դու, նրա ստեղ ծած 
բա րո յա կան օ րենք նե րի ու հա րա բե րու թյուն
նե րի հան դեպ. «Այս ի մաս տով «Ա բու–Լա լա 
Մա հա րին» Նա րե կա ցու «Մա տյա նից» հե տո 
ա մե նա խո շոր եր ևույթն է հայ քնա րեր գու
թյան պատ մու թյան մեջ»2։

 Պոե մի պատ կեր–խորհր դա նիշ նե րից է 
նաև քա րա վա նը, ո րը քնա րա կան հե րո սի 
հա մար ջերմ գիրկ է, սր տա կից ըն կեր, բայց 
մի քա նի պատ կեր նե րում այլ նր բե րանգ ներ 

1  Ավ.  Իսահակյանի  նամակները  Կարեն 
Միքայելյանին,  «Պատմաբանասիրական  հանդես», 
Եր., 1973, N 2, էջ 235–236:
2  Հր. Թամրազյան, Բանաստեղծության հազարամյա 
խորհուրդը, Եր., 1986, էջ 334:

է ստա նում (այս մա սին կխոս վի ար տա հայտ
չա մի ջոց նե րը քն նե լիս)։ 

Առ հա սա րակ, քա րա վա նի ըն թաց քը շեշ
տում է նաև պոե մի հու զա կան լար վա ծու
թյու նը. դրա նով հա ճախ ար տա հայտ վում են 
Ա բու Մա հա րու խորհր դա ծու թյուն նե րը.

 Քա րա վանն, ա սես, լա լիս էր ա նուշ, ի նչ 
որ Մա հա րին սի րել, լքել է ր։ 

Եվ Ա բու–Լա լան խոր հում էր մռայլ, և նրա 
վիշ տը ան հու նի նման, 

Ինչ պես իր ու ղին, որ գա լար վում է, ձգ
վում է ան ծայր ու չու նի վախ ճան (59): 

Ի սա հա կյա նի ռո ման տի կա կան խառն
ված քով է նաև բա ցատր վում այն, որ նա 
իր ապ րում ներն ու զգա ցում նե րը, հու զա
կան աշ խար հը մարմ նա վո րում է խորհր դա
նիշ նե րով։ Ա հա «մեծն» ար ևը, ո րին շունչ 
ու կեն դա նու թյուն են տա լիս ա մե նաշ քեղ 
մակ դիր նե րը, հա մե մա տու թյուն ներն ու փո
խա բե րու թյուն նե րը, ո րին ո ւղղ ված են ճար
տա սա նա կան ա մե նա նուրբ դի մում ներն ու 
ձոն–ա ղոթք նե րը… 

Ու նե նա լով ար ևե լյան գու նա վո րում` ար
ևը, կար ծում ե նք, նաև մեր ազ գային մտա
ծո ղու թյա նը բնո րոշ խորհր դա նիշ է։ Հի շենք 
Նա րե կա ցուն, ով «Մա տյա նում» նույն պես 
ա պա վի նում է ար ևին («Ա րե գա՛կ ար դար…»), 
Չա րեն ցին, ով «Ամ բոխ նե րը խե լա գար ված» 
պոե մում պի տի գրեր. «Դե պի ա րևն է ին 
գնում ամ բոխ նե րը խե լա գար ված»… «Ա
բու Մա հա րին» ար ևին ո ւղղ ված օ րհ ներգ–
ա ղոթք նե րով ա ռնչ վում է «Աստ վա ծաշն չին»։

 Դու ա ստ ծուց հզոր, դու մի ակ իմ սեր, 
դու մի ակ իմ մայր, մայ րա կան դու գիրկ,

 Դու մի այն բա րի, դու մի այն սուրբ, 
սո՛ւրբ, դու գե րահ րաշ, մի ակ գե ղե ցիկ 
(77)…

… Դու ա ստ ծուց հզոր, դու կյան քի աղ
բյուր, դու իմ ան մահ մայր, մայ րա կան դու 
գիրկ, 

դու մի ակ բա րի, դու մի ակ սուրբ, սուրբ 
(75): 

Ես սի րում եմ քեզ, ես սի րում եմ քեզ, 
հրա կոծ սի րով կի զիր, խո ցիր ի նձ.

Եվ ոս կե ճա ճանչ վար սերդ շքեղ փռիր 
ի նձ վրա և գուր գու րիր ի նձ (76):

Ն կա տե լի է, որ գրո ղի հա մար պատ կե րա
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վոր ման մի ջոց է նաև մայր–ը, ով ան ձն վի րու
թյան խորհր դա նիշ է։ Պատ կեր–ա ղոթ քում 
միև նույն նա խա դա սու թյան կրկ նու թյու նը 
շեշ տում է ե րաժշ տա կա նու թյու նը, ի սկ տար
բեր բայե րի հա ճա խա կի կի րա ռու թյու նը զո
րե ղաց նում է միտ քը։ Նշենք, որ յո թե րորդ 
սու րա հի մե ծա գույն մա սը գր ված է ա ղոթ քի 
ձևով։ 

Ար ևին նվիր ված վե րո հի շյալ ներ բո ղը 
ա սես Հի սու սին ո ւղղ ված ա ղոթք լի նի։ Հա մե
մա տենք «Դավ թի սաղ մոս նե րի գր քի» հետ
ևյալ հատ վա ծի հետ.

 Սի րում եմ քեզ, Տէ՛ր, զո րու թի՛ւն իմ.
ո՛վ Տէր, պահ պա նի՛չ իմ, ա պա ւէ՛ն իմ եւ 

փր կի՛չ։ 
Աս տո ւած օգ նա կանս է, ես յոյսս դրել եմ 

նրա վրայ.
իմ ա պա ւէնն է, փր կու թե անս եղ ջիւ րը, 

ի նձ ըն դու նո ղը։ 
Օրհ նե լով կը կան չեմ Տի րո ջը 
եւ իմ թշ նա մի նե րից կևա զա տո ւեմ 

(15,16,17, էջ 743): 
Ա հա Գրի գոր Նա րե կա ցու «Մա տյա նի» 

հատ ված նե րից մե կը.
Ք րիս տո՜ս Ա ստ ված, ա նուն ա հա վոր,
 Մե ծու թյան տե սիլ, ան բավ զո րու թյուն, 
Ան հաս, ան քնին բարձ րու թյան պատ

կեր, 
Ա նեղծ կեր պա րանք, փր կա րար լույ սի,
 Կյան քի պա հա պան, ան դոր րի ճամ փա,
 Բերկ րու թյան բար բառ, ան մա հու թյան 

դեղ…1 (385–386)
 Բա նաս տեղ ծը ար ևի «եր ջան կաս փյուռ 

լույս–գր կում» է գտ նե լու իր փր կու թյու նը։
 …ա զա տու թյու նը թող գա հա կա լե աշ

խար հը հա նուր, 
Եվ ոս կե վա ռե վսեմ ար ևը` ա զա տու թյու

նը աշ խար հաս փյուռ (74–75)…
 Հաս կա նա լի է, որ պոե մում ծա վալ ված 

խա վա րի ու լույ սի պայ քա րը ա վարտ վե լու 
է ար ևի` ա զա տու թյան, նոր կյան քի, լույ սի 
հաղ թա նա կով.

Եվ ոս կեփր փուր ծի րա նին ու սին Ա բու 
Մա հա րին, մեծ բա նաս տեղ ծը,

Թռ չում էր ան դուլ` հաղ թա կան ու վեհ, 

1 Գր. Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Եր., 2014 
(թարգմ.` Վ. Գևորգյանի):

դե պի ար ևը, ան մահ ար ևը (78)…
Ք նա րա կան հե րո սի խառն ված քի, շի կա

ցած զգաց մունք նե րի, ի նչ պես նաև կյան քի 
հան դեպ ու նե ցած նրա վե րա բեր մուն քի հետ 
է կապ ված այն, որ պոե մի գե ղար վես տա
կան պատ կեր նե րում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ 
ու նեն բազ մա կի մակ դիր նե րը։ Սրանք հաս
կա ցու թյուն ներն ու ա ռար կա նե րը ներ կա յաց
նում են ոչ թե մեկ, այլ բազ մա կի հատ կա նիշ
նե րով` հիմ նա կա նում նա խա դաս–ե տա դաս 
(շր ջուն) շա րա դա սու թյամբ։ Նմա նա տիպ 
մակ դիր նե րը ի րենց վրա են կրում պոե մի 
ի մաս տային–զ գաց մուն քային շեշ տը.

 Փա խի՛ր, քա րա վան, այդ պոռն կու թյան 
լպիրշ ու ա րբ շիռ ցոփ խն ջույք նե րից,

 Կեղ ծի, կե ղեք ման հրա պա րակ նե րից և 
վա ճա ռան քի պիղծ շու կա նե րից (72): 

Ա պի կա՛ր մար դիկ, ստ րուկ և վախ կոտ 
ո ՞վ տվեց սու րը նմա նիդ ձե ռին (69)… 

Ա տում եմ, ա վաղ, և՛ հայ րե նի քը–պերճ 
ա րո տա վայ րը հա րուստ նե րի ցոփ (67)…

 Խոս քի գե ղա գի տա կան բո վան դա կու
թյու նը ու ժե ղա նում է նրա նից, որ պոե մում 
որ պես մակ դիր ան նա խա դեպ չա փով ու հմ
տու թյամբ կի րառ ված են գր քային բա ռեր 
(վ կա յում են ը նդ գծ ված օ րի նակ նե րը)։ Կամ` 

Յոթն ան գամ ա հա՛ ա տում եմ, ա տում իշ
խա նու թյու նը–սե րունդ ներ լա փող.

Ան հագ վաշ խա ռու, ան կուշտ ձրի ա կեր, 
պա տե րազմ նե րի հա վերժ հե րյու րող (68):

 Պոե մի ո ճա կան ը նդ հա նուր ո ւղղ վա ծու
թյամբ և փի լի սո փա յա կան բո վան դա կու
թյամբ պայ մա նա վոր ված` սահ մա նա փակ են 
ժո ղովր դա կան խոս քին բնո րոշ ի րո ղու թյուն
նե րը, բայց ե ղա ծը Ի սա հա կյա նը վար պե տո
րեն ձու լել է գրա կան խոս քին` կար ևո րե լով 
գրա կան–գր քայի նի կող քին նաև ժո ղովր
դա կա նը։ Խ. Կա նա յա նը ի րա վա ցի ո րեն 
նկա տել է, որ «Ժո ղովր դից ա ռա ծը ժո ղովր
դին է տա լիս` նոր շն չով ու ե րան գով, հա
ճախ նրա նմա նու թյամբ` նո րա նոր ձևե րով ու 
բնույ թով»2։ 

Այս պես`  
Ի՞նչ ե նք թո ղել մենք, որ կա րո տան քով 

ցան կանք մեր դար ձը (57)… 

2  Խ.  Կանայան,  Ավ.  Իսահակյանի  բանաստեղ ծու
թյուն ների լեզուն, Եր., 1940, էջ 21:
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Ես ետ չեմ դառ նա կնոջ մոտ եր բեք, ես 
չեմ կա րոտ նա թով չան քին նը րա (59):

 Փա խի՛ր, քա րա վան… Կեղ ծի, կե ղեք ման 
հրա պա րակ նե րից և վա ճա ռան քի պիղծ շու
կա նե րից (72):

Ն շենք, որ պոե մի պատ կե րային հա
մա կար գում յու րա հա տուկ տեղ ու նեն ժո
ղովր դա կան մտա ծո ղու թյա նը բնո րոշ (նաև 
դրանց օ րի նա կով գրո ղի ստեղ ծած) հա րա
դիր բա ռե րը` աղ–ջուր, թույն–ա տե լու թյուն, 
լույս–ա փեր, լույս–ղո ղանջ, ճա հիճ–մա
հիճ, օձ–կա րիճ, թույն–ա տե լու թյուն և այլն։ 
Սրանք մարմ նա վո րում են պատ կեր նե րի մի 
ո ղջ աշ խարհ։ 

Իժ դար ձավ խայ թող իմ սե րը հի մա, 
թույն–ա տե լու թյամբ սիր տըս է ե ռում (55):

Խ փե՛մ վրանս, օձ–կա րիճ նե րի բը նե րի 
գլ խին վրանս խփեմ (55):

 Բայց սե րը կնոջ` տո չոր ված հո գուդ, աղ–
ջուր է տա լիս, որ միշտ ծա րավ նաս (58): 

Պատ կե րաս տեղծ են նաև բարդ բա ռե րը, 
հատ կա պես նո րաս տեղծ բար դու թյուն նե րը, 
ո րոնք ան մի ջա պես զգաց նում են ի րենց ան
սո վո րու թյու նը, և ըն թեր ցո ղը փոր ձում է գտ
նել դրանց կա պը հա մա տեքս տի հետ, հաս
կա նալ նշա նա կու թյու նը.

Ո՛հ, իմ մայր–ա րև, քո ոս կեփր փուր ծի
րա նիդ շքեղ ձգի՛ր ու սե րիս, 

Որ ես հաղ թա կան լույս փառ քե րիդ մեջ 
սրար բած սու րամ դե պի, դե պի քեզ (76): 

Ինչ պես գրում է Վ. Ա ռա քե լյա նը. «Մտ քի 
պատ կե րա վոր ման նման խտա ցու մը, բա
ռի ու դարձ ված քի ար տա հայտ չա կան ներ
վի բախ ման հայտ նա բե րու մը Ի սա հա կյա նի 
պոե զի այի լեզ վի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու
թյունն է»1։

 Պոե մի վե ցե րորդ, հատ կա պես յո թե րորդ 
և վեր ջին սու րահ նե րում հա ճախ ված է ոս կի 
և լույս բա ռե րով ար տա հայտ ված և սրան
ցով կազմ ված մակ դիր նե րի կի րա ռու թյու
նը` ոս կե հոս ա ստղ (73), ոս կե ղեն աշ խարհ 
(74), ոս կե ճա ճանչ վար սեր (76), ոս կի մա
կույկ ներ (77), լու սազ գեստ ե զերք (62), լույս 
փառ քեր (77), լու սա վառ հե ռու (77), լույս 

1  Վ.  Առաքելյան,  Ավ.  Իսահակյանի  պոեզիա
յի  բառապաշարի  ոճաբանական  առանձնահատ
կությունները, Եր., 1954, 138 էջ:

փե րի ներ (77), լու սար բած հո գի (78) և այլն։ 
Ու նե նա լով սիմ վո լային նշա նա կու թյուն` 

դրանք նա խա պատ րաս տում են ըն թեր ցո
ղին, որ խա վա րի և լույ սի (վի շապ–հող մի 
(չա րի) ու բա րու) պայ քա րը ա վարտ վե լու է 
լա վա տե սու թյամբ.

Ո՛վ ա զա տու թյուն, դու դրախ տային չք
նաղ վար դե րի լու սե ղեն բուր մունք.

Ո՛վ ա զա տու թյուն, դու դրախ տային լույս–
բլ բուլ նե րի ան մահ Ալ–Կո րան։

 Վի շապ հող միդ հետ ա զա տու թյու նը թող 
գա հա կա լե աշ խար հը հա նուր, 

Եվ ոս կե վա ռե վսեմ ար ևը` ա զա տու թյու
նը աշ խար հաս փյուռ (74–75):

 Շեմս–ա րևն ե լավ` շքեղ, լու սա վառ… 
Վառ–վառ հուրհ րաց, ի նչ պես տի տա նյան 
հս կա ա ռյու ծի ոս կե փառ մոր թի (75): 

Ու շագ րավ է ար ևի հա մե մա տու թյու նը 
ա ռյու ծի ոս կե փառ մոր թու հետ։ Ի սա հա
կյա նի այս հա մե մա տու թյու նը ծա գում է, հա
վա նա բար, նրա նից, որ ը ստ հայե րի հա վա
տա լի քի` ա ռյու ծը ե ղել է ար ևի խորհր դա նի շը։ 
Այս մա սին Ի սա հա կյա նը գրում է. «Ա ռյու ծը 
հին պար սիկ նե րի և հայե րի ը մբռ նու մով` 
սր բա զան կրա կի սիմ վոլն է. ա ռյուծ–ա րև, 
պարս կե րեն` Շիր խուր շիդ, հո մա նիշ ներ են»2։ 
Պոե մի հատ ված նե րից մե կում էլ կա «ոս կե
ղեն բա շե րով շեկ ա ռյուծ նե րի» փո խա բե
րա կան պատ կե րը (70), ո րով բնու թագր վում 
է ար ևը. սա նշա նա կում է, որ ա ռյու ծը նույն
պես խորհր դան շում է լույ սը։

Ք նա րա կան հե րո սի բուռն, կր քոտ զգաց
մունք նե րով պայ մա նա վոր ված` պոե մում 
մակ դիր նե րի գե րակշ ռող մա սը ա ռա վե լա
կան–չա փա զան ցա կան է.

 Նող կա լի հա մայնք, հեղ ձու ցիչ օ ղակ, քո 
լավն ու վա տը–ա հեղ խա րա զան,

 Մի ան հուն մկ րատ բո լո րին խու զող` 
 մի ա հա վա սար և մի ան ման (67): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, Ի սա հա կյա նի կեր
տած գե ղար վես տա կան պատ կեր նե րում 
ա ռանց քային դեր ու նեն այն մակ դիր նե րը, 
հա մե մա տու թյուն նե րը, փո խա բե րու թյուն
նե րը, չա փա զան ցու թյուն ներն ու ան ձնա
վո րում նե րը, ո րոնք կա ռուց ված են ա ռա

2  Ավ. Իսահակյան, Եր., 1974, հ.4, էջ 80:
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վե լա կան1 հիմ քով (բ նու թագ րող եզ րե րից 
ը նտր վում է ա մե նա դի պու կը), ո րը բա ցատր
վում է հե ղի նա կի այ րող զգաց մունք նե րով 
և կր քոտ վե րա բեր մուն քով։ Պատ կե րա վոր
ման վե րոն շյալ մի ջոց նե րը մե ծաց նում են բո
վան դա կու թյան ու ժը, նպաս տում կեր պա րի 
է ու թյան բա ցա հայտ մա նը.

 Նա (իշ խա նու թյու նը) հրե շի պես (հմմտ.) 
կրծ քիս է նս տել (փխբ.),

բ ռունցքն է ա հեղ (մկդ.) սեղ մել ճա կա
տիս (փխբ.), 

Եվ ա մեն քայ լիս շղ թա է զար կել (փխբ.), 
փա կանք է դրել լեզ վիս ու մտ քիս (փխբ.)։

 Նա փշ րում է միշտ մեր ու սե րը վար 
(փխբ.), ա մե նուր հաս նում, ճզ մում է մար դուն 
(փխբ.), 

Եվ ի րա վուն քի դա ժան ա նու նով (մկդ.) 
բյուր կա ռափ նե րից բուր գեր է կեր տում 
(չփզ.) (68): 

Եվ լու սինն, ի նչ պես ջեն նե թի մա տաղ 
փե րի ի կուրծ քը` չք նաղ, լու սա վառ` (մկդ.), 
(հմմտ.)

 Մերթ ա մա չե լով պահ վում էր ամ պում 
(ա նձն.) և մերթ թրթ ռուն (մկդ.) փայ լում էր 
պայ ծառ (մկդ.) (60):

 Գա ղա փա րը հույ զե րի ու մտո րում նե րի 
լույ սի ներ քո ար տա հայ տե լու, քնա րա կան ու
ժեղ տպա վո րու թյուն թող նե լու նպա տա կով 
(ս րանք նույն պես ա ռաջ նային են պոե մում) 
Ի սա հա կյա նը ը նտ րում է ար տա հայտ չա մի
ջոց նե րի ան կրկ նե լի մի փունջ` 1. հա կադ
րու թյուն, 2. ա ռա վե լում, 3. թա տե րա ցում, 
4. ճար տա սա նա կան դի մում և հարց, 5. 
բազ մա շաղ կա պու թյուն (ար տա հայտ չա մի
ջոց նե րից ա ռանձ նաց ված են նրանք, ո րոնք 
գե ղար վես տա կան պատ կեր նե րում ու նեն 
է ա կան դեր ու նշա նա կու թյուն)։

 Բա նաս տեղ ծը սի րե լով ա տում է և ա տե
լով հաս տա տում իր մե ծա գույն սե րը մար
դու հան դեպ, ո ւս տի պոե մը կա ռուց ված է 
հա կադ րու թյան սկզ բուն քով (այս սկզ բուն
քով են կա ռուց ված Նա րե կա ցու «Մա տյա
նը», «Աստ վա ծաշն չի» ո րոշ հատ ված ներ)։ 
Լսենք գրո ղի բա ցատ րու թյու նը. «Ես ա տում 
եմ նրանց, ո րով հետև սի րում եմ–ու զում եմ 

1  «Առավելում» ոճական հնարանքի մասին կխոսենք 
«Արտահայտչամիջոցներ» բաժնում:

նրանք լավ ու մա քուր լի նեն»2։ 
Ի սա հա կյա նը չի սի րում ո ւղ ղա կի հա

կադ րու թյուն ներ. թեև պոե մը կա ռուց ված է 
հա կադ րու թյամբ, բայց դա ար վում է ա նուղ
ղա կի ո րեն` պատ կեր նե րի, գա ղա փար նե րի 
հա կադ րու թյան մի ջո ցով։ Քիչ են հենց հա
կա նիշ բա ռե րով կազմ ված հա կադ րու թյուն
նե րը, ո րը բա ցատր վում է թերևս նրա նով, 
որ հե ղի նա կը խնդ րի ո ճա կան լու ծում նե րից 
ը նտ րում է ա ռա վել տա րո ղու նա կը` պայ
մա նա վոր ված պոե մի փի լի սո փա յա կան 
կող մով։ Առ հա սա րակ, «Ա բու Մա հա րու» 
թե մա տիկ (ար ևե լյան մի ջա վայր) և բո վան
դա կային (փի լի սո փա յա կան) կող մե րը և 
ար տա հայտ ման մե նա խո սա կան ձևը պայ
մա նա վո րել են գե ղար վես տա կան պատ կե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոն ցից մե
կը ա սե լի քի զար գա ցումն է հա կադ րա կան 
պատ կեր նե րով.

 Կյան քը ե րազ է, աշ խար հը` հե քի աթ, ազ
գեր, սե րունդ ներ–ա նց նող քա րա վան, 

Որ հե քի ա թի մեջ, վառ ե րա զի հետ չվում 
է ան տես դե պի գե րեզ ման (61): 

Ինչ պես նկա տե լի է, հա կադ րա կան խոս
քը և պոե մի փի լի սո փա յա կան բո վան դա
կու թյու նը ծնում են ի մաս տա խո սա կան ոճ, 
ո րը ար տա հայտ ման շեշտ ված մի ջոց է նաև 
«Աստ վա ծաշն չում». «Ինչ պես սա ղար թա
խիտ ծա ռի դա լար տե րե ւը մերթ թափ ւում 
է եւ մերթ բուս նում, այն պես էլ մարմ նի եւ 
ա րե ան տե սակն է. մէ կը վախ ճան ւում է, միւ
սը ծն ւում», «Ա գա հի աչ քը քչով չի յա գե նայ, 
եւ չար ա նօ րէ նու թիւ նը չո րաց նում է հո գին» 
(Սի րա քի ի մաս տու թիւ նը 13, 14, էջ 928): 

Ի սա հա կյա նի խո հե րը նույն պես հա ճախ 
թևա վոր խոս քի ար ժեք են ստա նում.

 Ծա նոթ շնե րը չեն հա չում վրադ, ծա նոթ 
մար դիկ են հա չում քո վրա (66):

Ս րի կա է նա, ով հայր է լի նում (58)… 
Ու շադ րու թյուն դարձ նենք վե րը բեր ված 

պատ կե րում քա րա վան բա ռի կի րա ռու թյա
նը։ Ար դեն նշել ե նք, որ քա րա վա նը պոե մի 
խորհր դա նիշ–պատ կեր նե րից է, ո րով ար
տա հայտ վում են քնա րա կան հե րո սի ապ
րում նե րը։ Բայց այս հա մա տեքս տում այն 
մահ վան խորհր դա նիշն է։ Գա ղա փա րի 

2  Ավ. Իսահակյան, Հիշատակարան, Եր., 1977, էջ 97:
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ճիշտ ըն կալ մա նը նպաս տում են վառ հա մե
մա տու թյուն ներն ու փո խա բե րու թյուն նե
րը։ 

Ինչ պես նշե ցինք, Նա րե կա ցու «Մա տյա
նը» և «Աստ վա ծաշն չի» ո րոշ հատ ված ներ 
նույն պես կա ռուց ված են հա կադ րու թյան 
սկզ բուն քով. ա հա հա կադ րու թյամբ կա ռուց
ված խոս քի նմուշ ներ հի շյալ գր քե րից.

 Թե կո րու սյա լիս շա հես, ա նա րա՜տ, 
Ե թե խրտ նա ծիս հո գաս, եր ջա նի՜կ,
 Թե ա ռաջ տա նես ա մո թա հա րիս, ո ՜վ 

բա րեշ նորհ, 
Ե թե միջ նոր դես հու սա հատ վա ծիս հա

մար, միշտ սուրբ Կույս, 
Ե թե մերժ վա ծիս ըն տա նեց նես, մե ծա

րյա՜լդ Ա ստ ծո (549)…
«Կայ յա ջո ղու թիւն, որ չա րիք է մար դուն, 

գիւտ էլ կայ, որ կո րուստ է։ Կայ ո ղոր մու թիւն, 
որ չի օգ նում, բայց ո ղոր մու թիւն էլ կայ, որ 
կրկ նա կի հա տու ցում ու նի։ Նո ւաս տու թիւն 
կայ, որ փառ քից է գա լիս, փառք էլ կայ, որ 
խո նար հու թիւն է տա լիս» (Սի րա քի ի մաս
տու թիւ նը, 19, 20, 933):

 Պոե մի քն նա դա տա կան սուր շունչ ու նե
ցող պատ կեր նե րում նկատ վում է հա կադ րու
թյամբ ստեղծ ված ո ճա կան հնա րանք նե րի` 
հատ կա պես օք սի մո րո նի, հա կադ րույ թի 
հա ճա խա կի կի րա ռու թյուն։ Այս պես` կնո ջը 
խա րա զա նող հատ ված նե րում գոր ծած ված 
օք սի մո րոն նե րը ազ դե ցիկ են դարձ նում 
պատ կե րը.

 Խար խուլ մա կույ կով հանձն վիր ծո վին, 
քան թե հա վա տա կնոջ եր դու մին.

 Նա կա վատ, վա րար, մի չք նաղ դժոխք. 
նրա բե րա նով Իբ լիսն է խո սում (57): 

Ո՜հ, կնոջ մար մի՛ն, պագ շոտ, օ ձե ղեն, դի
վա կան ա նոթ ո ճիր նե րի չար,

 Դո՛ւ, որ մսե ղեն դա ռը հա ճույ քով ար ևը 
հո գու դարձ նում ես խա վար (58): 

Ա տում եմ սե րը` մա հի պես ան գութ, հա
վի տյան այ րող, խո ցող գաղտ նա բար, 

Այն քաղցր թույ նը, ո րով ար բո ղը ստ րուկ 
է դառ նում և կամ բռ նա կալ (58):

 Հա մա տե ղե լով ան հա մա տե ղե լի հաս
կա ցու թյուն ներ` Ի սա հա կյա նը խոս քին հա
ղոր դել է նոր բո վան դա կու թյուն, գե ղար վես
տո րեն ճիշտ և թարմ ձևով ար տա հայ տել 

դրա մա տիկ հո գե վի ճա կը։ Գե ղար վես տա
կան գրա կա նու թյան մեջ քիչ հան դի պող 
ո ճա կան այս մի ջո ցի հա ճա խա կի կի րա ռու
թյու նը բխում է նաև պոե մի փի լի սո փա յա
կան բո վան դա կու թյու նից և ի մաս տա խո սա
կան ո ճից։

«Աստ վա ծաշն չում» նույն պես կան կնո ջը 
քն նա դա տող հատ ված ներ, ո րոնք պատ կե
րա վո րու թյամբ և գե ղար վես տա կա նու թյամբ 
չեն զի ջում պոե մում տեղ գտած հատ ված
նե րին։ Ի նչ պես` «Մա հից ա ւե լի դառն է այն 
կի նը, ո րի սր տում ո րո գայթ ու թա կարդ կայ, 
ի սկ ձեռ քե րի մեջ` կա պանք ներ։ Հա զա րի 
մեջ մի տղա մարդ գտայ, բայց կին ա մե նե ւին 
չգ տա» (Ժո ղո վող 7, 8, էջ 88)։ «Նա խընտ րե
ցի բնա կո ւել ա ռիւ ծի և վի շա պի հետ, քան 
ապ րել չար կնոջ հետ։ Թշո ւա ռա ցած սիրտ, 
խո ժոռ դեմք և սր տի վերք է չար կի նը» (Սի
րա քի ի մաս տու թիւ նը 24, 25, էջ 939)։ «Չար 
կի նը ե զան ե րե րա ցող լուծ է. ով բռ նի այն, 
իժ է բռ նում» (Սի րա քի ի մաս տու թիւ նը 26, 
27, էջ 940)։ 

Աստ վա ծաշն չյան խոս քի ո ւժգ նու թյու նը 
շեշտ վել է գա ղա փարն ար տա հայ տող բա
ռե րից ա մե նա դի պու կի ը նտ րու թյամբ. սա մի 
հնա րանք է (ա ռա վե լում), որ ա ռանց քային 
դեր է խա ղում «Ա բու Մա հա րու» ար տա հայտ
չա մի ջոց նե րի հա մա կար գում։

 Պոե մում խոս քը հա ճախ վեր լու ծա կան–
փի լի սո փա յա կան բնույթ է ստա նում, ե րբ 
ա սե լի քը ներ կա յաց վում է հա կադ րու թյամբ.

Ա պի րատ աշ խարհ, ո ւր հզոր ոս կին 
դարձ նում է գո ղին` ազ նիվ բա րե հույս, 

Ա պու շին` հան ճար, վախ կո տին` կտ րիճ, 
տգե ղին` չք նաղ և պոռ նի կին` կույս (71): 

Ա բու Մա հա րին հե ռա նում է կյան քից ու 
մար դուց` նույն այդ կյան քին ու մար դուն մոտ 
մնա լու ցան կու թյամբ ու ե րա զան քով. նրա 
հո գին ծվա տող ան հուն վշ տին մշ տա պես 
հա կադր վում է ան հուն մար դա սի րու թյու նը։ 
Բա նաս տեղ ծա կան շատ պատ կեր նե րում եր
ևում է այս հա կադ րու թյու նը.

Եվ լա լիս էր նա ա ռանց ար ցուն քի, և նրա 
վիշ տը նման ան հու նի, 

Ինչ պես իր ու ղին, որ գա լար վում է` ան
ծայր օ ձի պես, և վախ ճան չու նի (73):

 Բա րե կամ նե րից հե ռու տա՛ր դու ի նձ, 
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ո րոնք ան կշ տում մժ ղուկ նե րի պես
 Հետ ևում են քեզ, ե րբ ա րյուն ու նես, ի սկ 

ե րբ ցա մա քես` կմո ռա նան քեզ։ 
Իմ խոր վեր քե րը ո ՞վ կնյու թեր ի նձ, թե չլի

նե ի նըն կեր, բա րե կամ, 
Ո րոնք համ բույ րով սիրտս բա ցե ցին, 

ո րոնք համ բույ րով խայ թե ցին նրան (65):
 Կյան քը խե ղա թյու րող չա րի քի ար մա տը 

մարդն է` իր չար գոր ծե րով։ Հու դայի համ
բույր է հի շեց նում ըն կե րոջ, բա րե կա մի համ
բույ րը։

 Բա րե կա մի մա սին գրե թե նույնն է ա սում 
«Աստ վա ծա շուն չը». «Քան զի բա րե կամ կայ, 
որ բա րե կամ է ի րեն պէտք ե ղած ժա մա նակ 
մի այն եւ քեզ հետ բա րե կամ չի մնայ քո նե
ղու թյան օ րը։ Ե թե սնան կա նաս (հմմտ.` 
ա րյուն ու նես–ցա մա քես), նա քեզ հա կա ռակ 
կը լի նի եւ կը թաք նո ւի քեզ նից։ Հե ռո՛ւ մնա 
քո թշ նա մի նե րից եւ զգո՛յշ ե ղիր բա րե կամ նե
րից» (Սի րա քի ի մաս տու թիւ նը, 5, 6, էջ 921)։

Գ րո ղը կեն սա կան նյու թը բա ցում է հու
զա կան ան սո վոր շի կաց ման ճա նա պար հով 
(չէ՞ որ քնա րա կան հե րո սը նաև հռ չա կա վոր 
բա նաս տեղծ է, ով ու նի այ րող զգաց մունք
ներ)։ Այս ա ռու մով պոե մի գե ղար վես տա կան 
պատ կեր նե րում ա ռանց քային նշա նա կու
թյուն ու նեն աս տի ճան պա րու նա կող ո ճա
կան հնա րանք նե րը` աս տի ճա նա վո րու մը 
և ա ռա վե լու մը, ո րոնք ծա ռա յում են հե րո սի 
մտո րում նե րի, կյան քի նկատ մամբ ու նե ցած 
նրա վե րա բեր մուն քի աս տի ճա նա կան բա
ցա հայտ մա նը։

 Գա ղա փա րին ո ւժգ նու թյուն տա լու նպա
տա կով Ի սա հա կյա նը հա ճախ պատ կե րի 
հիմք է դարձ նում խոս քային հո մա նիշ նե րով 
ստեղծ ված աս տի ճա նա վո րու մը.

Եվ կինն ի ՞նչ է ո ր… խո րա մանկ, խա բող, 
առ նա խանձ մի սարդ, հա վերժ նան րա միտ 
(57)…

 Բա րե կամն ի ՞նչ է–լա վիդ նա խան ձող, 
քայ լիդ խու զար կու, բամ բա սող, ա գահ… 
(66) 

Ի տար բե րու թյուն աս տի ճա նի, ո րում 
«գա ղա փա րի սաստ կա ցու մը կա տար վում 
է թույ լից ու ժե ղի կամ ու ժե ղից թույ լի սկզ
բուն քով` ա ռա վել ման ձևում մի ան գա մից 
ա ռն վում է տա րաս տի ճան հո մա նիշ նե րից 

ա մե նա խո ցո ղը, այ սինքն` տա րաս տի ճան 
հո մա նիշ նե րի ծայ րաթ ևային գա ղա փար նե
րից մի այն մե կը»1։

Ք նա րա կան հե րո սի` ի րա կա նու թյու նից 
հե ռա նա լը հնա րանք է` խա րա զա նե լու ժա
մա նա կի նյու թա մոլ և ա նար դար աշ խար հը. 
ստեղծ վում է բազ մա պի սի զգա ցում նե րի շի
կա ցած մթ նո լորտ. գե ղար վես տա կան պատ
կեր նե րը բո վան դա կում են եր բեմն մեղմ 
տրա մադ րու թյուն, հա ճախ` հո գու փո թո րիկ։ 
Վեր ջին դեպ քում խոս քը դառ նում է խո ցող, 
կր քոտ, և բա նաս տեղծն իր զգաց մունք նե րի 
հե ղեղն ար տա հայ տում է ա ռա վել ման մի
ջո ցով (այս ար տա հայտ չա մի ջո ցի կի րա ռու
թյամբ «Ա բու–Լա լա Մա հա րի» պոե մը ե զա կի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն է հայ գրա կա նու թյան 
մեջ)։ Պոե մում ա ռա վե լումն ու նի տար բեր 
ար տա հայ տու թյուն ներ` ա ռա վե լում մակ դի
րով, ա ռա վե լում հա մե մա տու թյամբ, ա ռա
վե լում փո խա բե րու թյամբ և այլն։ Աս վա ծը 
հաս տա տենք գե ղար վես տա կան վառ հան
դեր ձա վո րում ու նե ցող հետ ևյալ պատ կե րով.

 Մար դիկ ի ՞նչ են որ … դի մակ ված դևեր, 
ժա նիք ներ ու նեն, ան տես ճի րան ներ,

Սմ բակ ներ ու նեն և ո րո ճող են և նրանց 
լե զուն թու նա վոր սու սեր (70): 

Եվ նզո վում եմ իշ խա նու թյու նը` հա զա
րա ճի րան մո լի բո րե նին.

Իր ա մեն քայ լը` ա րյու նի հն ձան (69)… 
Ա հա մար դը միշտ–պատ կերն ա ստ ծու,

 սա կայն ի րա պես վիժ վածք շեյ թա նի (71):
 Կար ծում ե նք` ա ռա վել ման դրս ևո րում ներ 

կա րե լի է դի տար կել նաև եր դումն ու նզով
քը, ո րոն ցով ար տա սո վոր ու ժով ներ կա յաց
վում են քնա րա կան հե րո սի հի աս թա փու
թյունն ու ա տե լու թյու նը.

Այն քան ժա մա նակ, որ ծո վը պի տի փա րե 
Հե ջա զի ա փե րը զմ րուխ տյա, 

Ես ետ չեմ դառ նա կնոջ մոտ եր բեք, ես 
չեմ կա րոտ նա թով չան քին նը րա (59): 

Ես ետ չեմ դառ նա ժանտ քա ղաք նե րը, 
ո ւր բազ մաժ խոր կր քերն են ե ռում, 

Ոս տան ներն ա րյան, ո ւր մար դը դա ժան 
իր նման նե րին է միշտ պա տա ռում (64):

Ի սա հա կյանն ա նա սե լի ո րեն տա ռա պում 

1  Տե՛ս,  Պ.  Պողոսյան,  Խոսքի  մշակույթի  և 
ոճագիտության հիմունքներ, հ. II, Եր. 1991, էջ 119:
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է նրա նից, որ մար դը չի կա րո ղա նում ա զատ
վել ա րա տա վոր եր ևույթ նե րից. նրան թվում 
է` ա նար դա րու թյուն նե րը հա վերժ են, ու ա նի
րավ աշ խարհն ար դեն ան հնար է կոր ծա նել։ 
Սա է պատ ճա ռը, որ բա նաս տեղծն ան հուն 
դառ նու թյամբ իր նզով քը տա րա ծում է գրե
թե բո լոր եր ևույթ նե րի վրա` հոր, բա րե կա մի, 
ըն կե րոջ, կնոջ, օ րեն քի, պատ վի…

Ն զո վում եմ ձեզ, հե ռա վո՛ր մար դիկ, ձեր 
չարն ու բա րին, կրոն նե րը ձեր, 

Ո րոնք մի մի այն շղ թա են կռում և ստր կու
թյան կո փում զն դան ներ (77): 

Երբ հե րո սի հո գու փո թո րի կը մի փոքր 
մեղ մում է, նզովքն իր տե ղը զի ջում է ա տե
լու թյա նը.

Յոթն ան գամ ա հա՛ ա տում եմ, ա տում 
իշ խա նու թյու նը (68)…

 Մեր կար ծի քով, յո թը խորհր դան շում է 
չա րի պար տու թյու նը և բա րու հաղ թա նա կը։

Զ գաց մուն քի, հույ զի ա ռա տու թյու նը ան
խու սա փե լի է դարձ նում մտ քի ար տա հայտ
ման հա տուկ ե ղա նակ նե րից մե կի` թա
տե րաց ման1 հա ճա խա կի կի րա ռու թյու նը։ 
Պատ կե րը կա ռու ցե լով հարց ու պա տաս
խա նի ձևով` գրո ղը նպա տակ ու նի գա ղա
փա րը հույ զե րի լույ սի ներ քո ներ կա յաց նե լու, 
ա սե լի քը սրե լու։ Պոե մի հին գե րորդ սու րա հի 
ար տա հայտ չա կա նու թյան հիմ քը թա տե րա
ցումն է. դրա շնոր հիվ ըն թեր ցո ղի հա մար 
ստեղծ վում է նոր աշ խարհ, և նկա րագ րու
թյու նը դառ նում է թարմ ու հե տաքր քիր.

Ի՞նչ է ըն կե րը… Ծո ցիդ մեջ սև օձ, մա
հիճդ պղ ծող… 

Ի՞նչ է պա տի վը, հար գան քը մարդ կանց, 
լոկ ոս կուց–վա խից հարգ են մա տու ցում, 

Իսկ ե րբ սայ թա քես, մու ճա կիդ փո շին մեծ 
մարդ է դառ նում և քեզ հար վա ծում (66–67):

 Չոր րորդ սու րա հը նույն պես պոե մի շի
կա ցած հատ ված նե րից է. ա հար կու գի շեր
վա զո րեղ բնա պատ կե րին զու գակց վում են 
քնա րա կան հե րո սի դառն խո հե րը, ո րոնք 
հա ճախ մար մին են առ նում թա տե րաց ման 
շնոր հիվ։ 

Ի՞նչ է ըն կե րը և բա րե կա մը` նենգ ու դրու
ժան, չա րա կամ ու վատ։ 

1  Տե՛ս  Պ.  Պողոսյան,  Խոսքի  մշակույթի  և 
ոճագիտության հիմունքներ, հ. II, Եր., 1991, էջ 183:

Իմ հո գում մե ռավ սի րո մի եր կինք, մի 
վառ ա րե գակ, և՛ սեր, և՛ հա վատ (66):

Գ րո ղը չի հան դուր ժում մարդ կային հո
գու նեն գու թյու նը։ Ա հա խա րա զան վող եր
ևույթ նե րից մե կի` փառ քի բա նաս տեղ ծա կան 
պատ կե րը.

Եվ ի ՞նչ է փառ քը.– այ սօր քեզ մար դիկ եղ
ջյուր նե րից վեր կը բարձ րաց նեն,

 Վա ղը նույն մար դիկ սմ բակ նե րի տակ ճմ
լե լու հա մար քեզ վար կը նե տեն (67):

 Բա ռե րի ան սո վոր զու գոր դում նե րից 
ծնունդ ա ռած գե ղար վես տա կան պատ կեր
նե րից հե ղե ղի պես հոր դում են բազ մա պի սի 
հույ զեր ու զգա ցում ներ, ո րոնք հա ճախ ար
տա հայտ վում են ճար տա սա նա կան դի մում
նե րի ու հար ցե րի մի ջո ցով.

 Նող կա լի հա մայնք, հեղ ձու ցիչ օ ղակ, քո 
լավն ու վա տը–ա հեղ խա րա զան (67)… 

Ա պի կա՛ր մար դիկ, ստ րուկ ու վախ կոտ, 
ո ՞վ տվեց սու րը նմա նիդ ձե ռին, 

Ո՞վ տվեց նրան վրե ժի ի րա վունք իշ խել, 
խող խո ղել իր նման նե րին (69):

 Փա խի՛ր, քա րա վան, այդ պոռն կու թյան 
լպիրշ ու ա րբ շիռ ցոփ խն ջույք նե րից (72)… 

Առ հա սա րակ, Ի սա հա կյա նը հա ճախ է 
դի մում քա րա վա նին` այն դարձ նե լով տար
բեր ապ րում նե րի և ի մաս տային ա ռան ձին 
կա պե րի ար տա ցոլ ման մի ջոց.

Գ նա՛ քա րա վան, մեղմ հն չյուն ներդ հյու
սե լով ե րկ նի լույս–ղո ղան ջի հետ.

 Վիշտս տո՛ւր հո վին, քայ լի՛ր բնու թյան ծո
ցը մայ րա կան և մի՛ նայիր ետ (62):

 Տա՛ր ի նձ, քա րա վան, ի ժե րին հանձ նիր, 
թա ղիր հեգ սիրտս ա վազ նե րի տակ,

 Տա՛ր ի նձ, ա զա տիր իշ խա նու թյու նից, 
ա զա տիր նը րա հո վա նուց վայ րագ (69):

 Բազ միցս ո ւղ ղա կի նշա նա կու թյամբ գոր
ծած ված քա րա վան բա ռը (37 բա ռա գոր
ծա ծու թյուն) պոե մի վեր ջին սու րահ նե րում 
եր բեմն փո խա րին վում է ո ւղտ բա ռով. հա
վա նա բար, գրողն ու զում է շեշ տել իր ջերմ 
վե րա բեր մուն քը մի ակ հա րա զա տի ու ազ նիվ 
ըն կե րոջ` քա րա վա նի հան դեպ, ո րն ա կա նա
տես է ա նա պա տային ո ւղ ևո րու թյան բո լոր 
ման րա մաս նե րի և ար հա վիրք նե րի.

Ուղ տե րը ար ձակ պա րու սան նե րով հուժ
կու, մո լե գին, այն պես խո լա բար
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Ս լա նում է ին, ճախր է ին առ նում հրե ղեն 
թա փով, խենթ ու խե լա գար (78):

 Քա րա վան բա ռը (բա ցի ո ւղ ղա կի ի մաս
տից) հան դես է գա լիս նաև բա ռային ան սո
վոր զու գոր դում նե րում` ծնե լով փո խա բե րա
կան շքեղ պատ կեր ներ.

 Գո հար ա ստ ղե րի քա րա վան նե րը թա
փա ռում է ին ե րկ նի ճամ փե քով (54)… 

Ի րենց ա ղե ղի պա րա նոց նե րը` ո ւղ տե րը 
լա րած նե տե րի նման,

 Զիլ վա զում է ին, և ի րենց հետ քից թող նե
լով փո շու ան ծայր քա րա վան (72):

 Խոլ քա րա վա նը նրա խո հե րի`  բա զե նե րի 
պես ծեծկ ված մրր կով,

Ս լա նում է ին` խռիվ ու ցրիվ` մի լույս–
հանգր վան գտ նե լու հև քով (73):

 Քա րա վա նին ո ւղղ ված ջերմ դի մում նե
րին պոե մի տար բեր հատ ված նե րում հա
կադր վում են ա պի կար մարդ կանց ո ւղղ ված 
ճար տա սա նա կան դի մում նե րը, ո րոնք լի են 
ա տե լու թյամբ.

 Կույր ու գուլ մար դի՛կ, ա ռանց ե րա զի, 
ա ռանց լսե լու հե քի աթն այս վսեմ, 

Ի րար կո կոր դից պա տառ եք հա նում և 
դարձ նում աշ խարհն ա հա վոր ջեհ նեմ (61): 

Եղ կե լի՛ մար դիկ, փո շի կդառ նան ձեր 
վատ սր տե րը, ձեր գոր ծե րը չար, 

Եվ ժա մա նա կի ձեռ քը ան տար բեր կըսր
բե–կավ լե պիղծ հետ քե րը ձեր (61–62): 

Ա պի կա՛ր մար դիկ, ստ րուկ ու վախ կոտ 
(69)…

 Քա րա վա նի և մար դու պատ կեր նե րի 
հա կադ րու թյամբ ար տա հայտ վել է մարդ
կային լույս ե րազ նե րի և ձևա խեղ ված ի րա
կա նու թյան հա կադ րու թյու նը։ 

Գ րո ղի հա մար փր կու թյան օ ղակ է նաև 
ու ղի–ճամ փա–հե ռաս տա նը, ո րին նույն պես 
հա ճախ է դի մում` դրա կան ի մաստ ու նե ցող 
բա զում մակ դիր ներ վե րագ րե լով.

 Դու կա խարդ ու ղի, հա վի տյան ան հայտ, 
հա վի տյան դյու թող իմ նոր հայ րե նիք,

 Տա՛ր ի նձ իմ սիր տը` հա վի տյան լա ցող` 
այն տեղ, ո ւր բնավ չեն ե ղել մար դիկ (65): 

Իմ բա րի ճամ փա, տա՛ր ի նձ, կորց րո՛ւ, չք
վիմ, տան ջանքս մար դիկ չի մա նան (66):

 Քա րա վա նի դան դաղ ըն թաց քը ա ռար
կա յա կան ու տե սա նե լի դարձ նե լու նպա

տա կով շատ դեպ քե րում Ի սա հա կյա նը գե
ղար վես տա կան պատ կե րի հիմ նա մաս է 
դարձ նում բազ մա շաղ կա պու թյու նը` նույն 
շաղ կա պի գե ղա գի տա կան նպա տա կով ար
ված կրկ նու թյու նը։ Պոե մում ո ճա կան ա ռու
մով շեշտ ված է և–ը. ու–ով գրո ղը կա պում է 
մեծ մա սամբ հա մա դաս ան դամ ներ` չար ու 
բա րին (68), ար մավն ու նո ճին (60), նար ճիս 
ու ծո թոր (69) և այլն։ 

Եվ–ով կապ վում են շա րա հյու սա կան 
ա վե լի մեծ մի ա վոր ներ` նա խա դա սու թյուն
ներ, ա ռան ձին հատ ված ներ, ո րով խոս քին 
հա ղորդ վում է վե հու թյուն, հան դի սա վո րու
թյուն, ստեղծ վում է հու զա կան լար վա ծու
թյուն` գրա կան ըն տիր բա ռա պա շա րի հեն քի 
վրա։ Օ րի նակ` հին գե րորդ սու րա հի բազ մա
թիվ հատ ված–պատ կեր ներ սկս վում են և–
ով.

Եվ ի րա վուն քը, և օ րենք նե րը բո լոր զայ
րույ թով ա տում եմ, ա տում… 

Եվ ի րա վուն քի դա ժան ա նու նով բյուր կա
ռափ նե րից բուր գեր է կեր տում։ 

Եվ ա մեն ի նչ է իշ խա նու թյու նը (68)… 
Եվ նզո վում եմ իշ խա նու թյու նը… 
Եվ ար շա վա սույր մռն չում է ին (69)…
Քն նու թյու նից պարզ է դառ նում նաև, որ 

ու շաղ կա պը հա ճա խա կի կի րա ռու թյուն ու նի 
Ի սա հա կյա նի ժո ղովր դա կան բնույթ ու նե ցող 
գոր ծե րում, ի սկ և–ը` խո հա փի լի սո փա յա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ Կա րե լի է փաս
տել, որ այս հնա րան քի գոր ծա ծու թյու նը «Ա
բու–Լա լա Մա հա րի» պոե մում հաս նում է կա
տա րե լու թյան։ Ստեղծ վում է բարձր ոճ` և–ի` 
հատ կա պես տո ղասկզ բում գոր ծա ծու թյամբ։

 Գե ղար վես տա կան տպա վո րու թյունն ու
ժե ղաց նե լու նպա տա կով հա ճախ և–ին հա
ջոր դում են հար ցա կան նա խա դա սու թյուն
նե րը.

Եվ ի ՞նչ ե նք թո ղել, ի նչ կար մեր ե տև… 
Եվ ի ՞նչ է փառ քը… 
Եվ ի ՞նչ է գան ձը (67)… 
Եր բեմն և–ով կապ ված նա խա դա սու

թյուն նե րում փոխ վում են բայե րի ե ղա նա կը, 
դեմ քը, ժա մա նա կը. նման դեպ քե րում և–ը 
կամր ջում է մի նյու թը մյու սին.

Եվ թող հո շո տեն ի նձ վագր ու ա ռյուծ,– 
բո ցոտ հող մե րը շա չեն ի նձ վրա,–
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Եվ այս պես, մինչև օ րե րիս վեր ջը, քա րա
վանս ան դարձ, գնա՛ ու գնա՛ (72)… 

Եվ խռով հո գով Ա բու Մա հա րին խոր հում 
էր ցաս կոտ` ճա կա տը խո լոր (73):

 Բազ մա շաղ կա պու թյու նը բնո րոշ է նաև 
«Աստ վա ծաշն չին», այս պես` «Եւ այն մար
դիկ, որ նրան պահ պա նում է ին, ծի ծա ղում 
է ին նրա վրայ եւ խփում, ծած կում է ին նրա 
ե րե սը եւ տան ջում, հարց նում է ին նրան 
եւ ա սում. «Մար գա րէ ա ցի՛ր` ո ՞վ է, որ քեզ 
խփեց»։ Եւ հայ հոյե լով` ու րիշ շատ բա ներ էլ 
է ին ա սում նրա ե րե սին» (Ղու կաս 22, 114):

 Պոե մի ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի հա մա
կար գում ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու նեն 
վառ բնա պատ կեր նե րը, ո րոնք հե ղի նա կը 
հա մե մա տում կամ հա կադ րում է իր հո գե
վի ճա կին. բո լոր դեպ քե րում էլ բնու թյունն 
ու հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րը վար պե տո
րեն ներ դաշ նակ ված են, գե ղար վես տո րեն 
հա վա սա րա պես ու ժեղ։ Բայց պարզ է, որ 
բնան կա րը ծա ռա յում է քնա րա կան հե րո սի 
հույ զե րի ու ապ րում նե րի բա ցա հայտ մա նը, 
խոս քը հարս տաց նում նոր ի մաստ նե րով ու 
զգա ցում նե րով.

 Խոլ կայ ծակ նե րը հրե ղեն սրով ծվա տում 
է ին վաշ տերն ամ պե րի 

Եվ ար շա վա սույր` փշր վում է ին ճեր մակ 
բա շե րին հե ռու լեռ նե րի։ 

Եվ մր րիկ նե րը մռն չում է ին, ար մավն ու 
նո ճին շա չում, շա ռա չում.

Եվ քա րա վա նը կա մուրջ քան դե լով և քա
ռատ րոփ վա զում էր, թռ չում։

 …Ա սես, փախ չում էր չար իշ խա նու թյան 
քի նոտ բռունց քից, որ չհաս նի ի րեն (69): 

Ի սա հա կյա նի վար պե տու թյան ար տա
հայ տու թյունն է նաև այն, որ բնա պատ
կե րում գոր ծած վող բա ռե րը (հատ կա պես 
մակ դիր նե րը) բնու թյան մեջ են դնում բա
նաս տեղ ծի խո հե րը` պատ կե րին հա ղոր դե
լով հու զա կան հա գեց վա ծու թյուն։ Գրո ղը 
բնան կա րում թե՛ նա խա դաս, թե՛ ե տա դաս 
(ի դեպ, շր ջա դա սու թյու նը նույն պես պոե
մին հա տուկ ար տա հայտ չա մի ջոց է) գոր
ծա ծում է ո րո շիչ, հատ կա ցու ցիչ, են թա կա` 
նա յած ին քը շեշտն ին չի վրա է ու զում դնել։ 
Բա ռե րը ետ ու ա ռաջ դր վե լով` խտաց նում են 
բնա պատ կե րի գույ նե րը` ի րենց հետ բե րե լով 

տա րա տե սակ մտո րում ներ, հա ճախ դառ նա
լով նաև խորհր դա նիշ ներ.

 Գո հար ատ ղե րի քա րա վան նե րը թա
փա ռում է ին ե րկ նի ճամ փե քով, 

Եվ ղո ղան ջում էր ո ղջ եր կինքն ան հուն` 
ա ստ ղե րի շքեղ, ան շեջ դաշ նա կով (54): 

Եվ քա րա վա նը հյուս վում էր ա ռաջ, և նը
րա վերև շո ղում է ին վառ

 Ման կան ժպի տով ա ստ ղե րը ա զատ, 
այն հա վեր ժա փայլ աչ քե րը գո հար։ 

Եվ կան չում է ին նրան կա թո գին լույս 
թար թում նե րը ոս կի ա ստ ղե րի, 

Եվ հո գին լց նում վսեմ ղո ղան ջով ե րկն
քի հա զար բյու րեղ զան գե րի (63): 

Ար ևե լյան չք նաղ բնա պատ կեր նե րը գե
ղար վես տա կան հնա րանք են, ո րոնք նպա
տակ ու նեն նաև մեր կաց նե լու դա րաշր ջա նի 
ա րա տա վոր եր ևույթ նե րը և չա րա գործ մար
դուն։

 Խոս քի կա ռուց ման յու րա տիպ ձև է այն, 
որ պոե մը զար գա նում է մարդ–խոհ–բ նու
թյուն պատ կեր նե րի փոխ հա ջորդ մամբ և 
աս տի ճա նա կան խտաց մամբ։

 Բա նաս տեղ ծը հա ճախ պատ կե րը զար
գաց նում է բնան կա րի և մար դու հո գե վի ճա
կի զու գա հե ռա կա նու թյան ճա նա պար հով, 
օ րի նակ`  

Եվ հող մերն ա հեղ` նժույգ նե րի պես` 
 սան ձար ձակ, վայ րի ար շա վում է ին, 

Հոր ձանք ներ տա լով, հողն ու փո շին այր
ված դաշ տե րից խառ նում ամ պե րին։

 Շա չե ցե՛ք գլ խիս, ա մե հի՛ հող մեր… Ես ետ 
չեմ դառ նա ժանտ քա ղաք նե րը, 

ուր բազ մաժ խոր կր քերն են ե ռում, 
Ոս տան ներն ա րյան, ո ւր մար դը դա ժան 

իր նման նե րին է միշտ պա տա ռում (64): 
Ար ևե լյան գու նա վո րու մը վառ ու տպա վո

րիչ են դարձ նում նաև բնա պատ կեր նե րում 
գոր ծած վող օ տար բա ռե րը.

 Վու հա դի նե րից զով սյուքն էր բե րում վառ 
քա սիդ նե րը այ րող կա րո տի… 

Եվ ոչ մի սա մում հրա շունչ թևով չէր կա
րող հաս նել նրանց ար շա վին,

Ն րանց թռիչ քին չէր կա րող հաս նել սլաց
քը նե տի վայ րի բեդ վի նի (77): 

Ամ փո փե լով փաս տենք, որ գե ղար վես
տա կան պատ կե րի լեզ վաո ճա կան քն նու
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թյու նը օգ նում է «Ա բու–Լա լա Մա հա րի» 
պոե մի ճիշտ և խո րու թյամբ ըն կալ մա նը, 
մա նա վանդ որ վեր ջի նում որ պես խոս քի կա
ռուց ման ձև ը նտր ված է ա սե լի քի զար գա
ցու մը պատ կեր նե րի մի ջո ցով։ Բա նաս տեղ
ծա կան մի քա նի պատ կեր ներ ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նեն Ի սա հա կյա նի ամ բողջ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, օ րի նակ` աշ խար
հա թող մար դու, սր տի… Կան պատ կեր ներ, 
ո րոնք պոե մի գա ղա փա րա կան, կա ռուց ված
քային, ո ճա կան մտահ ղա ցում նե րի ծնունդ 
են (ա նա պատ, քա րա վան, ա րև…)։

 Մար դը` որ պես ար վես տի նպա տակ և 
գերխն դիր, պոե մի բա նաս տեղ ծա կան պատ
կեր նե րում դր վել է կոնկ րետ ի րադ րու թյան 
մեջ, կապ վել այս կամ այն հա մա տեքս տին` 
ստա նա լով գե ղար վես տա կան ը նդ գր կում, 
որ քան հնա րա վոր է, խո րու թյամբ և լայ նու
թյամբ։

 Փի լի սո փա յա կան բո վան դա կու թյու նը, 
շի կա ցած զգաց մունք նե րը, ար ևե լյան բնան
կար նե րը կեն դա նու թյուն և շունչ են ստա ցել 
նյու թին ներ դաշ նակ ո ճա կան մի ջոց նե րի, 
ճոխ բա ռամ թեր քի շնոր հիվ։

Չ նա յած պոե մի յու րա քան չյուր տո ղից 
հոր դա ցող զգաց մունք նե րին` Ի սա հա կյա նի 
կեր տած պատ կեր նե րում բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քը հասց ված է գե ղար վես տա կան ճշ տու
թյան ու բնա կա նու թյան, ո րով էլ պայ մա նա
վոր վել է վեր ջի նիս ներ գոր ծու թյան ու ժը։

 Չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ո ճա
կա նո րեն վեր լու ծե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի 

առ նել վեր ջի նիս կա ռուց ված քի և գե ղար վես
տա կան պատ կեր նե րի հա մա կար գի հա րա
բե րակ ցու թյու նը։

 Բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րի լեզ վաո
ճա կան քն նու թյու նը նպաս տում է պոե մի հա
մա կող մա նի ըն կալ մա նը. հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում ու սում նա սի րե լու գրո ղի ան հա
տա կան ո ճի յու րա հատ կու թյուն նե րը, տվյալ 
բո վան դա կու թյունն ար տա հայ տող լեզ վաո
ճա կան մի ջոց նե րի հա մա կար գը՝ ու շադ րու
թյան կենտ րո նում պա հե լով այն, թե ի նչ յու
րա հա տուկ ձևե րով է բա ցա հայտ վում պոե մի 
բա նաս տեղ ծա կան բո վան դա կու թյու նը։

Գե ղար վես տա կան պատ կե րի կա ռուց
ման լեզ վաո ճա կան մի ջոց նե րի քն նու թյամբ 
մեկ ան գամ ևս հաս տատ վում է այն, որ 
ո ճա բա նա կան վեր լու ծու թյու նը հա մա տեքս
տային ի րո ղու թյուն է, ո րն ա պա հո վում է լեզ
վաո ճա կան մի ջոց նե րի օբյեկ տիվ գնա հա
տու մը։

Այս ե ղա նա կով կա տար ված ո ճա կան ու
սում նա սի րու թյու նը ա րթ նաց նում է ու սա նող
նե րի եր ևա կա յու թյու նը, զար գաց նում միտ քը։ 

Իսկ զու գադ րա կան քն նու թյու նը օգ նում 
է տես նե լու նույն եր ևույ թի լեզ վա կան տար
բեր ար տա հայ տու թյուն նե րը կամ տար բեր 
եր ևույթ նե րի մի աս նա կան նկա րագր ման 
հնա րա վո րու թյու նը և դրա նով ի սկ մե ծա պես 
նպաս տում սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի ամ
րապնդ մա նը, հա մա կարգ մա նը և ար դյու նա
վետ ու սուց մա նը։
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСТРОЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЭМЫ  

«АБУ–ЛАЛА МААРИ» АВЕТИКА ИСААКЯНА
Н. НЕРСИСЯН

В статье впервые были всесторонне рассмотрены языковые стилистические особенности 
построения художественного образа в поэме «Абу–Лала Маариե Аветика Исаакяна. Заметно, 
что в последнем в качестве формы построения речи выбрана разработка сказа посредством 
образов, часть которых имеет ключевое значение во всем творчестве писателья, и 
есть художественные образы (пустыня, караван, солнце…), которые есть порождение 
идеологических, структурных и стилистических замыслов поэмы.

THE INTERPRETATION OF THE LINGUISTIC–STYLISTIC MEANS OF  
THEARTISTICAL IMAGE CREATION IN AVETIK ISAHAKYAN’S POEM,  

“ABU–LALA MAHARI” TEACHING PROCESS
N. NERSISYAN

The article for the first time comprehensively reviews the linguistic–stylistic peculiarities of 
theartistical image creation in AvetikIsahakyan’s poem, “Abu–LalaMahari”. It is noticeable that in 
the latter as a form of speech structure the tale development through images is selected, a part 
of which has a key significance in the writer’s whole work, and there are several artistical images 
(desert, caravan, sun…), which are products of the ideological, structural and stylistic ideas of 
the poem.



206

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

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ 

ԳՈՐ ԾԱ ՌԱ ԿԱՆ Ո ՃԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ 
 Մարդ կային գոր ծու նե ու թյան տար բեր 

ո լորտ նե րում լեզ վի գոր ծա ռույթ նե րը տար
բեր են, քա նի որ տար բեր են դրան ցում և 
հա ղոր դակց ման հիմ նախն դիր նե րը: Լեզ
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն
ված է ա ռանձ նաց նել գոր ծա ռա կան հետ
ևյալ ո ճե րը՝ գի տա կան, գե ղար վես տա կան, 
հրա պա րա կա խո սա կան, պաշ տո նա կան, 
ա ռօ րյա–խո սակ ցա կան: Դրան ցից յու րա
քան չյուրն ա ռանձ նա նում է իր բա ռա պա
շա րով, քե րա կա նա կան հա մա կար գով, 
կա րող է ու նե նալ են թաո ճեր: Գոր ծա ռա
կան ո ճե րի դա սա կարգ ման նա խա հայ րե
րը Պրա հայի լեզ վա բա նա կան դպ րո ցի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն են: Նրանց ար ժա նի 
հետ ևորդ ներն ու ժա ռան գորդ ներն են ե ղել 
ռուս լեզ վա բան ներ Ռ. Պի ատ րովս կին, Ա. 
Ե ֆի մո վը, Դ. Ռո զեն տա լը, Վ. Վի նոգ րա
դո վը: Հայ լեզ վա բան նե րից այս հար ցի ու
սում նա սի րու թյամբ զբաղ վել են Գ. Ջա հու
կյա նը, Պ. Պո ղո սյա նը, Լ. Ե զե կյա նը, Յու. 
Ա վե տի սյա նը և այլք: Գոր ծա ռա կան ո ճե րի 
դա սա կարգ ման տար բեր մո տե ցում ներ են 
ե ղել: Գ. Ջա հու կյա նը գոր ծա ռա կան ո ճե րը 
հա մա րել է գրա կան լեզ վի տա րա տե սակ
ներ, Պ. Պո ղո սյա նը՝ խոս քի տի պեր, Ս. 
Մել քո նյա նը՝ հա մա ժո ղովր դա կան լեզ վի 
կի րա ռա կան տար բե րակ ներ: Լ. Ե զե կյա
նը գոր ծա ռա կան ո ճե րի դա սա կարգ ման 
ժա մա նակ ա ռանձ նաց նում է հետ ևյալ չա
փա նիշ նե րը՝ ի մաս տա բա նա կան, բա ռա
պա շա րային, քե րա կա նա կան, հու զա կան–
ար տա հայտ չա կան1: 

Գոր ծա ռա կան ո ճե րից յու րա քան չյուրն 
ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ո րոնք ձևա վոր վում են հա մա պա տաս խան 
լեզ վա կան ի րո ղու թյուն նե րի և տվյալ ո ճին 
հա տուկ խոս քային հա մա կար գայ նու թյան 
հի ման վրա: Սա կայն պետք է նշել, որ այդ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են 
հատ կան շա կան լի նել մի ա ժա մա նակ մի 

1  Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Ոճաբանություն, Եր., 2003, էջ 28: 

քա նի գոր ծա ռա կան ո ճե րի հա մար: Այս
պես՝ պատ կե րա վո րու թյա նը հա տուկ է և՛ 
գե ղար վես տա կան, և՛ հրա պա րա կա խո սա
կան ո ճե րին, ճշգր տու թյա նը՝ և՛ գի տա կան, 
և՛ պաշ տո նա կան ո ճե րին և այլն: Եվ չպետք 
է մո ռա նալ, որ կան հատ կա նիշ ներ, ո րոնք 
հա մընդ հա նուր են բո լոր ո ճե րի հա մար: 
Այս պես՝ ցան կա ցած խոսք (ան կախ նրա
նից, թե որ ո ճի դրս ևո րումն է) պետք է լի նի 
ճիշտ, հաս կա նա լի, ճշգ րիտ, տրա մա բա
նա կան: 

Սա կայն պետք է նշել, որ այդ հատ
կա նիշ նե րը տար բեր ո ճե րում է ա կա նո րեն 
տար բեր ե ն՝ պայ մա նա վոր ված տվյալ ո ճին 
հա տուկ լեզ վա կան տար բեր ի րո ղու թյուն
նե րով և այդ ո ճե րի տար բեր գոր ծա ռույթ
նե րով:

 Սույն հոդ վա ծում ան դրա դար ձել ե նք 
գոր ծա ռա կան ո ճե րի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցին՝ մաս նա վո րա պես գե ղար վես տա
կան և ժո ղովր դա խո սակ ցա կան ո ճե րի 
օ րի նա կով:

 Գե ղար վես տա կան ոճ: Գե ղար վես տա
կան գրա կա նու թյունն այն քու րան է, որ
տեղ թրծ վում, մշակ վում են հա մա ժո ղովր
դա կան լեզ վա կան մի ջոց նե րը: Դրա նով էլ 
ո րոշ վում է գե ղար վես տա կան ո ճի դե րը 
մյուս ո ճե րի շար քում: 

Այս ո ճն ու նի եր կու գոր ծա ռույթ՝ հա ղոր
դակ ցա կան և գե ղա գի տա կան, և իր ար տա
հայտ չա կա նու թյամբ ու պատ կե րա վո րու
թյամբ նկա տե լի ո րեն ա ռանձ նա նում է մյուս 
ո ճե րից: Գե ղար վես տա կան խոս քի ա մե
նա կար ևոր հատ կա նի շը գե ղար վես տա
պատ կե րային խոս քային կոնկ րե տա ցումն 
է: Ցան կա ցած բառ մի հաս կա ցու թյուն է 
ար տա հայ տում: Որ պես այդ պի սին՝ բա ռը 
հան դես է գա լիս գի տա կան և պաշ տո նա
կան ո ճե րում: Խո սակ ցա կան ո ճում բառն 
ար տա հայ տում է ոչ մի այն հաս կա ցու թյուն, 
այլև պատ կե րա ցում, այ սինքն՝ այս տեղ ար
դեն կոնկ րե տա ցում է տե ղի ու նե նում: Այդ 
կոնկ րե տա ցու մը տե ղի է ու նե նում ոչ այն
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քան լեզ վա կան մի ջոց նե րի հա տուկ և նպա
տա կաուղղ ված գոր ծա ծու թյամբ, որ քան 
տա րե րայ նո րեն՝ կախ ված հա ղոր դակց ման 
պայ ման նե րից, ի րա վի ճա կից և այլն: Ի սկ 
ա հա գե ղար վես տա կան տեքս տում բա
ռերն ար տա հայ տում են ոչ թե սո վո րա կան 
հաս կա ցու թյուն ներ, այլ գե ղար վես տա կան 
պատ կեր ներ: Այս տեղ կոնկ րե տա ցումն այլ 
բնույթ և նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն ու նի: 
Տար բեր են և նրա գոր ծա ծած ար տա հայտ
չա մի ջոց նե րը: Գրողն իր ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծըն թա ցում օ գտ վում է տվյալ լեզ
վի ը նդ հա նուր բա ռա պա շա րից, սա կայն 
գե ղար վես տա կան խոս քում այդ բա ռե րը 
ոչ թե սո վո րա կան հաս կա ցու թյուն ներ և 
պատ կե րա ցում ներ են ար տա հայ տում, այլ 
գե ղար վես տա կան պատ կեր ներ են ստեղ
ծում: Սա կայն սխալ կլի նի կար ծել, թե ցան
կա ցած բառ պատ կե րա վո րու թյուն է ձեռք 
բե րում, և որ գե ղար վես տա կան խոս քը 
զուտ պատ կե րային հա մա կարգ է: Հե ղի
նա կը, ստեղ ծա գոր ծո ղը ըն թեր ցո ղի վրա 
ներ գոր ծում է ոչ մի այն հու զաար տա հայտ
չա կան մի ա վոր նե րով, այլև տրա մա բա նա
կան հաս կա ցու թյուն նե րի, ո րո շա կի տե
ղե կու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այս ի մաս տով 
գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան լե զուն 
նույ նա նում է գի տա կան և ա ռօ րյա խո սակ
ցա կան ո ճե րի հետ, որ տեղ բա ռե րը գոր
ծած վում են ի րենց ո ւղ ղա կի ա ռար կա յա
կան ի մաստ նե րով: Գե ղար վես տա կան ո ճը 
տար բեր վում է մյուս ո ճե րից ոչ մի այն իր 
կա տա րած դե րով, այլև լեզ վա կան մի ջոց
նե րի գոր ծա ծու թյամբ: Գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան գի տակ
ցու թյան ձևե րից մեկն է, ի րա կա նու թյան 
հայե լին, ո ւս տի և ակ տի վո րեն ար ձա գան
քում է հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր եր
ևույթ նե րին և դրանք բազ մա կող մա նի ո րեն 
ար տա ցո լում իր է ջե րում: Այդ է պատ ճա ռը, 
որ գե ղար վես տա կան ո ճում կի րառ վում են 
ա մե նա տար բեր լեզ վա կան մի ջոց ներ: 

Գե ղար վես տա կան ո ճը չու նի գի տա
կան ո ճին հա տուկ օբյեկ տի վու թյու նը, 
հա կիր ճու թյունն ու կա նո նա վո րու թյու նը, 
ձևա կեր պում նե րի ճշգր տու թյու նը: Չու նի 
վար չա – գոր ծա րա րա կան ո ճին հա տուկ 

նույ նա տիպ, կա ղա պա րային ար տա հայ
տու թյուն նե րը: Գե ղար վես տա կան ո ճի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է ան հա տա
կա նու թյու նը, ո րն էլ իր հեր թին կախ ված է 
գրո ղի աշ խար հա յաց քից, ստեղ ծա գոր ծու
թյան թե մա տի կայից, ժան րից, ստեղ ծա
գոր ծա կան մե թո դի ի նք նա տի պու թյու նից: 
Գե ղար վես տա կան ո ճի մեկ այլ ա ռանձ նա
հատ կու թյունն էլ այն է, որ այս տեղ առ կա է 
հե ղի ան կի «ես»–ը, նրա ներ քին աշ խար հը: 

Գե ղար վետ տա կան ո ճի ա մե նաէ ա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը պատ
կե րա վո րու թյունն է, ո րն ար տա հայտ վում 
է պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի (փո խա
բե րու թյուն, հա մե մա տու թյուն, մակ դիր և 
այլն) և բա ռը փո խա բե րա կան նշա նա կու
թյամբ գոր ծա ծե լու մի ջո ցով: 

Գե ղար վես տա կան ո ճի և մյուս ո ճե րի 
կա պը ո րոշ չա փով մի ա կող մա նի է, քա
նի որ լեզ վա կան տար բեր ո ճե րի ներ թա
փան ցու մը գե ղար վես տա կան ոճ լայն տա
րա ծում ու նի, ի սկ գե ղար վես տա կան ո ճի 
տար րե րը հազ վա դեպ են թա փան ցում այլ 
ո ճեր: 

Խո սակ ցա կան ոճ: Խո սակ ցա կան լե
զուն տվյալ ժո ղովր դի բա նա վոր հա ղոր
դակց ման հիմ նա կան մի ջոցն է, կա րե լի է 
ա սել լեզ վի մի տար բե րակ, ո րը կի րա ռու
թյան լայն ո լորտ ու նի: Դրս ևոր ման հիմ
նա կան ե ղա նա կը բա նա վոր խոսքն է, ո րն 
ու նի հան պատ րաս տից բնույթ: Որ պես բնո
րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն պետք է նշել 
ան կա յու նու թյու նը, այ սինքն՝ այն ա ռա վել 
հա ճախ է են թա կա փո փո խու թյուն նե րի: 
Հն չյու նա կան հա մա կար գը ո րո շա կի յու
րա հատ կու թյուն ներ ու նի: Խո սակ ցա կան 
լե զուն հա ղոր դակց ման ա րագ տար բե րակ 
է, ո ւս տի այս տեղ հա ճախ են հն չյուն նե րի 
սղ ման դեպ քե րը, բա ռե րի կր ճատ տար բե
րակ նե րի կի րա ռու թյու նը: 

Խո սակ ցա կան ո ճի բա ռա պա շա րը շատ 
հա րուստ և բազ մա զան է: Հա ճախ են գոր
ծած վում օ տա րա բա նու թյուն ներ, բար բա
ռային բա ռեր, հա սա րա կա բա նու թյուն ներ, 
ժար գո նային և դիպ վա ծային բա ռեր, նո
րա բա նու թյուն ներ, դարձ վածք ներ, բա ցա
կա յում են գր քային բա ռերն ու տեր մին նե
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րը: Խոս քի մա սե րից նա խա պատ վու թյու նը 
տր վում է բայե րին, դե րա նուն նե րին, ա ծա
կա նը և թվա կա նը հա ճախ փո խան վա
նա բար են կի րառ վում: Գե րակշ ռում են 
կազ մու թյամբ պարզ բա ռե րը, բար դու
թյուն նե րից՝ հա րա դիր բայե րը, կրկ նա վոր 
բար դու թյուն նե րը, զու գադ րա կան բայե րը: 

Խո սակ ցա կան ո ճն ա ռանձ նա նում է 
իր յու րա հա տուկ շա րա հյու սա կան հա մա
կար գով: Այս տեղ գե րակշ ռում են թե րի և 
մի ա կազմ նա խա դա սու թյուն նե րը, բառ–
նա խա դա սու թյուն նե րը: Շա րա դա սու թյու
նը կա յուն չէ, շատ են են թա կայի և ստո
րո գյա լի ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քե րը: 
Խո սակ ցա կան լեզ վի կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ հու զաար
տա հայտ չա կան ե րան գա վո րումն է, ո րն 
ար տա հայտ վում է պատ կե րա վոր ման մի
ջոց նե րով (փո խա բե րու թյուն, հա մե մա տու
թյուն, մակ դիր, չա փա զան ցու թյուն և այլն):

 Գոր ծա ռա կան ո ճե րի ու սու ցու մը բու
հում ու նի և՛ տե սա կան, և՛ գործ նա կան նշա
նա կու թյուն: Մարդ կային գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր բնա գա վառ նե րում խիստ կար ևոր է 
խոս քի մշա կույ թը: Ի սկ այն ձևա վոր վում է 
ո ճա բա նու թյան ու սում նա սի րու թյան գոր
ծըն թա ցում: Այդ ըն թաց քում ու սա նո ղը 
ծա նո թա նում է լեզ վի ո ճա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րին, ո ճա բա նա կան նոր մին, 
լեզ վա կան ի րո ղու թյուն նե րի ո ճա կան ճիշտ 
կի րա ռու թյուն նե րին՝ պայ մա նա վոր ված 
հա մա տեքս տով: 

Գոր ծա ռա կան ո ճե րի դե րը կար ևոր վում 
է նաև նրա նով, որ դրանք ներ կա յաց նում 
են մարդ կային հա ղոր դակց ման սո ցի ա լա
պես կար ևոր ո լորտ ներ: Խոս քային հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր ման և հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թաց նե րում ճիշտ կաղմ նո րոշ վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ են ո րո շա կի գի տե
լիք ներ ո ճե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: 

Բու հում կի րառ վում են ու սուց ման կազ
մա կերպ ման հետ ևյալ ձևե րը՝ դա սա խո սու
թյուն, գործ նա կան, պրակ տի կա, ու սա նո ղի 
ի նք նու րույն աշ խա տանք (ռե ֆե րատ, զե
կու ցում, կուր սային և ա վար տա կան աշ խա
տանք ներ և այլն): 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյու
նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է մե թո դի 
ճիշտ ը նտ րու թյամբ: Մե թո դա բա նա կան 
գրա կա նու թյան մեջ (Մ. Սկատ կին, Ի. Լեր
ներ) ա ռանձ նաց վում է մե թոդ նե րի ե րեք 
տե սակ՝ պա սիվ (դա սա խոս – ու սա նող), ակ
տիվ (դա սա խոս – ու սա նող, ու սա նող – դա
սա խոս), ին տե րակ տիվ (փոխ ներ գոր ծուն, 
դա սա խոս – ու սա նող, ու սա նող – ու սա
նող): Այ սօր բու հում ու սուց ման ա վան դա
կան մե թոդ նե րին զու գըն թաց կի րառ վում 
է նո րա րա րա կան ու սու ցու մը: Ե թե ու սուց
ման ա վան դա կան մե թոդ նե րի դեպ քում 
(դա սա խո սա կենտ րոն) ու սա նո ղը պար զա
պես լսո ղի և յու րաց նո ղի դե րում է, ա պա 
նո րա րա րա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման 
ժա մա նակ ակ տի վա նում է ու սա նո ղի դե րը: 
Նա դա դա րում է գի տե լի քը նույ նու թյամբ 
վե րար տադ րող լի նե լուց և ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցին, 
խթան վում է նրա ի նք նու րույն, ի մա ցա կան 
ակ տի վու թյու նը, ձևա վոր վում է գի տա կան 
աշ խար հա յաց քը: 

Այ սօր ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը տե
սա կան գի տե լի քի պարզ վե րար տադ րու
թյուն չէ: Այդ գի տե լի քը ու սա նո ղի ի նք նու
րույ նու թյան զար գաց ման բա նա լին է: 

Այս մե թոդ նե րը (պա սիվ և ակ տիվ) ոչ 
մի այն չեն հա կադր վում, այլև լրաց նում 
են մի մյանց, և դրանց ճիշտ զու գակ ցու մը 
բարձ րաց նում է ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Վեր ջին տա րի նե րին ա ռա վել կար ևոր
վում են ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը: Դրանք 
բազ մա թիվ ե ն՝ ի րա վի ճա կային վեր լու ծու
թյուն, զրույց, դա սա խո սու թյան մե թոդ, 
բա նա վեճ, գործ նա կան և դե րային խա ղեր, 
աշ խա տանք փոքր խմ բե րով և այլն:

Նշ ված մե թոդ նե րից ոչ բո լորն են կի
րա ռե լի գոր ծա ռա կան ո ճե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում: Դա սա խո սու թյան մե թո դը 
թերևս ա մե նան պա տա կա հար մարն է: Դա
սա խո սու թյուն նե րի ժա մա նակ ու սա նող նե
րին ներ կա յաց վում են ո ճա բա նու թյան հիմ
նա կան սկզ բունք նե րը, հա սա րա կա կան 
տար բեր ո լորտ նե րում լեզ վա կան մի ջոց նե
րի գոր ծա ռույթ նե րը կար գա վո րող օ րենք
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նե րը, ու սում նա սիր վող նյու թի ո ճա բա նա
կան քն նու թյան հիմ նա կան մե թոդ նե րը: 
Գոր ծա ռա կան ո ճե րի ա ռա վել ման րա մասն 
ու սու ցու մը ի րա կա նաց վում է գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ: 

Ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել զրույ ցի մե
թո դը, ո րի դեպ քում գոր ծըն թա ցում ներգ
րավ վում է ու սա նող նե րի մեծ մա սը: Դա 
նպաս տում է ոչ մի այն ու սա նող նե րի բա
նա վոր խոս քի զար գաց մա նը, այլև հա ղոր
դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: 
Դա սըն թա ցի ժա մա նակ կի րառ վում է նաև 
բա նա վե ճի մե թո դը: Բա նա վեճն ի նք նին 
հե տաքր քիր գոր ծըն թաց է, ո ւս տի ու սա
նող նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու լրա ցու
ցիչ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, և այս դեպ
քում էլ մաս նակ ցում է ու սա նող նե րի ճն շող 
մե ծա մաս նու թյու նը: Այս տեղ կար ևոր է նաև 
թե մայի ճիշտ ը նտ րու թյու նը. այն պետք է 
լի նի հե տաքր քիր, ար դի ա կան, ան մի ջա
կան կապ ու նե նա տե սա կան նյու թի հետ: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում շատ 
կար ևոր է ու սա նող նե րի ի նք նու րույն հե
տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու 
հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 

Այդ նպա տա կով մաս նա գի տա կան ֆա
կուլ տետ նե րում (բա նա սի րու թյան) տե սա
կան նյու թին զու գըն թաց հանձ նա րար վում 
են ռե ֆե րատ ներ՝ ո ճա բա նա կան ա մե նա
տար բեր թե մա նե րով՝ ա ռան ձին գրող նե րի 
լեզ վի և ո ճի, զանգ վա ծային լրատ վա մի
ջոց նե րի լեզ վի ու սում նա սի րու թյուն, սո ցի
ա լա կան ո րո շա կի խա վե րի բա ռա պա շա րի 
քն նու թյուն: Ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ
տետ նե րում գործ նա կան պա րապ մունք
նե րի ժա մա նակ ու սա նող նե րին հանձ նա
րար վում են թե մա ներ, ո րոնց վե րա բե րյալ 
նրանք պետք է պատ րաս տեն բա նա վոր 
հա ղոր դում կամ տե ղե կատ վա կան ե լույթ: 

Գոր ծա ռա կան ո ճե րի գործ նա կան ու
սուց ման ա ռու մով մեծ հե տաքրք րու թյուն 
են ներ կա յաց նում նշա նա վոր գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Գե ղար վես տա
կան եր կի բա ռա պա շա րի քն նու թյու նը կա
րող է ի րա կա նաց վել տար բեր ա ռա ջադ
րանք նե րի մի ջո ցով: Դա կա րող է լի նել 

որ ևէ կոնկ րետ ստեղ ծա գոր ծու թյան բա ռա
պա շա րի քն նու թյուն, բա ռա պա շա րի որ ևէ 
շեր տի զու գադ րա կան քն նու թյուն եր կու 
տար բեր հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի լեզ վում: 

Բա ռա պա շա րի հարս տա ցումն ա պա
հո վող նո րա բա նու թյուն նե րի (բա ռային, 
ի մաս տային) վե րա բե րյալ ա ռա ջադ րանք
նե րը ևս կար ևոր վում են. սկզբ նաղ բյու
րը կա րող են լի նել և՛ գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյու նը, և՛ մա մու լը: Գործ նա
կան պա րապ մունք նե րի հա մար կազմ վում 
են ձեռ նարկ ներ՝ ը ստ ֆա կուլ տետ նե րի: 
Դրան ցում զե տեղ վում են տեքս տային աշ
խա տանք ներ: 

Ու սա նող նե րին հանձ նա րար վում է մաս
նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող 
տեքս տե րում նշել խոս քի ար ժա նիք ներն 
ա պա հո վող լեզ վա կան մի ջոց նե րը, գտ
նել թե րու թյուն ներն ու սխալ նե րը, ըն դար
ձա կել կամ հա մա ռո տել խոս քը, փո փո խել 
տեքս տը՝ կի րա ռե լով բա ռային և քե րա կա
նա կան հո մա նիշ ներ և այլն:

 Բու հում ի րա կա նաց վող ու սուց ման գոր
ծըն թա ցը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
կերպ. 

1. Տե սա կան մաս, ո րն ար տա ցոլ վում է 
ու սում նա կան ծրագ րում, դա սագր քե րում:

2. Մե թո դա կան մաս:
3. Ու սուց ման ար դյունք նե րի ստու գում և 

գնա հա տում:
4. Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան տե

սակ նե րը՝ մե թո դա կան ը նդ հա նուր հանձ
նա րա րա կան նե րով:

5. Հար ցեր, գործ նա կան ա ռա ջադ
րանք ներ, ռե ֆե րատ ներ, կուր սային աշ
խա տանք ներ: 

Այս պի սով՝ ու սոց ման գոր ծըն թա ցը բու
հում սկս վում է տե սա կան գի տե լիք նե րի 
հա ղորդ մամբ, ո րին հա ջոր դում է նյու թի 
յու րաց ման ար դյունք նե րը ամ րապն դող 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի շար քը՝ 
հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե րով: 
Գոր ծըն թացն ա վարտ վում է ու սուց ման ար
դյունք նե րի ստուգ մամբ, ի նչն ի րա կա նաց
վում է ստու գար քի կամ քն նու թյան ձևով: 

manukyananahit@ysu.am
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ВУЗЕ ИМЕЕТ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А. МАНУКЯН

В статье представлены главные особенности функциональных стилей и основные методы 
их изучения, а так же структура учебного процесса.

STUDY OF FUNCTIONAL STYLES IN HIGH SCHOOL HAS A THEORETICAL AND 
PRACTICAL IMPORTANCE 

A. MANUKYAN 

The article presents the main features of the Functional styles as well as about the educational 
structure. 
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ԼԻ ԶԱ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ  
ՆՈՒ ՆԵ Ա ԴԱ ՄՅԱՆ

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ–ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ 
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

 Հա վա տա րիմ մնա լով հա մա մարդ կային 
ման կա վար ժու թյան հիմ նադ րույթ նե րին, ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում կի րա ռե լով ման կա
վար ժա կան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա
նե րը՝ չենք կա րող չն շել հա մաշ խար հային 
տեխ նի կա կան ա ռա ջան ցիկ այն նվա ճում նե
րը, ո րոնք է ա պես ի րենց ազ դե ցու թյունն են 
թող նում ամ բողջ աշ խար հի հա սա րա կա կան և 
քա ղա քա կան կյան քի վրա, մաս նա վո րա պես 
կր թու թյան ո լոր տում: Դա նշա նա կում է, որ կր
թա կան ցան կա ցած գոր ծըն թաց (հատ կա պես 
տար րա կան դպ րո ցում) պետք է ի րա կա նաց վի 
նաև ժա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց նե
րով, այլ կերպ ա սած՝ ՏՀՏ–նե րի կի րա ռումն 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ է և 
ժա մա նա կի հրա մա յա կան: 

Ա կա դե մի կոս Ա. Պ. Սե մյա նո վը ա սում է. 
«Ժա մա նա կա կից դպ րո ցի կար ևո րա գույն 
խն դիրն է սո վո րեց նել մար դուն ապ րել տե ղե
կատ վա կան աշ խար հում» [3]: Այդ նպա տա կի 
ի րա կա նաց ման հա մար դաս վա րի աշ խա
տան քային գոր ծու նե ու թյան մեջ ՏՀՏ–ի կի րա
ռումն ան հրա ժեշ տու թյուն է դառ նում: Սա թույլ 
է տա լիս ամ րա կայե լու այն միտ քը, որ ՏՀՏ–նե
րը նույն պես կա րե լի է դա սել ման կա վար ժա
կան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի շար
քում՝ որ պես ժա մա նա կի հրա մա յա կան:

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցում ՏՀՏ–նե րի օգ տա գործ ման 
նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին են խո սում 
նրանց տա րի քային այն պի սի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն ներ, ի նչ պի սին են պատ կե րա վոր 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը՝ բա նա վոր և 
տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան հա մե մատ, 
ո րոնց շնոր հիվ ե րե խա ներն ըն կա լում են տե
ղե կատ վու թյու նը [1]: Ե թե տե ղե կատ վու թյու նը 
չի ըն կալ վել, ա պա այն չի կա րող հաս կա նա լի 
ու յու րաց ված լի նել, չի կա րող դառ նալ սո վո րո
ղի սե փա կա նու թյու նը, դառ նալ նրա մշա կույ
թի ու ձևա վոր ված աշ խար հա յաց քի տար րը:

Այ սօր ՏՀՏ–նե րի լայ նա ծա վալ կի րա ռումն 
իր տեղն է գտ նում ա ռա ջին հեր թին լավ կազ
մա կերպ ված դա սի ժա մա նակ: Տար րա կան 
դպ րո ցի տե ղե կաց վա ծու թյու նը կար ևոր դե
րա կա տա րու թյուն ու նի կր թու թյան ժա մա նա
կա կից ո րա կի և 21–րդ դա րի ե րե խայի տե ղե
կատ վա կան մշա կույ թի ձևա վոր ման հա մար: 
Այս տե ղից էլ բխում են ՏՀՏ–նե րի օգ տա գործ
ման նպա տակ նե րը.

·  բարձ րաց նել սո վո րե լու մո տի վա ցի
ան,

·  մե ծաց նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյու նը,

· ն պաս տել սո վո րող նե րի ճա նա չո ղա
կան կա րո ղու թյուն նե րի խթան մա նը,

·  բա րե լա վել դա սի ան ցկաց ման մե
թոդ նե րը,

·  ժա մա նա կին հա մա կար գել ու սուց
ման և դաս տի ա րա կու թյան ար դյունք նե րը,

· պ լա նա վո րել և հա մա կար գել սե փա
կան աշ խա տան քը,

·  օգ տա գոր ծել այն որ պես ի նք նակր
թու թյան մի ջոց,

·  ա րագ և ո րա կյալ պատ րաստ վել դա
սին:

ՏՀՏ–նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը բա վա կա նին լայն են: Ի հար կե, 
աշ խա տե լով կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հետ, 
ան հրա ժեշտ է հի շել պատ վի րա նը՝ «մի՛ վնա
սիր», խոսքն ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մա սին 
է, ո րը շատ կար ևոր է դեռևս ֆի զի կա պես ոչ 
լի ո վին ձևա վոր ված ան ձի հա մար: Ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը տար
րա կան դպ րո ցում ա ռա ջին հեր թին պետք է 
խթան հան դի սա նա սո վո րող նե րի ճա նա չո
ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի ակ տի վաց ման, ու
սում նա կան նյու թի հա ջող յու րաց ման հա մար 
և նպաս տի սո վո րո ղի հոգ ևոր զար գաց մա նը: 
Հետ ևա բար, ՏՀՏ–ն պետք է կա տա րի ո րո
շա կի կր թա կան գոր ծա ռույթ, օգ նի ե րե խային 
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կողմ նո րոշ վե լու տե ղե կատ վա կան հե ղե ղի 
մեջ, ըն կա լե լու այն, հի շե լու, և ոչ մի դեպ քում 
չվ նա սե լու ա ռող ջու թյա նը: ՏՀՏ–ը պետք է 
գոր ծեն՝ որ պես ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
օ ժան դակ, այլ ոչ հիմ նա կան տարր: Հաշ վի 
առ նե լով կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ՏՀՏ–նե րի 
հետ աշ խա տան քը պետք է հս տակ մտած ված 
և չա փա վոր ված լի նի: 

Հաս տատ ված է, որ նյու թի բա նա վոր մա
տուց ման ժա մա նակ սո վո րո ղը րո պե ում ըն կա
լում է և ըն դու նակ է վեր լու ծե լու մինչև հա զար 
պայ մա նա կան մի ա վոր տե ղե կու թյուն, ի սկ տե
սո ղա կան օր գան նե րի «մի աց ման» դեպ քում՝ 
մինչև 100 հա զար այդ պի սի մի ա վոր [2]:

Տար րա կան դպ րո ցի ևս մեկ ա ռանձ նա
հատ կու թյուն. տեքստ–ն կար հա րա բե րակ
ցու թյան մեջ վեր ջինս դառ նում է գե րիշ խող: 
Տեքս տը եզ րա կա ցու թյուն ներ են, ժամ կետ
ներ, հիմ նա բա ռեր: Ա մե նագլ խա վորն այն է, 
որ կա րող են կար դալ բո լո րը: Շար ժան կա րով 
մա տուց ված ցան կա ցած տեքստ գրա վում է 
ու շադ րու թյու նը, և նույ նիսկ ա մե նա փոք րե րը 
ա մեն ի նչ կցան կա նան կար դալ:

Այս տեխ նո լո գի ան կա րե լի է դի տել որ պես 
ու սուց ման բա ցատ րա կան–զն նա կան մե թոդ, 
ո րի հիմ նա կան նպա տա կը ու սում նա կան նյու
թի հա ղորդ ման ճա նա պար հով սո վո րող նե րի՝ 
տե ղե կատ վու թյան ի րաց ման կազ մա կեր պու
մը և դրա հա ջող ըն կալ ման ա պա հո վու մը, 
ո րը ը նդ լայն վում է, ե րբ զու գա հեռ մի ա նում է 
նաև տե սո ղա կան հի շո ղու թյու նը: Հայտ նի է, 
որ մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը մտա պա
հում է լսա ծի 5 %–ը և տե սա ծի 20 %–ը: Ձայ
նային և տե սո ղա կան տե ղե կատ վու թյան մի ա
ժա մա նա կյա օգ տա գոր ծու մը բարձ րաց նում է 
մտա պա հե լու ու նա կու թյու նը մինչև 40–50 %: 
Մե դի ա ծրագ րերն ու սում նա կան նյու թը մա
տու ցում են զա նա զան ձևե րով և դրա նով ի սկ 
ու սում նա կան գոր ծըն թացն ա վե լի ար դյու նա
վետ են դարձ նում:

Ժա մա նա կի խնայո ղու թյունն ան հրա ժեշտ 
նյու թի ու սում նա սիր ման հա մար մի ջի նում 
կազ մում է 30 %, ի սկ ձեռք բե րած գի տե լիք
նե րը պահ պան վում են հի շո ղու թյան մեջ ա վե
լի եր կար: Տար րա կան դպ րո ցում ՏՀՏ–նե րի 
օգ տա գոր ծու մը դա սի ըն թաց քում սկզ բուն քո

րեն չի փո խում դա սի կա ռուց ված քը: Նրա մեջ 
նախ կի նի պես պահ պան վում են բո լոր հիմ նա
կան փու լե րը, փոխ վում են մի այն դրանց ժա
մա նա կա վոր բնու թագ րե րը:

ՏՀՏ–նե րը կա րող են օգ տա գործ վել՝
·  թե մայի նշ ման հա մար (դա սի թե ման 

ներ կա յաց ված է շնոր հան դես նե րի մի ջո ցով, 
որ տեղ հա մա ռոտ շա րադր ված են ու սում նա
սիր վող հար ցի հիմ նա կան կե տե րը),

·  որ պես՝ ու սուց չի բա ցատ րու թյուն նե րի 
ու ղե կից (կա րող են օգ տա գործ վել կոնկ րետ 
դա սե րի հա մար ստեղծ ված շնոր հան դես ներ՝ 
ստեղ ծե լով հա մա ռոտ տեքստ, հիմ նա կան 
բա նաձ ևեր, գծագ րեր, նկար ներ, տե սա նյու
թեր, մուլ տեր, ա նի մա ցի ա ներ),

·  որ պես տե ղե կա տու–ու սու ցո ղա կան 
ձեռ նարկ (ու սուց ման մեջ այ սօր հա տուկ շեշ
տադր վում է սո վո րո ղի ի նք նու րույն գոր ծու
նե ու թյու նը, ու սու ցիչն այս դեպ քում հան դես է 
գա լիս՝ որ պես ու սուց ման գոր ծըն թա ցի կազ
մա կեր պիչ, սո վո րող նե րի ի նք նու րույն գոր ծու
նե ու թյան ղե կա վար, ով ան հրա ժեշտ օգ նու
թյուն և ա ջակ ցու թյուն է ցույց տա լիս),

·  գի տե լիք նե րի ստուգ ման հա մար 
(հա մա կարգ չային թես տա վոր ման օգ տա գոր
ծու մը բարձ րաց նում է ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը, ակ տի վաց նում 
է դպ րո ցա կան նե րի ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե
ու թյու նը, թես տե րը կա րող են լի նել հար ցա շա
րե րի տար բե րա կով, ո րոնց պա տաս խան նե րը 
սո վո րո ղը գրա ռում է տետ րում կամ հա տուկ 
բլան կի վրա):

Տար րա կան դպ րո ցում ու սում նա կան գոր
ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման փոր ձը ՏՀՏ–նե րի 
օգ տա գործ մամբ թույլ է տա լիս խո սել ժա մա
նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի և ու սուց ման այլ մի ջոց նե րի հա մադր ման 
ար դյու նա վե տու թյան բարձր մա կար դա կի 
մա սին, ո րը են թադ րում է ի մա ցու թյուն գոր
ծու նե ու թյան մի ջո ցով: Այն սո վո րող նե րի ու
սուց ման կազ մա կերպ չա կան ձևե րի, բո վան
դա կու թյան, մե թոդ նե րի փո փոխ ման եր կար և 
շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է:

Դի տար կե լով տար րա կան դպ րո ցում  
ՏՀՏ–նե րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ մեր կող մից ի րա կա նաց վել է սո ցիո
լո գի ա կան հար ցում՝ պար զե լու տար րա կան 
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դպ րո ցում ՏՀՏ–նե րի կի րառ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը: Հար ցում նե րին մաս նակ ցել են 
տար րա կան դպ րո ցում աշ խա տող 30 ու սու
ցիչ ներ Գյում րու տար բեր դպ րոց նե րից: Ներ
կա յաց նենք ար դյունք նե րը.

1. Ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում ՏՀՏ–նե րի 
կի րառ մա նը տար րա կան դպ րո ցում:

 Հարց ման ար դյունք նե րից պարզ վում է, որ 
հարց ման մաս նա կից ու սու ցիչ նե րի 58.2 %–ը 
գտ նում է, որ ՏՀՏ–նե րը մե ծա պես օգ նում են 
ու սուց չին դա սա գոր ծըն թա ցում՝ դարձ նե լով 
դասն ա ռա վել հե տաքր քիր: Հար կա վոր է, 
որ յու րա քան չյուր ու սու ցիչ իր մաս նա գի տա

կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ՏՀՏ–նե րի 
լայն կի րա ռու թյուն ա պա հո վի: Հարց ված 26,2 
% ու սու ցիչ նե րը գտ նում են, որ տար րա կան 
դպ րո ցում ՏՀՏ–նե րի կի րա ռու թյուն նե րը քիչ 
ար դյու նա վետ են, քան զի նո րա գույն տեխ նո
լո գի ա նե րը կա րող են շե ղել ա շա կեր տի ու շադ
րու թյու նը հիմ նա կան նյու թից, ար դյուն քում՝ 
ա շա կեր տը չի կենտ րո նա նում ու սում նա սիր
վող դա սի բո վան դա կու թյան վրա, հետ ևա բար 
յու րա ցու մը լի նում է նվազ, ի սկ հարց ված նե րի 
15,6 %–ը գտ նում է, որ բա ցար ձա կա պես տար
րա կան դպ րո ցում ՏՀՏ–նե րը կի րա ռել նպա
տա կա հար մար չէ (տ րա մա գիր 1):

Տ րա մա գիր 1.
Ու սու ցիչ նե րի վե րա բեր մուն քը ՏՀՏ–նե րի կի րառ մա նը տար րա կան դպ րո ցում

2. Ի նչ պե՞ս եք գնա հա տում ՏՀՏ–նե րի կի րա ռու մը դա սա գոր ծըն թա ցում տար րա կան 
դպ րո ցում:

 Հարց ման մաս նա կից ու սու ցիչ նե րի 48,6 %–ը տար րա կան դպ րո ցում դա սա գոր ծըն թա
ցում ՏՀՏ–նե րի կի րա ռու մը գնա հա տում է դրա կան. կար ծում են, որ նո րա գույն տեխ նո լո
գի ա ներն օգ նում են ու սուց չին, ի սկ հարց ման մաս նա կից նե րի 43,2 %–ը՝ բա ցա սա կան: Այս 
խմ բի մաս նա կից նե րը գտ նում են, որ ՏՀՏ–նե րը վնա սա կար ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ոչ 
մի այն ե րե խայի տե սո ղու թյան վրա, այլև խան գա րում են ու սուց չին դա սա գոր ծըն թա ցում: 
Հարց ված նե րը նշում են, որ ա ռանց այդ էլ ներ կայիս ե րե խա նե րը շատ են օ գտ վում հա մա
կարգ չային տեխ նի կայից: Հարց ման մաս նա կից ու սու ցիչ նե րի 9 %–ը դժ վա րա ցավ գնա հա
տել՝ նշե լով, որ այս հիմ նախն դի րը դեռևս լուրջ հե տա զոտ ման կա րիք ու նի (տ րա մա գիր 2):

Տ րա մա գիր 2.
 Տար րա կան դպ րո ցում ՏՀՏ–նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ ու սու ցիչ նե րի գնա հա տա

կան նե րը
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Այս պի սով՝ մեր հարց ման ար դյունք նե րը 
վկա յում են, որ տար րա կան դպ րո ցում ՏՀՏ–
նե րի կի րառ ման վե րա բեր մուն քը դրա կան է, 
սա կայն ու սու ցիչ ներն օբյեկ տի վո րեն մտա
վա խու թյուն ու նեն դրանց կի րառ ման ար

դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ: Այս ա մե նը 
մե թո դա կան ոչ բա վա րար մշակ վա ծու թյան 
ար դյունքն է:

hakobyan70@bk.ru 
adamyan–555@mail.ru 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И  
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Л. АКОБЯН, Н. АДАМЯН 

В статье анализируются особенности применения современных информационных 
технологий в начальной школе. Представлены результаты социологических опросов, где 
обосновывается отношение учителей к использованию информационных технологий в 
начальной школе.

APPLICATION OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL

L. HAKOBYAN, N. ADAMYAN 

The article analyzes the peculiarities of application of modern information technology in ele
mentary school. Presents the results of sociological surveys, where is substantiated the attitude 
teachers in using information technology in elementary school.
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ԳԵՎՈՐ ԳՅԱՆ

Ե ՐԱԺՇ ՏԱ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ  
ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

21–րդ դա րում աշ խար հում տե ղի ու նե
ցող նո րա րա րու թյուն ներն ա րա գո րեն զար
գա նում են և ներ թա փան ցում հա սա րա
կա կան տար բեր ո լորտ ներ՝ քա ղա քա կան, 
տն տե սա կան, կր թա կան, մշա կու թային: 
Կր թու թյու նը մար դու գոր ծու նե ու թյան նշա
նա կա լից ո լորտ նե րից մեկն է և որ պես սո
ցի ալ–տն տե սա կան վե րել քի ա ռա ջա տար 
գոր ծոն է: Մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
հիմ նա կան նպա տակն է պատ րաս տել այն
պի սի մաս նա գետ, ո րը կհա մա պա տաս խա
նի աշ խա տա շու կայի պա հան ջար կին, կլի նի 
կոմ պե տենտ, պա տաս խա նա տու, կկա րո
ղա նա ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նել իր 
գոր ծու նե ու թյու նը հա մաշ խար հային չա փա
նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, պատ րաստ 
կլի նի մաս նա գի տա կան ա ճին, հա սա րա կա
կան և մաս նա գի տա կան շար ժու նա կու թյա
նը: Նշ ված նպա տակ ներն ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց նե լու հա մար պետք է նա խանշ
վեն ու ղի ներ և պայ ման ներ՝ հաշ վի առ նե լով 
կոմ պե տենտ մաս նա գետ, մաս նա վո րա պես 
ման կա վարժ պատ րաս տե լու ա պա գայի 
մար տահ րա վեր նե րը: Ա նհ րա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա
ցում կի րա ռել այն պի սի տեխ նո լո գի ա ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ար դյու նա
վետ ի րա կա նաց նե լու ու սում նա դաս տի ա
րակ չա կան գոր ծըն թա ցը՝ հաշ վի առ նե լով 
կր թու թյան ան ձնա կողմ նո րո շիչ և տեխ նո
լո գի ա կան մո տե ցում նե րը և ման կա վար ժա
կան մի շարք սկզ բունք ներ: 

Անձ նա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման շնոր հիվ 
ման կա վար ժի ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
ան հատն է, նրա ան ձի հոգ ևոր զար գա ցումն 
է իր մտա վոր, հու զա կան, գե ղա գի տա կան 
և ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րու թյուն նե
րով: Ա նձ նա կողմ նո րո շիչ մո տեց ման ժա
մա նակ սո վո րո ղը կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
կենտ րո նա կան դեմքն է, ի սկ դա սա վան
դո ղը դառ նում է ոչ մի այն «տե ղե կատ վու

թյան աղ բյուր» և «հս կող», այլ ախ տո րո շող 
և ա ջակ ցող սո վո րո ղի ան ձի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում: Այս ա ռու մով տե ղին է մեջ
բե րել Մ. Մոն տե սո րի ի կար գա խո սը. «Օգ
նի՛ր ի նձ՝ ի նքս կա տա րեմ» [2]: 

Ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան կր թու
թյան մեջ ան ձնային մո տե ցու մը են թադ րում 
է սո վո րո ղին դի տար կել որ պես ան ձ, ո րը 
ձգ տում է զար գաց ման, ի նք նա զար գաց ման, 
ի նք նո րոշ ման, ի նք նա կազ մա կերպ ման. այ
սինքն՝ դա ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան զար
գաց մանն ո ւղղ ված ու սու ցում է: Կար ևոր է 
հաշ վի առ նել նաև ան ձի ակ տի վու թյու նը, 
ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տու թյու նը, ներ քին 
ո ւղղ վա ծու թյու նը (պա հանջ նե րը, հե տաքրք
րու թյուն նե րը, հա մոզ մունք նե րը), գոր ծու
նե ու թյան նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի գի
տակ ցումն ու ա րժ ևո րու մը, ռեֆ լեք սի ան: 

Ան ձի զար գա ցու մը ոչ մի այն ե րաժշ
տու թյան բնա գա վա ռում գի տե լիք նե րի, 
կա րո ղու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի տի
րա պե տումն է, այլև ը նդ հա նուր և ե րաժշ
տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի, մար դու և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա րա բե րու թյուն նե
րի զար գա ցու մը, ո րո շիչ գոր ծա ռույթ նե րի՝ 
ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե րի դրս
ևոր ման, ռեֆ լեք սի այի ձևա վո րու մը, պա
տաս խա նատ վու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ի մաս տա վոր ման, ի նք նա կա ռա վար ման, 
ը նտ րո ղա կա նու թյան դրս ևո րու մը, հան րամ
շա կու թային զար գա ցու մը. աշ խար հա յաց քի 
ձևա վո րու մը, բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան և այլ ար ժե քային կողմ
նո րո շում նե րի հս տա կե ցու մը:

Կր թու թյան հա մա կար գում տեխ նո լո
գի ա կան մո տեց ման նպա տակն է ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցը կա ռու ցել՝ ե լա կետ 
ու նե նա լով մի շարք նա խադ րյալ ներ. հա սա
րա կու թյան պատ վեր, կր թա կան կողմ նո րո
շում ներ, ու սուց ման նպա տակ ներ և բո վան
դա կու թյուն: Տեխ նո լո գի ա կան մո տեց ման 
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մեջ ա ռաջ նային են սո վո րող նե րի ի նք նու
րույ նու թյու նը, տար բեր ա ռար կա նե րի ու
սում նա սիր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ան
հա տա կա նա ցու մը, կր թա կան գոր ծըն թա ցի 
տար բեր փու լե րում ի նք նահս կո ղու թյու նը և 
ի նք նագ նա հա տու մը:

 Գե ղար վես տա կան կր թու թյունն ար դյու
նա վետ է ի րա կա նա նում, ե րբ ու սու ցու մը 
հիմն վում է մար դա սի րու թյան, բնա հար մա
րու թյան, մշա կու թա հար մա րու թյան, ե րկ
խո սու թյան, ին տեգր ման, կեր պա րայ նու
թյան և խնդ րա հա րույց պրոբ լե մայ նու թյան 
սկզ բունք նե րի վրա:

Կր թու թյան մար դա սի րու թյան սկզ բուն
քի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ե րե խայի ան
ձն ըն կալ վում է որ պես ան կրկ նե լի, ե զա կի 
ան հա տա կա նու թյուն՝ օ ժտ ված ան ձնային 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժով: Ե. Բոն
դարևս կա յան գրում է. «Մար դուն կր թել՝ 
նշա նա կում է ա ջակ ցել, օգ նել նրան դառ
նալ մշա կույ թի, պատ մա կան գոր ծըն թա
ցի, սե փա կան կյան քի սուբյեկտ, սո վո րեց
նել ստեղ ծա գոր ծա կան կյանք»: Կր թու թյան 
մար դա սի րու թյան սկզ բուն քը հիմն ված է 
սո վո րո ղի ան ձի նկատ մամբ դա սա վան դո
ղի վս տա հու թյան, հար գան քի, ի նչ պես նաև 
վեր ջի նիս ան դրա դար ձի վրա: 

Ըստ բնա հար մա րու թյան սկզ բուն քի՝ 
կր թու թյան հիմ նա կան գոր ծոն է մար դուն 
որ պես բնու թյան մի մաս նիկ դի տար կե լը 
և դի դակ տի կա կան հիմ նա կան սկզ բունք
նե րը դրա վրա կա ռու ցե լը: Գի տա կան տե
սան կյու նից բնա հար մա րու թյան սկզ բուն
քը հիմն վում է բնա կան և սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյան 
վրա, ը ստ ո րի՝ առ կա են ը նդ հա նուր օ րենք
ներ կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում, բնու
թյան և հա սա րա կու թյան մեջ:

Մ շա կու թա հար մա րու թյան սկզ բուն քը 
ո րո շում է ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցում դաս տի ա րա կու թյան և 
մշա կույ թի հա րա բե րակ ցու թյու նը, ար դյու
նա վետ փո խան ցու մը միջմ շա կու թային ե րկ
խո սու թյան հա մա տեքս տում: 

Երկ խո սու թյան սկզ բուն քը ման կա վար
ժա կան գոր ծըն թա ցում ի րա կա նա նում է 
սուբյեկտ–սուբյեկ տային և սուբյեկտ–օբյեկ

տային ակ տիվ փոխ գոր ծու նե ու թյամբ և 
փո խազ դե ցու թյամբ: Գե ղար վես տա կան 
կր թու թյան մեջ օբյեկտ է ար վես տի ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը, ո րի հե ղի նա կի հետ ե րկ
խո սու թյան մի ջո ցով ու սա նո ղը շփ վում է 
տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի ազ գային 
մշա կույթ նե րի, մտա ծո ղու թյան և զգա ցո
ղու թյան հետ: 

Ին տեգր ման սկզ բունքն ար վես տի տար
բեր ճյու ղե րի մի ա վո րումն է: Դա սա կան 
ման կա վար ժու թյան մեջ այն դի տարկ վում է 
որ պես մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ստեղ
ծում և տար բեր ա ռար կա նե րի ին տեգ րում 
դրանց բո վան դա կային հնա րա վո րու թյուն
նե րի հի ման վրա: Գե ղար վես տա կան կր
թու թյան հա մա կար գում ին տեգր ման սկզ
բուն քը ամ բող ջու թյան մեջ է մի ա վո րում 
տար բեր ա ռար կա ներ, ի նչ պես նաև ար վես
տի տար բեր ճյու ղեր՝ ե րաժշ տա կան ստեղ
ծա գոր ծու թյան ըն կա լու մը դարձ նե լով ա վե
լի հա մա պար փակ:

 Կեր պա րայ նու թյան սկզ բուն քի հի ման 
վրա «Ե րաժշ տու թյուն» ա ռար կան ի մաս
տա վոր վում է ը ստ կեր պար նե րի ը նդ հան
րաց ման: Գե ղար վես տա կան կեր պա րի 
ըն կա լու մը գե ղար վես տա կան կր թու թյան 
կենտ րո նա կան խն դիրն է: Ար վես տի ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը վե րա փո խում է ի րա
կա նու թյու նը՝ պահ պա նե լով իր ի նք նա
տի պու թյունն ու ամ բող ջա կա նու թյու նը՝ 
ար տա հայ տե լով այդ կեր պա րում ամ փոփ
ված գե ղա գի տա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րը: Կեր պար նե րի ճիշտ ըն կա լումն ու 
ի մաս տա վո րու մը նպաս տում են ար վես տի 
գե ղա գի տա կան ըն կալ ման բարձ րաց մա նը:

Պ րոբ լե մայ նու թյան սկզ բուն քը խթա նում 
է սո վո րո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան–հե տա
զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը պրոբ լե մա
հա րույց ի րա վի ճակ նե րի ստեղծ ման հիմ
նախնդ րի առ կա յու թյան, խնդ րի լուծ ման 
ու ղի նե րի ո րոն ման մի ջո ցով: Ե րաժշ տա
կան ար վես տում պրոբ լե մայ նու թյու նը դրս
ևոր վում է կա տա րո ղա կան գոր ծըն թա ցում 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան բո
վան դա կու թյան բա ցա հայտ մամբ: Պրոբ լե
մայ նու թյան սկզ բուն քի ի րա գործ մամբ խոր 
վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ի հայտ են գա լիս 
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եր գա հա նի գե ղար վես տա կան մտահ ղաց
ման կոմ պո զի տո րա կան բաղ կա ցու ցիչ նե
րը, մե թոդ նե րը, հնար նե րը և մի ջոց նե րը:

 Հետ ևե լով վե րը նշ ված սկզ բունք նե րին՝ 
գե ղար վես տա կան կր թու թյան բո վան դա
կու թյան մեջ ի հայտ են գա լիս ու սա նող նե րի 
հա մար նշա նա կա լից նո րա կազ մու թյուն ներ: 
Դրանք ե ն՝ գե ղար վես տա կան գոր ծու նե
ու թյան մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը, դա սա
վան դող–սո վո րող փոխ գոր ծու նե ու թյու նը, 
սո վո րող–ու սում նա կան նյութ ստեղ ծա գոր
ծա կան ար դյունք բազ մա շերտ հա րա բե րու
թյուն նե րը: 

Ե րաժշ տու թյան ա պա գա ու սու ցի չը 
պետք է ու նե նա քն նա դա տա կան, տրա
մա բա նա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյուն, լի նի կոմ պե տենտ, նա խա ձեռ նող, 
նե րըմբռ նող, օ ժտ ված լի նի ե րաժշ տաս տեղ
ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյունն օբյեկ տիվ 
և բազ մա կող մա նի ի մաս տա վո րե լու, այդ 
գոր ծու նե ու թյու նը գնա հա տե լու և ստեղ ծա
գոր ծա բար վե րա փո խե լու կա րո ղու թյամբ: 
Մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե
րի կա տա րու մը ե րա ժիշտ–ման կա վար ժից 
պա հան ջում է գի տամ շա կու թային տար բեր 
բնա գա վառ նե րի վե րա բե րյալ հա մա կարգ
ված գի տե լիք ներ՝ ե րաժշ տա կան մշա կույթ և 
ար վես տի այլ ճյու ղեր, ման կա վար ժու թյուն, 
հո գե բա նու թյուն, բա րո յա գի տու թյուն, կրոն, 
պատ մու թյուն, սո ցի ո լո գի ա և այլն: Ա կն
հայտ է, որ ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան ո լոր տի զար գա ցու մը կախ ված 
է ու սուց ման բո վան դա կու թյան ար դի ա կա
նու թյու նից, ի նչն էլ պա հան ջում է ման կա
վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդ րում 
ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու
թյան մեջ: 

Ե րաժշ տու թյան ու սուց ման ման կա
վար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ ման և 
ներդր ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել 
այն, որ ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան կր
թու թյան մեջ կար ևոր դեր է խա ղում այն
պի սի մե թոդ նե րի, ձևե րի և մի ջոց նե րի ը նտ
րու թյու նը, ո րոնք ազ դում են սո վո րող նե րի 
ան ձի հու զազ գա յա կան ո լոր տի և ու սուց
ման ըն թաց քի վրա: 

Ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան տեխ նո լո

գի ա նե րը ձևա վոր վում են որ պես տե սա կան 
մո դել ներ, ո րոնք ը նդ գր կում են մի կող մից՝ 
կր թա կան ար դյունք նե րի ախ տո րո շու մը, 
ի սկ մյուս կող մից՝ սո վո րող նե րի ո րո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգն ու հա ջոր
դա կա նու թյու նը: 

Ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան տեխ նո լո
գի ա նե րը լի նում ե ն՝

•  տար բե րա կային (կի րառ վում են 
ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
բո լոր աս տի ճան նե րում և սո վո րո ղի ամ բողջ 
կր թա կան ու ղու ըն թաց քում),

•  հար մա րո ղա կան (դ րանք հնա րա
վոր է հար մա րեց նել կոնկ րետ պայ ման նե րի 
կի րառ մա նը),

•  հա մակ ցա կան (ե րաժշ տա ման կա
վար ժա կան կր թու թյան յու րա հատ կու թյան 
հետ կապ ված՝ հնա րա վոր է հա մա տե ղել 
մե թո դա կան և տեխ նո լո գի ա կան այլ տար
րե րի հետ),

•  կան խա տես ման (ցույց են տա լիս, 
հու շում են ար դյուն քի հաս նե լու ու ղի նե րը): 

Ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան գոր ծըն
թա ցում ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի
ա նե րից ա ռա վել ար դյու նա վետ է հա մա
կարգ չային և խա ղային տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րա ռու մը: Քա նի որ ներ կա յումս՝ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում կր թա կան 
հա մա կար գի բա րե փո խում նե րի փու լում, 
առ կա է հա րա ճուն ներդր ման ա ռաջ նա
հեր թու թյուն, հա մա կարգ չային տեխ նո լո
գի ա նե րի բազ մա գոր ծա ռույթ կի րա ռու մը 
բարձ րաց նում է այդ գոր ծըն թա ցի ար դյու
նա վե տու թյու նը: Ի սկ «Խա ղային տեխ նո
լո գի ա ներ» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է 
ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա
կերպ ման մի ջոց նե րի բա վա կա նին լայն 
խումբ՝ ման կա վար ժա կան խա ղե րի ձևով:

 Բա ցի ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի
ա նե րից՝ ե րաժշ տա ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցում կա րե լի է կի րա ռել ե րաժշ տու
թյա նը՝ որ պես ար վես տի ճյու ղի, հա տուկ 
տեխ նո լո գի ա ներ: Օ րի նակ՝ գե ղար վես տա
կան գոր ծըն թա ցի մո դե լա վոր ման տեխ նո
լո գի ա, ե րաժշ տա կան ըն կալ ման զար գաց
ման տեխ նո լո գի ա և այլն:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

А. ГЕВОРГЯН

В статье рассматриваются инновационные тенденции музыкально–педагогического 
образования, которые включают в себя ряд педагогических подходов, принципов. 
Представлены педагогические и музыкально–педагогические технологии.

INNOVATIVE TRENDS OF THE MUSICAL–PEDAGOGICAL EDUCATION
A. GEVORGYAN

This article is focused on the innovate trends of the musical–pedagogical education which 
include a number of pedagogical approaches, principles. The auther presents pedagogical and 
musical–pedagogial technologies.
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ՆԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱՍՈՅԱՆ 

ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐԹՈՒ ԹՅԱՆ Ա ՊԱՀՈՎՈՒ ՄԸ 
ՔԻ ՄԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ԺԱ ՄԵ ՐԻՆ

 Մարդ կային հա սա րակnւթյnւնն իր զար
գաց ման ներ կա փnւլnւմ բախ վել է էկnլn գի
ա կան գլn բալ խն դիր նե րի: Էկnլn գի ա կան ճգ
նա ժա մը, ը ստ էnւ թյան, աշ խար հա յաց քային, 
հnգևnր–բարnյա կան բնnւյթ ու նի: Ի սկ դա 
նշա նակnւմ է, nր էկnլn գի ա կան ա ղե տա լի 
վի ճա կից դnւրս գալnւ ա ռա ջին պայ մա նը 
սnվnրnղ նե րի մեջ բնnւ թյան ա նա չառnւ թյան 
վե րա բե րյալ nւ նե ցած պատ կե րաց ման և 
բնnւթյnւ նը, nր պես զnւտ կեն սա պահnվ ման 
միջnց դի տար կելnւ ար ժե քային կnղմնnրnշ
ման վե րափnխnւմն է: Բազ մա թիվ փի լիսn
փա ներ, գիտ նա կան ներ, քա ղա քա գետ ներ 
ի րենց աշ խատnւթյnւն ներnւմ վերլnւծnւմ են 
պատ ճառ նե րը և ե լք են nրnնnւմ՝ էկnլn գի
ա կան ճգ նա ժա մից դnւրս գալnւ հա մար: 
Սա կայն բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի 
լnւծ ման հա մար բա վա րար չէ բնօգ տագnրծ
ման գnր ծըն թաց նե րի ի րա վա կան և տն տե
սա կան կար գավnրnւ մը, այլ ան հրա ժեշտ է 
մարդ կային գnրծnւ նեnւ թյան մեջ նnր ար
ժե քանnր մա տի վային հա րա բերnւթյnւն նե
րի յnւ րացnւմ, n րը էկnլn գի ա կան աշ խար
հա յաց քի ձևավnր ման հնա րա վո րու թյուն է 
ստեղ ծում: Հետ ևա բար, շր ջա կա մի ջա վայ
րի պահ պանnւ թյանն ի րենց գnրծnւն մաս
նակցnւթյnւ նը պետք է nւ նե նան դպրn ցը, 
ըն տա նի քը և nղջ հա սա րակnւթյnւ նը: Այս 
գnրծnւմ մեծ է հատ կա պես դպրn ցի դե րը, 
քա նի nր այս տեղ է ի րագnրծվnւմ կազ մա
կերպ ված, ծրագր ված դաս տի ա րակnւթյnւ
նը: 

Էկnլn գի ա կան դաս տի ա րակnւ թյան գnր
ծըն թա ցը մի շարք ան ձնային ըն կալnւմ նե րի 
հետ նե րառnւմ է «մարդ–բնnւթյnւն–հասա
րակnւթյnւն» հա մա կար գի ի մա ցա կան տե
սա կան մn դե լը և բնnւ թյան նկատ մամբ 
ան ձի պա տաս խա նատվnւ թյան և հnւ զա կա
մային n րակ նե րի ձևավnրnւ մը: Այն nւղղ ված 
է դպրn ցա կան նե րի մեջ բնnւ թյան, շր ջա
կա մի ջա վայ րի մա սին հաս կացnւթյnւն նե րի 

ձևավnր մա նը, գի տե լիք նե րի հարս տաց մա
նը, բնnւ թյան հետ ներ դաշ նակ վելnւ ձգտ ման 
n րակ նե րի դաս տի ա րակ մա նը, ո րն էլ իր 
հեր թին հարս տացնnւմ և ա պահnվnւմ է ը նդ
հանnւր դաս տի ա րակnւ թյան nղջ գnր ծըն
թա ցը: Այն պետք է ի րա կա նաց նել՝ սկ սած 
վաղ ման կա կան տա րի քից, ըն տա նիքnւմ, 
նա խակր թա րան նե րում, հան րակր թա կան 
դպրnց ներnւմ և ար տադպրn ցա կան հիմ
նարկ ներnւմ: 

Դպրn ցա կան նե րի էկnլn գի ա կան դաս
տի ա րակnւ թյան ի րա կա նաց ման ա ռաջ
նային գnրծnնն էկnլn գի ա կան կրթnւթյnւնն 
է, n րը տրվnւմ է nւսnւմ նա կան ա ռար կա նե
րի մի ջո ցով՝ «Բ նա գիտnւ թյուն», «Քի մի ա», 
«Բnւ սա բանnւ թյուն», «Կեն սա բանnւ թյուն», 
«Աշ խար հագրnւ թյուն», «Գ րա կանnւ թյուն» և 
այլն: Ե րկրnրդ գnրծnնն է՝ բնnւ թյան, շր ջա կա 
մի ջա վայ րի nւսnւմ նա սիր ման բնա պահ պա
նա կան հատnւկ խմ բերnւմ և ըն կերnւթյnւն
ներnւմ: Քի մի այի յnւ րա քանչյnւր դա սա ժա
մի ըն թացքnւմ նյnւ թե րի հատկnւթյnւն ներն 
nւսnւմ նա սի րե լիս ա ռաջ նային է nւսnւ ցիչ
նե րի սևեռnւ մը այդ նյnւ թե րի՝ շր ջա կա մի
ջա վայ րի վրա nւ նե ցած ազ դեցnւ թյան վրա: 
Ա մբnղջ աշ խարհnւմ nւժգ նանnւմ է ջրային 
հա մա կար գե րի ա ղտnտnւմն ա րդյnւ նա բե րա
կան թափnն ներnվ և քի մի ա կան տար րերnվ: 
Դրանց շարքnւմ ա ռա վե լագnւյն վտանգ են 
ներ կա յացնnւմ նավ թը և նավ թամ թերք նե րը, 
պես տի ցիդ նե րը, սին թե տիկ նյnւ թե րը և այլն: 

Այ սօր գnրծnւմ են այն պի սի ձեռ
նարկnւթյnւն ներ, nրnնք ար տա հանnւմ են 
կեղտnտ գա զեր և ա ղտnտnւմ են մթնnլnր տը: 
Ա ղտnտ ման մեջ մեծ դեր nւ նեն նաև ա վտn
մե քե նա նե րի գա զե րի ար տա հանnւ մը, մի 
շարք քի մի ա կան գnր ծա րան նե րի թnւ նավnր 
նյnւ թե րի ար տադրnւ մը: Մթնnլnր տը հիմ
նա կանnւմ ա ղտnտվnւմ է քի մի ա կան նյnւ
թերnվ, nրnնք մթնnլnրտ են ար տա նետվnւմ 
ար տադրnւ թյան ըն թացքnւմ և ար տադ րան
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քի սպառ ման տար բեր փnւ լերnւմ: Այդ նյnւ
թե րը կարnղ են լի նել գա զային, հեղnւկ և 
պինդ (փn շի, մnւր) վի ճակnւմ: Մթնnլnր տի 
ա ղտnտ ման մեկ այլ կարևn րագnւյն տե
սակ է ռա դիnակ տիվ ա ղտnտnւ մը (ռադn
նի իզnտnպ ներ, պլnւտn նիnւմ)՝ գա զային 
վի ճակnվ կամ ռա դիnակ տիվ մաս նիկ նե րի 
ար տա նետnւմ ներnվ: Ա նտրnպn գեն գnրծnւ
նեnւ թյան ա րդյnւնքnւմ մթնnլnր տը կարnղ է 
ա ղտnտ վել նաև ջեր մային ա ղտn տիչ ներnվ, 
n րը մե ծա պես ա զդnւմ է շր ջա կա մի ջա վայ
րի ջեր մային հա վա սա րակշռnւ թյան վրա: 
Մթնnլnր տի մեկ այլ ան տրnպn գեն ա ղտnտ
ման ձև է ա ղմnւ կը, nրն ա ռա ջանnւմ է 
տրանսպnր տի, կեն ցա ղային տեխ նի կայի 
գnրծnւ նեnւ թյան ա րդյnւնքnւմ, և վեր ջա պես 
է լեկտ րա մագ նի սային ա ղտnտnւ մը՝ հեռnւս
տա տե սային և ռա դիnաշ տա րակ նե րի, ռա
դիnլn կա ցիnն սար քավnրnւմ նե րի, բարձ
րավnլտ է լեկտ րա լա րե րի գnրծnւ նեnւ թյան 
ա րդյnւնքnւմ:

 Մարդnւն շր ջա պատnղ աշ խար հը բազ
մաձև և բազ մա դեմ է, դա nչ մի այն բնա
կան և սn ցի ա լա կան աշ խարհն է, այլև ար
վես տի, տե ղե կատվnւ թյան, տեխ նի կայի, 
բարձր տեխնnլn գի ա նե րի, բա ռե րի աշ խար
հը: Այդ աշ խարհ նե րից յnւ րա քանչյnւ րի հետ 
դպրn ցա կանն այն պի սի հա րա բերnւթյnւն
ներ պետք է ստեղ ծի, nրnնք նրան հնա
րավnրnւթյnւն կտան՝ ներ դաշ նակ ապ րելnւ 
դրանց հետ: Հա ճախ այդ հա րա բերnւթյnւն
նե րը տա րե րային են, և այդ ժա մա նակ դե
ռա հա սը դա սեր է ա ռնnւմ դա սից՝ հաղ թա հա
րելnվ սե փա կան սխալ նե րը: Կա րե լի է ա սել 
դպրn ցա կան նե րը մարդ կանց, բնnւ թյան հետ 
շփ վելnւ դա սեր են ա ռնnւմ ծնnղ նե րից, nւսnւ
ցիչ նե րից, nրnնք փn խանցnւմ են ի րենց կեն
սափnր ձը: Սա կայն հա ճախ ա վագ սերն դի 
էկnլn գի ա կան ար ժեք նե րի փnր ձը միշտ չէ, 
nր հա մա պա տաս խանnւմ է նnր ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին: Չէ՞ nր բազ մա թիվ սերnւնդ
ներ դաս տի ա րակ վել են բնnւ թյան նվաճn
ղի, սպառn ղի nգnվ: Ո ւսnւմ նա սիրnւթյnւն
նե րը ցnւյց են տվել, nր էկnլn գի ա կան 
տե ղե կատվnւթյnւն կրnղ նյnւ թե րի նկատ
մամբ նրանց ցածր հե տաքրքր վածnւթյnւ նը 
բա ցատրվnւմ է nչ մի այն նրանnվ, nր այն չի 

հա մա պա տաս խանnւմ սnվnրnղ նե րի հn գե
կան պա հանջմnւնք նե րին, այլ նաև նրանnվ, 
nր այդ նյnւ թերն nւսnւ ցիչ նե րի կnղ մից 
մատnւցվnւմ են ձևա կան, ա ռանց հատnւկ 
շեշտ վածnւ թյան և նպա տա կաnւղղ վածnւ
թյան: Այդ պատ ճառnվ էլ դպրn ցա կան նե րի 
էկnլn գի ա կան գրա գիտnւ թյան հիմ նա կան 
բn վան դակnւթյnւ նը կազմnւմ են մի այն բնnւ
թյան վրա մարդnւ բա ցա սա կան ազ դեցnւ
թյան վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը: 

Ինք նա կար գավnրվnղ կենսnլnր տի հա
մա կարգ մարդnւ ներ թա փան ցումն ի րա կա
նաց նե լու հա մար պա հանջ վում են ա ռանձ
նա հատnւկ գի տե լիք ներ, զգnւշnւթյnւն, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի ան վտանգnւթյnւ նը 
ե րաշ խավnրnղ կան խա տես ման բարձր հնա
րավnրnւթյnւն ներ: Ա հա՛ թե ի նչnւ էկnլn գի ա
կան կրթnւ թյան և դաս տի ա րակnւ թյան հե
տա գա խթանnւ մը, վեր ջի նիս տե սա կան նnր 
մա կար դա կի բարձ րացnւմն օր վա հրա մա յա
կանն են դառնnւմ: Էկnլn գի ա կան դաս տի ա
րակnւթյnւ նը՝ nր պես պար տա դիր պայ ման, 
ե լնnւմ է տվյալ ազ գային հանրnւ թյան, այն է՝ 
հայ ժnղnվր դի տա րա ծաշր ջա նային–էկnլn գի
ա կան, ազ գային–էթ նի կա կան, մշակnւ թային 
ա ռանձ նա հատկnւթյnւն նե րից nւ հn գե կերտ
ված քից:

Սnվnրnղ նե րի, ը նդ հան րա պես մարդnւ 
էկnլn գի ա կան կnւլտnւ րան նրա՝ բնnւ թյան 
նկատ մամբ հn գա տար վե րա բերմnւն
քի պա տաս խա նատվnւթյnւնն է: Այն ի րա
կանnւթյnւն դարձ նելnւ հա մար դպրn ցից, 
ըն տա նի քից, nղջ հա սա րակnւթյnւ նից պա
հանջվnւմ է սnվnրnղ նե րի հետ տա նել ա մե
նօ րյա նպա տա կաnւղղ ված աշ խա տանք: 
Ա ռա ջին հեր թին նրանց զի նել հա մա պա
տաս խան գի տե լիք ներnվ: Օ րի նակ՝ գի տե
լիք ներ՝ բնnւ թյան և հա սա րակnւ թյան կա պի, 
բնnւ թյան գnյnւ թյան ան հրա ժեշտnւ թյան, 
բնnւ թյան հա վա սա րակշռnւ թյան պահ
պանnւ թյան, էկnլn գի ա կան ար ժեք նե րի, 
բնnւթյnւ նից օ գտ վելnւ և բնnւթյnւ նը պահ
պա նելnւ, բնա կան ռեսnւրս նե րի օգ տագnրծ
ման, բնա կան ա ղետ նե րի, էկnլn գի ա կան 
լnւ սավnրnւ թյան և այլ նի մա սին: Այդ աշ
խա տան քը կարnղ են կա տա րել կեն սա
բանnւ թյան, աշ խար հագրnւ թյան, քի մի այի, 
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ֆի զի կայի, ֆիզկnւլտnւ րայի nւսnւ ցիչ նե րը, 
ը նդ հան րա պես nղջ ման կա վար ժա կան կn
լեկ տի վը: Բնnւ թյան հա վա սա րակշռnւ թյան 
պահ պանnւ թյան հա մար դպրn ցա կան ներն 
ա մենnւ րեք պետք է պահ պա նեն առnղ ջա
պա հա կան մաքրnւթյnւն. չաղտn տեն գե տե
րը, լճե րը, ա ղբյnւր նե րը, հn ղե րը, մթնnլnր տը, 
շր ջա կա մի ջա վայ րը, չկտ րեն մատ ղաշ ծա
ռե րը, այ գի նե րը, ան տառ ներnւմ կրակ չվա
ռեն և այլն: Ներ կայnւմս խիստ ան հրա ժեշտ 
է դպրnց ներnւմ nւ նե նալ հn ղե րի, գե տե րի, 
լճե րի մաքրnւթյnւ նը, բnւ սա կան, կեն դա նա
կան աշ խար հը պահ պանnղ ջn կատ ներ, յnւ
րա քանչյnւր nւսnւմ նա կան տա րի դպրnց նե
րի ղե կա վարnւ թյա նը ներ կա յաց նել գրավnր 
հաշ վետվnւթյnւն՝ այդ nւղղnւ թյամբ ի րենց 
կա տա րած աշ խա տանք նե րի մա սին: 

Ոռn գելnվ ա նա պատ նե րը, չn րաց նելnվ 
ճա հիճ նե րը, փn խելnվ գե տե րի հnւ նը՝ մար
դը փnխnւմ է նաև կյան քի կլի մա յա կան պայ
ման նե րը: Կլի մայի վրա անnւղ ղա կի ազ
դեցnւթյnւն է թnղնnւմ նաև ար տադրnւթյnւ նը, 
քա նի nր նավ թի, ած խի nւ տnր ֆի այր ման 
ժա մա նակ տա րե կան մթնnլnրտ է բարձ
րանnւմ մnտ 1,5 մի լի արդ տnն նա ած խա ծին, 
ի սկ օդnւմ ած խած նի պարnւ նակnւթյnւ նից 
է կախ ված ե րկ րի մա կե րե սի ջերմnւթյnւ նը: 
Օ դը, գե տե րը, ծn վե րը ա վե լի մեծ չա փերnվ 
են ա ղտnտվnւմ, հn ղը թnւ նավnրվnւմ է քի մի
կատ ներnվ, ան տառ ներն nւ կեն դա նա կան 
աշ խար հը կnր ծանվnւմ են գե րիշ խող մե նաշ
նորհ նե րի տի րա պետnւ թյան հետ ևանքnվ: 
Ա րդյnւ նա բե րա կան ձեռ նարկnւթյnւն նե րը 
հարյnւր հա զա րավnր տnն նա քի մի ա կան զա
նա զան նյnւ թեր nւ նավ թամ թերք են թափnւմ 
գե տե րը, լճերն nւ ծn վե րը: Դրա հետ ևանքnվ 
ջրերն աս տի ճա նա բար կnրցնnւմ են թթ վա
ծի նը, n րը հան գեցնnւմ է կեն դա նա կան աշ
խար հի nչն չաց ման: 

Օ դի, ջրի ա ղտnտ վե լը, ա րդյnւ նա բե րա
կան մնացnւկ նե րը, ռա դիnակ տիվ նյnւ թերն 
nւ այլ նյnւ թեր սպառ նա լիք են ստեղծnւմ 
մարդnւ գnյnւ թյան հա մար: Մար դը պետք է 
ապ րի բնnւ թյան հետ լի ա կա տար ներ դաշ
նակnւ թյան և հա մե րաշխnւ թյան մեջ, պետք 
է զգnւ շա նա բնnւ թյան լի ա կա տար և ա մբnղ
ջա կան վե րափnխnւ մից և օգ տագnրծnւ մից, 

քա նի nր դա կարnղ է հե տա գայnւմ բա ցա
սա բար ան դրա դառ նալ նրա էկnլn գի այի 
վրա: 

Յnւ րա քանչյnւր մարդ պա տաս խա
նատվnւթյnւն է կրnւմ բնnւ թյան պահ պան
ման հա մար, քա նի nր ա մեն մեկն իր հնա
րավnրnւթյnւն նե րի և nւ ժե րի սահ ման ներnւմ 
կարnղ է ա ջակ ցել բնnւ թյան թեկnւզ շատ 
ան նշան մի հատ վա ծի պահ պան մա նը և 
բազ մաց մա նը: Վեր ջին հաշվnվ մարդ
կանց ան հա տա կան ջան քե րի գnւ մա րից 
են կախ ված բնnւ թյան պահ պանnւ մը և 
մարդnւ գnյnւ թյան հա մար բնա կան մի ջա
վայ րի ա պահnվnւ մը: Ի րա վա ցի է աս ված, nր 
մարդnւ հա մար բնnւթյnւ նը և՛ ար հես տանnց 
է, և՛ տա ճար, ի սկ մար դը նրա ակ տիվ աշ
խա տավnրն է, հրապnւր ված պաշտn ղը: 
Նվա ճելnվ բնnւթյnւ նը՝ մար դը պետք է ա մեն 
կերպ ձգ տի nչ թե nչն չաց նել բնnւթյnւ նը, այլ 
ի րա կա նաց նել մարդկnւ թյան ե րա զան քը՝ 
լի ա կա տար ներ դաշ նակnւ թյան մեջ ապ րել 
բնnւ թյան մեջ: Չառլզ Սո րե տին ո ւղղ ված 
իր նա մա կում (13.02.1829 թ.) Գյn թեն ա սել 
է. «Բնnւթյnւ նը չի սիրnւմ կա տակ ներ, այն 
միշտ ճշ մա րիտ է, միշտ լnւրջ, նա միշտ ճիշտ 
է, սխալ նե րը և թյnւ րի մացnւթյnւն նե րը գա լիս 
են մարդnւց»: 

Այ սօր դպրn ցի ա ռջև խն դիր է դր ված 
հաղ թա հա րել էկnլn գի ա կան դաս տի ա րակnւ
թյան բնա գա վառnւմ տեղ գտած թերnւթյnւն
նե րը, nր պես զի աճnղ սերnւն դը սnվn րի բնnւ
թյան հետ ապ րել ներ դաշ նակ: Ա ռաջ նա հերթ 
հարցն այս խնդրnւմ վե րա բերnւմ է բնnւ թյան 
նկատ մամբ գի տա կան գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման հար ցին, բնnւթյnւ նը մի ասնnւ թյան և 
բազ մա տե սակnւ թյան մեջ տես նելnւ խնդ րին: 
Այս ա մե նին հաս նելnւ հա մար սnվnրnղ նե րի 
մեջ պետք է դաս տի ա րա կել հայ րե նա սիրnւ
թյան, հnւ զա կանnւ թյան, ա պրnւ մակ ցա կան, 
կա րեկ ցան քի, գե ղե ցի կը զգալnւ զգա ցում՝ 
նրանց հn գե կան նե րաշ խար հի վրա նե րազ
դելnւ միջnցnվ: Փաս տա ցի օ րի նակ ներnվ 
պետք է հաս կաց նել սnվnրnղ նե րին, թե ի նչnւ 
է պետք պահ պա նել բնnւթյnւ նը: Այս պես, 
nւսnւ ցիչ–դաս տի ա րակն իր ա շա կերտ նե րին 
պար զա բանnւմ է, nր մարդն ա ռանց թթ ված
նի կարnղ է ապ րել ե րկnւ րn պե, ի սկ ա ռանց 
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ջրի՝ ե րեք օր: Պատմnւմ է, nր ա րդյnւ նա բե
րա կան ար տա նետnւմ նե րի հետ ևանքnվ վեր
ջին տա րի նե րին մթնnլnր տի ջերմnւթյnւ նը 
բարձ րա ցել է 0,5˚–nվ, n րի հետ ևանք նե րը 
կարnղ են nղ բեր գա կան լի նել: Օզn նի շեր տը 
կարnղ է ճեղք վել, և ա րե գա կի վնա սա կար, 
սպա նիչ ճա ռա գայթ նե րը կթա փան ցեն ե րկ
րի կենսnլnրտ և ա ղե տի պատ ճառ կդառ
նան: Մեր օ րերnւմ մթնnլnրտն ա ղտnտnւմ 
են ատn մային է լեկտ րա կա յան նե րի վթար
նե րը, ցին կի, կա պա րի, սն դի կի ա րդյnւ նա

բերnւթյnւ նը և այլն: 
Այս պիսnվ՝ էկnլn գի ա կան դաս տի ա

րակnւթյnւնն ան մի ջա պես կախ ված է էկnլn
գի ա կան գի տակցnւ թյան, էկnլn գի ա կան 
կnւլտnւ րայի և գի տե լիք նե րի մա կար դա կից: 
Էկnլn գի ա կան դաս տի ա րակnւթյnւ նը չա
փա նիշ է հա մարnւմ մարդnւ գnրծ նա կան և 
հn գա տար վե րա բերմnւն քը շր ջա կա մի ջա
վայ րի նկատ մամբ և այդ վե րա բերմnւն քի 
հա մա պա տաս խա նեցnւ մը հա սա րա կա կան 
նnր մե րին:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ա միր ջա նյան Յnւ. Ա., Ման կա վարժnւթյnւն, Եր., 2005 թ.:
2. Банников А. Г., Рустамов А. К., Вакулин А. А., Охрана природы, М., 1995.
3. Ա սատ րյան Լ. Թ., Էկnլn գի ա կան դաս տի ա րակnւ թյան հիմnւնք նե րը, Եր.: 
4. Հnվ սե փյան Ա., Մարnւ խյան Ո., «Ան ձի էկnլn գի ա կան կnւլտnւ րա», Եր., 2005 թ.:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
Н. БАСОЯН

Лидеры завтрашнего дня должны быть готовы к вызовам будущего, и мы должны 
дастаточно подготовить наших учеников к будущему они унаследуют. Это требует 
обязательства по предоставлению школникам экологического образования на уроках химии.

PROVIDING ENVIRONMENTAL EDUCATION DURING CHEMISTRY CLASSES
N. BASOYAN

Tomorrow’s leaders need to be ready for tomorrow’s challenges, and we must adequately 
prepare our children for the future they will inherit. That requires a commitment to providing 
children with environmental education during chemistry classes. 
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ԱՐ ԳԱՄ ՊԱ ՊՈ ՅԱՆ 
ՆԱԻ ՐԱ ԻՍ ՊԻ ՐՅԱՆ 
 ԳՈ ՀԱՐ Ա ՎԵ ՏՅԱՆ

 ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀԵ ՐՈՒՄ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ  
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾ ՄԱՆ  Ո ՐՈՇ 

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ
  Ֆի զի կան հս կա յա կան դեր ու նի գի տա

կան աշ խար հըն կա լում ու նե ցող կիրթ ան ձի 
ձևա վոր ման հար ցում։ Տեխ նի կա կան և մաս
նա վո րա պես ճար տա րա գի տա կան մաս նա
գի տա ցում նե րի հա մար ֆի զի կան տեխ նի կա
կան կր թու թյան մա կար դա կը կան խո րո շող 
հիմ նա կան բա զային ա ռար կա նե րից է։ 

Ինչ պես հան րակր թա կան, այն պես էլ բու
հա կան հա մա կար գում ֆի զի կայի ու սուց ման 
գոր ծում շատ մեծ է ու սում նա կան խն դիր նե րի 
դե րը [1]։ Լայն ի մաս տով խնդ րի, ֆի զի կա կան 
խնդ րի և ա ռա վել մաս նա վոր դեպ քում` ֆի
զի կայի ու սում նա կան խնդ րի տար բեր սահ
մա նում ներ, ձևա կեր պում ներ կան։ Ել նե լով 
տար բեր սկզ բունք նե րից՝ այս խն դիր նե րը 
դա սա կարգ վում են հաշ վո ղա կան, ո րա կա
կան, փոր ձա րա րա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
և այլ դա սե րի՝ ի րենց բազ մա թիվ են թա դա
սե րով ու տա րա տե սակ նե րով [1–3]։ Մի կողմ 
թող նե լով ի նք նին շատ հե տաքր քիր ու կար
ևոր այս հար ցե րը՝ ան դրա դառ նանք տեխ նի
կա կան բու հե րում ֆի զի կայի ու սում նա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման հետ կապ ված ո րոշ հար
ցե րի քն նարկ մա նը։

 Շատ դա սա վան դող ներ այն կար ծի քին 
են, որ խն դիր նե րի լու ծու մը ֆի զի կայի դա
սըն թա ցի հիմ նա կան նպա տակ նե րից է։ Մեր 
կար ծի քով ևս խն դիր նե րի լու ծու մը ֆի զի կայի 
դա սըն թա ցի կար ևո րա գույն օ ղակ նե րից է 
ի նչ պես հան րակր թա կան, այն պես էլ բու հա
կան կր թու թյան հա մա կար գում։ Սո վո րո ղը 
դա սըն թա ցի յու րաց ման ար դյուն քում, ան
շուշտ, պետք է կա րո ղա նա ֆի զի կայի դա սըն
թա ցի հա մա պա տաս խան բաժ նին վե րա բե
րող խն դիր ներ լու ծել, որ պես զի դա սա նյու թի 
ըն կա լու մը ձևա կան բնույթ չկ րի, լի նի խոր և 
հա մա կող մա նի։ Հա մա պա տաս խան բնույ թի 

խն դիր նե րի լու ծումն օգ նում է, որ տե սա կան 
դա սըն թա ցի ժա մա նակ դի տարկ ված ֆի
զի կա կան եր ևույթ ներն ու գոր ծըն թաց ներն 
ա վե լի ո րո շա կի ա նան, կապ վեն ի րա կան 
եր ևույթ նե րին և պրո ցես նե րին։ Մի ա ժա մա
նակ, եր ևույթ նե րը բնու թագ րող հա մա պա
տաս խան ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րը ևս 
ի րա կան ի մաստ ու մեկ նա բա նու թյուն են 
ստա նում։ Ձևա վոր վում և զար գա նում են ու
սա նո ղի՝ պատ ճա ռա–հետ ևան քային կա պեր 
հաս տա տե լու, տվյալ խնդ րում հիմ նա կան 
հան գա մանք նե րը ե րկ րոր դա կա նից տա րան
ջա տե լու և դրանք պատ ճա ռա բան ված ան
տե սե լու գործ նա կա նում կար ևոր նշա նա կու
թյուն ու նե ցող ու նա կու թյուն նե րը։ 

Ֆի զի կայի ու սում նա կան խն դիր նե րի 
լու ծու մը, ան շուշտ, կար ևոր է, բայց ոչ ի նք
նան պա տակ. այն ու սու ցո ղա կան, դաս տի
ա րակ չա կան, զար գա ցո ղա կան կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի, ո րոնց բազ մաբ նույթ 
դրս ևո րում նե րի մի այն մի մա սին ան դրա դաձ 
ե ղավ։ 

Ֆի զի կայի ու սում նա կան խն դիր նե րի լուծ
ման բազ մաբ նույթ դրս ևո րում նե րից մեկն էլ 
ա ռնչ վում է պո լի տեխ նի կա կան կր թու թյա նը, 
ո րի նպա տա կը ա ճող սերն դին ար տադ րու
թյան, գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան գոր
ծըն թաց նե րին ծա նո թաց նելն է, ը նդ հա նուր 
նշա նա կու թյան գործ նա կան և տեխ նի կա կան 
կա րո ղու թյուն նե րով նրանց զի նե լը։ Տեխ նի
կա կան բու հե րում ֆի զի կայի ու սում նա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով կա րե լի է ու
սա նող նե րին ծա նո թաց նել մաս նա գի տա կան 
սար քե րի ու սար քա վո րում նե րի ֆի զի կա կան 
հի մունք նե րին, նրանց հա ղոր դա կից դարձ նել 
ի րենց ա պա գա մաս նա գի տու թյանն ա ռնչ վող 
եր ևույթ նե րի, տեխ նո լո գի ա կան պրո ցես նե րի 
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ֆի զի կային։
 Տեխ նի կա կան բու հե րում ֆի զի կայի խն

դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով ա ռար կայի ու
սուց ման և մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն
նե րի ձևա վոր ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման հար ցե րը վեր ջին տա րի նե րին 
ՀՀ բարձ րա գույն կր թու թյան ծրագ րե րում 
ի րա կա նաց ված կա ռուց ված քային և բո վան
դա կային մե ծա մասշ տաբ փո փո խու թյուն նե
րի պատ ճա ռով ա ռա վել կար ևոր վել ե ն։ Փո
փո խու թյուն նե րի բուռն պրո ցես է ըն թա ցել 
նաև դպ րո ցում, ո րի ար դյուն քում կա տար վել 
է ան ցում ու սուց ման 12–ա մյա հա մա կար
գին, ձևա վոր վել է ա վագ դպ րո ցը, փոխ վել 
են ա ռար կա յա կան ու սում նա կան ծրագ րե րը 
[4, 5], ձեռ նարկ նե րը [6]։ Ներդր վել է հոս
քային ու սուց ման ե ղա նա կը, ո րի պայ ման
նե րում ա ռան ձին հոս քե րի ա շա կերտ ներն 
ու սում նա կան ա ռար կա նե րը, այդ թվում նաև 
«Ֆի զի կան», ու սում նա սի րում են տար բեր 
ծա վա լով ու մա կար դա կով, ան գամ` տար բեր 
դա սագր քե րով։ Այս փո փո խու թյուն նե րը, բա
զում խն դիր ներ ա ռա ջադ րե լով բու հա կան և 
դպ րո ցա կան կր թա հա մա կար գում, ա ռա վել 
սուր դրս ևո րում ներ են ստա նում դպ րոց–բուհ 
ան ցման ժա մա նակ։ Դրան մե ծա պես նպաս
տում են նաև քն նա հա մա կար գի` վեր ջին տա
րի նե րի վե րա փո խում նե րը։ Տեխ նի կա կան 
բու հեր ըն դուն վող ու սա նող նե րը մեծ մա սամբ 
ֆի զի կայից ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն չեն 
հանձ նում (կամ` կա րող են չհանձ նել), և այդ 
պատ ճա ռով նրանց ֆի զի կայի մեկ նար կային 
գի տե լիք նե րի պա շա րը նա խորդ տա րի նե րի 
հա մե մա տու թյամբ նվա զել է։ Մինչ դեռ, այս 
ու սա նող նե րին ֆի զի կա է դա սա վանդ վում 
նույն ծրագ րով, խո րու թյամբ և ժա մա քա նա
կով, ի նչ և ֆի զի կայից քն նու թյուն հանձ նած, 
հետ ևա բար` ա վե լի պատ րաստ ու սա նող նե
րին։ Այս հան գա ման քը մե ծա պես խան գա
րում է ֆի զի կայի նման կար ևոր և տար բեր 
մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի հետ բազ
մաբ նույթ ա ղերս ներ ու նե ցող ա ռար կայի ըն
կալ մանն ու յու րաց մա նը։ Նշ ված բու հե րում 
ֆի զի կայի դա սա վանդ ման հա մար հատ կաց
վում է եր կու, շատ մաս նա գի տու թյուն նե րի 
դեպ քում` ան գամ մեկ կի սա մյա կով չափ վող 
կարճ ժա մա նակ, մինչ դեռ մա տուց վող նյու թը 

թե՛ ծա վա լով, թե՛ խո րու թյամբ և թե՛ ներ կա
յաց ման մե թո դով է ա պես տար բեր վում է դպ
րո ցա կա նից։ Ու սա նող նե րի մեծ մասն ու ժե րի 
գե րա գույն լար ման գնով հա զիվ կա րո ղա նում 
է հաղ թա հա րել ծրա գի րը, և նրան ցից նույ
նիսկ բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ու նե ցող նե րի 
մեջ, ի վեր ջո, չի ամ րապնդ վում դա սըն թա ցի 
ը նդ հա նուր հեն քը, չեն տպա վոր վում ներ
քին ի մաս տա բա նա կան կա պե րը հիմ նա կան 
ֆի զի կա կան օ րենք նե րի, ա ռն չու թյուն նե րի 
միջև, ի նչն այն քան ան հրա ժեշտ է ֆի զի կայի 
հետ կապ ված հե տա գա դա սըն թաց նե րը հա
ջող յու րաց նե լու հա մար։ Ար ձա գան քե լով այս 
ի րո ղու թյա նը՝ վեր ջին տա րի նե րին Հայ–ռու
սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նում, ի սկ 
այս ու սում նա կան տար վա նից սկ սած` նաև 
Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ
սա րա նում ֆի զի կայի դա սա վանդ ման հա մար 
լրա ցու ցիչ ժա մա քա նակ է հատ կաց վել։ Ա ռա
ջին դեպ քում այդ ժա մա քա նա կի հաշ վին լրա
ցու ցիչ (ա դապ տա ցի ոն) դա սըն թաց է կազ
մա կերպ վել, ի սկ ե րկ րորդ դեպ քում` ա ռա վել 
ման րա մասն ու հան գա մա նա լի է ներ կա յաց
վում հար ցա շա րը՝ ան դրա դարձ կա տա րե լով 
նաև դպ րո ցա կան դա սըն թա ցին։ 

Կ րե դի տային հա մա կար գին ան ցնե լու 
պա րա գա յում ևս դա սա խո սու թյան ձևա չա
փը մնում է բու հա կան դա սըն թա ցի ո ւր վագ
ծե րը նա խան շող հիմ նա կան գոր ծո նը [7–9]։ 
Սա կայն ի նք նու րույն աշ խա տան քի հա մար 
հատ կաց վող ժա մա քա նա կի հաշ վին զգա լի
ո րեն կր ճատ վել են ու սա նո ղի և դա սա խո սի 
լսա րա նային շփում նե րի տևո ղու թյու նը, բո
վան դա կու թյու նը և ին տեն սի վու թյու նը։ Այս 
հան գա ման քը, իր հեր թին, լուրջ խո չըն դոտ
ներ է ստեղ ծում դպ րո ցից բուհ ան ցած սո վո
րող նե րի ա դապ տաց ման և ին տեգր ման գոր
ծըն թաց նե րում։ 

Տեխ նի կա կան բու հե րում ֆի զի կայի ու
սում նա կան խն դիր նե րի լուծ ման կար ևո րու
թյունն ա ռա վել ը նդ գծ վում է ի նչ պես բու հա
կան և հան րակր թա կան հա մա կար գե րում 
տե ղի ու նե ցած վե րը նշ ված փո փո խու թյուն
նե րի լույ սի ներ քո, այն պես էլ մաս նա գի տա
կան կր թու թյան հար ցե րը ա ռա վել բարձր 
մա կար դա կով լու ծե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
տե սան կյու նից։ Դա սա խո սու թյա նը հատ կաց
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վող ժա մա քա նա կի կր ճատ ման պատ ճա ռով 
ու սում նա կան նյու թի մի զգա լի մա սը կա րե
լի է մա տու ցել խն դիր նե րի ու գործ նա կան 
ա ռա ջադ րան քե րի մի ջո ցով։ Օ րի նակ, Գաու
սի թե ո րե մը հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով դա
սա խո սու թյան ժա մա նակ՝ նրա կի րա ռու թյան 
հետ կապ ված տե սա կան հար ցե րը կա րե լի է 
լու սա բա նել հա մա պա տաս խան խն դիր նե րի 
ու գործ նա կան ա ռա ջադ րան քե րի մի ջո ցով։ 

Տեխ նի կա կան բու հե րում ֆի զի կայի դա
սըն թա ցը հիմ նա կա նում նե րառ ված է ա ռա
ջին և ե րկ րորդ կուր սե րի դա սըն թա ցում, ե րբ 
դեռ ամ բողջ ծա վա լով չի սկս վել հիմ նա կան 
մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի դա սա վան
դու մը։ Ու սա նող նե րը և ան գամ մաս նա գի տա
կան ա ռար կա ներ դա սա վան դող դա սա խոս
նե րի մի մասն այն կար ծիքն ու նի, որ ֆի զի կան 
օ ժան դակ և, կա րե լի է ան գամ ա սել, ե րկ րոր
դա կան ա ռար կա է, ո րի խոր ու սու ցա նու մը 
բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ տվյալ մաս նա գի
տու թյու նը խո րա պես յու րաց նե լու և լավ մաս
նա գետ դառ նա լու հա մար։ Այս պի սի մտայ
նու թյան ձևա վոր մա նը նպաս տում է նաև այն 
հան գա ման քը, որ ֆի զի կայի դա սա վան դու մը 
մեծ մա սամբ ի րա կա նաց վում է հա մա պի տա
նի բնույ թի դա սագր քե րով, ո րոն ցում բեր ված 
օ րի նակ նե րը, դի տարկ վող դեպ քերն ան մի
ջա կա նո րեն չեն վե րա բե րում տվյալ մաս
նա գի տու թյանն ա ռնչ վող հան գա մանք նե
րին, սար քա վո րում նե րին։ Աս վա ծը ա ռա վել 
ևս վե րա բե րում է խն դիր նե րին, ո րոնք շատ 
դեպ քե րում վե րա ցա կան, տե սա կան ձևա
կեր պում ներ ու նեն, և չնա խա պատ րաստ
ված ու սա նո ղի հա մար շատ դժ վար է դրանք 
կա պել գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
և իր հա մար հաս կա նա լի կամ իր մաս նա

գի տու թյանն ա ռնչ վող ի րադ րու թյուն նե րին։ 
Ա հա այս տեղ է, որ մեծ դեր ու նշա նա կու թյուն 
է ստա նում դա սա խո սը։ Ի նչ պես ցույց է տա
լիս մեր փոր ձը, ան գամ վե րը նշ ված հա մա
պի տա նի բնույ թի խնդ րագր քե րից վերց ված և 
վե րա ցա կան ձևա կեր պու մով խն դի րը կա րե լի 
է վե րա փո խել այն պես, որ այն ո ւղ ղա կի ո րեն 
կապ վի տվյալ մաս նա գի տու թյանն ա ռնչ վող 
ի րա վի ճակ նե րին կամ կի րառ վող սար քա վո
րում նե րին ու մե խա նիզմ նե րին։ Այդ դեպ քում 
տվյալ խնդ րի լու ծու մը ան մի ջա պես գրա վում 
է ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը՝ նպաս տե լով 
ոչ մի այն ֆի զի կայի հա մա պա տաս խան բաժ
նի ար դյու նա վետ յու րաց մա նը, այլև ար դեն 
նշ ված ի մաս տով կա տա րե լով պո լի տեխ նի
կա կան ու սուց ման իր դե րը։ 

Բ նա կան է, որ տե ղում, հան պատ րաս տից 
խն դիր նե րի նման վե րաձ ևա կեր պու մը բարդ 
խն դիր է և բո լոր դեպ քե րում չէ, որ հա ջող է 
ստաց վում։ Ա մեն դեպ քում այն ո րո շա կի հմ
տու թյուն, ժա մա նակ և աշ խա տանք է պա
հան ջում, ի սկ դա նշա նա կում է, որ նման 
բնույ թի խն դիր նե րի շտե մա րա նի ձևա վո րու
մը պետք է նա խա պես կա տար վի։ Խն դիր նե
րը պետք է նա խա պես ը նտր վեն և հա մա պա
տաս խան տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րի 
հետ մի ա սին վե րաձ ևա կերպ վեն այն պես, որ 
հնա րա վո րինս ճշգ րիտ, խոր և գործ նա կան 
բնույթ կրող մաս նա գի տա կան տե ղե կատ վու
թյուն պա րու նա կեն։ Ար դյուն քում յու րա քան
չյուր մաս նա գի տու թյան հա մար ձևա վոր վում 
է հա մա պա տաս խան բնույ թի ֆի զի կա կան 
ու սում նա կան խն դիր նե րի շտե մա րան, ո րի 
կա ռուց ված քը և նրա մեջ նե րառ ված խն դիր
նե րի բնույ թի հետ կապ ված հար ցե րը կա րող 
են հե տա գա քն նարկ ման նյութ ծա ռայել։ 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО 
ФИЗИКЕВТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗ–АХ

А. ПАПОЯН, Н. ИСПИРЯН, Г. АВЕТЯН 

Познание физических явлений и законов очень важна с точки зрения дальнейшего 
развития профессиональных умений и навыков студентов технических вузов. В деле 
понимания физических явлений и их практиктического использования большую роль играет 
процесс решения задач. В технических ВУЗ–ах наиболее эффективны решение физических 
задач, связаных с фундаментальными проблемами данной профессии. Авторы утверждают, 
что переоформление проблем универсального, теоретического характера в соответствии с 
ситуациями и явлениями, типичными для данной профессии, способствует росту интереса 
студентов к предмету, формированию профессиональных навыков и способностей к 
восприятию связи между физикой и техникой.

ABOUT SOME FEATURES OF PHYSICS PROBLEMS SOLVING PROCESS IN THE 
TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

A. PAPOYAN, N. ISPIRYAN, G. AVETYAN

The knowledge of physical phenomena and lows is an important basis for the further devel
opment of professional abilities and skills of the technical Higher Education Institutions students. 
From the point of view of understanding physical phenomena and using them in practice, the 
problem solving process plays a great role. In the technical Higher Education Institution the most 
effective is the solving of such Physical tasks that are related to the fundamental problems of the 
given profession. The authors insist that reformation of problems of universal, theoretical charac
ter in accordance with the situations and phenomena typical to that profession, highly promotes 
the students’ growing interest in that subject, the formation of professional skills and abilities, and 
the perception of connection between physics and technics. 
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ՎԱՐ ԴԻ ԹԵՐ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ

Գ ՐԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԸ ՈՐ ՊԵՍ  
ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ  ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱՐ ԵՎՈՐ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ

 Հայոց լեզ վի մե թո դի կա յում (և ոչ մի այն 
հայոց լեզ վի) ըն դուն ված մո տեց ման հա մա
ձայն` տար րա կան դա սա րան նե րում մայ րե
նի ի դա սի կար դա լու փու լում կի րառ վում է 
տվյալ դա սի հա մար նա խա տես ված նույն 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բազ մա կի ըն թերց ման 
մե թո դը: Սա, ան շուշտ, նպաս տում է ա շա
կերտ նե րի հե տաքրք րու թյան սահ ման նե րի 
ը նդ լայն մա նը, հար ցեր և ա ռա ջադ րանք
ներ կա տա րե լիս ե րե խա նե րը ծա վա լում են 
մտա վոր տա րաբ նույթ գոր ծու նե ու թյուն` 
թա փան ցե լով կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու
թյան «հու զա կան գու նապ նա կի մեջ»: 

Այս կար ևոր խն դիրն ի րա կա նաց վում 
է ըն թերց վող գե ղար վես տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյան շուրջ աշ խա տան քի ժա մա նակ 
վեր լու ծա կան–հա մադ րա կան մե թո դի գոր
ծադր մամբ գրա կան տար րա կան գի տե լիք
ներ ձեռք բե րե լու ճա նա պար հով. դրանք 
ե րե խա նե րին պետք են գա լու ու սուց ման 
հե տա գա փու լե րում և ոչ մի այն գրա կան ըն
թեր ցա նու թյան ժա մա նակ: 

Մեր փոր ձա րա րա կան ու սում նա սի րու
թյուն նե րի ըն թաց քում հա մոզ վե ցինք, որ 
նպա տա կա հար մար է գրա կան ու սում նա
սի րու թյու նը տար րա կան դպ րո ցում կազ
մա կեր պել 2 փու լով` նկա տի ու նե նա լով մի 
շարք գոր ծոն ներ:

 Դի տար կենք գրա կան տար րա կան գի
տե լիք նե րի բո վան դա կու թյու նը և ու սում նա
սիր ման հա ջոր դա կա նու թյու նը II–IV դա սա
րան նե րում.

I – կեր պար նե րի է ու թյան բա ցա հայ տում 
(ով քե՞ր են դեպ քե րի մաս նա կից նե րը, նրանք 
դրա կա՞ն կեր պար ներ են, թե՞ բա ցա սա կան 
(հիմ նա վո րում), բնագ րի ո ՞ր տո ղերն են հաս
տա տում քո տե սա կե տը, հե ղի նա կը սի րո՞ւմ է 
հե րո սին, ին չո՞ւ և այլն.

II – գա ղա փա րի բա ցա հայ տում (ո ՞րն է 
հե ղի նա կի հիմ նա կան միտ քը, ո ՞ր կեր պար
ներն են դրա կրո ղը, ո ՞ր բա ռը, բա ռա կա

պակ ցու թյու նը կամ նա խա դա սու թյու նը կա
րե լի է վեր նա գիր դարձ նել).

III – են թա տեքս տի բա ցա հայ տում (ի ՞նչ է 
ու զում «հաս կաց նել» հե ղի նա կը, ո ՞ր բա ռե
րի, բա ռա կա պակ ցու թյան կամ նա խա դա
սու թյան տակ է «թաքն ված» այն և այլն):

I.  Աշ խա տանք ստեղ ծա գոր ծու թյան 
կեր պար նե րի շուրջ:

 Ներ կա յաց նենք IV դա սա րա նի մայ րե
նի ի մե թո դա կան կա ռույ ցը այդ հա մա տեքս
տում (4):

«Օգտ վե լով բնագ րից` բնու թագ րի՛ր Մ. 
Սա րյա նին» («Սա րյա նի նկար նե րում շող
շո ղում է Հա յաս տա նի հա վեր ժու թյու նը» 
[էջ 19], «Ն կա րագ րի՛ր և բնու թագ րի՛ր իշ
խա նին» («Իշ խա նը») [էջ 34], «Բ նագ րի մեջ 
ո րո շի՛ր այն բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն
նե րը, ո րոնց մի ջո ցով ար տա հայտ վում է 
հե ղի նա կի հա մակ րան քը Ե ղեգ նի կի նկատ
մամբ» («Ե ղե գը, ո րը շատ էր ու զում դառ նալ 
սրինգ» [էջ 73], «Բ նու թագ րի՛ր ա ռա կի հե
րոս նե րին և հա մե մա տի՛ր» («Ճ պուռն ու մր
ջյու նը») [էջ 90], «Ն կա րագ րի՛ր ա ռյու ծին ու 
մկա նը» («Ա ռյուծն ու մու կը») [էջ 92], «Բ նու
թագ րի՛ր հե քի ա թի հե րոս նե րին» («Եր կու 
եղ բայր») [էջ 110] և այլն (5):

 Բեր ված հար ցերն ու ա ռա ջադ րանք նե րը 
ա շա կերտ նե րին մղում են մտա ծե լու, վեր
լու ծե լու, դա տե լու, սե փա կան կյան քից ձեռք 
բե րած փոր ձը կար դա ցած բնագ րում նկա
րագր ված դեպ քե րի հետ հա մե մա տե լու, 
դա սեր քա ղե լու գոր ծու նե ու թյան: 

Ու շագ րավ է Էդ. Ջր բա շյա նի կար ծի քը 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծող ան ձանց` կեր
պար նե րի է ու թյան բա ցա հայտ ման մա սին: 
Նա նշում է, որ յու րա քան չյուր կեր պար 
«ո րո շա կի դա րաշր ջա նին, ազ գային մի ջա
վայ րին հա տուկ վար քագ ծի, մտա ծո ղու թյան 
մարմ նա վո րումն է` ա ռան ձին ան հա տի մի
ջո ցով, ո ւս տի ա շա կերտ ներն ա մե նից ա ռաջ 
պետք է մտա ծեն այն մա սին, որ կեր պա րի 
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վեր լու ծու թյու նը պետք է սկ սել նրա մեջ այդ 
դա րաշր ջա նին և ազ գային մի ջա վայ րին 
բնո րոշ հատ կու թյան ո րոն մամբ» (4):

Ջ. Գյու լա մի րյա նը նշում է, որ «Բ նագ րի 
շուրջ աշ խա տե լիս նրա հե րոս նե րի գոր ծո
ղու թյուն նե րի շուրջ հար ցազ րույ ցը կազ մա
կեր պե լիս կամ տեքս տի գլ խա վոր միտ քը, 
են թա տեքս տը ո րո շե լիս պի տի նկա տի ու նե
նալ, որ յու րա քան չյուր ե րե խա մի ան հա տա
կա նու թյուն է, ու նի ի րեն և մի այն ի րեն հա
տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, այ սինքն` 
ա մեն մի ե րե խա ե զա կի է: Մեծ ար ժեք է 
ե րե խայի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ ման 
ա մե նա կար ևոր հմ տու թյու նը` պահ պա նել 
այդ ե զա կի ու թյու նը, պայ ման ներ ստեղ ծել, 
որ ե րե խան ի րեն դրս ևո րի իր նման. գնա
հա տել նրա ար ժե քային հա մա կար գը, զար
գաց նել հա կում ներն ու ըն դու նա կու թյուն
նե րը, ը նդ լայ նել յու րա քան չյուր ե րե խայի 
«ես»–ի հնա րա վո րու թյուն նե րը» (1):

 Տար րա կան դա սա րան նե րում մեր կա
տա րած ու սում նա սի րու թյուն նե րի ժա մա
նակ բա ցա հայ տե ցինք, որ կար դա ցած 
ստեղ ծա գոր ծու թյան կեր պար նե րը բնու
թագ րող բա ռե րի կող քին ա շա կերտ նե րը 
չեն կա րո ղա նում կամ ոչ միշտ են կա րո
ղա նում գոր ծա ծել նրանց ա րարք նե րը կամ 
բնու թագ րում նե րը դի պուկ հիմ նա վո րող 
բա ռեր և մտ քեր:

 Մայ րա քա ղա քի մի շարք դպ րոց նե րի 
II–IV դա սա րան նե րում ան ցկաց րած մեր 
դա սալ սում նե րի, ՀՊՄՀ–ի նա խադպ րո ցա
կան և սկզբ նա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե
տի` «Ման կա վար ժու թյուն և տար րա կան ու
սուց ման մե թո դի կա» բաժ նի ու սա նող նե րի` 
պրակ տի կայի ժա մա նակ վա րած մայ րե նի ի 
դա սե րի ո ւնկնդ րում նե րի ըն թաց քում մեզ 
հա մար պարզ դար ձավ, որ ա շա կերտ նե
րի (ու սում նա սի րու թյուն նե րի թի րա խային 
խմ բում ը նդ գրկ ված են ե ղել 325 կրտ սեր 
դպ րո ցա կան ներ) 64 %–ին հե տաքրք րում 
է ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կեր պար նե րի 
շուրջ տար վող վեր լու ծա կան աշ խա տան քը. 
նրանք ակ տի վո րեն է ին մաս նակ ցում քն
նար կում նե րին, հա մե մա տում է ին գոր ծող 
ան ձանց և կեր պար նե րը, քն նա դա տում է ին, 
ապ րու մակ ցում նրանց, ար դա րաց նում կամ 

մե ղադ րում և այլն:
 Մի ա ժա մա նակ մենք փաս տե ցինք, որ 

ա շա կերտ նե րի` կեր պար նե րի է ու թյունն 
ը մբռ նե լու, նրանց վար քի, մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի, ո րո շում նե րի և ար
տա հայ տած մտ քե րի ու դա տո ղու թյուն նե
րի ի մաստ նե րը խո րու թյամբ հաս կա նա լու 
կա րո ղու թյուն նե րը դա սա րա նից դա սա րան 
ա վե լի տրա մա բա նա կան էր դառ նում, ե թե 
կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շուրջ 
կա տա րած վեր լու ծա կան աշ խա տանքն ու
սու ցիչն ի րա կա նաց նում է ր՝ չբա վա րար վե
լով մի այն մայ րե նի ի դա սագր քե րի մե թո դա
կան կա ռույց նե րում տր ված հար ցե րով ու 
ա ռա ջադ րանք նե րով: 

Այս պես, պրակ տի կանտ ու սա նող նե րի 
և դաս վար նե րի հետ նախ մշա կե ցինք ըն
թերց վե լիք բնագ րե րի կեր պար նե րի շուրջ 
աշ խա տան քի հա մա կար գին ներ կա յաց վող 
պա հանջ – կողմ նո րո շում ներ և փոր ձար կե
ցինք մի շարք դպ րոց նե րում` ը նտ րե լով զու
գա հեռ մե կա կան դա սա րան:

 Կեր պար նե րի շուրջ վեր լու ծա կան աշ խա
տան քի բո վան դա կու թյու նը ո րո շե լիս մենք 
ի բրև հիմ նա կան դիր քո րո շում ըն դու նե ցինք 
Լ. Գուր լի տի այն տե սա կե տը, որ ե րե խան սո
վո րում է ոչ այն քան իր սխալ նե րի վրա, որ քան 
այլ մարդ կանց փոր ձով՝ դրա վեր լու ծու թյամբ 
և հետ ևու թյուն ներ կա տա րե լու ճա նա պար
հով սե փա կան կյան քը կազ մա կեր պե լով: «…. 
Նրանք սո վո րում են այլ մարդ կանց փոր ձի 
վրա, սա կայն ա մե նա կար ևո րը` սո վո րում են` 
ի րենց լի ի րավ մի անձ նյա կյան քը հա րա բե րե
լով այլ մարդ կանց` բազ մա թիվ և նույ նան ման 
լի ի րավ մի անձ նյա կյան քին: Սա հենց այն է, 
ի նչն ան վա նում ե նք կյան քի մի ջո ցով դաս տի
ա րա կու թյուն» (6): 

Ն կա տի ու նե նա լով նշ ված և մի շարք այլ 
հո գե բա նա ման կա վար ժա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ` կեր պար նե րի վեր լու ծու
թյան գոր ծըն թա ցի քայ լե րը նա խագ ծե ցինք 
և ու սու ցիչ նե րի հետ ի րա կա նաց րինք այս
պի սի հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա ռա ջին – բնա գի րը շա րու նա կե լով և 
մեկ նա բա նե լով (հատ վա ծա բար) ընթեր ցա
նու թյու նից հե տո կազ մա կեր պել ը նտ րո վի 
ըն թեր ցա նու թյուն` հա տուկ այդ նպա տա կով 
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կազ մած հար ցե րով, հարց–ա ռա ջադ րանք
նե րով և հարց–կողմ նո րո շում նե րով.

երկ րորդ – գոր ծող ան ձանց և կեր պար
նե րի ո րո շում, ստեղ ծա գոր ծու թյան սյու ժե ում 
դրանց ու նե ցած դե րի ճշգր տում.

եր րորդ – գա ղա փար գլ խա վոր և ե րկ
րոր դա կան, դրա կան և բա ցա սա կան կեր
պար նե րի մա սին, ըն թեր ցած ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի մեջ դրանց ո րո շում և 
հիմ նա վո րում.

 չոր րորդ – կեր պար նե րի դի տար կում` 
հիմք ըն դու նե լով նրանց գոր ծո ղու թյուն նե
րը, ա րարք նե րը, խոս քային և ոչ խոս քային 
հա ղոր դակց ման ձևե րը.

 հին գե րորդ – դա տո ղու թյուն նե րի, եզ րա
հան գում նե րի դի տար կում, հիմ նա–վո րում` 
ոչ մի այն հիմք ըն դու նե լով ստեղ ծա գոր ծու
թյան մեջ ներ կա յաց ված գոր ծող ան ձանց, 
այլև սե փա կան կեն սա փոր ձը` նկա տի ու
նե նա լով, որ «Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի բո վան դա կու թյան շուրջ 
տար վող վեր լու ծա կան աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ պի տի բա ցա կայի պատ րաս տի 
դա տո ղու թյուն նե րի, կար ծիք նե րի ներ կա
յա ցու մը. ցան կա լի ար դյուն քի (այն է` սե
փա կան դա տո ղու թյուն նե րը չհար մա րեց նել 
որ ևէ չա փո րո շի չի) կա րե լի է հաս նել մի այն 
ան հա տա կան կամ խմ բային (փոքր կամ 
մեծ) աշ խա տան քի շնոր հիվ» (1): 

Աշ խա տան քային այս քայ լե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը մենք ստու գե ցինք ոչ մի այն 
մի քա նի զու գա հեռ դա սա րան նե րում, այլև 
փոր ձե ցինք դրանք ի րա կա նաց նել տար բեր 
դա սա րան նե րում (հա ջոր դա բար)` պար զե
լու հա մար ա շա կերտ նե րի` այդ ո ւղ ղու թյամբ 
ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի 
մա կար դակ նե րը: Հա մե մա տե լով փոր ձա
րա րա կան և ստու գո ղա կան դա սա րան նե
րում ու սում նա կան այս խն դիր նե րի շուրջ 
սո վո րող նե րի ձեռք բե րում նե րը` մենք հա
մոզ վե ցինք ոչ մի այն մեր ա ռա ջար կած քայ
լերն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյան և 
ար դյու նա վե տու թյան մեջ: 

II. Աշ խա տանք ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ
նա կան մտ քի` գա ղա փա րի բա ցա հայտ ման 
կա րո ղու թյուն ձևա վո րե լու ո ւղ ղու թյամբ:

 Բազ մա կի ըն թեր ցա նու թյան ար դյու նա

վե տու թյան հիմ նա կան գոր ծո նը ստեղ ծա
գոր ծու թյան գա ղա փա րի` այդ ճա նա պար հով 
բա ցա հայ տումն է, ո րին հաս նե լու հա մար 
պի տի կազ մա կեր պել բազ մա կի ըն թեր ցա
նու թյուն ոչ մի այն կար դա լու կա րո ղու թյան 
զար գաց ման նպա տա կով, այլև որ պես զի 
ա շա կերտ ներն ու նե նան ստեղ ծա գոր ծու
թյան մտ քե րին կր կին վե րա դառ նա լու հնա
րա վո րու թյուն: 

Այս խն դի րը լուծ վում է բնագ րի շուրջ ու
սուց չի` մե թո դա պես ճիշտ կազ–մա կեր պած 
աշ խա տան քով, սա կայն ո ՛չ գա ղա փա րի 
պատ րաս տի «մա տուց մամբ», ո ՛չ էլ` «Այս պի
սին է պետք լի նել…», «Այս պես չի կա րե լի 
վար վել…», «Մե ծե րին պետք է հար գել…» և 
այլ քա րոզ չա կան հանձ նա րա րա կան նե րով:

 Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան գա
ղա փա րի բա ցա հայտ մա նը տա նող ճա նա
պար հին մենք փոր ձե ցինք ու սուց չի օգ նու
թյամբ ա շա կերտ նե րին մտա ծել տալ. «Ին չո՞ւ 
է հե ղի նակն ը նտ րել այս թե ման, ո ՞րն է ե ղել 
նրա նպա տա կը», «Դուք ին չի՞ շուրջ սկ սե ցիք 
մտա ծել», «Իսկ ստեղ ծա գոր ծու թյան կեր
պար ներն ի ՞նչ մտա հո գու թյուն ներ, հոգ սեր 
ու նե ին» և այլն:

 Կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա
փա րը (տար րա կան դպ րո ցում սո վո րա բար 
ա վե լի շատ գոր ծած վում է «հիմ նա կան միտք» 
բա ռա կա պակ ցու թյու նը) ա շա կերտ նե րին հա
սու դարձ նե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին մենք 
նրանց բա ցատ րում ե նք և ո րո շա կի քայ լե րով 
բե րում հա մոզ ման, որ այն բա ցա հայ տե լու 
հա մար. «եր կի գա ղա փա րը ոչ թե պետք է 
ո րո նել ի նչ–որ է ջում պատ րաս տի, տրա մա
բա նո րեն շա րադրված, այլ ար տա հայտ ված 
կեն դա նի պատ կեր նե րով» (3): 

Ա ռաջ նորդ վե լով գրա կա նա գետ նե րի 
այդ դրույ թով` մենք կար դա ցած ստեղ ծա
գոր ծու թյան վեր լու ծու թյան ժա մա նակ ա շա
կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը ո ւղ ղոր դում ե նք 
հե րոս նե րի, նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը ներ
կա յաց նող հատ ված նե րի մեջ հե ղի նա կի 
գոր ծա ծած բա ռե րի, լեզ վաար տա հայ տչա
մի ջոց նե րի վրա` բա ցա հայ տե լով, թե հե ղի
նակն ին չու է օ ձի սո ղա լը ներ կա յաց նում` 
գոր ծա ծե լով «գաղ տա գո ղի» և «ծու ռու մուռ» 
բա ռե րը (Ավ. Ի սա հա կյան` «Արջն ու օ ձը»), 
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կամ ին չու Գևորգ Է մի նը ա սում է. «Ա՜խ, այս 
Մա սի սը… Որ ջեր մաց նում է սր տե րը մո լոր, 
ե րբ ին քը… սառն է» (Գ. Է մին` «Ա՛խ, այս 
Մա սի սը») և այլն: 

Այս պի սով՝ կար դա ցած ստեղ ծա գոր ծու
թյան գա ղա փա րը բա ցա հայ տե լու կա րո ղու
թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի քայ լերն են` 

• ս տեղ ծա գոր ծու թյան բազ մա կի ըն
թեր ցում` նպա տա կային հար ցադ րում նե րով 
և ա ռա ջադ րանք նե րով,

• ս տեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ներ կա
յաց ված դեպ քե րի և կեր պար նե րի գոր ծո
ղու թյուն նե րի պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պե րի բա ցա հայ տում, շար ժըն թա ցի 

տրա մա բա նու թյան ը մբռ նում,
•  վե րը նշ ված գոր ծըն թաց նե րում 

ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րոս նե րի դե րի բա
ցա հայ տում` նրանց ար տա քի նի, բա ռա պա
շա րի, մի ջա վայ րի վեր լու ծու թյան ճա նա
պար հով,

•  հե ղի նա կի` հե րոս նե րի նկատ մամբ 
ու նե ցած վե րա բեր մուն քի դի տար կում` հիմք 
ըն դու նե լով ստեղ ծա գոր ծու թյան յու րա քան
չյուր տարր,

• ս տեղ ծա գոր ծու թյան գլ խա վոր մտ
քի` գա ղա փա րի բա ցա հայ տում, ը մբռ նում, 
սե փա կան դի տան կյու նից քն նար կում, դա
տո ղու թյուն նե րի ձևա կեր պում:
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ

В. СИМОНЯН

Автор представляет учебно–методические особенности обучения литературным 
элементарным знаниям на уроках родного языка в начальных классах. В статье рассмат
риваются учебники родного языка со 2–ого по 4–ые классы с точки зрения возмож нос тей 
преобретения элемен тар  ных знаний по литературе.

BASIC LITERALLY KNOWLEDGE AS AN ESSENTIAL ELEMENT  
OF THE READING ABILITY

V. SIMONYAN

The author introduces educational methodical specifications of the basic literally knowledge 
during the language lessons. Opportunities of literal basic knowledge acquisition of III–IV class 
language textbook are reviewed in the article.
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ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ 

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ  
ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ԸՆ ԹԱ ՑԻԿ  

ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ
Այ սօր օ րախն դիր է սո վո րող նե րի ա ռող

ջու թյան պահ պա նումն ու հի վան դու թյուն նե
րի կան խար գե լու մը: Կար ծում ե նք` ան վի ճե
լի է, որ մար դու թե՛ մտա վոր, թե՛ ֆի զի կա կան 
աշ խա տու նա կութ յու  նը մե ծա պես պայ մա
նա վոր ված է նրա ա ռող ջա կան վի ճա կով: 
Ա ռողջ մարդ կանց բազ մու թյունն ա պա հո
վում է ա ռողջ հա սա րա կու թյուն: Ի սկ ա ռողջ 
հա սա  րա կու թյուն ա պա հո վե լը նաև են թադ
րում է ա ռողջ ա շա կերտ, ա ռողջ ու սու ցիչ, 
ով քեր սո վո րում և աշ խա տում են բա րեն
պաստ ու սում նա կան մի ջա վայ րում: Այս հա
մա տեքս տում, ան շուշտ, հար կա վոր է կար
ևո րել նաև ու սուց չի ա ռող  ջու թյու նը՝ ճիշտ 
և գրա գետ կազ մա կեր պե լու հա մար սո վո
րող նե րի ու սում նա   ռությ ու նը՝ այն հա մա
պա տաս խա նեց նե լով ա ռող ջա պահ  պան 
ո րո շա կի սկզ բունք     նե րի (սա նի տա րա հի
գի ե նիկ պայ ման նե րի ա պա հո վում, ա ռողջ 
սնունդ, ու սում նա կան ծրա գրե րի բեռ նա թա
փում, տնային հանձ նա րա րութ յուն   նե րի ծա
վա լի կր ճա տում, ճիշտ դա սա ցու ցակ, ֆի զի
կա կան ակ տի վու թուն և այլն):

Այ սինքն` կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր
ծըն թա ցում և՛ ու սուց չի, և՛ ա շա կեր տի ա ռող
ջու թյան մա սին հո գա լը դառ նում է ան ձի 
զար գաց ման կար ևոր նա խա  պայ ման: Ե թե 
ե րե խայի ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան հա մար 
հիմ նա կա նում պա տաս խա նա տու է բժիշ կը, 
ա պա նրա և՛ մտա վոր, և՛ ֆի զի կա կան ա ռող
ջու թյունն ա ռա ջին հեր թին պի տի ա պա հո վի 
ու սու ցի չը: Կա րե լի է ա սել, որ հատ կա պես 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հար
ցում ա ռա վել կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի 
նա: 

Այ սօր հաս տա տա պես կա րող ե նք ա սել, 
որ ե րե խայի ա ռող  ջու թյան պահ  պան ման 
հա մար ու սու ցի չը բժշ կից պա կաս պա
տաս խա նա տու չէ: Սա կայն սա ա մե նևին չի 
նշա նա կում, որ ու սու ցի չը պետք է կա տա րի 

բու ժաշ խա տո ղի գոր ծա ռույթ նե րը: Ո ւղ ղա   
կի հար կա վոր է, որ նա բժշ կա ման կա վար
ժա կան տե սան կյու նից ի րեն ա ռա ջադրված 
պա հանջ ներն իր դի տա կե տում պա հի՝ 
չվնա սե լով ե րե խայի ա ռող ջու թյու նը: 

Ե րե խայի ո ւս ման հա ջո ղու թյուն նե րը պայ
մա նա վոր ված են դպ րոց ըն դուն վե լու պա  հին 
նրա ա   ռող ջա կան վի ճա կի մեկ նար կային 
մա կար դա կով. ե թե ե րե խան ըն դուն վում 
և ա վար տում է նույն դպ րո ցը` չու նե նա լով 
ա ռող ջա կան խն դիր ներ (պայ մա նա  վոր  ված 
դպ րո ցա կան այն գոր ծոն նե րով, ո րոնք ժա
մա նա կի ըն թացք ում հան գեց նում են ա շա
կեր տի ա ռող ջու թյան վատ թա րաց մա նը), 
ա պա մի ան շա նակ բարձ րա   նում է դպ րո ցի 
վար կա նի շը: Ի սկ այդ գոր ծոն նե րի ան մի ջա
կան ազ դե ցու թյու նը մի ան   գա մից տե սա նե լի 
չէ, փաս տի հետ ա ռնչ վում ե նք, ե րբ ա ռնչ վում 
ե նք. որ տե ղի՞ց ծա գեց այս խն դի րը, ին չո՞ւ 
հան կարծ ե րե խան սկ սեց դժ գո հել ի նք նա
զգա ցո ղութ յու նից… 

Ե րե խայի ա ռող ջու թյան պահ պան ման և 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման հար ցը 
մենք դի տար կում ե նք մաս նա վո րա պես նրա 
գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի գնա
հատ ման դի տանկ յու նից, քա  նի որ ըն թա ցիկ 
գնա հատ ման հա մա կար գը ու սում նա կան 
գործ ըն թա ցի կազ մա կերպ ման կար ևոր փու
լե րից է և իր ան մի ջա կան ազ  դե  ցու թյունն ու
նի ա շա կեր տի ա ռող ջու թյան վրա: 

Հա յաս տա նի հան րակր թա կան ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում մեր կող
մից ի րա կա նաց րած մշ տա դի տար կում նե րի 
ժա մա նակ ու սում նա սի րել ե նք նշ ված հիմ
նա խն դի րը և ե կել այն եզ րա հանգ ման, որ 
պատ կե րը գո հա ցու ցիչ չէ. սուբյեկ տիվ գնա  
հատ ման դեպ քեր, դա սի ժա մա նակ գնա
հատ ման գոր ծըն թա ցի բա ցա կա յութ յուն, 
չհիմ նա վոր ված գնա հա տա նիշ ներ, սխալ 
կազմ ված թես տեր, գնա հատ ման հիմ քում 
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ըն կած սկզ բունք  նե րի ան տե սում (թա փա
նցի կու թյուն, հիմ նա  վոր վա ծու թյուն, հու
սա լի ութ յուն, հա վաս տի ու թյուն, մատ չե լի
ութ յուն և այլն):

Ն ման մո տե ցում նե րը շատ դեպ քե րում 
հան գեց նում են ա շա կերտ–ու սու ցիչ, ա շա
կերտ–ա շա  կերտ, ա շա կերտ–ծ նող, ու սու ցիչ–
ծ նող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի խա թար   մա
նը: Այս չկա նո նա կարգ ված ի րա վի ճա կում 
սո վո րո ղը դառ նում է խո ցե լի, ա ռա ջա  նում է 
ան վս տա հու թյուն սե փա կան ու ժե րի և մաս
նա վո րա պես ու սուց չի նկատ մամբ: 

Թես տեր կազ մե լիս ու սու ցիչ նե րը մեծ 
մա սամբ չեն պահ պա նում թես տին ներ կա 
յաց նող պա հանջ նե րը, դրանք չու նեն կուռ 
և հա մա կարգ ված կա ռուց վածք, հե տևա    բար 
և չեն ա պա հո վում սո վո րող նե րի գի տե լիք
նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
գնա հատ ման հու սա լի ու թյունն ու ար դա րա
ցի ու թյու նը: Այս գոր ծո նը բա ցա սա բար է 
ան դրա դառ նում սո վո րո ղի և՛ ֆի զի կա կան, 
և՛ հո գե կան ա ռող ջու թյուն վրա` օ տա րե լով 
նրան ա ռա ջին հեր թին ու սուց չից, ի սկ հե տո 
նաև` ու սում նա սիր վող ա ռար կա  յից: 

Գ նա հա տում ի րա կա նաց նե լիս ու սու
ցիչն ա ռա ջին հեր թին պի տի նկա տի ու նե
նա գնա հատ ման գոր ծա ռույթ նե րը: Դրանք 
հիմ նա կա նում նհ պաս տում են ա շա կեր տի 
գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի բարձ
րաց մա նը, ի նք նա վե րահսկ մա նը, ծնող–դպ
րոց կա պի ա պա հով մանն ու ծնո ղի կող մից 
իր ե րե խայի ա ռա ջա դի մու թյան մա սին ի րա
զեկ մանն ու վե րահս կո ղու թյա նը, տնօ րե նու
թյան կող մից ու սուց չի աշ խա տան քի մշ տա
դի տարկ մա նը և այլն: 

Կար ծում ե նք՝ բո լոր դեպ քում էլ ու սու ցի
չը պի տի լավ ճա նա չի իր ա շա կեր տին, նրա 
հա կում նե րը, հե տաքրք րու թյուն նե րը, օգ
նի նրան հաս կա նա լու գի տե լի քի և կյան քի 
ի րա կան կա պը՝ հե տա գա յում ժա մա նա կի 
պա հանջ   նե րին հա մա պա տաս խան շր ջա
նա վարտ ու նե նա լու հա մար: Սա կայն մի 
բան ա կն հայտ է. չս տեղ ծել ա շա կեր տի մեջ 
խու ճա պային տրա մադ րու թյուն, չի ջեց նել 
նրա ի նք նա գնա հա տա կա նը, չա ռաջ աց    
նել ան վս տա հութ յուն իր սե փա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ, չձ ևա վո րել գնա հա տա կա նից 

կախ վա ծու թյուն, կույր, չտ րա մա բան ված 
ե րկր պա գում (ֆե տի շա ցում): 

Հարցն ա ռա վել խո ցե լի է տար րա կան 
դա սա րան նե րում: Ի նչ պես հայտ նի է, ա ռա
ջին դա    սա  րա նի ա շա կեր տին ըն թա ցիկ և 
ամ փո փիչ գնա հա տա կան ներ չեն նշա նակ
վում (տե՛ս 2007 թ., հոկ տեմ բե րի 4–ի 846–Ն 
կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րի հրա
մա նով հաս տատ ված կար գը): Գնա հա տումն 
ի րա կա նաց վում է բա ռա յին բնու  թա  գրում նե
րի մի ջո ցով՝ տա րե վեր ջին ծնո ղին տրա մադ
րե լով իր ե րե խայի կր թա կան զար գաց ման 
բնու թա գի րը՝ ա ռա ջին դա սա րա նում ու սում
նա սիր վող բո լոր ա ռար կա նե րից՝ նե րա ռյալ 
հո գե բա նի դի տարկ ման թեր թի կը: 

Այս մա սին ի րա զեկ վում են հան րակր
թա կան դպ րոց նե րի ու սու ցիչ նե րը (խորհր
դակ ցու թյուն ներ, տե ղե կագ րեր, շր ջա բե
րա կան ներ, «Կր թու թյուն» թերթ), սա կայն 
ա կան ջա լուր են լի նում քչե րը՝ հետ ևո ղա
կա նո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար բա  ցա
ռա պես ու սու ցա նող գնա հա տում: Շատ 
դպ րոց նե րոմ ա շա կերտ նե րի տետ րե րում 
տես նում ե նք «ու րախ դեմք», «տ խուր դեմք», 
« ա ստ ղիկ», «դ րո շակ», ին չո՞ւ չէ նաև գնա
հա տա կան ներ: Այ սինքն՝ ա շա կերտն ո ւթ, 
ի նը, նույ նիսկ տասն է ստա նում ըն դա մե նը 
մեկ տող գրած տա ռե րի կամ թվե րի հա մար: 
«Ոգ ևո րում ե նք,– մի ա բե րան ա սում են ու
սու ցիչ նե րը»: Ո ՞ւմ ե նք ոգ ևո րում՝ տա ռը կամ 
թի վը գե ղե ցիկ գրած մի եր կու ա շա կեր տի, 
ի սկ մյուս նե՞ րը, ով քեր դեռևս դժ վա րա նում 
են հաղ թա հա րել գրա վոր ա շխա տան քի դժ
վա րու թյուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված ի րենց 
կազ մաբ նա խո սա կան և բազ մա թիվ այլ 
ա ռանձ  նա   հատ կութ յուն նե րով: Եվ հե տո ի ՞նչ 
պա տաս խան ու նի ու սու ցիչն այն ա շա   կերտ
նե րի հա մար, ով քեր 2–րդ դա սա րա նում 
գնա հատ վե լու են մի ա վո րային գնա  հատ
մամբ, որ տեղ 8, 9 կամ 10 գնա հա տա կան
նե րին հա վակ նե լու հա մար նույն ա շա կեր
տին ու րիշ պա  հանջ ներ են ա ռա  ջադր վե լու: 
Եր բեմ նի ոգ ևո րու թյանն ու խրա խու սան քին 
մի ան շա նակ փո խա  րի նե լու են գա լիս սթ
րեսն ու հի աս թա փու թյու նը: Ի սկ սրանք կա
րող են ա ռա ջաց նել բա վա կա նին լուրջ հի
վան դու թյուն ներ: 
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Ընդ հան րա պես, տար րա կան դա սա րան
նե րում ա շա կերտ նե րի գտե լիք նե րի և կա րո
ղու թյուն նե րի գնա հա տու մը բա ցա սա բար է 
ան դրա դառ նում նաև ի րենց՝ սո վո րող նե րի 
փոխ հա րա բե րութ յուն   նե րի վրա: Գնա հա տա
կան նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը պայ մա
նա կա նո րեն բա ժան վում են գե րա զան ցիկ
նե րի և ծույլ ե րի, թի րախ են դառ նում ո ւս ման 
մեջ դժ վա րու թյուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րը… 
Ի նչ քան նր բա զգաց ու խե լա միտ պետք է 
լի նի ու սու ցի չը, որ գնա հա տա կա նը կռ վան 
չդարձ նի, այլ ըն դա մե նը մի ջոց՝ սո վո րող նե
րի ԳԿՀ–նե րի զար գա ցումն ո ւղ ղոր դե լու և 
վե րահս կե լու, ի սկ ծնող նե րի հա մար՝ ի րենց 
ե րե խա նե րի ո ւս ման ո րա կի վե րա բեր
յալ տե ղե կա տվութ յուն՝ նրանց նկատ մամբ 
հետ ևո ղա կան լի նե լու հա մար: Այս հա մա
տեքս տում կար ևոր է նաև ծնո ղի վե րա բեր
մուն քը. ո ՞րն է նրա հա մար ա ռաջ նայի նը՝ 
գի տե լի՞ քը, սո վո րա ծը կյան քում կի րա ռե՞ լը, 
կյան քին պատ րաստ լի նե՞ լը, թե՞ գնա հա տա
կա նը: Ո ՞ր հար ցադ րումն է նա հա ճախ ո ւղ
ղում իր ե րե խային՝ «ի՞նչ ես սո վո րել, թե՞ ի նչ 
ես ստա ցել՝ ստ վե րում թող նե լով ե րե խայի 
հա մար ա ռա վել կար ևոր մի շարք հար ցա
դ րում  ներ…»: Այս հար ցում ի րենց դե րա կա
տա րումն ու նեն նաև ու սու ցիչ նե րը, ո րոնք 
պետք է լու սա բա նեն ու քն նար կեն ծնող նե
րի հետ գնա հատ մա նը վե րա բե րող տա րա
բնույթ հար ցեր՝ հօ գուտ այն ա շա կեր տի, ով 
հա վա սա րա պես թանկ է բո լո րի հա մար: Ա ն
հ րա ժեշտ ու բա վա րար պայ ման է նաև, որ 
ծնո ղը ևս ի րա տե սա կան լի նի իր ե րե խա  յի 
ըն դու նա կու թյուն նե րի հար ցում՝ նրա նից եր
բեք չպա հան ջե լով հնա րա վո րութ յուն նե րին 
ան հա մար ժեք ար դյունք ներ: Հա կա ռա կը՝ 
նա պի տի խրա խու սի իր ե րե խա յին փոք րիկ 
հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար, որ պես զի դրանք 
վե րա ճեն ու դառ նան մեծ հաղ թա նակ ներ: 
Այ լա պես այն, ի նչն ի ծնե դրել է բնութ յու նը, 
կա րող է իս պառ վե րա նալ՝ իր տե ղը զի ջե լով 
ան կա րո ղու թյա նը ու հու սա լքությ ա նը՝ հան
գեց նե լով բազ մա թիվ հի վան դու թյուն նե րի: 
Ե րե խան պետք է պաշտ պան ված զգա ի րեն 
և՛ տա նը, և՛ դպ րո ցում: 

Ու րեմն ա ռաջ նա հերթ պայ ման է, որ 
նախ ու սու ցիչն ի նքն իր հա մար բա ցա հայ

տի ու ճիշտ ըն կա լի ըն թա ցիկ գնա հատ
ման հիմ նա կան նպա տա կը, քա նի որ այն 
վճռո րոշ է ա շա կերտ նե րի ու սում նա ռու թյան 
գործ  ըն թա ցը խթա նե լու հար ցում. գնա հա
տու մը պետք է նպաս տի ու սում նա կան 
շարժ ա ռիթ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Ա շա կեր
տը պետք է գի տակ ցի, որ իր գի տե լիք նե րը, 
կա րո ղու թյուն նե րը գնա հա տե լով` ու սու ցի չը 
փոր ձում է նրա ի մա ցա կան մա կար դա կը 
բարձ րաց նել ո րա կա պես նոր աս տի ճա նի, 
ի նչ պես նշում է Շաց կին, «Պետք է գնա հա
տել աշ խա տան քը, ոչ թե ա շա կեր տի ան
ձը»: Ա շա կեր տը կա րող է լի նել շատ լավ 
ան ձնա վո րու թյուն, ո րն իր աշ խա  տան քում 
թույլ է տա լիս նաև սխալ ներ: Հար կա վոր է 
նրան հաս կաց նել, որ պետք է չէ վա խե նալ 
սխալ վե լուց, որ սխալ վե լը ճշ մար տու թյան 
ո րոն ման օբյեկ տիվ ու ղին է, ի սկ սխալ վե լուց 
վա խե նա լը ծնում է վախ վո րած մտ քեր՝ թույլ 
չտա լով նրան մտա ծել, վեր լու ծել: Չս խալ վե
լու վա խը ա շա կեր տին դարձ նում է կրա վո
րա կան է ակ, ով փոր ձում է հի շել, մտա պա
հել այն, ի նչն ա սել է ու սու ցի չը, այն, ին չը 
գր ված է դա սագր քում: Սխալ վե լու դեպ քե
րում ո ւղ ղա կի հար կա վոր է բա ցա հայ տել 
դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը, մատ
նան շել ու ղի ներ՝ դրանք վե րաց նե լու հա մար, 
օգ նել ա շա կեր տին չվ հատ վել, կր կին փոր ձել 
և վս տա հա բար ա ռաջ շարժ վել: Նմա նօ րի
նակ մո տե ցու մը կօգ նի շատ ան լու ծե լի ի րա
վի ճակ նե րից ե լք գտ նել՝ հնա րա վո րու թյուն 
ստեղ ծե լով ա շա կեր տին ա ռաջ գնալ, ստեղ
ծե լով դա սա րա նում ա ռողջ բա րո յա հո գե
բա նա կան մի ջա վայր: Մի ջա վայր, որ տեղ 
բա ցառ վում է սո վո րող նե րին միմ   յանց հետ 
հա մե մա տե լը, դա տա վո րի դե րում լի նե լը և 
գնա հա տա կա նը որ պես պատ ժա մի ջոց կի
րա ռե լը: Հա կա ռա կը՝ գնա հատ ման գոր ծըն
թա ցի կի րա կու մը հար թարկ է՝ եր կու կող մի 
ը նդ գրկ մամբ` կազ մա կեր պող, ո ւղ ղոր դող, 
օգ նող–օ ժան դա կող՝ ի դեմս ու սուց չի, կա
տա րող, նա խա ձեռ նող, ի նք նու րույն աշ խա
տող` ի դեմս սո վո րո ղի: 

Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում հիմ նա կա նում ի րա կա  
նաց նում են մի ա վո րային գնա հա տում ՝ թե
րարժևո րե լով ու սու ցա նող գնա հատ ման դե րը: 
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Սա կայն ա ռող ջա պահ պան կր թու թյու
նը խրա խու սում է ու սու ցա նող գնա հա տու
մը. այն իր բո վան դա կու թյամբ ա վե լի շատ է 
կողմ նո րոշ ված դե պի ա շա կեր տը, այս գործ
ըն թա ցում ա շա կերտն ա վե լի ա զատ է ու 
ան կաշ կանդ. գնա հա տա կան չի ստա  նա լու: 
Այս տե սա կե տին հան գել ե նք մեր ման կա
վար ժա կան փոր ձից. ե րբ ա շա կերտ     նե րին 
հանձ նա րա րե ցինք հան պատ րաս տից գրել 
ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ   րու թյուն «Ա շունն 
իմ աչ քե րով» թե մայով՝ նշե լով, որ նրանք 
դրա հա մար բա լային գնա հա տա կան չեն 
ստա նա լու: Բա ցատր վեց, որ ցան կա նում 
ե նք պար զել նրանց ստեղ   ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը: Ե րե խա
նե րը շատ ոգ ևոր վե ցին, և ա րդ յունք  ներն 
էլ բա վա կա նին ոգ ևո րիչ է ին. հա ջող ված 
շա րադ րու թյուն նե րը ցու ցա դր վե ցին դպ րո
ցի վա հա նա կին, ի սկ չորս լա վա գույն նե րը՝ 
«Նա խա շա վիղ» ամ սա գրում (տե՛ս «Նա խա
շա վիղ» Եր., 2015, 6–րդ հա մար): Մի՞ թե սա 
ա վե լի խրա  խու սիչ ու ոգ ևո րող չէր, քան որ
ևէ նի շով ա շա կեր տին գնա հա տե լը: 

Այ սինքն՝ ա շա կերտն ու նակ է ստեղ ծա
գոր ծե լու, ե րբ նրա գլ խին, որ պես դա տա 
վճիռ, չի ճոճ վում գնա հա տա կա նը, ե րբ նա 
ա զատ է իր գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ, ե րբ 
պայ ման ներ ե նք ստեղ ծում ա շա կեր տի հա
մար՝ իր նե րու ժը բա ցա  հայ տե լու: 

Ա ռող ջա պահ պան սկզ բունք նե րին հա
վա տա րիմ մնա լու հա մար շա հե կան է ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում կար ևո րել հայ տո
րո շիչ աշ խա տանք նե րը (հար ցա թեր թեր, 
թես տեր, զրույց ներ): Դրանք պետք է կա
տար վեն յու րա քանչ յուր ու սում նա կան տար
վա ըն թաց քում՝ պայ մա նա վոր ված տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար սահ ման ված 
նպա տակ նե րով ու խն դիր նե րով: Օ րի նակ՝ 
ա ռա ջին դա սա րա նում է ա կա նը ե րե խա նե
րի վաղ հայ տո րո շումն է, նախ նա կան գրա
ճա նա չութ յան ո րա կի գնա հա տու մը, նրանց 
հար մա րու մը ու սում նա կան մի ջա վայ րին և 
այլն: 

Դի տար կում նե րի ար դյունք նե րը կօգ նեն 
ա շա կեր տին՝ խու սա փե լու բա ցա սա կան եր
ևույթ նե րից՝ նրան տա լով նոր մի ջա վայ րին 
հար մար վե լու հնա րա վո րութ յուն, թու լաց նե

լով լար վա ծութ յու նը, նպաս տե լով յու րա քան
չյուր ա շա կեր տի ան հա տա պես ճա նա չե լուն, 
նրա հետ ի նք նա ճա նաչ ման և ի նք նագ նա
հատ ման քայ լեր կա տա րե լուն, ան հա տա
կան աշ  խա տանք կազ մա կեր պե լուն` չվ նա
սե լով նրա ա  ռող    ջութ յ ու նը: 

Հայ տո րո շիչ աշ խա տանք ներն ու սուց
չի հա մար ստեղ ծում են ա շա կեր տի մա սին 
նախ նա կան տվյալ նե րի բաց դաշտ, տա լիս 
ման կա վար ժա կան ո րո շա կի խն դիր նե րի 
գործ նա կան լու ծում նե րի բա նա լին՝ հան դես 
գա լով ման կա վար ժա կան տեխ նո լո  գի ա նե
րի կի րառ ման հա մար կա ռու ցո ղա կան նա
խա պայ ման՝ ա ռանց վնա սե լու ա շա կեր տի 
ա ռող ջու թյու նը: 

Ցան կա ցած ման կա վարժ ի նչ–որ տեղ 
հե տա զո տող է: Սա պայ մա նա վոր ված է 
նրա մաս նա գի տա կան պար տա կա նու
թյուն նե րով, խղ ճով, ճա նա չո ղա կան հե
տաքրքրու թյուն նե րով ու պա հանջ մունք նե
րով: Որ պես զի ժա մա նա կա կից ու սու ցիչն իր 
աշ խա տան քում ու նե նա հա ջո ղու թյուն ներ, 
նա պետք է ու սում նա սի րի հո գե բա նա ման
կա վար ժա կան գրա կա նու թյան նո րույթ նե րը, 
մշ տա պես հետ ևի ի նչ պես ա ռան ձին ա շա
կերտ նե րի, այն պես էլ ամ բողջ դա սա րա նի՝ 
որ պես սո ցի ա լա կան մի ա վո րի, հո գե կան և 
ֆի զի կա կան զար գաց ման դի նա մի կային: 
Ան հա տի կամ խմ բի բազ մա կող մա նի ու սում
նա սի րու թյունն ան հրա ժեշտ է հատ կա պես 
այն ժա մա նակ, ե րբ ու սու ցի չը նրանց հետ 
աշ խա տում է ա ռա ջին ան գամ: Ի նչ պես նկա
տում ե նք, ու սուց չի կող մից ի նչ պի սի բազ մա
շերտ աշ խա տանք ներ են են թադրվում սո վո
րո ղի հա մար ա ռող ջա պահ պան մի ջա վայր 
ա պա հո վե լու հա մար: Այս աշ խա տանք նե րի 
շար քը կա րե լի է շա րու նա կել…

 Կար ծում ե նք՝ կա րիք չկա. ո ւղ ղա կի ե կեք 
ար ձա նագ րենք, որ վե րոն շյալ գոր ծու նե ու
թյուն որ դեգ րած ու սու ցի չը կա րող է և ստեղ
ծում է այն ա ռողջ ու սում նա կան մի ջա վայ րը, 
որ տեղ ա շա կերտն ի րեն պաշտ պան ված է 
զգում, ի դեմս ու սուց չի՝ տես նում է իր բա րե
կա մին, զգում, որ նա իր կող քին է դժ վար և 
ու րախ պա հե րին: Սա շատ կար ևոր է նրա՝ 
թե՛ ֆի զի կա կան, թե՛ հո գա կան ա ռող ջու թյան 
հա մար:
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զար գաց ման փու լե րը, «Ման կա վար ժա կան միտք» ամ սա գիր N 1–2, 2014:
3.  Տե ղե կա գիր, Եր., 2015:

ВОПРОСЫ ЗДРАВОООХРАНЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ

М. МАНУКЯН

Сегодня приобретают особую значимость вопросы здравоохранения учащихся, поскольку 
трудоспособность каждого человека в основном обусловлена динамическим состоянием его 
здоровья. А здоровое общество это – здоровый ученик, здоровый учитель, которые учатся 
и работают в благоприятных образовательных условиях. В данном случае важно здоровье 
учителя, правильно и грамотно организованное обучение учащихся, что напрямую связано 
с принципами здравоохранения (обеспечение санитаро–гигиенических условий, здоровое 
питание, разгрузка учебных планов, сокращение объема домашних заданий, правильное 
расписание уроков, физическая активность и т.д.).

То есть в учебном процессе забота о здоровье как учителя, так и учащегося становится 
главной предпосылкой организации учебного процесса. 

THE MAIN PROBLEM OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S HEALTH PROTECTION IN 
THE CONTEXT OF EVALUATION PROCESS

M. MANUKYAN

The importance of learners’ health problems is obvious today, as each person’s capacity for 
work is mainly connected with his health dynamics. Healthy society itself suggests healthy pupils, 
healthy teachers, who study and work in satisfying (adequate) educational environment. It is nec
essary to pay attention to teachers’ health, to organise pupils’ education correctly and literate, 
conforming with health principles: improvement of sanitary hygienic conditions, healthy food, un
loading of educational programmes, decreasing of homework tasks, a correct timetable, physical 
activity and so on.

So, in the educational process taking care of both the teachers’ and the pupils’ health becomes 
an important prior condition for organizing the educational process.
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Ա ՐՈՒ ՍՅԱԿ ԳԱԲ ՐԻ Ե ԼՅԱՆ 

ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԴԵ ՐԸ ՍՊՈՐ ՏՈՒՄ 
Որ պես զի մար զիկ, բժիշկ կամ  

օ դա չու դառ նալ, 
Պետք է, նախ և ա ռաջ  

մա թե մա տի կա ի մա նալ: 
Ին չո՞վ են զբաղ վում մա թե մա տի կոս նե

րը, և ին չի՞ հա մար են նրանք ը նդ հան րա պես 
պետք: Ըն դուն ված է ա սել, որ մա թե մա տի
կոս ներն ամ բողջ օ րը, նս տած գրա սե ղա
նի դի մաց, հո րի նում են բարդ բա նաձ ևեր: 
Մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը չի մտա
ծում, որ մա թե մա տի կոս նե րի աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րը ի րենք ա մեն օր տես նում են 
ի րենց շուր ջը: Ա ռանց մա թե մա տի կա կան 
հաշ վարկ նե րի հնա րա վոր չէ ո ՛չ ճար տա րա
պե տու թյու նը, ո ՛չ սար քա վո րում նե րի նա
խագ ծու մը, ո ՛չ էլ մայ րու ղի նե րի լու սամ փոփ 
նե րի ռե ժի մի կար գա վո րու մը: 

Ա ռա ջին հա յաց քից մա թե մա տի կան և 
սպոր տը կար ծես թե հե ռու են ի րա րից: Մի
այն փոր ձի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով 
շա տե րին հս տակ գի տու թյուն նե րը և սպոր
տը թվում են քիչ հա մա տե ղե լի:

Սույն աշ խա տան քի նպա տակն է ո րո շել 
մա թե մա տի կոս նե րի դե րը մար զիկ նե րի` ռե
կորդ սահ մա նե լու պատ րաստ ման հա մար՝ 
պահ պա նե լով մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը:

Դր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
պետք է ի րա կա նաց նել մի շարք պա հանջ ներ.

1. Կար դալ հա մա պա տաս խան գրա կա
նու թյուն,

2. Ո րո շել ա րա գու թյան դե րը սպոր տի մեջ,
3. Հաս տա տել կապ մարմ նի կազմ ված քի 

և մար զի կի սպոր տային հա ջո ղու թյուն նե րի 
միջև,

4. Հե տա զո տել ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
մար մին նե րի հա մա չա փու թյու նը, ա մե նօ րյա 
մար զում նե րից հե ռան կա րային հայտ նա բե
րում նե րի հա մար,

5. Կազ մել մար զի կի կազ մա կերպ վա ծու
թյան ալ գո րիթմ մր ցում նե րի հա մար:

Բո լո րին հայտ նի է, որ սպոր տը շատ հե
տաքր քիր և բարդ խն դիր նե րի ան սպառ աղ
բյուր է, ո րոնք ու ղիղ կա պով կապ ված են մի 

շարք գի տու թյու նե րի հետ [5, 10]: 
Այս աշ խա տան քի ար դի ա կա նու թյունն 

այն է, որ ա ռա ջար կում է հաշ վի առ նել փոխ
կա պակց վա ծու թյու նը եր կու տար բեր գի տու
թյուն նե րի միջև: 

Ես են թադ րում եմ, որ ե թե ճշգր տո րեն 
հաշ վարկ վեն մա թե մա տի կա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը, ա պա սպոր տում կա րե լի է հաս
նել ա վե լի լավ ար դյունք նե րի:

Ես փոր ձում եմ ցույց տալ, որ մա թե մա տի
կա կան ո րոշ բա ղադ րիչ նե րի ի մա ցու թյու նը 
սպոր տի մեջ կհասց նի նվա ճում նե րի: 

Ա րա գու թյան մա թե մա տի կան
(Ա րա գու թյան դե րը սպոր տում)
 Կա րե լի է նկա տել, որ մա թե մա տի կան 

ա մե նու րեք առ կա է սպոր տում և նույ նիսկ 
ա մե նա տար րա կան հաշ վարկ նե րում, ո րոնք 
պա հանջ վում են հաղ թո ղին ո րո շե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ են թադ րենք, որ մեզ հայտ նի 
է, որ ա մե նաու ժեղ ռու սա կան լո ղորդ նե րից 
մե կը՝ Բո րիս Դե վյատ կի նը, լո ղա լով ան ցել է 
30–կի լո մետ րա նոց տա րա ծու թյու նը 9 ժամ 
6 րո պե ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հաշ վենք 
նրա մի ջին ա րա գու թյու նը: 

v 
= S/t –>v = 30/9, 1 = 3,3 (կմ) 

Ս տաց վում է, որ մեկ ժա մում նա ան ցնում 
է 3 կի լո մետ րից ա վե լի: 

Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ կռո լիստ ներն 
ա վե լի ա րագ են լո ղում: Հա րյուր մետ րա նոց 
հե ռա վո րու թյու նը նրանք հաղ թա հա րում են 
58 վայր կյա նում: Մեզ հայտ նի բա նաձ ևով 
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հաշ վենք և կս տա նանք, որ դա 6 կմ–ից ա վե
լի է 1 ժամ վա ըն թաց քում: Այս ա րա գու թյամբ 
հազ վա դեպ է շարժ վում հե տի ոտ նը: 

Հե տաքր քիր դեպք կա րե լի է հի շել կռո
լով լո ղա լու մա սին: Պետք է նշել, որ կռո լով 
լո ղը ան մի ջա պես չի ստա ցել լայն տա րա
ծում: Դեռևս կես դար ա ռաջ կար ծում է ին, 
որ կռո լով լո ղալ ա վե լի քան 50 մետր հե
ռա վո րու թյուն, գրե թե ան հնար է. լո ղոր դը 
չի պահ պա նի տեմ պը և կհոգ նի: Բայց 1912 
թ. ա վստ րա լի ա ցի լո ղորդ Դյուկ Կո խա նա
մա կուն ա ռա ջին ան գամ կռո լով ան ցավ 
100 մետ րը 1 րո պե 1, 6 վայր կյա նում: Այն 
ժա մա նակ դա ա րա գու թյան ռե կորդ էր: Եվ 
փոր ձա գետ նե րը ա սա ցին. «Դա սահ մանն 
է: Ա վե լի ա րագ հաղ թա հա րել հա րյուր մետ
րա նոց հե ռա վո րու թյու նը հնա րա վոր չէ» [6, 
20]: Բայց հի մա շատ լո ղորդ ներ 100 մետ րը 
հաղ թա հա րում են ա վե լի պա կաս, քան մեկ 
րո պեն: Կռո լով հաղ թա հա րում են ոչ մի այն 
կարճ, այլ նաև եր կար հե ռա վո րու թյուն ներ: 

Բա տերֆ լայի պատ մու թյան մեջ կրկն վում 
է այն ա մե նը, ի նչ ե ղել էր կռո լի հետ: Ա րևմ
տաեվ րո պա կան և ա մե րի կյան լո ղորդ նե րը և 
մար զիչ նե րը պն դում է ին, որ բա տերֆ լայով 
կա րե լի էր լո ղալ կարճ տա րա ծու թյուն ներ` 
100 մետր, ա ռն վազն 200 մետր: Հնա րա վո
րու թյուն նե րի սահ մա նը եր կար ժա մա նակ 
հա մար վում էր ա մե րի կա ցի լո ղորդ Կեզ լի ի 
հա մաշ խար հային ռե կոր դը բա տերֆ լայով` 2 
րո պե 37,3 վայր կյա նում: 

Ռու սա կան և հուն գա րա կան լո ղորդ նե րը 
հեր քե ցին այս կար ծի քը: Նրանք ստեղ ծե ցին 
բա տերֆ լայի հա տուկ տե սակ՝ ա վե լի կա տա
րե լա գործ ված, քան ա մե րի կյա նը: Շնոր հիվ 
դրա` ն րանց հա ջող վեց մի քա նի ան գամ 
ռե կորդ ներ սահ մա նել 200–մետ րա նոց հե
ռա վո րու թյան վրա ըն դա մե նը 2 րո պե 27,2 
վայր կյա նում: 

Վեր հի շենք գե ղա սահ քը, գե ղար վես տա
կան մարմ նա մար զու թյու նը, սպոր տային 
մարմ նա մար զու թյու նը, ջրա ցատ կը: Եվ ե թե 
ա րա գու թյու նը չա փում են ժա մա նա կով, ո րը 
ծախս վել է հե ռա վո րու թյու նը հաղ թա հա րե լու 
հա մար, ջրա ցատ կը չա փում են հե ռա վո րու
թյամբ, ա պա ի նչ պե՞ս չա փել գե ղեց կու թյու նը, 
ի նչ պե՞ս գնա հա տել գե ղե ցի կը: 

Մարմ նա մար զու թյան, գե ղա սահ քի և ջրա
ցատ կի քն նար կու մը և գնա հա տու մը ի րա
կա նա նում են ժյու րի ի ան դամ նե րի կող մից, 
ո րոնք ի րենց հեր թին տվյալ սպոր տի մաս
նա գետ ներ են: Ժյու րի ի ան դամ նե րը գնա հա
տում են ոչ մի այն կա տար ման բար դու թյու նը, 
այլև ե լույ թի մաք րու թյու նը, գե ղեց կու թյու նը և 
ար տիս տիզ մը: Ի հար կե, բա ցի սահ ման ված 
այս կամ այն սպոր տի պա հանջ նե րից` ժյու
րի ի յու րա քան չյուր ան դամ ու նի իր սե փա կան 
կար ծի քը, իր պա հանջ նե րը գե ղե ցի կի մեջ և 
վեր ջի նիս հա մա պա տաս խա նե լը այս կամ այն 
նոր մա նե րին: Մարմ նա մար զիկ նե րի և ե րկր
պա գու նե րի մեջ հարց է ծա գում, թե ի նչ պես 
է ի րա կա նաց վում գնա հա տու մը: Գնա հատ
ման և նմա նա տիպ խն դիր նե րով զբաղ վում 
է կի րա ռա կան մա թե մա տի կան: Այս բա ժի նը 
ու սում նա սի րում է գնա հատ ման մո դել նե րը և 
մե թոդ նե րը, փոր ձա գետ նե րի կող մից ստաց
ված տե ղե կու թյան մշա կու մը և ն մա նա տիպ 
այլ հար ցեր: Տես նենք, թե ի նչ տեղ են զբա ղեց
նում տե ղե կատ վա կան գնա հա տա կան նե րը 
ան հա տա կան գե ղա սահ քում: Այս տեղ յու րա
քան չյուր գոր ծո ղու թյուն գնա հատ վում է վեց
բա լա նոց հա մա կար գով` զ րո բալ չկա տար
ված հնարք նե րի և վեց բալ ան թե րի հնար քի 
հա մար: Գնա հա տա կա նը տր վում է՝ ոչ մի այն 
հաշ վի առ նե լով այն պատ կե րը, ո րը գե ղա սա
հոր դը թող նում է սա ռույ ցի վրա, այլ նաև հաշ
վի է ա ռն վում կա տա րո ղի ը նդ հա նուր ե լույ թը 
(վար ժու թյուն նե րի մեջ ցու ցա բե րած վս տա հու
թյու նը, շար ժում նե րի հս տա կու թյու նը և այլն): 
Գե ղա սահ քի մր ցում նե րի ըն թաց քում օգ տա
գործ վում է բաց գնա հատ ման հա մա կարգ, 
այ սինքն՝ ժյու րի ի յու րա քան չյուր ան դամ ցույց 
է տա լիս իր գնա հա տա կա նը: Այդ գնա հա տա
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կան նե րը ան ցնում են հա տուկ քար տի մեջ, 
ո րոնք պատ րաստ ված են յու րա քան չյուր մար
զի կի հա մար, այ նու հետև հաշ վարկ վում է բա
լե րի ը նդ հա նուր քա նա կը: Այն մար զի կը, ո րը 
հա վա քում է ա մե նից շատ բա լեր, ճա նաչ վում 
է հաղ թող և զբա ղեց նում է ա ռա ջին հո րի զո
նա կա նը: Ժա մա նա կա կից սպոր տին բնո րոշ 
է պա հանջ նե րի մշ տա կան բարձ րա ցում` ո ւղղ
ված մար զիկ նե րի բազ մա կող մա նի պատ
րաստ վա ծու թյա նը [1, 4]:

Ալ գո րիթմ նե րի նշա նա կու թյու նը սպոր
տում 

Այս հոդ վա ծում ես կշա րու նա կեմ ու սում
նա սի րու թյուն նե րը և ցույց կտամ, որ ի նչ պես 
մա թե մա տի կա յում, այն պես էլ սպոր տում 
ան հրա ժեշտ են ալ գո րիթ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը: 

Ալ գո րիթ մը հս տակ նկա րագ րու թյուն ներ 
է տա լիս ի նչ պես կա տա րել հա մա պա տաս
խան ի րար հա ջոր դող գոր ծո ղու թյուն ներ` 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Ալ գո րիթմ նե
րը կի րառ վում են մա թե մա տի կա յում և ին
ֆոր մա տի կա յում: 

Ալ գո րիթ մի ստեղ ծու մը ՝ ան գամ ա մե նա
պար զը, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց է: 
Քայ լե րի պլա նա վո րու մը սպոր տում ա վե լի է 
նպաս տում հաղ թա նա կին՝ հա կա ռա կոր դի 
դեմ ցան կա ցած մր ցա փու լում կամ սպոր
տային խա ղում [3, 24]: 

Ինչ պես մա թե մա տի կա յում, այն պես էլ 
սպոր տում շատ կար ևոր է ի մա նալ հս տակ 
կա նոն նե րը ալ գո րիթ մը կազ մե լու հա մար: 
Ե ՛վ մա թե մա տի կա յում, և՛ սպոր տում դրանք 
քիչ չեն: 

Մար զիկ նե րը, ո րոնք զբաղ վում են կոնկ
րետ մար զաձ ևով, նշում են, որ մա թե մա տի
կա կան ի մա ցու թյուն նե րը օգ նում են նրանց 
հա վա սա րակշ ռու թյուն պահ պա նե լու հար
ցում և ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան 

հաշ վարկ նե րում: 
Մար զիկ նե րը, ան շուշտ, նշում են նաև, 

որ ի րեն ցից յու րա քան չյու րին ան հրա ժեշտ է 
կազ մել ալ գո րիթ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: 
Այդ կերպ սպոր տում, ի նչ պես և մա թե մա
տի կա յում, գո յու թյուն ու նի ալ գո րիթ մա կան 
նշա նա կու թյուն: 

Ալ գո րիթ մի կի րա ռու թյու նը ան հրա ժեշտ 
է ոչ մի այն կա րա տե ում, այլև մնա ցած բո լոր 
մար զաձ ևե րում, ի նչ պես նաև այն պի սի մար
զաձ ևե րում, ի նչ պի սին են շախ մա տը, շաշ
կին և այլ մար զաձ ևեր: 

Հա րյու րա վոր տա րի նե րի ըն թաց քում 
շաշ կին հայտ նի էր և տա րած ված: Խա ղի 
նպա տակն է ամ բող ջու թյամբ ո չն չաց նել հա
կա ռա կոր դի խա ղա քա րե րը: Ե թե խաղն ըն
թա նում է ոչ –ո քի, ա պա հաղ թում է նա, ո ւմ 
մոտ ա վե լի շատ խա ղա քա րեր են մնում: Այդ 
կերպ պետք է հաշ վար կել օպ տի մալ քայ լե
րը: Ը ստ է ու թյան` սա ոչ բարդ մա թե մա տի
կա կան ալ գո րիթմ է: 

Ի վեր ջո, կա րե լի է հս տակ ա սել, որ մեր 
ա ռջև դր ված նպա տա կը ի րա գործ վել է. 
սահ ման վել է մա թե մա տի կայի և սպոր տի 
միջև կա պը: 

Նյու թի վրա աշ խա տան քը ցույց տվեց, որ 
մա թե մա տի կան և սպոր տը շատ ը նդ հան րու
թյուն ներ ու նեն, օ րի նակ՝ ալ գո րիթ մի կազ
մու թյու նը գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լիս, կա րո
ղա նալ հաշ վար կել հա կա ռա կոր դի քայ լե րը և 
ալ գո րիթ մի կազ մու թյու նը, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ա վե լի բարձր ար դյունք նե րի 
հաս նել սպոր տում: Մեր կող մից ի րա կա նաց
րած հե տա զո տու թյունն ա պա ցու ցում է, որ 
մա թե մա տի կան օգ նում է սպոր տային հա ջո
ղու թյուն նե րի նվաճ մա նը: Շատ սպոր տային 
ի րա դար ձու թյուն ներ նպա տա կա հար մար 
կլի նեն ու սում նա սի րել, վեր լու ծել և գնա հա
տել մա թե մա տի կա կան դիր քե րից: 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СПОРТЕ
А. ГАБРИЕЛЯН 

Знание математики способствует улучшению спортивных достижений. Многие спортивные 
ситуации целесообразно рассматривать, анализировать и оценивать с математических 
позиций. Некоторые из таких ситуаций, поддающиеся изучению методами прикладной 
математики, рассмотрены в нашей исследовательской работе.

THE ROLE OF MATHEMATICS IN SPORT
A. GABRIELYAN 

Knowledge of mathematics helps to improve sporting achievements . Many sports situations 
are appropriate to consider, analyze and evaluate from mathematical point of view . Some of these 
situations can be studied by methods of applied mathematics, considered in our research work.
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 ՄՈՒ ՇԵՂ ՆԻ ԿՈՅԱՆ

ՊԱ ՏԱ ՆԻ ՖՈՒՏ ԲՈ ԼԻՍՏ ՆԵ ՐԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ  
ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ԼՈՆ ԳԻՏՅՈՒԴ  

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Շար ժո ղա կան կամ ֆի զի կա կան պատ
րաստ վա ծու թյու նը մար դու ֆի զի կա կան 
կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մեկն է հա մար
վում: Դա նրա մի ջա վայ րի և օր գա նիզ
մի կեն սա բա նա կան ձևա վոր ման ներ քին 
օ րենք նե րի միջև փո խազ դե ցու թյան բարդ 
հա մա կարգ է: Մյուս կող մից` ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը բնակ չու թյան 
սա նի տա րա հի գի ե նիկ բա րե կե ցու թյան, 
ա ռա վել տե ղե կաց ված լի նե լու ցու ցա նիշ
նե րից մեկն է [3]:

Են թարկ վե լով ը նդ հա նուր կեն սա բա
նա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րին` շար ժո
ղա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը կախ ված 
է կյան քի սո ցի ալ–տն տե սա կան պայ
ման նե րից և ա ճող սերն դի ա ռող ջու թյան 
կար ևոր ցու ցա նիշն է հան դի սա նում, ի սկ 
դրա մա կար դի նվա զու մը ոչ բա րեն պաստ 
գոր ծոն է հա մար վում [1, 7]: 

Այս կա պակ ցու թյամբ դպ րո ցա կան
նե րի ֆի զի կա կան վի ճա կի մա կար դա կի 
գնա հա տու մը ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան ցան կա ցած ծրագ րի պար տա դիր 
մասն է կազ մում, մեր ե րկ րի հան րակր թա
կան դպ րո ցում ֆի զի կա կան դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու
թյան չա փա նիշ նե րից մեկն է հա մար վում 
[4, 5]:

 Լոն գի տյու դային հե տա զո տու թյան 
է ու թյու նը որ ևէ հատ կա նի շի կամ հատ
կա նիշ նե րի նույն ան ձանց եր կա րատև և 
սիս տե մա տիկ ու սում նա սի րու թյունն է [8]:

 Դա թույլ է տա լիս ո րո շել յու րա քան
չյուր մար դու ան հա տա կան և տա րի քային 
կեն սա փու լե րի փո փո խա կա նու թյան ժա
մա նա կա հատ վա ծը: Միև նույն ժա մա նակ 
լոն գի տյու դային հե տա զո տու թյուն նե րի 

ի նք նու րույն ար ժե քը կապ ված է տար բեր 
գոր ծա ռույթ նե րի զար գաց ման հե տա գա 
ըն թաց քի կան խա գու շակ ման և զա նա
զան փու լե րի միջև ժա ռան գա կան կա պե
րի պար զեց ման հնա րա վո րու թյան հետ 
[2, 6]:

Ս տորև բեր վում են 2010–ից մինչև 2013 
թթ. 13–14 տա րե կան պա տա նի ֆուտ բո
լիստ նե րի հետ ան ցկաց վող լոն գի տյու
դային դի տար կում նե րի ար դյունք նե րը: 
Դի տարկ վել են 4 տար վա ըն թաց քում 174 
մար զիկ նե րի ը նդ հա նուր և հա տուկ ֆի զի
կա կան պատ րաստ վա ծու թյան ցու ցա նիշ
նե րը:

 Պա տա նի ֆուտ բո լիստ նե րի ը նդ հա
նուր ֆի զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
6 ցու ցա նիշ նե րը ու սում նա սիր վող շր ջա
նում բնա կա նա բար բա րե լավ վում են: Հե
տաքր քիր է, որ ա ռա վել մեծ չա փե րով են 
ա ճում ճկու նու թյան ցու ցա նի շը (221,9 %), 
մի ջան կյալ դիրք են գրա վում դի մաց կու
նու թյան (115,4 %), ցատ կու նա կու թյան 
(114,2 %) և ա րա գաու ժային ըն դու նա կու
թյան (112,2 %) և ա վե լի քիչ ա րա գա շար
ժու թյան և ճարպ կու թյան լոն գի տյու դային 
տե ղա շար ժե րը:

 Լոն գի տյու դային կտր ված քում նույ
նան ման տե ղա շար ժեր նկատ վում են նաև 
14 տա րե կան պա տա նի ֆուտ բո լիստ նե րի 
մոտ, չնա յած այն հան գա ման քին, որ ար
դյունք նե րի բա ցար ձակ տե ղա շար ժերն 
այս տեղ ա վե լի ցածր են: Օ րի նակ` ցատ
կու նա կու թյան, ա րա գաու ժային ո րակ նե
րի, դի մաց կու նու թյան ար դյունք նե րում: 
Այս տվյալ նե րը ա ռա վել ակ նա ռու եր ևում 
են նկար 1–ո ւմ:
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1316 
1369 

1446 
1519 

Ա 
վրկն                                                       սմ                                                     սմ 

  2010    2011   2012   2013   2010  2011   2012  2013  2010  2011  2012   2013  

   Արագաշարժություն      Արագաուժային    

սմ վրկն

  Ցատկունակություն 

    մետր 

 2010  2011   2012   2013   2010  2011   2012  2013  2010  2011  2012   2013

     Ճկունություն     Ճարպկություն

           վրկն սմ  

   Դիմացկունություն  

սմ 

5,1 
4,9 4,81 

4,63 
191,6 

201,5 
207,2 214,9 

48,6 
50,7 

54 55,5 

2.69 
3.69 

4.86 
5.97 

7.52 
7.45 

7.38 
7.3 

Բ 

 2010   2011   2012   2010  2013  2011   2012   2013   2010  2011   2012   2013

   Արագաշարժություն        Արագաուժային   

          սմ

   Ցատկունակություն 

 վրկն մետր 

2010  2011   2012   2013   2010  2011   2012   2013  2010  2011   2012   2013

 Ճկունություն         Ճարպկություն  Դիմացկունություն  

5.11 

4.76 
4.62 4.5 202.3 

213.4 217.1
222,4 

51.9 52.9 
54.3 

56.5 

3.3 3.7 
5.1 

6.5 
7.48 

7.39 
7.29 

7.21 1422 
1451 

1529 1550 

Ա

Ն կար 1. Ը նդ հա նուր ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյան քա ռա մյա լոն գի տյուդ փո փո խու
թյան ար դյունք նե րը: Ա–13 տա րե կան ներ, Բ–14 տա րե կան ներ, 

1 – 2010 թ., 2 – 2011թ., 3 – 2012 թ., 4 – 2013 թ.
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Ինչ վե րա բե րում է հա տուկ ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան լոն գի տյու դային տե
ղա շար ժե րի ցու ցա նիշ նե րին, ա պա վե րո հի
շյալ ստաց ված տվյալ նե րը է ա կա նո րեն չեն 
տար բեր վում նշ ված ցու ցա նիշ նե րից: Պարզ
վել է, որ 13–14 տա րե կան պա տա նի ֆուտ
բո լիստ նե րի մոտ ա ռա վել ար տա հայտ ված 
լոն գի տյու դային տե ղա շար ժեր եր ևում են 
այս պես կոչ ված ֆուտ բո լային տեխ նի կա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Դրանք են գն
դա կով ճշգ րիտ հար ված նե րը, հե ռա վո րու
թյան հար ված նե րը, գն դա կով նե տում նե րը: 
Միև նույն ժա մա նակ քա ռա մյա այդ տե ղա
շար ժերն ա վե լի ակ նա ռու են 14 տա րե կան 
մար զիկ նե րի մոտ: 13 տա րե կան պա տա նի 
ֆուտ բո լիստ նե րի լոն գի տյու դային քա ռա

մյա տե ղա շար ժե րը դի տար կե լիս ստաց վեց 
հետ ևյալ ար դյունք նե րը. հա տուկ ճարպ կու
թյու նը ա ճեց 1,54 վրկ–ով, ճարպ կու թյու նը՝ 
1,54 վրկ–ով, ա րա գաու ժայի նը՝ 2,33 մետ
րով, ճշգր տու թյու նը՝ 1,55 մի ա վո րով, ի սկ 
14 տա րե կան նե րի մոտ ար դյունք նե րը հետ
ևյալն է ին. հա տուկ ճարպ կու թյուն՝ 1,27 վրկն, 
ճարպ կու թյու նը՝ 3,48 վրկն, ա րա գաու ժային՝ 
3,30, և ճշգր տու թյուն՝ 2,40 մի ա վոր: Վեր
ջինս խո սում է ֆուտ բո լիստ նե րի կա տա րե
լա գործ ման և տեխ նի կա կան վար պե տու
թյան մա սին:

Ս տաց ված տվյալ նե րը ակ նա ռու են ո րոշ 
շար ժո ղա կան և տեխ նի կա կան ցու ցա նիշ նե
րի լոն գի տյու դային շար ժե րի օ րի նա կի վրա 
(ն կար 2):

վրկն վրկն 

Հատուկ ճարպկություն Ճարպկություն  

մետր միավոր 

Արագաուժային  Ճշգրտություն 

վրկն վրկն 

8.5 

36.14 
33.98 

32.87 
31.85 

31

33

35

37

2010 2011 2012 2013

10.6 
10 

.49 4 
9.06 

9

10

11

2010 2011 2012 2013

12.5 
13.15 

13.95 14.83 

12

13

14

15

2010 2011 2012 2013

3.31 3.49 

4.2 4.86 

3

4

5

2010 2011 2012 2013

10.24 
9.97 

9.58 

8.97 
8

9
9.5
10

10.5

2010 2011 2012 2103

34.58 

33.13 

31.68 
31.1 

30

32

34

2010 2011 2012 2013

Բ
 

Ա 

     Հատուկ ճարպկություն    

մետր          

 Ճարպկություն
 

     միավոր  

   Արագաուժային     Ճշգրտություն 

13.5 
14 

16.1 16.8 

13
14
15
16
17

2010 2011 2012 2013

3 
3.7 

4.3 

5.4 

2.5

3.5

4.5

2010 2011 2012 2013
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վրկն վրկն 

Հատուկ ճարպկություն Ճարպկություն  

մետր միավոր 

Արագաուժային  Ճշգրտություն 

վրկն վրկն 

8.5 

36.14 
33.98 

32.87 
31.85 

31

33

35

37

2010 2011 2012 2013

10.6 
10 

.49 4 
9.06 

9

10

11

2010 2011 2012 2013

12.5 
13.15 

13.95 14.83 

12

13

14

15

2010 2011 2012 2013

3.31 3.49 

4.2 4.86 

3

4

5

2010 2011 2012 2013

10.24 
9.97 

9.58 

8.97 
8

9
9.5
10

10.5

2010 2011 2012 2103

34.58 

33.13 

31.68 
31.1 

30

32

34

2010 2011 2012 2013

Բ
 

Ա 

     Հատուկ ճարպկություն    

մետր          

 Ճարպկություն
 

     միավոր  

   Արագաուժային     Ճշգրտություն 

13.5 
14 

16.1 16.8 

13
14
15
16
17

2010 2011 2012 2013

3 
3.7 

4.3 

5.4 

2.5

3.5

4.5

2010 2011 2012 2013

Ն կար 2. Հա տուկ ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյան քա ռա մյա լոն գի տյուդ փո փո խու թյուն
նե րի ար դյունք նե րը՝ Ա – 13 տա րե կան ներ, Բ – 14 տա րե կան ներ.

1 – 2010 թ., 2 – 2011 թ., 3 – 2012 թ., 4 – 2013 թ.:

Ս տաց ված ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյան հի ման վրա բա ցա հայտ վել են տար
բեր տա րի քի մար զիկ նե րի ան հա տա կան 
ցու ցա նիշ նե րի բա վա կա նին մեծ տա տա
նում ներ: Այս տե սան կյու նից մեր կող մից 
ստաց ված լոն գի տյու դային տե ղա շար ժե րը 
հա մա ձայ նեց վում են նաև այլ հե ղի նակ
նե րի տվյալ նե րի հետ, ի նչ պես նաև հաս
տա տում են մար զիկ նե րի շար ժո ղա կան 
ֆունկ ցի այի ձևա վոր ման տա րի քային օ րի
նա չա փու թյուն նե րը:

 Մեր կող մից օգ տա գործ վող թես տե րի 
կա յու նու թյան և հու սա լի ու թյան, դրանց 
հե տա գա պի տա նի ու թյան հա մար կա
տար վել է նաև կո րե լա ցի ոն վեր լու ծու թյուն: 
Որ պես սկզբ նա կան յու վե նալ տվյալ ներ՝ 
ըն դուն վել են պա տա նի ֆուտ բո լիստ նե րի 
2010 թ., ի սկ վերջ նա կան՝ 2013 թ. ցու ցա
բե րած ար դյունք նե րը: 

Այս տե ղից եր ևում է, որ նկատ վել են կո
րե լա ցի այի բարձր գոր ծա կից ներ: Կա պի 
ա ռա վել հու սա լի մե ծու թյուն նե րը բնո րոշ 
են 30 մ վազ քին՝ շր ջան ցե լով կանգ նակ
նե րը, հար ված նե րի ճշգր տու թյու նը և հե
ռա վո րու թյու նը, այլ կերպ այն շար ժո ղա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք բնո րոշ են 
ֆուտ բոլ խա ղին:

 Կո րե լա ցի ոն վեր լու ծու թյան ար դյունք
նե րի շնոր հիվ կա րող ե նք կա տա րել մի 
շարք ը նդ հան րա ցում ներ: Ա ռա ջին՝ կո

րե լա ցի ոն կա պի մեջ մե ծու թյու նը հա
վաս տում է այն ի րո ղու թյու նը, որ այդ 
ըն դու նա կու թյուն նե րը և տեխ նի կա կան 
ֆուտ բո լային հնարք նե րը պահ պան վում 
են չորս տար վա ըն թաց քում: Ե րկ րորդ՝ 
այդ թես տե րը պետք է կի րառ վեն ի նչ պես 
սպոր տային ը նտ րու թյան, այն պես էլ պա
տա նի ֆուտ բո լիստ նե րի մարզ ման գոր
ծըն թա ցում: 

Այս պի սով՝ լոն գի տյու դային հե տա զո
տու թյուն նե րը օր գա նիզ մի ա ճի օ րի նա չա
փու թյուն նե րի հայտ նա բեր ման յու րա հա
տուկ մե թոդ են հա մար վում, ի նչ պես նաև 
դրանք օգ նում են կան խա տե սել սպաս վող 
ար դյունք նե րը:

 Չի կա րե լի չն շել նաև այն հան գա ման
քը, որ լոն գի տյուդ հե տա զո տու թյուն ներն 
ա ռաջ են բե րում ո րո շա կի դժ վա րու թյուն
ներ: Դրանք կա տար վում են կազ մա կերպ
չա կան աշ խա տան քի եր կա րատև ժա մա
նա կա հատ վա ծում և պա հան ջում են մեծ 
ծա վա լով թղ թա բա նու թյան վա րում ստաց
ված փաս տա ցի տվյալ նե րի՝ հաշ վարկ նե
րի մշա կում: 

Միև նույն ժա մա նակ փոր ձարկ վող 
նույն խմ բե րի հետ բազ մա մյա ման կա վար
ժա կան լոն գի տյու դային հե տա զո տու թյու
նը թույլ է տա լիս մեզ հիմ նա վո րել ման կա
վար ժա կան և ա ռող ջա րա րա կան բարձր 
ար դյու նա վե տու թյու նը:
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ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНЫХ ДАННЫХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

М. НИКОЯН

Двигательная или физическая подготовленость человека является основным компо–
нентом развития. 

В работе в течение четерех лет велись наблюдения над 174–я спортсменами за развитием 
и показателями общей и специальной физической подготовкой. Исследование показало, что 
результаты юных футболистов улучишились.

Лонгитюдние исследвания позволяют прогнозировать ожидаемие результаты.

THE ANALISE OF TEENAGE FOOTBALLERS’ PHISICAL READYNESS  
LONGITUDE RESEARCH RESULTS

M. NIKOYAN

The analise of teenage footballers’ phisical readyness longitude research results are consid
ered one of the main phisical or motional component . 

The rate of general and special phisical readyness of 174 sportsmen during 4 years has been 
observed in the scope of work . The teenage footballers’ results during the research has been 
satisfied. 

The longitude researches help to predict the expacted results.
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 ՎԱՐԴ ԳԵՍ Ա ԲԵ ԼՅԱՆ 

ԾԱՆ ՐՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԵ ՏԵ ՐԸ

Ար դի ա կա նու թյու նը: Ծան րա մար տում 
մար զիկ նե րի բարձր ար դյունք նե րի հիմ
նա կան նա խա պայ ման նե րից է ծան րա ձո
ղի բարձ րաց ման ռա ցի ո նալ տեխ նի կայի 
կի րա ռու մը: Ծան րորդ նե րի շար ժո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի տեխ նի կայի կա տա րե
լա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ ա ռանց բարձ րո
րակ մար զում նե րի ներ կա յումս շատ դժ վար 
է մր ցակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ 
ցու ցադ րել ար դյու նա վետ շար ժո ղա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ: Այդ գոր ծըն թացն ա ռա վել 
ար դյու նա վե տո րեն է ի րա կա նաց վում, ե թե 
կա ռուց վում է ծան րա մար տի վար ժու թյուն
նե րի կա տար ման տեխ նի կայի կեն սա մե խա
նի կա կան կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ ժա մա
նա կա կից պատ կե րա ցում նե րի հի ման վրա:

Ս պոր տային ո րա կա վո րում ու նե ցող 
ծան րորդ նե րի պատ րաս տու թյան ժա մա նա
կա կից հա մա կար գը նա խա տե սում է տեխ
նի կա կան պատ րաս տու թյան մշ տա կան 
կա տա րե լա գոր ծում, ո րն ո ւղղ ված է մր ցակ
ցա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում տեխ նի
կա տակ տի կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը: Գործ նա կան 
փոր ձը և ման կա վար ժա կան դի տար կում նե
րը վկա յում են, որ տար բեր ո րա կա վո րում 
ու նե ցող ծան րորդ նե րը պա տաս խա նա տու 
ստու գա տես նե րի ժա մա նակ մաս նա գի տա
կան հնարք նե րի կա տար ման ըն թաց քում 
ա նար դյու նա վետ շար ժո ղա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի պատ ճա ռով սպոր տային տեխ նի
կա յում թույլ տված սխալ նե րի հետ ևան քով 
ձա խո ղում են ի րենց մր ցե լույթ նե րը [3, 4]:

 Մարզ ման ժա մա նա կա կից գոր ծըն թա
ցում ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու նի 
տեխ նի կայի բնու թագ րե րի նկատ մամբ ման
կա վար ժա կան հս կո ղու թյան հա մա կար գը, 
ո րը մարզ չին թույլ է տա լիս վար ժու թյան 
կա տա րու մից ան մի ջա պես հե տո շտ կել 
առ կա թե րու թյուն նե րը: Ներ կայիս բարձր 
նվա ճում նե րի սպոր տում հա մա կարգ չային 

տեխ նո լո գի ա նե րի և շար ժում նե րի ար ձա
նագր ման օպ տի կաէ լեկտ րո նային մե թոդ
նե րի կի րառ ման հետ կապ ված՝ լայն տա
րա ծում է ստա ցել մար զիկ նե րի տեխ նի կայի 
կեն սա մե խա նի կա կան վեր լու ծու թյան կի րա
ռումն ու դրա հի ման վրա տեխ նի կայի կեն
սա մե խա նի կա կան կա ռուց ված քի մո դե լային 
բնու թագ րե րի ստեղծ ման հիմ նախն դի րը [2, 
3, 4], ին չը կար ևոր վում է նաև ժա մա նա կա
կից ծան րա մար տում: 

Ծան րա մար տում այդ պի սի հե տա զո տու
թյուն ներն ան ցկաց վել են ար տա սահ մա նյան 
մաս նա գետ նե րի կող մից, ո րոնք ի րա կա
նաց վել են հիմ նա կա նում ե րեք ո ւղ ղու թյուն
նե րով՝ ծան րա ձո ղի շարժ ման տեխ նի կայի 
մո դե լա վո րում, մար զի կի շար ժո ղա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի ու սում նա սի րում և շարժ ման 
կեն սա մե խա նի կա կան կա ռուց ված քի կա ռա
վար ման ճա նա պար հով՝ «մար զիկ–ծան րա
ձող» հա մա կար գի շար ժո ղա կան կա ռուց
ված քի կա տա րե լա գոր ծում [1, 2, 3]:

Ն պա տա կը: Ու սում նա սի րել և հա մա
կար գել ծան րա մար տի մր ցակ ցա կան վար
ժու թյուն նե րի տեխ նի կայի կեն սա մե խա
նի կա կան կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյան 
վե րա բե րյալ գի տա մե թո դա կան գրա կա նու
թյան տվյալ նե րը:

Խն դիր նե րը: Նպա տա կին հաս նե լու հա
մար աշ խա տան քի ա ռջև դր վել են հետ ևյալ 
խն դիր նե րը.

–  Ու սում նա սի րել ծան րա մար տի մր
ցակ ցա կան վար ժու թյուն նե րի կա տար ման 
տեխ նի կայի կի նե մա տիկ և դի նա միկ բնու
թագ րե րի վեր լու ծու թյան տե սա կան հայե ցա
կե տե րը:

–  Պար զել ո րա կա վո րում ու նե ցող 
ծան րորդ նե րի տեխ նի կա կան պատ րաս տու
թյան կա տա րե լա գործ ման հիմ նախնդ րի ու
սում նա սի րու թյան աս տի ճա նը:

 Մե թոդ նե րը: Կի րառ վել են հետ ևյալ հե
տա զո տու թյան մե թոդ նե րը՝ գի տա մե թո դա
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կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն, 
վեր լու ծու թյուն և ը նդ հան րա ցում, ման կա
վար ժա կան դի տում ներ: 

Ար դյունք նե րը: Ծան րա մար տի մաս
նա գետ նե րի տվյալ նե րի հա մա ձայն [1, 2]՝ 
մր ցակ ցա կան յու րա քան չյուր վար ժու թյան 
տեխ նի կա կան հիմքն են կազ մում շարժ ման 
կա ռուց ված քի գլ խա վոր շր ջան նե րը և փու
լե րը: Ծան րա մար տի մր ցակ ցա կան վար ժու
թյուն նե րում շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի տեխ նի կայի կա տա րե լա գործ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է ի մա նալ ոչ մի այն մար զի կի 
մարմ նի ա ռան ձին օ ղակ նե րի ռա ցի ո նալ 
շար ժում նե րը, այլև «մար զիկ–ծան րա ձող» 
հա մա կար գի շարժ ման ռա ցի ո նալ հե տա գի
ծը, ու ժը և ա րա գու թյու նը: 

Ներ կա յումս ծան րա մար տի մր ցակ ցա
կան վար ժու թյուն նե րի տեխ նի կայի հե
տա զո տու թյուն նե րի մեծ մա սը հիմն ված է 
«մար զիկ–ծան րա ձող» կեն սա մե խա նի կա
կան հա մա կար գում ծան րա ձո ղին գոր ծադր
վող ու ժե րի մե ծու թյուն նե րի ար ձա նագր ման 
վրա: Ծան րա ձո ղի գոր ծադր վող ու ժե րի տա
րա տե սակ մե ծու թյուն նե րով մաս նա գետ նե
րը հե տա զո տել են կի նե մա տիկ և դի նա միկ 
բնու թագ րե րի փոխ գոր ծո ղու թյան օ րի նա չա
փու թյուն նե րը, ո րով գնա հատ վել է մար զիկ
նե րի տեխ նի կա կան վար պե տու թյու նը: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ դի տար կել են ծան
րա ձո ղին գոր ծադր վող ու ժե րի կախ վա ծու
թյու նը տար բեր գոր ծոն նե րից: Սահ ման վել 
է, որ բարձ րա կարգ ծան րորդ նե րի կող մից 
ծան րա ձո ղին գոր ծադր վող ու ժի ա ռա վե լա
գույն մե ծու թյունն ա վե լի փոքր է, քան ցած
րա կարգ մար զիկ նե րի մոտ: 

Վ. Ի. Ֆրո լո վի և Ա. Ա. Լու կա շո վի կող
մից «պո կում» և «ծան րա ձո ղի բարձ րա ցում 
կրծ քին» վար ժու թյուն նե րի տեխ նի կայի ան
ցկաց ված հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը 
թույլ է տվել սահ մա նել, որ վեր ջին ներս կեն
սա մե խա նի կա կան բազ մա թիվ բնու թագ րե
րով ու նեն տար բե րու թյուն ներ: 

Ինչ պես պարզ վում է, ծան րա մար տի 
վար ժու թյուն նե րի կա տար ման տա րա ծա
կան կա ռուց ված քի հիմ նա կան տեխ նի կա
կան բնու թագ րե րից է ծան րա ձո ղի շարժ ման 
հե տա գի ծը [2, 3]: Ծան րա մար տի մաս նա

գետ նե րի կող մից մշակ վել և ա ռա ջարկ վել է 
ծան րա ձո ղի շարժ ման օպ տի մալ հե տա գիծ, 
ի նչ պես նաև ը նդ հան րաց վել են աշ խար հի 
ու ժե ղա գույն ծան րորդ նե րի մր ցակ ցա կան 
վար ժու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ 
ծան րա ձո ղի շարժ ման տա րա տե սակ հե
տագ ծե րի ու սում նա սի րու թյան տվյալ նե րը: 
Մաս նա գետ նե րը հան գել են այն եզ րա կա
ցու թյան, որ ռա ցի ո նալ բարձ րաց ման դեպ
քում ծան րա ձո ղը մո տե նում է ո ւղ ղա հա յաց 
գծին:

 Ծան րորդ նե րի տեխ նի կա կան վար պե
տու թյան գնա հատ ման հա մար մեծ նշա
նա կու թյուն ու նի ծան րա ձո ղի բարձ րաց ման 
բարձ րու թյու նը: Սահ ման վել է, որ տեխ նի
կայի տվյալ ցու ցա նիշն է ա կա նո րեն կախ
ված է եր կու գոր ծո նից՝ մար զի կի տեխ նի
կա կան վար պե տու թյու նից և բարձ րաց վող 
քա շից: Լ. Մ. Սո կո լո վը սահ մա նել է, որ մար
զի կի տեխ նի կա կան վար պե տու թյան բա րե
լավ ման հետ մեկ տեղ բարձ րաց ման բարձ
րու թյու նը կր ճատ վում է: 

Վեր ջին ժա մա նակ ներս բազ մա թիվ մաս
նա գետ նե րի կող մից ա պա ցուց վել է, որ մր
ցակ ցա կան վար ժու թյուն նե րում շարժ ման 
տեխ նի կայի բնու թագ րե րը կախ ված են ծան
րա ձո ղի քա շից, մար զիկ նե րի ո րա կա վո րու
մից, քա շային կար գե րից և մարմ նա կազ մու
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

 Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան վեր
լու ծու թյու նը վկա յում է ծան րա ձո ղի շարժ
ման ա րա գու թյան ցու ցա նի շե րի վե րա բե րյալ 
գնա հատ ման ի րա րա մերժ կար ծիք նե րի մա
սին, ո րոնք ա ռանձ նա հա տուկ և կար ևոր դեր 
են խա ղում կի նե մա տիկ բնու թագ րե րի շր ջա
նում: Մի շարք հե ղի նակ ներ հա մա րել են, որ 
ծան րա ձո ղի շարժ ման բարձր ա րա գու թյուն 
զար գաց նե լու ըն դու նա կու թյու նը սեր տո րեն 
կապ ված է վար ժու թյան հա ջող կա տար ման 
հետ: Հե ղի նակ նե րի մի մա սը ա ռա ջար կում 
է ծան րա ձո ղը բարձ րաց նել դան դա ղո րեն՝ 
ա րա գու թյան աս տի ճա նա կան մե ծա ցու մով, 
ի սկ մյուս նե րը հա մա րում են, որ ծան րա ձո ղի 
բարձ րա ցու մը պետք է սկս վի ա ռա վե լա գույն 
ա րա գու թյամբ: Վեր ջին ժա մա նակ ներս մի 
շարք մաս նա գետ ներ հաս տա տել են հար
թա կից ծան րա ձո ղի սկզբ նա կան ա րա գո րեն 



247

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 րաց ման ռա ցի ո նա լու թյու նը: Ո րոշ հե
տա զո տու թյուն նե րում՝ որ պես բարձ րա կարգ 
ծան րորդ նե րի ռա ցի ո նալ տեխ նի կայի չա
փա նի շեր, տր վում են ա րա գու թյան ցու ցա նի
շե րի այլ գնա հա տա կան ներ, ո րոնց դեպ քում 
պոկ ման ա ռա վել ռա ցի ո նալ տեխ նի կա է 
հա մար վում փոքր ա րա գու թյամբ մեծ քա շեր 
բարձ րաց նե լու ըն դու նա կու թյու նը: 

Շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տեխ
նի կայի կա տա րե լա գործ ման ժա մա նա
կա կից փու լում մաս նա գետ նե րը փոր ձել 
են հաշ վար կել ծան րա ձո ղի բարձ րաց ման 
բարձ րու թյու նը՝ կախ ված մար զիկ նե րի 
մարմ նի եր կա րու թյու նից: Սպոր տային տեխ
նի կայի ան հա տա կան բնույ թը կախ ված 
է նաև մարմ նի հա մա մաս նու թյուն նե րից, 
մարմ նի ա ռան ձին մա սե րի չա փե րի հա
րա բե րակ ցու թյու նից (վեր ջույթ ներ, ի րան և 
այլն): 

Այն պի սի հե ղի նակ ներ, ի նչ պի սիք են Լ. Ս. 
Դվոր կի նը և Ռ. Ա. Ռո մա նը, բազ մա թիվ ան
գամ ը նդ գծել են, որ ծան րա ձո ղի բարձ րաց
ման ա րա գու թյան ցու ցա նի շե րը կախ ված 
են մար զիկ նե րի հա սակ–քա շային տվյալ նե
րից և մար դա չա փա կան այլ բնու թագ րե րից: 
Միև նույն ժա մա նակ նշել են նաև, որ տեխ
նի կայի նշ ված ցու ցա նի շերն ա վե լի բարձր 
են բարձ րա կարգ մար զիկ նե րի մոտ: 

Եզ րա կա ցու թյուն: Ու սում նա սի րու թյուն

նե րի ար դյուն քում հնա րա վոր ե ղավ կա տա
րել հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյու նը.

1.  Գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ վեց, որ 
ծան րա մար տի մր ցակ ցա կան վար ժու թյուն
նե րի տեխ նի կայի կա տա րե լա գործ ման հիմ
նախնդ րին ա ռնչ վող հե տա զո տու թյուն նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը կա տար վել է նա խորդ 
դա րում, հիմ նա կա նում՝ բարձ րա կարգ մար
զիկ նե րի շր ջա նում և այն էլ լա բո րա տոր 
պայ ման նե րում: 

2.  Մար զի կի տեխ նի կա կան պատ րաս
տու թյու նը բարդ դի նա միկ հա մա կարգ է, 
ո րի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը պայ մա
նա վոր ված է տեխ նի կա կան պատ րաստ
վա ծու թյան ըն թա ցիկ վի ճա կի վե րա բե րյալ 
օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյամբ, ի նչ պես նաև 
ռա ցի ո նալ տեխ նի կայի մո դե լով: Վեր ջի նիս 
կի րա ռու մը հնա րա վոր է ա պա հո վել տար
բեր մե թոդ նե րի օգ տա գործ մամբ: Քա նի 
որ այս հիմ նախն դի րը դեռևս ամ բող ջո վին 
լուծ ված չէ, ի սկ ծան րորդ նե րի տեխ նի կա
կան պատ րաստ վա ծու թյան ցու ցա նի շե րը 
պա հան ջում են լրա ցու ցիչ հե տա զո տու
թյուն ներ և ճշգրտում ներ, ո ւս տի ան հրա
ժեշտ է շա րու նա կել տար բեր ո րա կա վո
րում ու նե ցող ծան րորդ նե րի տեխ նի կա կան 
պատ րաս տու թյան կա տա րե լա գործ ման նոր 
ու ղի նե րի ո րո նու մը:
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АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

В. АБЕЛЯН

В статье на основе анализа научно–методической литературы рассматриваются 
динамические, кинематические характеристики техники выполнения соревновательных 
упражнений в тяжелой атлетике и особенности влияния разных факторов на техническую 
подготовленность. Сделана попытка определить степень изучения проблемы 
совершенствования технической подготовки квалифицированных тяжелоатлетов.

THE ASPECTS OF PERFECTION OF TECHNICAL  
PREPAREDNESS OF WEIGHTLIFTERS

V. ABELYAN

The article examines on the basis of the analysis of scientific and methodical literature the 
biomechanical characteristics of the techniques of making competitive exercises in weightlifting 
and especially the influence of the various factors of the technical preparedness. The attempt is 
made to determine the extent of knowledge of the problems of technical readiness of qualified 
female weightlifters. 
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ARMINE ABRAHAMYAN

DEVELOPING INTERPRETATION SKILLS
THROUGH “COACHING” QUESTIONS

INTRODUCTION
This inquiry will discuss how the introduc

tion of coaching questions can be used to de
velop students’ interpretation skills in a drama 
class. These questions will be built using the 
characteristics of effective questions discussed 
in the theory of Jenny Rogers, suggested in 
her handbook “Coaching Skills” (2008). I will 
present the methodology of my work, which 
has an iterative design.Through presentation 
of detailed work realized in eight experimental 
lessons, I will show how the chosen strategy 
helped my objective and impacted my work 
with the students, and will evaluate the effec
tiveness of the chosen theory in relation to my 
practice. 

LITERATURE RIVIEW
Rogers (2008) suggests that the effective 

questions in coaching have certain character
istics: they provoke thinking and challenge and 
raise self–awareness, they ask for discovery 
rather than for information, they encourage 
to take responsibility, they lead to learning, 
more than likely they begin with the words 
‘what’ or ‘how’, etc.. She speaks of some su
per–useful (‘magic’) (p. 67) questions, which 
are content–free, do not include the word ‘I’, 
work elegantly as a natural progression, etc. 
Structuring the questions for this inquiry, 
these characteristics were taken into account 
to develop interpretation skills of the students.

Johnson (2013) beleives, that education
al coaching has strong ramifications for the 
classroom. His idea is, that, through coaching, 
the teachers can employ the same constructiv
ist skills with their students becoming less pre
scriptive themselves in their attitudes towards 
students, and students feeling more in charge 
of their learning and their lives meanwhile. 
According to Feger S., Woleck K., & Hickman 
P. (2004) coaches examine coaching situations 

and determine what makes a strategy effec
tive. The same approach was adopted for the 
feedback given to students’ written works as
signed for this inquiry. Neufeld B., Roper D. 
(2003) believe that coaches must establish a 
safe environment without fear of negative crit
icism. Theories on questioning spoke of many 
of similar charactersitics long before. Fitch 
(1875) mentions a great point in questioning, 
which is “to say as little as possible; and so 
to say that little, as to cause the children to 
say as much as possible” (P. 32). Dillon (1983) 
speaks about alternatives to questions, which 
according to him are: declarative statement, 
reflective restatement, state of mind, invi
tation to elaborate, speaker’s question and 
class questions, deliberate silence. Creemers, 
Kyriakides (2007) outline a dynamic model 
taking into account eight effectiveness factors, 
related to student outcomes, which describe 
the teacher’s instructional role, and each of 
them is measured in five dimensions: frequen
cy, focus, stage, quality, and differentiation. 
The authors consider questioning as one of 
the effectiveness factors.

As will be described in the methodology 
later on, the “coaching” questions were used 
during different lesson activities, and differen
tiation in questioning was in high prioritization. 
Effective feedback approaches were taken into 
account while giving questions both during the 
classes and in the studetns’ written works. Ac
cordingly, the literature below was reviewed.

Hattie, Timperley (2007) argue, that effec
tive feedback must answer three questions: 
Where am I going? How am I going? Where 
to next? And the answers must serve to reduce 
the gap, partly dependent on the level at which 
the feedback operates (task level, process lev
el, self–regulation level, self–level). Black, Wil
iam(2009) suggest, that formative assessment 
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can be conceptualized as consisting of five key
strategies, which are: clarifying and sharing 
learning intentions and criteria for success; en
gineering effective classroom discussions and 
other learning tasks that elicite vidence of stu
dent understanding, providing feedback that 
moves learners forward; activating students 
as instructional resources for one another, an
dactivating students as the owners of their own 
learning. Jenkins, Keefe (2001) beleive that 
personalized instruction focuses on each learn
er’s need and talent, and challenges the learn
er to grow. Six basic elements of personalized 
instructionare suggested by the authors (Jen
kins et al 2001). In this inquiry questioning is 
to be explored in connection with first element: 
“a dual teacher role of coach and adviser”. 
Abma (2001) speaks of a reflexive, dialogical 
approach, and values, meanings, lived experi
ences are discussed as the subject of the re
flexive dialogueson a case example of two per
forming–arts schools. Store, Armstrong (1981) 
believe that good teaching is a very personal 
matter, whereas the teacher–student relation
ship should be fostered for the learning to be
come effective. Clapper (2010) suggests role 
play as one major form of simulation that allows 
the learner to become immersed in learning. 
As he states, those involved in role play are also 
involved in construction of their learning. Sim
ulation involving role play takes emotions a step 
further by incorporation the communication 
process and consequesntly, the objective of 
educators is creating meaning by building rele
vance and emotions into the context. Role Play 
allows understanding while addressing critical 
skills. In Johnson & Johnson’s (1988) article in 
a cooperative learning situation, interaction is 
characterized by positive goal interdependence 
with individual accountability. Johnson, John
son, & Smith (1989) speak of New Paradigms 
Of Teaching and suggest that studentsare ac
tive constructors, discoverers, transformers of 
own knowledge.

METHODOLOGY
This inquiry had an iterative methodology. 

The experimental lessons, the written assign

ments and my written feedback were in con
tinuous connection. The students used their 
class experience, the written feedback, and 
even the experience from the next classes to 
continue working on their written assignments 
and present a second and final version of 
their written work.The “coaching” questions 
were used during the lesson activities (dis
cussion&brainstorming, exercises&improvisa
tions&rehearsals, character play & role play), 
and in my written feedback in the written as
signments (Appendix F, Figures).This will be 
shown in details further in the inquiry.

DEVELOPING INERPREATION SKILLS 
THROUGH “COACHING”QUESTIONS

In this section, I will be presenting the 
work planned and realized during eight exper
imental lessons. I will be making references to 
my lesson plans, reflections, students’ written 
works, videos taken during the lessons, the 
questionnaire answers and theoretical liter
ature. The questions formulated both during 
the lessons and in the feedback given in the 
written works, will be structured to have cer
tain characteristics of effective coaching ques
tions (Rogers 2008).

Experimental Lesson 1. Language
The objective of the first lessonwas to ex

plore the language of the chosen fragment.In 
the phase 1, students were asked to choose key 
sentences/words/phrases from the fragment of 
the chosen play. The questions were carefully 
formulated: “Which sentence/phrase/word do 
you see as an important one?”“What is the 
reason?”etc…. (Appendix A1.2). The answer to 
the question “Why this sentence/word/phrase 
was chosen by you?” was a “standard” phrase 
in the beginning. Questions like “Why is it im
portant for you as Nora/Viola,…”, discussions 
with a dialogical approach (Abma 2001), with 
no criticism of the students’ ideas (Neufeld et 
al 2003), started to bring out the students’ 
own thoughts. They started to recognize their 
own views on the connections between the 
lines and the character. They needed separate 
questions mentioned above to better and bet
ter undersand those connections and to ex
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press their ideas. In the Phase 2, a new activi
ty was suggested: to create two different open 
scenes, using sentences chosen by them. It was 
crucial to ask for two different interpretations 
of the same text, in order for them to real
ize the possibility of different interpretations. 
“How the chosen sentence might be interpret
ed in a scene?”“Why? What it was connected 
with”Students were encouraged to interpret 
the scene in any genre, period, choose any 
theme, etc…The activity was assigned to be 
done in a group work –in cooperative learning 
situation (Johnson et al 1988). Both groups 
completed the task successfullyperforming on 
the stage on the phase 3 (Appendix A1.2). The 
questions given them during the class helped 
them to bring their own thoughts out and 
even interpret practically in different ways. 
Therefore they understood the possibility of 
different interpretations and even performed.
Individual feedback was given to each student. 
Homework on interpretation of the use of the 
language was assigned. (Appendix A1.3). It 
was interesting to see if they would be able to 
transform what they had learnt into a written 
text. They had to continue working on their 
task after the teachers’ feedback with “coach
ing” questions and submit the final work after.

Experimental Lesson 2. Verbal Communi
cation

The objective of the second class was to 
explore Verbal Communication (Vocal Aware
ness). In the phase one, brainstorming in pairs 
on the factors and elements of verbal com
munication was suggested (Appendix A2.1). 
Questioning was done in dimension of differ
entiation according to the character chosen 
by the student from his chosen play and the 
student’s strengths and weakness in using the 
verbal communication elements (Creemers et 
al (2007).Students had no difficulty to inter
pret the use of certain vocal elements. “How 
would you use pause for your character?” If 
the question “why” is not given, they usually 
just give a short answer. Their difficulty was 
in choosing different elements themselves 
and not to forget to explain the reasons or 

objectives of their choice. In the phase 2, stu
dents were suggested to prepare two different 
performances with the same text from one 
of their plays with the use of elements vocal 
awareness. The task itself was a challenging 
one, so each group had time to discuss and 
choose four lines from any of their texts. Dif
ferentiated questioning was done group by 
group on the factors and elements while they 
were preparing. One of the groups was able to 
create two different interpretations using the 
elements of vocal awareness in different ways. 
The other group created a scene using a few 
elements.The groups explained the choice of 
vocal elements after the performanceconsid
ering other ways of using them. It was still not 
easy for them, however they questions were 
leading them well.(Appendix A2.2).Students 
were asked to write the second version of the 
written work on the use of the language con
sidering written feedback by the teacher and 
the experience on vocal awareness.

Experimental Lesson 3. Non–Verbal 
Communication

The objective of the lesson was to explore 
the significance of non–verbal communica
tion to convey meaning. In the beginning of 
the phase 1,the students did an improvisation 
with an object.The next task was to develop 
improvisations in pairs creating a small story.
(Appendix E1.1. Videos).Discussion on non–
verbal communication was conducted after. 
Questionsincluded: “What could the your 
gesture mean?”, “How the actorexpressed 
it?”“How otherwise it might be expressed?”, 
etc… (Appendix A3.2). In the phase 2,the 
students were suggested to create a small 
performance on the chosen scene using the 
elements of non–verbal communication. 
Questionswere:“How non–verbal communi
cation might be used?”“What your character 
might do to express your intention?, etc… (Ap
pendix A3.2). Both groups were working well 
during the process looking for the elements 
of non–verbal communication. (Appendix 
A3.2). Both groups completed the task using 
the elements of non–verbal communication.
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They were able to create action and use body 
language, gesture and expression (Appendix 
E1.2, Video E1.2; Appendix E1.3, Video E1.3). 
Besides, when a question “How non–verbal 
communication was used?” was given, they 
had good answers (an interpretation from 
practical point of view of their own).

Experimental Lesson 4. Review, Verbal 
and Non–Verbal Communication

The lesson objective was to review commu
nication (verbal and non–verbal). In the Phase 
1,the students watched scenes from the film 
“The Servant of two Masters” to discuss non–
verbal communication.When answering the 
questions, the students had difficulty to use 
verity of elements to explain their thoughts, 
and they were not very imaginative. Before the 
next fragment wasdiscussed, brain–storming 
with role play was done. The activity was new 
to them. They had to answer the same question 
while imagining being the characters of the 
film. Simulation involving role play was to take 
their emotions a step further (Clapper, 2010). 
Whenthe same questions were asked after the 
brainstorming, they were much more imagi
native in their interpretation. (Appendix C1). 
In the phase 2, students had time to prepare 
a small performance using communication 
elements (both verbal and non–verbal). They 
were asked questions like: “How non–verbal 
communication might be used?“How vocal 
awareness might be used?”“What could be 
the objective”?In the phase 3, they performed 
the scene from “Revizor” by Gogol chosen by 
them for this task. Questions like as follows 
were asked: “How Verbal communication was 
connected with non–verbal communication 
and what was the objective?”The students had 
interesting ideas.(Appendix A4.2). They were 
ready for their second written interpreta
tion,which was given as individual assignment.
(Appendix A4.3)

Experimental Lesson 5. Character
The lesson objective was to explore char

acterization. The students divided into groups 
to rehearse a one–page text. Questioning was 
done on researching the character, character 

& dialogue, character & action. What qualities 
might your character have?” “What emotions 
could those qualities lead to?” “What actions 
those emotions could lead to?” “Which words/
speech/behavior those actions lead to?” It was 
not difficult for the students to make connec
tions. All students enjoyed acting as well as the 
discussing led by the “coaching” questions, 
used a lot of elements of verbal and non–ver
bal communication in their practical interpre
tation.Individual feedback on characterization 
was given. Discussion on character interpreta
tion took place in the phase 3. The experience 
they gained from this lesson, and my written 
feedback were to be used to review their writ
ten assignment and submit the 2–nd version 
of their written interpretation. (Appendix A5.2)

Experimenal Lesson 6. Key Practitioners
The lesson objective was to explore key 

practitioners and their theatre approaches, 
and to interpret the character with a response 
to a practitioner.The students were assigned 
to prepare press conferences on key prac
titioners and their approaches(Stanislavski, 
Brekht, M. Chekhov, Vakhtangov, Meyerhold, 
Grotowski). The goal of this activity was to 
explore approaches of the key practitioners. 
Each student was assigned to explore a prac
titioner in advance to have a press conference 
in role play. All the other students and the 
teacher had the right to ask questions from 
the name of the journalists attending the 
press conference.Theobjective of this activity 
was to prepare them for the question: “How 
your chosen character might be interpreted 
with a reponse to the practitioner?” (Appendix 
A6.2). It was obvious that “coaching” quesi
tons brought to their own ideas. The individual 
written assignment was given.(Appendix A6.3)

Experimental Lesson 7. Review, Key 
Practitioners

The lesson objective was to interpret the 
character with a response to a practitioner
practically.In the phase 1, a discussion on the 
main approaches of Key Practitioners and 
main differences between them, took place. 
Students who already have worked on their 
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written assignment, had questions them
selves. Mainly they were confusing Meyer
hold’s action approach with Chekhov’s phys
ical core, and Stanislavki’s realistic approach 
with Grotowski’s poor theatre.The discussion 
mainly was around those approaches (Appen
dix A7.2). In the phase 2, the students were 
suggested to choose Shakespeare lines and 
create two dialogues in different approaches – 
two different interpretations. Both groups en
joyed preparing it. Differentiated questioning 
was done according to the chosen line and the 
character(Appendix A7.2)In the phase 3,the 
students performed scenes on the stage. One 
of the groups did the practical interpretation 
in threeapproaches, and the other group in 
fiveapproaches. Even though they did not use 
varity of elements, they were able to catch the 
differences practically and interpret the lines 
differently.(Appendix E2. Videos)

Experimental Lesson 8. Performance In
terpretation

The lesson objective was to explore the 
ways of finding an interpretation for a per
formance (Appendix A8.1).In the Phase 1 a 
discussion on the interpretation of the per
formance took place. The group working on 
“Hamlet”have agreed in advance on the the
atre approach. They announced that it will be 
realistic theatre and they will work by Stan
islavski System. So the discussion concen
trated on the theme of the performance. As 
realized, all four members of the group had 
different opinions on the theme and on the 
characters’ relationship. Differentiated ques
tioning with coaching approach was conduct
ed according to the character of each student. 
“What ideas do you have about the message 
of your performance?”“What ideas do you 
have about the super–objective / motivation 
of the character?”The positive side of the 
situation for me, as their teacher, and as of 
someone who was doing research on devel
oping interpretation skills, was that they were 
not looking for standart book phrases, as they 
were doing before. Each of them had his idea 
of interpretation of the theme along with quite 

convincing arguments. (Appendix A8.2;Ap
pendix E3.1.Videos)So my efforts of develop
ing their interpretation skills were obviously 
appreciated. Now they had difficulty to find 
a theme they all believed in. The discussion 
brought them to a conclusion, that everybody 
will consider the most convincing and inter
esting suggestions. In the phase 2, rehearsals 
of the scenes with Ophelia and Queen took 
place one by one. During the rehearsals the 
questioning included the questions: “What 
the objective of the character might be?”“How 
character interpretation might be connected 
with the theme” “How the relationship of the 
characters might develop? How it might be 
expressed?” Even though they had different 
opinions on the relationship of the characters, 
they had emotions, and they had relationship 
between characters. In the phase 3, they per
formed the scenes on the stage. It was more 
than expected, they had relationship and emo
tions while performing. The reason was obvi
ously their interest and passion, that was also 
simulated by ‘coaching” questions. (Appendix 
E3. Videos). 

Written Assignments.
There were three written interpretations 

assinged(Appendice A1.3, A4.3, A6.3).They 
were developed after my written feedback 
and new experiences gained during the les
sons’ activities. Even though students reached 
certain understanding of use of the language 
and were able to orally express/interpret the 
text during the class, they had difficulty to ex
press themselves in a written form. Therefore 
in my written feedback of the first assignment, 
I asked questions in order for them to use 
the same kind of thinking while writing. The 
questions of my written feedback and the next 
class on vocal awareness, helped to bring out 
their own thinking and expression in the sec
ond version of the same assignment.(Appen
dix B1).The second written assignment showed 
that the students started asking themselves the 
question “why” (Appendix B2).The students 
had expressed their own ideas on the objec
tives, motivation, qualities and behavior of the 
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character. However, there were not many an
swers to the question “how”. The main goal 
of the “coaching” questions in the feedback 
of the second written work wasto help them 
to do so: “Why do you think so? How it might 
be expressed? What is it connected with?”In 
the thirdwork,there was a definite progress 
already in the first version of the assignment. 
They had expressed their thoughts on the 
character qualities, dialogue and actions with
out me having asked them the questions. It 
was obvous that they have learnt self–ques
tioning to do an interpretation from practical 
point of view. My questions in the feedback 
of the third work concentrated mainly on the 
new topic – response to a practitioner, to take 
them a step further(Appendix B3). 

EVALUATION
The goal of this inquiry was to discuss how 

“coaching” questions could be used to devel
op students’ interpretation skills and explore 
the connection of the chosen theory to the 
practice. The questions were structured us
ing the characteristics of effective questions 
discussed in the theory of Rogers (2008). 
Eight experimental lessons were conducted 
and three written works were assigned in an 
iterative design methodology. All the activities 
with “coaching” questions were developed by 
watching the process carefully and making 
new strategies. 

If in the beginning the students had dif
ficultyto speak about their own reasons for 
their choice without separate questions giv
en to them. Many “coaching” questions were 
needed both during the lesson activities and 
in the written feedback of their works to 
bring their thoughts out. All six students oft
he class developed their interpretation skills 
both to my observation(Appendix A1–A8) and 
the evidence (Appendix B1 – B3; Appendix E3) 
and their own evaluation(Appendix D1–D7). 
On the last experimental lessonthe students 
were able to discuss their own interpretation 
Shakespeare’s “Hamlet”’s theme(Appendix 
E3. Videos). The difference between their 
first and the third written interpretation was 

huge too(Appendix B1 – B3). They were able 
to write an interpretation with a quite emo
tional approach and connection with a char
acter (Appendix. B3)Even in the first version 
of those works it was obvious, that they have 
learnt to ask questions to themselves. It was a 
small, but appreciated achievement. My eval
uation of the process was not different from 
theirs.Five of six students graded their third 
written work with the highest mark. No stu
dent considered the third work as the most 
difficult one. To the question “Did your skill 
to write an interpretation developed”, – all six 
students answered “yes”(Appendix D1–D7).
What definitely also was an achievement, was 
thecontribution of the students into the exper
imental lessons. They took responsibility for it, 
stopped delaying written works, weren’t afraid 
of videos taken during the lesson, they were 
quite enthusiastic in the vast majority of the 
activities. The planning and realization of my 
work with a goal to develop students abilities 
through “coaching” questions were successful 
as to my observations and all the evidence I 
have collected.Another positive outcome of 
this process was the development of my own 
ability of using coaching approach in working 
with the students. 

What did not develop as much, asexpected? 
The students have difficulty to use verity of el
ements simultaneously. Besides, they still have 
difficulty to use their imagination and come 
up with unexpected and creative solutions in 
their interpretation.They do not go deeper to 
the practitioner’s approach of their choice but 
mainly use the main features too. The process 
could be more effective, if more attentionwas 
paid to the development of imagination and 
creativity in writing an interpretation too. This 
problem gave me the idea for my future inves
tigation.However; when conducting eight ex
perimental lessons with six students, chosen 
strategy helped my objective and impacted my 
work with the students. It also helped me to 
develop my questioning technique and gave 
me the ideas for future investigations such as 
developing creativity and imagination.
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Ի ՆՉ ՊԵՍ ԶԱՐ ԳԱՑ ՆԵԼ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ՝  
«ՔՈՈՒ ՉԻՆԳ» ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ

Ա. ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ

 Հոդ վածն Այբ ա վագ դպ րո ցի դրա մայի դա սըն թա ցի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված գոր ծու
նե ու թյան հե տա զո տու թյուն է: Հոդ վա ծի վեր նա գիրն է «Ինչ պես զար գաց նել մեկ նա բա նա
կան կա րո ղու թյուն ներ՝ «քոու չինգ» հար ցե րի մի ջո ցով»: Հոդ վածն ար ձա գան քում է ար դյու
նա վետ քոու չինգ հար ցե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ ի րա կա նաց ված գոր ծու նե ու թյան 
կի րա ռու թյամբ: Բե մար վես տի խմ բի ե րկ րորդ տար վա ա շա կերտ նե րի հետ ո ւթ դա սե րի ըն
թաց քում հե տա զոտ վել է, թե տար բեր աշ խա տանք նե րի մեջ (քն նար կում ներ / մտագ րոհ, 
վար ժու թյուն ներ / ի մպ րո վի զա ցի ա ներ, դե րային / կեր պա րային խաղ) տր վող հար ցե րը՝ 
կա ռուց ված ար դյու նա վետ քոու չինգ հար ցե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով, 
ի նչ պես են ազ դում մեկ նա բա նա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման վրա:
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РАЗВИВАЯ СПОСОБНОСТЬ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ  
СПОСОБОМ “КОУЧИНГ” ВОПРОСОВ

А. АБРААМЯН

Cтатья является исследованим деятельности, осуществленной на курсе драмы в 
старшей школе “Aйб”. Название статьи: “Развивая способность интерпретировать способом 
“коучинг” вопросов”. Статья откликается на особенности эффективных “коучинг” вопросов 
в приложении к данной деятельности. В течении 8–и уроков исследуется, как вопросы 
структруированныие с приниатием во внимание особенности еффективных “коучинг” 
вопросов, влияют на развитие интерпретативных способностей.

*The experiment was done through Drama Class at Ayb High School, October 2015 – 
March2016 in the framework of National Program for Educational Excellence.
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 СУ САН НА КАЗ ДА НЯН  
ЛИ ЛИТ ЧИ ЛИН ГА РЯН 

О СО ЦИ А ЛИ ЗА ЦИИ ЛИЧ НОС ТИ В  
ИН ФОР МА ЦИ ОН НО–ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ С РЕ ДЕ

Жизнь без средств мас со вой ин фор ма
ци и… мож но ли се бе предс та вить та ко е? 
Ес ли ду мая о жиз ни без средств мас со вой 
ин фор ма ции воз ни ка ет па ни ка, то, бесс
пор но, СМИ ус пеш но про ник ли и ут вер ди
лись в жиз ни. Ведь каж дый че ло век яв ля
ет ся про дук том ок ру жа ю щей его сре ды, и 
в сов ре мен ном ми ре все в ка кой–то мо мент 
ока зы ва ют ся под вли я ни ем средств мас со
вой ин фор ма ци и, по то му что они пов сю ду. 
От них не воз мож но ск рыть ся... Средст ва 
мас со вой ин фор ма ции и тех но ло ги и, ко то
рые мы ис поль зу ем, что бы поль зо вать ся 
ими, не толь ко ус пеш но ин тег ри ро ва ли се бя 
в на шем об щест ве, но и так креп ко ос но
ва лись, что без них мы не мо жем ак тив но 
участ во вать в про цес се со ци а ли за ци и. Ни 
для ко го не сек рет, что СМИ на зы ва ют чет
вер той власт ью, и на про тя же нии со тен лет 
средст ва мас со вой ин фор ма ции до ка зы ва ли 
и по ка зы ва ли нас коль ко ве ли ко их вли я ние 
на ра зум и мыш ле ние че ло ве ка, осо бен но, 
на нес фор ми ро ван ную лич ность под рост ка. 

В пос лед нее вре мя вли я ние СМИ ст ре
ми тель но рас тет с по мощ ью но вых тех но
ло гий, а пос ле вве де ния ин тер не та в на
шу пов сед нев ную жизнь пе ре воп ло ти лись 
и предс та ли пе ред на ми в но вом об ли ке, 
из вест ном, как со ци аль ные ме ди а. Со ци
аль ные ме диа – инст ру мент ком му ни ка ции 
та кой же, как га зе ты или ра ди о пе ре да чи, 
толь ко ис поль зу ет ся в со ци аль ном пла не. С 
по мощ ью со ци аль ных ме диа раз ви ва ют ся 
со ци аль ные се ти, та ки е, как Facebook, Twit
ter, Instagram и т.д. Се те вые сай ты дейст ву
ют как тех но ло ги чес кий мост, по мо га ю щий 
сох ра нять и под дер жи вать со ци аль ные свя
зи и де ло вые от но ше ния лю дей, ко то рые 
на хо дят ся на оп ре де лен ном расс то я ни и. 
Но в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни, со

ци аль ные се ти, СМИ прев ра ти лись в со ци
аль ную общ ность, ко то рая ими ти ру ет ре аль
ные ми ро вые ас пек ты и по ло же ния ве щей 
с оп ре де лен ных то чек зре ни я. В част нос ти, 
ас пек ты, ка са ю щи е ся со ци аль но го вза и мо
дейст вия и раз ви тия под рост ков, мо ло де жи 
и вз рос лых поль зо ва те лей. Се год ня под
рост ки и мо ло дые лю ди про во дят боль шую 
часть сво е го вре ме ни, поль зу ясь со ци аль
ны ми средст ва ми мас со вой ин фор ма ци и, 
пос коль ку они лег ко дос туп ны. С по мощ ью 
мо биль ных те ле фо нов и смарт фо нов лю бой 
че ло век мо жет поль зо вать ся не ог ра ни чен
ным дос ту пом к со ци аль ным ме ди а. Со ци
а ли за ция – про цесс, про дол жа ю щий ся всю 
жизнь, ко то рый иг ра ет оп ре де лен ную роль 
в жиз ни лю бо го че ло ве ка, и, бе зус лов но, 
важ ную роль в жиз ни под рост ка. Со ци а ли
за ция – неп ре рыв ный про цесс, пос редст
вом ко то ро го ин ди вид при об ре та ет лич ную 
иден тич ность и ус ва и ва ет со от ветст ву ю щие 
нор мы, цен нос ти, по ве де ние и со ци аль ные 
на вы ки, уз на ет о куль ту ре об щест ва и раз
ви тии сво е го по тен ци а ла как лич нос ти. Так, 
один из ос нов ных эта пов со ци а ли за ции бе
рет на ча ло в позд нем детст ве или под рост
ко вом воз рас те. При мер но в этот пе ри од 
де ти дан ной воз раст ной груп пы, пос ту пив 
в шко лу и ока зав шись за пре де ла ми се мей
ной сре ды, на хо дят ся под вли я ни ем вз рос
лых, а конк рет но, учи те лей и сверст ни ков. 
В этот пе ри од идет ди на мич ный про цесс 
со ци а ли за ци и, ко то рый и яв ля ет ся од ной 
из важ ней ших за дач в об лас ти пра виль но го 
фор ми ро ва ния и раз ви тия под рост ка. Ник
то не мо жет от ри цать, что та кие сай ты, как 
Facebook, из ме ни ли ланд шафт со ци аль но го 
вза и мо дейст ви я, осо бен но сре ди мо ло де жи.

Лар ри Д. Ро зен[4], док тор фи ло со фи и, 
про фес сор пси хо ло гии в уни вер си те те шта



258

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

та Ка ли фор ни я, про вел исс ле до ва ни е, ко то
рое по ка зы ва ет, как силь но со ци аль ные ме
диа и се ти вли я ют на об ще ни е, по ве де ние 
и от но ше ние под рост ков, мо ло дых лю дей и 
зре ло го по ко ле ни я. Ро зен исс ле ду ет по ве де
ние в со ци аль ных се тях, сле дит за тем, лю ди 
при ни ма ют учас тие в вир ту аль ных вза и мо
дейст ви ях, за их ин ди ви ду аль ным по ве де
ни ем и ус та нов ка ми. Бо лее 175 мил ли о нов 
че ло век ис поль зу ют Facebook. К при ме ру, 
бу ду чи поль зо ва те лем со ци аль ных се тей, 
мож но раз вить в се бе спо соб ность со пе ре
жи вать прак ти чес ки, что яв ля ет ся боль шим 
со ци аль ным уме ни ем. И, нес мот ря на то что, 
го во ря о со ци аль ных се тях, мы час то ис
поль зу ем сло во «вир ту аль ность», это вов се 
не оз на ча ет, что со ци аль ные се ти не мо гут 
пов ли ять на нас. От чрез мер но го ис поль зо
ва ния со ци аль ных ме ди а, се тей мо жет раз
вить ся бес по койст во, деп рес си я, чувст во 
оди но чест ва, ак ти ва ция или, нап ро тив, упа
док эмо ций и т.п. 

Мно гие из со ци аль ных норм ус та нав
ли ва ют ся ок ру жа ю щим нас со об щест вом. 
Лич ное бла го по лу чие лю бо го че ло ве ка тес
но вза и мос вя за но, в пер вую оче редь, с ок
ру жа ю щим его об щест вом. То же са мое и с 
со ци аль ны ми се тя ми: мы при вя за ны к ним, 
а ста ло быть, на ше ин ди ви ду аль ное бла го
по лу чие за ви сит от ин тер нет – со об щест ва, 
ко то рым мы са ми се бя ок ру жи ли и тра тим 
мно го вре ме ни и сил на вза и мо дейст вие с 
ним. Хо те лось бы пре дос та вить бо лее ши
ро кий спектр прав и воз мож нос тей тем 
прог рам мам СМИ, ко то рые выс ту па ют в ка
чест ве инст ру мен та, ис поль зу е мо го с цел ью 
про па ган ды детс ких прав, имен но, для то го, 
что бы по вы сить ос ве дом лен ность, а так же 
для пре дуп реж де ния жес то ко го об ра ще ния 
с деть ми. Нуж но под черк нуть, что та кие ст
ра те гии мо гут дос тиг нуть на и выс шей сте пе
ни ус пе ха при под держ ке об ра зо ва тель ной 
сре ды.

Со от ветст вен но, от ветст вен ность за вос
пи та ние и со ци а ли за цию де тей, в на шем 
слу чае под рост ков, не воз ло же на иск лю
чи тель но на ро ди те лей или опе ку нов, она 

воз ло же на и на со об щест ва, ко то рые ст ре
мят ся оп ти ми зи ро вать опыт мо ло до го по ко
ле ни я, пы та ют ся пре дотв ра тить жес то кое и 
пре неб ре жи тель ное от но ше ние к ним[2,3]. 
Бесс пор но, дав но уже воз ник ла ог ром ная 
не об хо ди мость в ор га ни за ции групп пси
хо ло гов, пе да го гов и со ци о ло гов, ко то рые 
за ни ма лись бы иск лю чи тель но со ци аль но–
п си хи чес ким раз ви ти ем мо ло де жи. Се год ня 
поч ти все СМИ поль зу ют ся пси хо ло ги чес ки
ми при е ма ми, для прив ле че ния чи та те лей и 
те лез ри те лей, для кон цент ра ции их вни ма
ния на конк рет ной пуб ли ка ци и. Не брез гу ют 
пси хо ло ги чес ки ми при е ма ми и пи ар–а ген
ты, ис поль зуя в рек ла ме яр кие цве та, ди на
мич ные кад ры, пос ле ко то рых поч ти не воз
мож но пе рек лю чить ни вни ма ни е, ни ка нал. 
Пе ре чис ляя пси хо ло ги чес кие ма ни пу ля ци и, 
хо те лось бы от ме тить, что дан ные ме то ды 
воз дейст вия на ра зум под рост ка ред ко име
ют по зи тив ное воз дейст вие на раз ви тие ду
хов нос ти у не го и пра виль ное фор ми ро ва ние 
как лич нос ти. Имен но по при чи не силь но
го пси хо ло ги чес ко го дав ле ния со сто ро ны 
СМИ се год ня так не об хо ди мы спе ци а лис ты 
в об лас ти пси хо ло ги и, пе да го ги ки и со ци о
ло ги и, ко то рые по мог ли бы мо ло де жи раз
ли чать по лез ную ин фор ма цию от бес по лез
ной, ина че го во ря, на у чить под рас та ю щее 
по ко ле ние от фильт ро вы вать ин фор ма ци ю. 
Не об хо ди ма не мед лен ная раз ра бот ка но вых 
ме то дов для по вы ше ния уров ня фильт ра
ции ин фор ма ци и. На се ле ние долж но быть 
хо ро шо ин фор ми ро ва но в об лас ти проб лем, 
ко то рые мо гут не га тив но пов ли ять на де тей 
и мо ло дых лю дей, а имен но, на их нор маль
ную со ци а ли за ци ю, а так же фи зи чес кое и 
ду хов ное здо ров ье. Оче вид но, что средст ва 
мас со вой ин фор ма ции иг ра ют важ ную роль 
в фор ми ро ва нии че ло ве чес ких вза и мо от но
ше ний и по ве де ния лю дей. 

Со ци а ли за ция же – это про цесс, в ко то
ром ре бе нок бесп ре рыв но учит ся то му, как 
вес ти се бя в жиз ни в раз ных груп пах лю дей 
и в об щест ве. За ме тим, что на со ци а ли за
цию вли я ют че ты ре ос нов ных фак то ра: сем
ья, шко ла, сверст ни ки и средст ва мас со вой 
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ин фор ма ци и. Каж дый из этих фак то ров 
иг ра ет не за ме ни мую роль в на шей жиз ни. 
Тем не ме не е, на наш взг ляд, са мым важ
ным фак то ром со ци а ли за ции для раз ви тия 
под рост ка яв ля ют ся средст ва мас со вой ин
фор ма ци и. Так, вир ту аль ные со об щест ва не 
ус ту па ют тра ди ци он ной фор ме об ще ни я. В 
на ши дни дан ная фор ма яв ля ет ся бо лее ин
ди ви ду а ли зи ро ван ной и гиб кой. Та кой тип 
ком му ни ка ци и, как пра ви ло, обес пе чи ва ет 
не о фи ци аль ную со ци а ли за ци ю, в ко то рой 
лю ди мо гут раз ви вать со ци аль ные на вы ки, 
не об хо ди мые для гра мот но го функ ци о ни ро
ва ни я, а дос тиг ну тые ста ту сы и тра ди ци он
ные ог ра ни че ния ста но вят ся ме нее ак ту аль
ны ми. 

Средст ва мас со вой ин фор ма ции об лег
ча ют свя зи меж ду отп ра ви те лем и по лу
ча те лем ин фор ма ци и, то есть это га зе ты, 
жур на лы, ра ди о, филь мы, ин тер нет и те ле
ви де ни е. Все вы ше пе ре чис лен ные ка те го
рии СМИ, осо бен но, те ле ви де ни е, вли я ют 
на по ве де ние де тей и вз рос лых по–раз но му. 
Те ле ви де ние же яв ля ет ся круп ней шим СМИ 
в ми ре, од на ко в то же вре мя име ет по ло
жи тель ные и не га тив ные ас пек ты. Есть не
ко то рые прог рам мы, ко то рые пре дос тав ля
ют очень мно го по лез ной ин фор ма ции для 
де тей и под рост ков. Нап ри мер, прог рам мы 
обу че ния иност ран ным язы кам. Как пра ви
ло, та кие прог рам мы обу ча ют де тей в иг ро
вой фор ме, по э то му де ти с удо вольст ви ем 
смот рят их. Су щест ву ют так же куль тур ные 
ка на лы, ко то рые прос ве ща ют де тей в му зы
каль ной, ис то ри чес кой, об ще поз на ва тель
ной сфе рах. Бла го да ря та ким прог рам мам, 
де ти учат ся ду мать, ана ли зи ро вать, за по ми
нать, а так же раз ви вать ло ги чес кое мыш ле
ни е. Они ак тив но на би ра ют зна ния об ок ру
жа ю щем их ми ре и сре де, что не ма ло важ но 
для об ще го раз ви ти я. Од на ко су щест ву ют и 
те ле ви зи он ные прог рам мы, ко то рые вли я
ют на де тей от ри ца тель но, прог рам мы, ко
то рые не сле ду ет по ка зы вать по те ле ви зо ру 
во об ще. Нап ри мер, разв ле ка тель ные прог
рам мы для вз рос лых, в ко то рых ис поль зу
ет ся жар гон ная речь, есть на си ли е, убийст

ва. Де ти не долж ны смот реть та кие ка на лы, 
по то му что они, как пра ви ло, лю бят под
ра жать: мо гут ис поль зо вать но жи в сво их 
иг рах, пис то ле ты и вз рыв ча тые ве щест ва. 
Иног да они вхо дят в об раз сво их лю би мых 
су пер ге ро ев в ре аль ной жиз ни, что чре ва то 
пос ледст ви я ми. Боль шинст во из них не лю
бят смот реть об ра зо ва тель ные прог рам мы, 
так как эти прог рам мы не ди на мич ны и не 
мо гут прив лечь и за дер жать их вни ма ни е.

Итак, те ле ви де ние име ет по ло жи тель ное 
и от ри ца тель ное воз дейст вие на об щест
во. Не га тив ное воз дейст вие те ле ви зи он ных 
СМИ обус лов ле но тем, что те ле ви зи он ная 
ин дуст рия пло хо ра бо та ет в нап рав ле нии 
ин фор ма ци он ной фильт ра ци и. Хо те лось 
бы, что бы в бу ду щем те ле ви зи он ные СМИ 
по пол ня лись куль тур ны ми прог рам ма ми пу
тем фильт ра ции и от ка за от неп ри год ной и 
вре до нос ной ин фор ма ци и.

Сто ит под черк нуть и роль об ра зо ва
ния в со ци а ли за ции лич нос ти. Ведь, в сов
ре мен ном об щест ве, пос ле сем ьи, са мым 
важ ным фак то ром со ци а ли за ции яв ля ет ся 
об ра зо ва тель ная сре да. Ра зу ме ет ся, детс
кие са ды и шко лы яв ля ют ся пер вой ок ру
жа ю щей сре дой, с ко то рой стал ки ва ют ся 
де ти. И нес мот ря на то что глав ной функ ци
ей школ яв ля ет ся пе ре да ча зна ний, нель зя 
от ри цать, что шко ла спо собст ву ет раз ви тию 
и фор ми ро ва нию оп ре де лен ных цен нос тей: 
чест ность, гу ман ность, а так же та кие нор
мы по ве де ни я, как пунк ту аль ность, тер пи
мость. Кро ме то го, де тям впер вые пре дос
тав ля ет ся воз мож ность на у чить ся об щать ся 
со сверст ни ка ми и с дру ги ми ав то ри тет ны
ми пер со на ми, кро ме их ро ди те лей. Школь
ни ки стал ки ва ют ся с об ъек тив ной оцен кой 
сво их зна ний и спо соб нос тей пос редст вам 
офи ци аль ных до ку мен тов. Как ни ст ран но, 
но имен но шко ла впер вые спо собст ву ет вы
яв ле нию не ра венст ва сре ди де тей, что яв ля
ет ся част ью со ци аль ной ст рук ту ры. 

Се год ня зна чи тель но пре ум но жи лись 
ме то ды и фор мы об ще ни я. Но вые ком му
ни ка ци он ные тех но ло гии от ли ча ют ся раз
лич ны ми фор ма ми со ци аль но го об ще ни я. 
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Оп ре де ле но, что воз рос ло чис ло вир ту аль ных или он лайн со об ществ. Дан ные со об щест ва 
очень ин ди ви ду аль ны, они раз ра бо та ны для то го, чтоб каж дый мог в них най ти круг сво
их ин те ре сов и разв ле че ний. Но вые ком му ни ка ци он ные тех но ло гии хо тя рас ши ри ли на ши 
со ци аль ные свя зи, но не уг лу би ли их. Он лайн со об щест ва не за ме ня ют тра ди ци он ные об
щи ны, а до пол ня ют их[1]. В этом смыс ле, со ци а ли за ция и гра мот ное ис поль зо ва ние но вых 
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий ста но вит ся од ним из важ ней ших на вы ков с цел ью иметь 
дос туп к боль шо му об ъе му ин фор ма ци и, иметь воз мож ность ст ро ить от дель ные се те вые 
от но ше ния без не пос редст вен но го вза и мо дейст ви я. 

Та ким об ра зом, се год ня со ци аль ные се ти раз ви ты нас толь ко, что их мож но наз вать од
ним из важ ней ших яв ле ний на ше го вре ме ни, ко то рые в об ра зо ва тель ной сре де при уме лом 
ис поль зо ва нии сыг ра ют ог ром ную роль в со ци а ли за ции лич нос ти. На ше бу ду щее при над
ле жит мо ло до му по ко ле ни ю, и имен но по э то му хо те лось бы, что бы сис те ма об ра зо ва ния 
ста ла на и бо лее усо вер шенст во ван ной, осо бен но, ка са тель но ду хов но–н равст вен но го вос
пи та ния и раз ви тия лич нос ти уча щих ся. 
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ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ–ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ 
Ս. ԿԱԶԴԱՆՅԱՆ, Լ. ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ 

Հոդվածում քննարկվում է անձի սոցիալականացումը տեղեկատվական–կրթական միջա
վայրում: Այս հոդվածը նվիրված է մի շարք հոգեբանական բնութագրերի: Բացահայտվում են 
այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսին են մեդիա ազդեցությունը, սոցիալական զար գացումը, 
համացանցի և հեռուստատեսության ազդեցությունը: Բացահայտվում է ԶԼՄ–ների բացասական 
և դրական ազդեցությունը մարդու վրա տեղեկատվական–կրթական միջա վայրում: 

ABOUT SOCIALIZATION OF PERSON IN THE  
INFORMATION–EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

S. KAZDANYAN, L. CHILINGARYAN 

The article discusses about socialization of person in the information–educational environ
ment. This article is devoted to a number of psychological characteristics. It discloses concepts 
such as media influence, social development, the impact of the Internet and television.

It reveals the role of the mass media the negative and positive impact on a person in the pro
cess socialization in the educational environment.
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 ՌՈՒ ԶԱՆ ԿՈՒ ԼԻԿՅԱՆ 

Զ ԲՈ ՍԱՇՐ ՋՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ 
ՄԻՋՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ  

ԿՈՄ ՊԵ ՏԵՆ ՑԻ ԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ
Ա պա գա զբո սաշր ջային ո լոր տի մաս նա

գետ նե րը պետք է կա րո ղա նան հա ղոր դակց
վել օ տար լեզ վով զբո սաշր ջիկ նե րի հետ։ Մի
այն օ տար լեզ վի ի մա ցու թյու նը բա վա րար չէ 
ան գամ կեն ցա ղային մա կար դա կում ան հրա
ժեշտ շփում ա պա հո վե լու հա մար։ 

Կեն ցա ղային մտա ծո ղու թյան մա կար դա
կում ան գամ ա կն հայտ է, որ զբո սաշր ջու
թյան և նրա սպա սարկ ման գոր ծը կազ մա
կեր պող, ի րա կա նաց նող մաս նա գետ նե րը 
պի տի չթե րագ նա հա տեն լեզ վա կան գի տե
լիք նե րի դե րը՝ հաշ վի առ նե լով մաս նա գի
տա կան գի տե լիք նե րի կար ևո րու թյու նը և 
ա ռաջ նա հեր թու թյու նը։ Ի րա վա կան, տն տե
սա գի տա կան, գոր ծա րա րա կան գի տե լիք նե
րից, կա րո ղու թյուն նե րից և հմ տու թյուն նե րից 
զատ՝ նրանք պետք է զար գաց նեն ի րենց հա
ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ան, ը նդ ո րում՝ 
եր կու, եր բեմն էլ եր կու սից ա վել լե զու նե րով։ 
Դրա հետ մեկ տեղ, օ տա րերկ րա ցի զբո
սաշրջիկ նե րի հետ հա ղոր դակց վե լիս զբո
սա վար նե րը, ու ղե կից նե րը և ու ղեկ ցորդ նե րը 
պետք է հս տակ պատ կե րա ցում ներ ու նե նան 
այն ե րկր նե րի ա վան դույթ նե րի, սո վո րույթ նե
րի, խորհր դա նիշ նե րի, ար ժե քային դիր քո րո
շում նե րի մա սին։

 Կոնկ րետ հա ղոր դակ ցա կան ի րադ րու
թյուն նե րում, զբո սա վար նե րը պետք է հաշ
վի առ նեն այն պի սի ար տա լեզ վա բա նա կան, 
գոր ծա բա նա կան գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են 
զբո սաշր ջիկ նե րի տա րի քը, սո ցի ա լա կան վի
ճակն ու կար գա վի ճա կը, զբա ղեց րած պաշ
տո նը, ազ գային պատ կա նե լու թյու նը և այլն։ 
Ը նդ ո րում` ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն 
փաս տը, որ զբո սաշր ջիկ–այ ցե լու նե րի մի 
զգա լի մա սի հա մար ան գլե րե նը ե րկ րորդ 
կամ եր րորդ լե զու է ։

Դ րա հետ մեկ տեղ, զբո սաշր ջու թյան մաս
նա գե տը պի տի ու նե նա ոչ մի այն լեզ վա կան, 
այլև հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյուն։ 

Նա պի տի լի նի նր բան կատ, հան դուր ժող, 
ան գլե րե նի խոս քային վար վե ցո ղու թյան 
նոր մե րին քա ջա տե ղյակ՝ մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման են թա լեզ վի հա մա տեքս տում։

 Նա չի կա րող լի նել նա խա ձեռ նող, հա
ղոր դու նակ, ե թե ժա մա նա կին և ճիշտ չի 
բա ցա հայ տում զրու ցակ ցի հո գե բա նա կան, 
ազ գամ շա կու թային, հա ղոր դակ ցա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Կար ևոր է հե
տևել մաս նա գի տա կան հա ղոր դակ ցա կան 
կո դեք սին, ո րը նե րա ռում է հյու րըն կա լու թյան, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, քա ղա քա վա րու թյան 
սկզ բունք նե րը և շփ ման հա մա պա տաս խան 
ռազ մա վա րու թյու նը և մար տա վա րու թյու նը 
(Е. В. Маргарян, 2006, 134)։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, զբո սաշր ջու թյան 
ո լոր տում աշ խա տող ան ձնա կազ մը իր մաս
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է 
ի րա կա նաց նել հետ ևյալ գի տե լիք նե րի առ կա
յու թյան դեպ քում.

ա) մաս նա գի տա կան շփ ման լեզ վա բա նա
կան գի տե լիք ներ, հմ տու թյուն ներ, կա րո ղու
թյուն ներ,

բ) գոր ծառ նա կան գի տե լիք ներ, ո րոնք նե
րա ռում են մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կերպ ման ժա մա նակ չա փո րո շիչ նե րի 
և ըն թա ցա կար գե րի ի մա ցու թյուն, օ տա րերկ
րյա այ ցե լու նե րի պատ մու թյան, աշ խար հագ
րու թյան, մշա կույ թի և հայ րե նա գի տա կան 
ի րո ղու թյուն նե րի ի մա ցու թյուն։

 Հա մա պա տաս խա նա բար, ան հրա ժեշտ 
է ու շադ րու թյուն դարձ նել զբո սա շրջու թյան 
և սպա սարկ ման ո լոր տի աշ խա տող նե րի 
լեզ վա բա նա կան, ֆո նային, լեզ վաերկ րա գի
տա կան, մշա կու թա բա նա կան գի տե լիք նե րի 
զար գաց ման վրա։

 Լեզ վա բա նա կան մա կար դա կում ու սա նող
նե րը պետք է ձեռք բե րեն ի րա կան մաս նա գի
տա կան հա ղոր դակց ման գի տե լիք ներ, կա րո
ղու թյուն ներ, հմ տու թյուն ներ նոր, օ տա րա լե զու 
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տեքս տեր ստեղ ծե լու, մե նա խո սե լու, ե րկ խո
սե լու, զրու ցա կից նե րի խոս քը մեկ նա բա նե լու 
գոր ծըն թա ցում։ Ու սու ցան վող լեզ վա նյու թը 
պի տի ներ կա յաց նի հյու րա նո ցային և զբո
սաշր ջային բիզ նե սը և պի տի նպաս տի լեզ վա
բա նա կան, խո սու թային և հան րա լեզ վա բա
նա կան կոմ պե տեն ցի այի զար գաց մա նը։ 

Ինչ պես նշում է Ե. Վ. Մար գա րյա նը. «Օ տա
րա լե զու հա ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ան 
ներ կա յաց նում է լեզ վա կան, ա ռար կա յա կան 
(բո վան դա կային) և հո գե բա նա կան բա ղադ
րա մա սե րի մա սին գի տե լիք նե րից, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ ե ն՝ զրու ցակ ցին հաս կա նա լու և 
վար քագ ծի սե փա կան ծրագ րի ձևա վոր ման 
հա մար։ Այդ հա մա տեքս տում կար ևոր վում են 
խոս քա սեր ման գոր ծըն թա ցը որ ևէ մաս նա
գի տա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու հա
մար» (Е. В. Маргарян, 2006, 134)։

 Հան րամ շա կու թային կոմ պե տեն ցի ան 
ներ կա յաց նում է սե փա կան և ու սում նա սիր
վող լեզ վա կան հան րու թյուն նե րի մա սին լեզ
վաերկ րա գի տա կան և մշա կու թա բա նա կան 
գի տե լիք նե րը և տար բեր հա ղոր դակ ցա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն նե րը ներ
կա յաց նող գի տե լիք նե րը (М. А. Нефедова, 
1994, 38)։

 Մաս նա գի տա կան օ տա րա լե զու կոմ պե
տեն ցի ան ներ կա յաց նում է տար բեր գոր
ծառ նու թյուն ներ կա տա րե լու ու նա կու թյուն, 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե
լիս հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րի, ըն
թա ցա կար գե րի ի մա ցու թյուն։ Ա կն հայտ է, որ 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում մաս նա գի տա կան 
կոմ պե տեն ցի այի հիմ նա կան նա խա պայ
մա նը հա մա պա տաս խան վար ժու թյուն նե րի 
հա մա կար գի մշա կումն է, ո րոնք նպա տակ 
են հե տապն դում զբո սաշր ջային ո լոր տի 
ա պա գա մաս նա գետ նե րի մեջ զար գաց նել 
մաս նա գի տա կան գոր ծառ նու թյուն ներ ի րա
կա նաց նե լիս օ տա րերկ րյա այ ցե լու նե րի հետ 
հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու
թյուն ներ զար գաց նե լը, օ րի նակ՝ հա ճա խոր դի 
ձևա կեր պու մը հյու րա նո ցում։

 Շատ դժ վար է լու ծել հա մա պա տաս խան 
կոմ պե տեն ցի ա նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը 
ո րո շե լու հիմ նախն դի րը, քա նի որ զբո սաշր

ջային ո լոր տը սպա սար կող մաս նա գե տը հա
ղոր դակց վում է տար բեր տա րի քի, դիր քի, 
կար գա վի ճա կի, ազ գային պատ կա նե լու թյան 
մարդ կանց հետ, և հա ղոր դակ ցա կան կոմ
պե տեն ցի այի զար գա ցու մը մնում է ա ռաջ
նային խն դիր։ Այն բաղ կա ցած է խո սու թային 
և հան րամ շա կու թային կոմ պե տեն ցի ա նե րից։

Դրա հետ մեկ տեղ լեզ վա կան կոմ պե տեն
ցի ան են թադ րում է զբո սաշր ջային ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի մաս նա գի տա կան են թա
լեզ վի թե մա տիկ–ի րադ րային ան գլե րե նի ու
սուց ման սկզ բունք նե րով ը նտր ված բա ռա
պա շա րի և քե րա կա նա կան նվա զա գույ նի 
ի մա ցու թյուն։ Այս տեղ ա ռա ջին պլան են մղ
վում մաս նա գի տա կան տեր մին նե րը, շաբ լո
նային ձևե րը, վար վե ցո ղու թյան և նա խա ձեռ
նող ռեպ լիկ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են 
սպա սարկ ման և զբո սաշր ջային խոս քային 
կա ղա պար նե րը, քե րա կա նա կան կա նոն նե
րը. մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րի յու րաց
մա նը միտ ված վար ժու թյուն նե րը։

 Լեզ վաերկ րա գի տա կան և մշա կու թա բա
նա կան մա կար դա կում ու սա նող նե րը պի տի 
ձեռք բե րեն գի տե լիք ներ ի րենց և ու սում նա
սիր վող լեզ վա բա նա կան հան րու թյուն նե րի 
մա սին։ Ու սա նող նե րը պի տի ի վի ճա կի լի նեն 
լու ծել տար բեր հա ղոր դակ ցա կան և մաս նա
գի տա կան խն դիր ներ, ո րն ա պա հո վում է 
տվյալ մաս նա գե տի հան րամ շա կու թային և 
ռազ մա վա րա կան ի րա զե կու թյուն նե րի ձևա
վոր մա նը։

Զ բո սաշր ջային ո լոր տի մաս նա գետ նե
րի միջմ շա կու թային կոմ պե տեն ցի ան զար
գաց նե լու գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ է 
հս տա կո րեն ա ռանձ նաց նել բուն հա ղոր
դակ ցու թյան ճա նա չո ղա կան, կար գա վո րող, 
ար ժե քային–կողմ նո րո շիչ, վար վե ցո ղու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րը։ Կար ևոր է հաշ վի առ նել 
այն հան գա ման քը, որ այ ցե լու–զ բո սաշր ջիկ
նե րը և հյու րըն կալ–զ բո սա վար նե րը տար բեր 
գոր ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում։ Նրանք 
հա ղոր դակց վում են տար բեր մա կար դակ նե
րում՝ որ պես թարգ մա նիչ–ռե ֆե րենտ, որ պես 
հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի կազ
մող, գո վազ դային բնույ թի նյու թե րի ստեղ
ծող և այլն։ Ը նդ ո րում` հա ղոր դակ ցու թյու նը 
կա րող է տե ղի ու նե նալ ան մի ջա կա նո րեն՝ 
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խորհրդատ վու թյան, գոր ծա րար հան դի պում
նե րի, բա նակ ցու թյուն նե րի, սե մի նար նե րի 
ձևով և հա մա ցան ցի մի ջո ցով։

Զ բո սաշր ջային կողմ նո րոշ ման ան գլե րե
նի ու սուց ման դա սըն թա ցը կազ մա կեր պե լիս 
ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն, որ նշ ված 
ո լոր տը նե րա ռում է մի քա նի հա րա կից են
թաո լորտ ներ և ա մեն մի ո լորտ ներ կա յա նում 
է հա մա պա տաս խան են թա լեզ վով կամ ճյու
ղային լեզ վով։ Օ րի նակ՝ «Զ բո սաշր ջու թյուն 
և թան գա րա նա գի տու թյուն», «Է կո լո գի ա
կան զբո սաշր ջու թյուն», «Ս պոր տային զբո
սաշրջու թյան գոր ծա րա րու թյուն» և այլն։

Զ բո սաշր ջային կողմ նո րոշ ման ան գլե րե նի 
ու սուց ման վառ օ րի նակ է ու ղեկ ցորդ–թարգ
ման չի մաս նա գի տու թյու նը։ Այդ մաս նա գի
տու թյան սպեկտ րը լայն է։ Ու ղեկ ցորդ–թարգ
մա նիչ նե րը պի տի կա րո ղա նան բա նա վոր 
թարգ մա նու թյուն ա պա հո վել տար բեր բնույ
թի մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ։ Սա կայն 
նրա ա մե նա կար ևոր գոր ծա ռույթն իր ե րկ րի 
պատ մամ շա կու թային, ազ գային, կր թա կան, 
ճար տա րա պե տա կան ար ժեք նե րը հնա րա վո
րինս ճիշտ և մատ չե լի ձևով նե րա կա յաց նելն 
է։ Ա վե լին, ու ղեկ ցորդ–թարգ ման չի մաս նա
գի տա կան վար պե տու թյունն ա պա ցուց վում 
է հայ րե նա գի տա կան ի րույթ նե րը և ի րո ղու
թյուն նե րը հա մար ժե քո րեն ներ կա յաց նե լու 
կա րո ղու թյամբ։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ու ղեկ ցորդ–թարգ
մա նիչ նե րը պետք է կա րո ղա նան ոչ մի այն 
ճիշտ և ա րագ ը նտ րել հա մա պա տաս խան 
զբո սաշր ջային բո վան դա կու թյան տեքս տե
րը, այլև հաշ վի առ նել զբո սաշր ջիկ նե րի, 
տար բեր այ ցե լու նե րի ազ գային, ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, խոս քը, գո վազ
դը, ծա նու ցումն ա վե լի գրա վիչ, հե տաքր քիր 
և մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով։ 

Ա պա գա զբո սաշր ջիկ նե րի միջմ շա կու
թային կոմ պե տեն ցի այի զար գաց ման պայ ման 
է թի րա խային մշա կույ թի հետ ևո ղա կան ու սու
ցու մը, ո րի ու սուց ման բո վան դա կու թյան մեջ 
ա ռա նձ նա նում են հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը. 

1. մշա կու թա յին պատ կեր նե րի և խորհր
դա նիշ նե րի ու սում նա սի րու թյուն, 

2. աշ խա տանք մշա կու թա յին նշա նա կու
թյուն ու նե ցող ա ռար կա նե րի (հուշ ան վեր ներ, 

ու ղե ցույց ներ, քար տեզ ներ, նա մա կա նիշ ներ, 
նկար ներ և այլն) հետ,

3. ա ռօր յա կյան քի, կեն սա կեր պի, հա ղոր
դակ ցա կան վար քագ ծի մո դել նե րի ու սում նա
սի րու թյու ն,

4. վար քագ ծի և վար վե լա կար գի մշա կույ
թի ու սում նա սի րու թյուն,

5. հա ղոր դակց ման կա ղա պար նե րի հե
տա զո տու թյուն,

6. վար քի նոր մե րով պայ մա նա վոր ված 
ազ գա յին ար ժեք նե րի ու սում նա սի րու թյուն,

7. ե րկ րի մշա կու թա յին և պատ մա կան 
փոր ձի ու սում նա սի րու թյուն (Կու լի կյան, 2009, 
16–19)։ 

Ընդ հա նա րա պես, հեն քային գի տե լիք նե
րի զար գաց ման տե սան կյու նից կար ևոր վում 
է ե րկ րա գի տա կան բնագ րե րի հետ աշ խա
տան քը, ո րոնք հիմ նա կա նում վերց նում են 
օ տա րա լե զու գր քե րից, ամ սագ րե րից և թեր
թե րից, ի նչ պես նաև հա մա ցան ցից։ Հայե րեն 
«բ նա գիր» հաս կա ցու թյու նը ա վե լի լավ է ար
տա հայ տում «Authentic text» հաս կա ցու թյու նը, 
չնա յած բնա գի րը կա րող է վե րա բե րել նաև 
հին, ար խի վային սկզբ նաղ բյուր նե րին, գրա
կան գոր ծե րին։ «Authentic text» յու րա հա տուկ 
թարմ, ժա մա նա կա կից բնա գիր է, ո րի մի ջո
ցով ա վե լի հեշտ է զար գաց նել խո սու թային 
կոմ պե տեն ցի ան, այ սինքն` նոր բնագ րեր ծա
վա լե լու և զար գաց նե լու կա րո ղու թյու նը։ 

Ա պա գա զբո սաշր ջիկ նե րի միջմ շա կու
թային կոմ պե տեն ցի այի զար գաց ման մո դել 
ստեղ ծե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև 
այն փաս տը, որ ԶԼՄ–նե րը ազ գամ շա կու թա
յին, պատ մա կան, հոգ ևոր ար ժեք նե րի ու սում
նա սի րու թյան հա րուստ ա ղբ յուր ե ն։ Գոր ծող 
ե րկ րա գի տա կան դա սագր քե րը շատ ա րագ 
են հնա նում։ Ու սա նո ղը, ու սում նա սի րե լով 
և հա մե մա տե լով այն, ին չը լու սա բան վում է 
մեր և ար տա սահ ման յան լրատ վա մի ջոց նե
րի կող մից, վերս տեղ ծում է ու սում նա սիր վող 
լեզ վով հա ղոր դակց վող նե րի ա ռօր յա կյան քի, 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մո տա վոր կա ղա պա
րը։ Այդ կա ղա պա րը կա րող է ըն կած լի նել 
ու սա նող նե րի միջմ շա կու թային կոմ պե տեն
ցի այի զար գաց ման հիմ քում։

 Կար ևոր խն դիր է հա մա պա տաս խան ե րկ
րա գի տա կան բնույ թի տեքս տե րի ը նտ րու
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թյու նը։ Գո յու թյուն ու նեն մեծ քա նա կու թյամբ 
դա սագր քեր և ու սում նա մե թո դա կան հա մա
լիր ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում ներ կա յաց նում 
են ու սում նա կան, ա վե լի հնա ցած տեքս տեր։ 
Այդ պի սի տեքս տե րի հետ աշ խա տան քը քիչ 
ար դյու նա վետ է։ Այդ ա ռու մով ար դյու նա վետ 
է լեզ վաերկ րա գի տա կան թղ թա պա նա կի կի
րա ռու մը, ի հար կե, նա խա պատ վու թյու նը 
տա լով է լեկտ րո նային պորտ ֆո լի ոյին, քա նի 
որ վեր ջինս ար դյու նա վետ է և՛ տե ղե կատ վա
կան, և՛ ի նք նու րույն աշ խա տան քի կազ մա
կերպ ման տե սան կյու նից։ 

Ինչ պես հայտ նի է, ստ վա րաթղ թե թղ թա
պա նակ նե րում հա վաք վում են մեկ կի սա
մյա կի կամ տար վա ըն թաց քում սո վո րո ղի 
կա տա րած գրա վոր աշ խա տանք նե րը։ Այն
տեղ կա րող են զե տեղ վել կա տար ված աշ
խա տանք նե րի տար բեր լրամ շա կում ներն 
ու վե րամ շա կում ներն, ի նչ պես նաև այդ աշ
խա տանք նե րի վե րա բե րյալ դա սըն կեր նե րի, 
ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի կար ծիք նե րը, դի
տո ղու թյուն նե րը, հար ցա շա րե րը, սո վո րո ղի 
կար ծի քը և այլն։ 

Ու սա նող նե րը կա րող են հա մե մա տել 
Հա յաս տա նի և Ա նգ լի այի մշա կու թային ի րո
ղու թյուն նե րը, զու գա հեռ ներ ան ցկաց նել 
պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի միջև՝ 
զար գաց նե լով ի րենց սո ցի ալ–մ շա կու թային, 
լեզ վա երկ րա գի տա կան գի տե լիք ներն ու 
պատ կե րա ցում նե րը։ Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ 
թղ թա պա նա կը լսա րա նում ստեղծ ված աշ
խա տանք նե րի հա վա քա ծու չէ։ Այն ներ կա
յաց նում է յու րա հա տուկ ու սում նա ռու թյան և 
գնա հատ ման հա մա կարգ, ո րի ստեղծ մա նը 
մաս նակ ցում են թե՛ դա սա վան դող նե րը, թե՛ 
ու սա նող նե րը:

 Կար ևոր է, որ ու սա նող նե րը հս տակ գի
տակ ցեն ի րենց աշ խա տան քի նպա տակն 
ու ըն թա ցա կար գե րը։ Դա սա խո սը, ել նե լով 
ու սում նա կան ծրագ րի պա հանջ նե րից, ներ
կա յաց նում է այն նոր թե մա նե րի ցու ցա կը, 
ո րոնք պետք է յու րաց վեն տվյալ ժա մա նա
կա հատ վա ծում։ Ու սա նող նե րը պի տի հս տակ 
պատ կե րա ցում ու նե նան թղ թա պա նա կի կի
րառ ման նպա տակ նե րի ու գնա հատ ման չա
փա նիշ նե րի, ի նչ պես նաև ի րենց ի րա վունք
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին։ 

Նրանք կա րող են վերց նել հայտ նի ե րկ րա
գի տու թյան ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րից մե
կը և ա մեն մի թե մայի վե րա բե րյալ նոր տե
ղե կու թյուն ներ հա վա քել։ Օ րի նակ՝ կա րե լի է 
վերց նել «cities and towns» բա ժի նը Գ. Գաս
պա րյա նի հա մա պա տաս խան ձեռ նար կից 
և ա վե լաց նել հա մա պա տաս խան տե ղե կու
թյուն ներ (G. Gasparyan, 2004, 109)։

Թղ թա պա նա կը պի տի ար տա ցո լի տար
բեր մո դուլ նե րի կա տար ված աշ խա տան քի 
ար դյունք նե րը։ Դա վե րա բե րում է տար բեր 
բնույ թի ստու գո ղա կան աշ խա տանք նե րին՝ 
պրոբ լե մա յին ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար
մա նը, ռե ֆե րատ նե րի, շա րադ րու թյուն նե րի, 
ու սում նա կան ֆիլ մե րի քն նար կում նե րին։ 

Սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն ու նի այն, 
որ ու սա նող նե րի մշա կու թա բա նա կան կր թու
թան հիմ քե րը դր վեն ոչ թե բու հում, այլ դպրո
ցում, քա նի որ թե՛ օ տար լե զու նե րի նախ նա
կան, թե՛ մի ջին և ա վար տա կան փու լե րում 
լեզ վա երկ րա գի տա կան գի տե լիք նե րի բա ցա
կա յու թյու նը հան գեց նում է հա ղոր դակց ա կան 
բնույ թի ձա խո ղում նե րի։ 

Այս պի սով՝ կա րե լի է ձևա կեր պել զբո
սաշր ջային կողմ նո րոշ ման ան գլե րե նի ու
սուց ման նպա տա կը՝ հաշ վի առ նե լով այն 
փաս տը, որ ա պա գա զբո սաշր ջային ո լոր տի 
ա պա գա մաս նա գետ նե րի օ տա րա լե զու հա
ղոր դակ ցա կան կոմ պե տեն ցի ան բաղ կա
ցած է հա ղոր դակ ցա կան, մաս նա գի տա կան 
և հան րամ շա կու թային բա ղադ րա մա սե րից։ 
Ա պա գա մաս նա գե տը չի կա րող հա ղոր դակց
վել օ տար լե զու նե րով զբո սաշր ջիկ նե րի հետ, 
ե թե չու նի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա
կան, հան րամ շա կու թային, մշա կու թա բա նա
կան գի տե լիք ներ։ 

Ա պա գա զբո սաշր ջիկ նե րի օ տա րա լե
զու խոս քային կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու
թյուն նե րը զար գաց նե լու կար ևոր պայ ման է 
նրանց միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցա կան 
կոմ պե տեն ցի այի ձևա վո րու մը՝ հաշ վի առ նե
լով այն ի րո ղու թյու նը, որ լեզ վա կիր նե րի հետ 
ցան կա ցած շփում են թադ րում է, որ ու սա նող
նե րը պետք է տե ղե կաց ված լի նեն ան գլ ա խոս 
ե րկ րնե րի պատ մու թյան և մշա կույ թի, սո վո
րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի մա սին։ 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Р. КУЛИКЯН 

При определении цели и содержания обучения иностранным языкам будущих 
специалистов в области туризма и сервиса на первый план выступают такие компоненты 
межкультурной коммуникативной компетенции как професиональная и социально–
культурная компетенции. В статье подчеркивается значение профессиональной, социально–
культурной и культурологической знаний, так как они являются обязательным условием 
иноязычной коммуникации.

Показано,что будущие специалисты туризма и сервиса должны не только иметь всесторонее 
представление об истории, культуре, обычаях и традициях жителей англоязычных стран, но 
и уметь общаться с ними, представить себя и свою страну на их языке.

THE PROBLEM OF DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE  
COMPETENCE IN THE SPHERE OF TOURISM 

R. KULIKYAN 

In determining the objectives and content of foreign language teaching future specialists in 
the field of tourism and service such components of intercultural communicative competence 
go to the fore as a professional–and socio–cultural competences. The article emphasizes the 
importance of professional, socio–cultural and cultural knowledge, as they are a prerequisite for 
foreign language communication.

It is shown that the future specialists of tourism and service should not only have a compre
hensive understanding of history, culture, customs and traditions of the inhabitants of English–
speaking countries, but also be able to communicate with them, to present themselves and their 
country in their language.
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ՍՈ ՆԻԿ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 
ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՅԱՆ

ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

 Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում ավ տո
մա տաց ման պրո ցե սը ըն թա նում է մարդ
կային գոր ծու նե ու թյան գրե թե բո լոր 
ո լորտ նե րում: Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) օգ տա գոր
ծու մը կր թա կան ո լոր տում ան հրա ժեշտ 
պայ ման է է ֆեկ տիվ մո տե ցում և ժա մա նա
կա կից ման կա վար ժա կան մե թո դա բա նու
թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար:

 Հա մա կար գիչն այ սօր տե ղե կու թյան 
ստաց ման և մշակ ման հզոր գոր ծիք է։ 
Այդ պատ ճա ռով լի ո վին բնա կան է այդ 
մի ջոց նե րի ներդ րու մը ժա մա նա կա կից 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում։ Պետք է 
ա պա հո վել ՏՏ–ի սա հուն  ներ հոսք   դե պի 
մե թո դա բա նա կան հա մա կարգ։ Մի այն 
դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում ՏՏ –ի կի րառ
ման օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են.

•  ու սում նա կան նյու թի պատ րաս
տում,

•  նոր նյու թի մա տու ցում (կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել եր կու ո ւղ ղու թյուն – ցու
ցադ րու թյան ի նք նու րույն պատ րաս տում 
կամ պատ րաս տի ծրագ րե րի օգ տա գոր
ծում),

•  սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րի հա
մա կարգ չային ստու գում,

•  հա մա ցան ցից ին ֆոր մա ցի այի 
ստա ցում և մշա կում,

•  կայ քե րի ստեղ ծում և օգ տա գոր
ծում:

 Սա է պատ ճա ռը, որ տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա ներն այ սօր ու նեն լայ նա ծա
վալ կի րա ռում և՛ դպ րոց նե րում և՛ բու հե
րում:

Այս հոդ վա ծով նպա տակ ու նենք կի
սել մեր ա ռա ջար կու թյուն նե րը, թե ի նչ պես 
կա րե լի է ա վե լի հե տաքր քիր և օգ տա կար 

դարձ նել «Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի
ա նե րը մաս նա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն նե րում» դա սըն թա ցի ու սու ցա նու մը 
հու մա նի տար ֆա կուլ տետ նե րի մա գիստ
րա տու րայի ու սա նող նե րի մոտ: 

ԵՊՀ–ի հու մա նի տար ֆա կուլ տետ նե րի 
բա կա լավ րի ա տում սո վո րող ու սա նող նե
րին ու սու ցան վում են MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint ծրագ րե րը: Այս ծրագ րե րի 
ու սու ցա նու մը ու սա նո ղին հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս սո վո րել ստեղ ծե լու և խմ
բագ րե լու տեքս տեր, ստեղ ծե լու է լեկտ
րո նային ա ղյու սակ ներ և դի ագ րամ ներ, 
պատ րաս տե լու ի րենց պրե զեն տա ցի ա նե
րը: Հու մա նի տար ֆա կուլ տետ նե րի մա
գիստ րա տու րայի ու սա նող նե րի հա մա
կարգ չային գի տե լիք նե րը խո րաց վում են 
«Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը մաս
նա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում» 
դա սըն թա ցում: Դա սըն թա ցի հիմ նա կան 
նպա տակն է ու սա նող նե րին պատ րաս տել 
մաս նա գի տա կան է ֆեկ տիվ գոր ծու նե ու
թյան, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը կլի նի 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ար
դյու նա վետ ու ակ տիվ կի րա ռու մը: 

Հու մա նի տար ֆա կուլ տետ նե րի մա
գիստ րա տու րա յում ու սու ցան վում են MS 
Access, HTML կամ CSS ծրագ րե րը: 

Ա ռա ջի նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
նա խագ ծե լու, ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու 
տվյալ նե րի հեն քեր (բա զա ներ), կազ մա
կեր պե լու տար բեր հար ցում ներ և հաշ վետ
վու թյուն ներ: Այն են թադ րում է կա տա րել 
ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ ոչ մի այն 
տվյալ նե րի ար ժեք նե րում, այլև հեն քի կա
ռուց ված քում, հար ցում նե րի տրա մա բա
նու թյան մեջ: 

 Նա խա տես ված ծրագ րե րը պետք է 
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ոչ մի այն ո ւղ ղա կի ու սու ցա նել ու սա նո
ղին, այլև պետք է փոր ձել կապ ստեղ ծել 
ծրագ րե րի և ի րենց ի սկ մաս նա գի տու թյան 
հետ: Ա նհ րա ժեշտ է խն դիր նե րը ձևա կեր
պել՝ հիմն վե լով նրանց մաս նա գի տու թյա
նը բնո րոշ տվյալ նե րի, եր ևույթ նե րի վրա, 
ա սես լուծ վում կամ ի րա կա նաց վում են 
ի րենց ի սկ խն դիր նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով 
ՏՏ –ի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Օ րի նակ՝ բա նա սեր նե րի մոտ կա րե լի 
է ստեղ ծել Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի կամ հա մաշ խար հային գրա
կա նու թյան ար կա ծային ժան րի գրող նե րի 
հեն քեր: Կեն սա բան նե րը հե տաքրք րու
թյամբ կս տեղ ծեն հա ցազ գի նե րի դա սին 
պատ կա նող բույ սե րի, կաթ նա սուն նե րի 
ըն տա նի քին պատ կա նող կեն դա նի նե րի, 
հնա գետ նե րը՝ մինչև 10–րդ դա րը Հա յաս
տա նում կա ռուց ված ե կե ղե ցի նե րի, ազ
գագ րա գետ նե րը՝ հայ կա կան տա րազ նե
րի, պատ մա բան ներն՝ աշ խար հի հայտ նի 
հրա շա լիք նե րի և այլ հեն քեր: Այս հեն քե րը 
(ա մեն մաս նա գի տու թյան տեր ու սա նո
ղի մոտ յու րո վի) լայն հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս կազ մա կեր պե լու տար բեր տի
պի հար ցում ներ և բա վա կա նա չափ մեծ 
բա զայից ա ռանձ նաց նե լու ի րենց ան հրա
ժեշտ տվյալ նե րի են թա բա զա, ստեղ ծե լու 
ֆոր մեր (ձ ևեր) և հաշ վետ վու թյուն ներ: 

Օ րի նակ՝ ստեղ ծել հա մաշ խար հային 
գրա կա նու թյան գլուխ գոր ծոց նե րի հենք:

·  Ա ղ յու սակ 1. Հե ղի նակ 
Հե ղի նա կի կոդ (ID), հե ղի նա կի ա նուն, 

ազ գու թյուն, ծնն դյան օր:
·  Ա ղ յու սակ 2. Գր քեր
Հե ղի նա կի կոդ (ID), վեր նա գիր, ժանր, 

է ջե րի քա նակ, հրա տա րակ չու թյուն, հրա
տա րակ ման թվա կան:

Ս տեղ ծել կապ ա ղյու սակ նե րի միջև և 
կա տա րել հետ ևյալ հար ցում նե րը.

· ս տա նալ ար կա ծային ժան րի գրքե
րի ցու ցա կը,

· ս տա նալ հա յազ գի այն հե ղի նակ
նե րի ա նուն ներն ու գր քե րի ցու ցա կը, ով
քեր ծն վել են 19–րդ դա րում,

· ս տա նալ այն գր քե րի վեր նագ րե

րը, ո րոնց հե ղի նա կի ա նու նը սկս վում է 
«Բ» կամ «Հ» տա ռով, և է ջե րի քա նա կը 
մեծ է 400–ից:

Երկ րորդ ծրա գի րը նվիր ված է հա մա
ցան ցային (Web) կայ քե րին: Են թադր վում 
է, որ ծրագ րի ա վար տից հե տո ու սա նո ղը 
կկա րո ղա նա ստեղ ծել նա խագծ ված դի
զայ նով կայ քեր: Այդ կայ քե րում կա րող 
են ը նդ գրկ ված լի նել հա տուկ ձևա վոր ված 
տեքս տե րի հատ ված ներ, նկար ներ, տե
սա հո լո վակ ներ, ա ղյու սակ ներ, ցու ցակ
ներ, հղում ներ այլ Web–է ջե րին և ժա մա
նա կա կից դի զայ նի այլ օբյեկտ ներ, ո րոնք 
ա պա հո վում են կայ քից օ գտ վե լու հար մա
րա վե տու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն ստա
նա լու ա րա գու թյուն: 

Ն ման ձևով կա րե լի է ու սու ցա նել նաև 
HTML կամ CSS ծրագ րե րը: Ա ռա ջին հա
յաց քից կայ քի ստեղ ծու մը բա վա կա նին 
բարդ է թվում հու մա նի տար կր թու թյուն 
ստա ցող ու սա նո ղի հա մար: Բայց տաս
նյակ տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
նրանք մեծ հե տաքրք րու թյամբ են սո վո
րում Web կայ քի ստեղծ ման սկզ բունք նե
րը, կա ռուց վածքն ու մե թոդ նե րը: Այս տեղ 
ևս ՏՏ –ի հնա րա վո րու թյուն նե րը պետք է 
օգ տա գոր ծել ի րենց մաս նա գի տու թյուն
նե րում: Հիմ նա կան նյու թը ու սու ցա նե լուց 
հե տո ու սա նող նե րին հանձ նա րար վում է 
ստեղ ծել ի րենց մաս նա գի տու թյա նը բնո
րոշ կայ քեր: Օ րի նակ՝ հնա գետ նե րը ստեղ
ծեն ի րենց կայ քը, ո րում տեղ գտած ին
ֆոր մա ցի ան, նյու թե րը, նկար նե րը ձեռք 
են բե րել ի րենց պե ղում նե րի ժա մա նակ: 
Հո գե բան նե րի ստեղ ծած կայ քում տեղ 
կգտ նեն ի րենց պրակ տի կայի ժա մա նակ 
ստա ցած փոր ձե րի ար դյունք նե րը և գի
տե լիք նե րի պա շա րը, մշա կու թա բան նե
րի կայ քում՝ Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի 
նկա րիչ նե րի և քան դա կա գործ նե րի կեն
սագ րա կան տվյալ նե րը, նրանց աշ խա
տանք նե րի նկար ներն ու ստեղծ ման պատ
մու թյուն նե րը և այլն: 

Ու սա նո ղի կող մից նա խագծ ված և 
ստեղծ ված կայք.
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Նկ. 1. 

Նկ. 2.

 Ներ կա յաց ված Web–է ջում տեղ են գտել 
ի նչ պես ա ղյու սակ ներ և նկար ներ, այն պես էլ 
հղում ներ այլ Web–կայ քե րի:

Յու րա քան չյուր ու սա նող իր կա տա րած 
աշ խա տան քը պետք է ներ կա յաց նի լսա րա
նում: Նա պետք է ման րա մասն բա ցատ րի իր 
կա տա րած աշ խա տան քը և պա տաս խա նի 
ա ռա ջա ցած հար ցե րին: 

Նյու թի նման կերպ ու սու ցա նու մը ու սա նո
ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սո վո րե լու մեծ 
հե տաքրք րու թյամբ, ա ռանց ձանձ րույ թի, գի
տակ ցե լու տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի օգ տա կա րու թյու նը, տի րա պե տե լու նրանց 
հմ տու թյուն նե րին և դա սըն թա ցի ու սուց ման 
ար դյուն քում ի նք նու րույն կի րա ռե լու ստա ցած 
գի տե լիք նե րը:

 Քա նի որ դա սըն թա ցի հիմ նա կան նպա
տակն է սո վո րեց նել ի նք նու րույն նա խագ ծել 
և ստեղ ծել տվա յալ նե րի հեն քեր և ին տեր նե
տային կայ քեր, ա պա ու սա նո ղի կա տա րած 
ի նք նու րույն աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րը 
կա րե լի է հաշ վի առ նել եզ րա փա կիչ քն նու
թյան ժա մա նակ ու սա նո ղին գնա հա տե լիս: 

Դա սըն թա ցը հա ջո ղու թյամբ ա վար տած 
ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ի նք նու րույն ի րա
կա նաց նել գի տա–հե տա զո տա կան գոր ծու
նե ու թյուն հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա
կան ո լոր տում՝ ար դյու նա վետ կի րա ռե լով 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա ներն ու հե
տա զո տու թյան ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը:

sonahakobyan@ysu.am 
nmartirosyan@ysu.am 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

С. АКОПЯН, Н. МАРТИРОСЯН

Статья посвящена методике преподавания дисциплины «Информационные технологии 
в профессиональных исследований» предназначенная для гуманитарных факультетов 
Ереванского государственногоуниверситета. В статье подробно описывается, как 
эффективно использовать информационные технологии в различных областях для 
проведения исследований и решения проблем впрофессиональной деятельности.

INFORMATION TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL RESEARCH
S. HAKOBYAN, N. MARTIROSYAN

The article is concerned with the teaching methodology of discipline (course) “Information 
technology in professional research” intended for YSU Master Students.

It describes how to effectively apply methods of modern information technology in various 
professional fields to solve the issues which arise during professional activities.
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ՎԱՐ ԴԻ ԹԵՐ ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՄԱ ՐԱ ՎԵՏ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒ ՄԸ 
ՈՒ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐՏ ՍԵՐ  

ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՆՈՐ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻՆ  
ՀԱՐ ՄԱՐ ՎԵ ԼՈՒ ՆԱ ԽԱ ՊԱՅ ՄԱՆ

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մուտ քը դպ
րոց իր հետ բե րում է կր թա կան մի ջա վայ րում 
հա ղոր դակց ման ըն թաց քում է ա կան փո փո
խու թյուն նե րի նոր շր ջան: Ա ռա ջին հեր թին 
ո րո շա կի ո րեն մե ծա նում է հա ղոր դակց մա նը 
հատ կաց ված ժա մա նա կը: Ա շա կեր տա կան 
կո լեկ տի վում հա ղոր դակց ման տե սա կով է 
պայ մա նա վոր ված, թե ի նչ պի սին և որ քա նով 
ար դյու նա վետ կլի նի կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
մուտ քը կր թա կան մի ջա վայր: Ա կն հայտ է, 
որ տե սա կան և կի րա ռա կան ման կա վար
ժու թյան հա մար ար դի ա կան հիմ նախն դիր 
է դառ նում ու սուց չի և կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ման կա վար ժա կան հար մա րա վետ հա ղոր
դակ ցումն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը որ պես 
նա խա պայ ման՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի 
մուտ քը դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր ա պա
հո վե լու հա մար, ո րը պետք է ա պա հով վի 
ե րե խայի՝ դպ րո ցում սո վո րե լու ա ռա ջին օր
վա նից: 

Այժմ ներ կա յաց նենք մեր հե տա զո տու
թյան հիմ նա կան գա ղա փար նե րի ը նդ հա նուր 
բնու թա գի րը: Ն. Վ. Գրուզն ևան կար ծում է, որ 
դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայ րը ամ բող ջա կան 
հա մա կար գա սի ներ գիկ կազ մա կերպ չա կան 
մի ջա վայր է, ո ւր կր թա կան մի ջա վայ րը հան
դի սա նում է «ամ բող ջա կան, հա մա կար գա սի
ներ գիկ մի ջա վայ րի փոխ ներ գոր ծու թյուն՝ կր
թա կան գոր ծըն թա ցի, սո ցի ալ–մ շա կու թային, 
սո ցի ալ–բ նա կան, շր ջա պա տի հետ, ո րը հնա
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում բա ցա հայ տե լու 
մար դու ան հա տա կա նու թյու նը» [1, 34]:

 Մենք կր թա կան մի ջա վայր հաս կա ցու
թյան տակ կդի տար կենք ման կա վար ժա
կան ի րա կա նու թյուն, ո րը նե րա ռում է հա
տուկ կազ մա կերպ ված պայ ման ներ՝ ան ձի 
ձևա վոր ման և սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար, 
ի նչ պես նաև զար գաց ման հնա րա վո րու

թյուն՝ ը նդ գրկ ված սո ցի ա լա կան և տա րա
ծաա ռար կա յա կան շր ջա կայ քում: 

«Մուտք» բա ռը Ս. Ի. Օ ժե գո վայի բա ռա
րա նում դի տարկ վում է հետ ևյալ նշա նա կու
թյուն նե րով. ներգ րավ վել, ի նչ–որ բա նի ան
դամ դառ նալ, հար մար վել ի նչ–որ բա նի հետ, 
սո վո րել ի նչ–որ բա նից [3]: Նույն բա ռա րա
նում «հա ջո ղու թյուն» բա ռը ներ կա յաց վում 
է ե րեք ի մաստ նե րով. որ պես ի նչ–որ բա նի 
հաս նե լու հա ջո ղու թյուն, հա սա րա կա կան 
ճա նա չում և որ պես աշ խա տան քում, ո ւս ման 
մեջ և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան, այլ 
օգ տա կար ո լորտ նե րում լավ ար դյունք նե րի 
ձեռք բե րում [3]:

Գ րա կա նու թյան մեջ «ար դյու նա վետ 
մուտք կր թա կան մի ջա վայր» հաս կա ցու թյան 
տար բեր մո տե ցում նե րի վեր լու ծու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն տվեց կոնկ րե տաց նե լու տվյալ 
հայե ցա կար գի ըն կա լու մը: Ֆի զի ո լո գի ա կան 
տե սան կյու նից կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հար
մա րա վետ, ար դյու նա վետ մուտ քը կր թա կան 
մի ջա վայր՝ ե րե խայի օր գա նիզ մի ներ դաշ նակ, 
ճկուն հար մար վո ղա կա նու թյունն է սո ցի ա
լա կան գոր ծըն թաց նե րի նոր պայ ման նե րին 
և նրա ան ձի ճա նա չու մը կր թա կան գոր ծըն
թա ցի մյուս մաս նա կից նե րի կող մից: Մեկ այլ 
հաս կա ցու թյուն, ո րը դի տարկ վում է հոդ վա
ծում, հա ղոր դակ ցումն է: Մ. Ի. Լի սի նան այն 
բնո րո շում է որ պես այդ գոր ծըն թա ցին մաս
նակ ցող նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն՝ ո ւղղ ված 
ը նդ հա նուր նպա տա կին հաս նե լուն, նրանց 
հա մա ձայ նու թյա նը, ջան քե րի մի ա վոր մա նը 
[2]: Ու սում նա սի րե լով մի շարք դպ րոց նե րի 
տվյալ նե րը՝ կապ ված կրտ սեր դպ րո ցա կան
նե րի խն դիր նե րին դպ րո ցի կր թա կան մի ջա
վար մոտք գոր ծե լու հետ, մենք ե կանք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ այս գոր ծըն թա ցի մաս
նա կից նե րի հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել 
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ման կա վար ժա կան հար մա րա վետ մի ջա վայր 
շփ ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: Մեր 
ա ռջև նպա տակ դր վեց ե րե խա նե րի՝ կր թա
կան մի ջա վայր մուտք գոր ծե լու ա ռա ջին օր վա
նից օգ նել ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րին շփ ման 
մեջ մտ նել մի մյանց և ու սուց չի հետ, խո րաց նել 
ու ամ րապն դել այդ շփու մը, հա վա սար ե րկ
խո սու թյան հի ման վրա կա ռու ցել հա մա գոր
ծակ ցային հա րա բե րու թյուն ներ, ի նչ պես նաև 
կան խար գե լել և լու ծել ա ռա ջա ցած կոնֆ լիկտ
նե րը: Հիմ նա կան խն դիրն էր. հա ղոր դակց
ման և հա մա գոր ծակ ցային ման կա վար ժա
կան հար մա րա վետ մի ջա վայ րի ար դյուն քում 
հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույ թի զար գա ցու մը 
և հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու
թյուն նե րի շտ կու մը, ի նչ պես նաև բար դույթ նե
րից ա զա տու մը: Այս ը նդ հա նուր խն դի րը մենք 
բա ժա նել ե նք մի քա նի բա ժին նե րի.

·  ոչ վեր բալ հա ղոր դակ ցա կան լեզ վի 
ակ տի վա ցում,

·  Էմ պա տիկ նե րու ժի զար գա ցում, 
· լ սե լու ու նա կու թյուն,
·  անհ րա ժեշտ բո վան դա կու թյամբ 

տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում և ըն դուն
ման կա րո ղու թյուն,

·  ու րի շին հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն: 
Կր թա կան մի ջա վայր մուտք գոր ծե լու ըն

թաց քում դպ րո ցա կան նե րի հա մար շփ ման 
և հա մա գոր ծակ ցու թյան հար մա րա վետ մի
ջա վայ րի կազ կամ կեր պումն ի րա կա նաց վում 
է տար բեր ձևե րով: Ան շուշտ, մեծ կար ևո
րու թյուն ու նի ե րե խա նե րի հետ ան հա տա
կան աշ խա տան քը, բա րո յա կան մո տե ցում
նե րը և հե տաքր քիր, դր դա պատ ճա ռային 
մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ դա սա րա
նի և ը նդ հան րա պես դպ րո ցի շր ջա նակ նե
րում: Հիմ նա կա նում նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար օգ նում է հա տուկ կազ մա կերպ ված 
խա ղային գոր ծու նե ու թյու նը: Մենք օգ տա
գոր ծել ե նք խա ղեր, ո րոնք մաս նա կից նե րի 
շր ջա նում ստեղ ծում է ին հու զա կան կա պեր, 
մի մյանց հետ մտեր մու թյուն՝ ի նք նո րոշ ման 
և ու րիշ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն
թաց քում, վս տա հու թյան զգա ցում, ան ձի ար
ժա նա պատ վու թյան նկատ մամբ հար գան քի 
ձևա վո րում, ես–ի ու մյուս նե րի կար ծիք նե րի 
ըն դու նում: 

Ա ռա ջին դա սա րա նում, կր թա կան մի
ջա վայ րի կազ մա կերպ ման նա խա պայ ման 
ը նտ րե լով ման կա վար ժա կան հար մա րա վետ 
հա ղոր դակ ցումն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը, մենք սկ սե ցինք նս տա րան նե րի ը նտ րու
թյու նից և սո վո րող նե րին նս տեց նե լուց: Այս 
դեպ քում մեր ո րո շում նե րը կա յաց վում է ին` 
հիմք ըն դու նե լով տար բեր հան գա մանք ներ. 
ակ տիվ ա շա կեր տը նս տում էր ա ռա վել պա
սիվ ա շա կեր տի հետ, աղ ջի կը՝ տղայի, լավ 
զար գա ցա ծը՝ ա վե լի պա կաս զար գա ցա ծի 
հետ: Սա կայն նա խա պայ ման նե րից մեկն էլ 
այն էր, որ կող քին նս տո ղը չպետք է հա կակ
րանք ա ռա ջաց նի, քա նի որ դա պետք է լի նի 
այն դա սըն կե րը, ո ւմ կա րե լի է վս տա հել, ո ւմ 
ու զում ես օգ նել, և ո ւմ կող քին հա ճե լի է լի նել: 
Դպ րո ցում ա ռա ջին օ րը նվիր ված էր ե րե խա
նե րի մի մյանց և ու սուց չի հետ ծա նո թաց մա
նը: Ներ կա յաց նենք ա ռա ջին դա սի նպա տա
կը և բո վան դա կու թյու նը: 

Ա ռա ջադ րանք ներ
 Դա սա րա նում հար մա րա վետ պայ ման

ներ ստեղ ծել ե րե խա նե րի՝ մի մյանց հետ 
ա վե լի լավ ծա նո թա նա լու հա մար, ու շադ րու
թյան, հի շո ղու թյան, եր ևա կա յու թյան զար
գա ցում, հա ղոր դակց ման ըն թաց քում բա ռա
պա շա րի հետ աշ խա տանք:

 Մի ջոց ներ 
Գն դակ, ե րաժշ տու թյուն
 Դա սի ըն թացք 
Ու սուց չի նե րա ծա կան խոսք՝ մուտք: Բա

ցատ րա կան աշ խա տանք. ե րե խա նե րին ծա
նո թա ցում դա սե րի նպա տա կի ու ա ռա ջադ
րանք նե րի հետ, կազ մա կերպ ման ձևե րի և 
դա սա րա նում վար քագ ծային կա նոն նե րի 
վե րա բե րյալ:

 Նե րա ծու թյուն
 Խաղ 1. «Ս տեղ ծում ե նք լավ տրա մադ րու

թյուն»
Ժպ տա ցե՛ք: Մի մյանց ա սենք բա րի խոս

քեր: Կազ մենք լավ, հա ճե լի բա ռե րի այբ բե
նա րան: Հի շենք լավ ու բա րի խոս քեր «ա» 
տա ռով սկս վող:

 Դա սի բո վան դա կու թյուն:
 Խաղ 2. «Սկզբ նա կան դիրք» 
Ե րե խա նե՛ր, ու շադ րությո՛ւն: Հրա վի րում 

եմ ձեզ նա խա վար ժան քի: Հար մար նս տե՛ք 
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ձեր նս տա րան նե րին: «Կանգ նել» հրա հան
գի դեպ քում դուք պետք է ա րագ կանգ նեք, 
ի սկ «նս տել» հրա հան գի դեպ քում պետք է 
ա րագ նս տեք: Պետք է փոր ձել մի առ ժա մա
նակ կանգ նել և նս տել:

 Խաղ 3. «Գն դակ» 
Ու շադ րությո՛ւն: Այս խա ղում մենք գն դա

կի մի ջո ցով կփոր ձենք ծա նո թա նալ: Բո լո րը 
կանգ նում են շր ջա նաձև: Ժամս լա քի ո ւղ ղու
թյամբ փո խան ցում են գն դա կը, և հն չեց վում 
ա նուն նե րը: Դրա նից հե տո, ե րբ բո լո րը հեր
թով ա սել են ի րենց ա նուն նե րը, ե րե խա նե րը 
գն դա կը փո խան ցում կամ գցում են ի րար: 
Նա, ով գցում է գն դա կը, պետք է ա սի այն 
ա շա կեր տի ա նու նը, ո ւմ այն ո ւղղ ված է: Ե թե 
ի նչ–որ մե կը սխալ վում է ա նունն ա սե լիս, նա 
պետք է թվար կե լով ա սի բո լո րի ա նուն նե րը: 

Խաղ 4. «Ա րա հետ» 
Այս խա ղի մաս նա կից նե րը քայ լում են 

օ ձաձև մի մյանց հետ ևից, մտա ցա ծին ա րա
հե տով, ա ռաջ նոր դը ան ցնում է մտա ցա ծին 
խո չըն դոտ ներ, ո րոնք խա ղի ըն թաց քում ու
սու ցիչն է ա ռա ջադ րում: Ա ռաջ նոր դը թռ չում 
է փո սե րի վրայով, ի սկ հե տո մյուս ե րե խա
նե րը կրկ նում են նրա շար ժում նե րը: Ու
սուց չի ծա փով ա ռաջ նոր դը դառ նում է օ ձի 
պո չը. գնում է հետ նա մաս, օ ձաձև շար քի 
հա ջորդ ա շա կեր տը՝ 2–րդ ե րե խան, դառ
նում է ա ռաջ նորդ և ա ռաջ նոր դում է շար քը: 
Խա ղի ըն թաց քում, ե րբ բո լոր ա շա կերտ նե
րը կլի նեն ա ռաջ նոր դի դե րում, գնա հատ վում 
է ա մե նաինք նա տիպ ա ռաջ նոր դո ղը: Խաղն 
ըն թա նում է ե րաժշ տա կան ու ղեկ ցու թյամբ: 

Հ նա րա վոր խո չըն դոտ նե րից ե ն՝ փոս, ան
տառ, ճա հիճ, գե տակ, վայ րի կեն դա նի և այլն: 

 Խաղ 5. «Հե տա խույզ» 
Ընտր վում է ա ռաջ նոր դը: Մնա ցած 

մաս նա կից նե րը ար ձա նա նում են տար բեր 
դիր քե րում: Ա ռաջ նոր դը պետք է հի շի խա
ղա ցող նե րի դիր քը և նրանց հա գուս տը: Այ
նու հետև ա ռաջ նոր դը շրջ վում է՝ փա կե լով 
աչ քե րը, ի սկ մաս նա կից նե րը ի րենց դիր քի 
և հա գուս տի հինգ փո փո խու թյուն են ա նում: 
Ա ռաջ նոր դը բո լո րին պետք է վե րա դարձ նի 
սկզբ նա կան դիր քին: Ա ռա ջին դա սին բա
վա կան է, որ ա ռաջ նորդ լի նեն գո նե ե րեք 
ե րե խա: Ե թե խա ղի ըն թաց քում ա ռաջ նորդ–

ա շա կերտ նե րը կդժ վա րա նան նկա տել բո լոր 
հինգ փո փո խու թյուն նե րը, դրանք կա րե լի է 
կր ճա տել մինչև ե րե քը:

 Դա սի ար դյունք նե րը 
Ին չի՞ հետ մենք ծա նո թա ցանք դա սի ըն

թաց քում:
 Դա սի ըն թաց քում Ձեզ ի ՞նչ դուր ե կավ: 
Ին չո՞ւ ե նք մենք խա ղում այս խա ղե րը: 
Ա ռա ջին դա սից հե տո մենք շա րու նա կե

ցինք խա ղե րը՝ ո ւղղ ված դպ րո ցա կան նե րի 
միջև ու սում նակր թա կան գոր ծըն թա ցում հար
մա րա վետ հա ղոր դակ ցա կան կա պի հաս
տատ մա նը, քա նի որ կրտ սեր դպ րո ցա կա
նը դպ րո ցի կր թա կան մի ջա վայր նոր մուտք 
գոր ծե լիս ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ցան
կա ցած ու սում նա կան ա ռա ջադ րան քի նոր 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ ո րո շա կի խն դիր է 
ա ռա ջաց նում: Եվ դա սե րին պատ րաստ վե
լու ստի պո ղա կա նու թյու նը, բազ մա զա նու
թյամբ պայ մա նա վոր ված գեր ծան րա բեռն
վա ծու թյու նը կա րող են ա վե լի բար դաց նել և 
դժ վա րաց նել այդ փու լի դժ վա րու թյուն նե րը, 
հա կա սու թյուն նե րը, ի նչն էլ կտ րուկ կի ջեց նի 
կա տար ված աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու
թյունն ու ո րա կը: 

Յու րա քան չյուր օր մենք օգ տա գոր ծում 
է ինք մի նոր խաղ կամ ա ռա ջադ րանք:

Դա սե րի ըն թաց քում կի րառ վող խա ղե րը 
մենք բա ժա նե ցինք ե րեք խմ բի՝ տե ղե կատ
վա կան խա ղեր, փոխ հա մա գոր ծակ ցու
թյա նը ո ւղղ ված խա ղեր, խա ղեր՝ ո ւղղ ված 
ըն կալ ման և փո խըմբռն ման զար գաց մա
նը: Այդ խա ղե րը նպաս տում է ին խմ բային 
հա ղոր դակց մա նը և հա մա գոր ծակ ցային 
գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը, խմ բի ներ
սում բա րեն պաստ, ա ռողջ մթ նո լոր տի 
ձևա վոր մանն ու պահ պան մա նը, ո րը հնա
րա վո րու թյուն տվեց ստեղ ծե լու կր թա կան 
մի ջա վայ րում ան կաշ կանդ վա ծու թյուն, վս
տա հու թյուն, զգաց մուն քային ա զա տու թյուն, 
դա սա րա նում հա մախմբ վա ծու թյուն և յու րա
քան չյուր ա շա կեր տի հա մար այն պի սի հա
ղոր դակց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան մա
կար դակ, ո րը թույլ է տա լիս ար դյու նա վետ 
աշ խա տել և բո վան դա կային ա ռու մով ա ռա
ջըն թաց գրան ցել: 

Որ պես օ րի նակ՝ ներ կա յաց նենք դա սե րին 
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տի պային խա ղե րը և ա ռա ջադ րանք նե րը:
1. Տե ղե կատ վա կան խա ղեր. «Այ ցե քարտ 

կամ ա րի ծա նո թա նանք» խա ղը, «Պատ մի՛ր 
հե քի աթ» խա ղը, «Ն վեր նե րի հա վա քա ծու» 
խա ղը, «Եր գի բա ռե րից խոս քեր» խա ղը, 
«Կա տու, որ զբոս նում է» խա ղը, «Մի ա սին 
հա վաք վենք» խա ղը:

2.Փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյա նը ո ւղղ ված 
խա ղեր. «Իմ ան վան մեջ ի նչ է…» խա ղը, 
«Նա վի խոր տա կում» խա ղը, «Ե ռյա կի մա սին 
հե քի աթ» խա ղը, «Թր թուռ» խա ղը, «Կողմ նա
ցույ ցով զբո սանք» խա ղը:

3. Խա ղեր՝ ո ւղղ ված ըն կալ ման և փո
խըմբռն ման զար գաց մա նը. «Ոչ իր սահ
նա կով խա ղը, «Կա րու սել» խա ղը, «Դի մա՛կ, 
ես քեզ գի տեմ» խա ղը, «Ճամ փոր դա կան 
ճամպ րուկ» խա ղը:

 Դա սա րա նում ե րե խա նե րի միջև հար մա
րա վետ կա պի ստեղծ ման հա մար դրա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նի զույ գե րով ու սում նա կան 
աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը՝ հիմ նա
կան և փո փոխ վող կազ մով, դպ րո ցա կան նե
րի կո լեկ տիվ գոր ծու նե ու թյան և խմ բային աշ
խա տան քի օգ տա գոր ծու մը: Այդ տե սա կե տից 

ար դյու նա վետ է ին աշ խա տան քի ու սուց ման 
և նկար չու թյան դա սա ժա մե րին խմ բային 
աշ խա տանք նե րը, դա սին մի ա սին պատ
րաստ ված տե սո ղա կան օ ժան դա կող ա ռար
կա նե րը, բաց դա սե րի հետ կապ ված նա խա
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը, տո նե րի 
նա խա պատ րաս տու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի 
աշ խա տանք նե րի ցու ցադ րու թյու նը: Օ րի նակ՝ 
ըն թեր ցա նու թյա նը նվիր ված դա սե րին ա ռա
ջարկ վում է կար դալ և պատ մել դե րե րով: 
Սկզ բում ա ռա ջա տա րի դե րը ու սուց չինն է, 
ա պա այն փո խանց վում է ա վե լի ա ռա ջա դի
մող, կա րող ա շա կերտ նե րին: Աս տի ճա նա
բար դա սա րա նում խա ղի ըն թաց քում ու սու
ցիչ–ա ռա ջա տա րի դե րը սկ սում են կա տա րել 
նաև թույլ, չա ռա ջա դի մող ա շա կերտ նե րը: 
Ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րի ար դյուն
քում մենք ե կանք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը դպ րո ցի կր թա
կան մի ջա վայր ար դյու նա վետ մուտք գոր ծե
լու հա մար գլ խա վոր նա խա պայ ման նե րից 
մե կը ման կա վար ժա կան հար մա րա վետ հա
ղոր դակց ման ձևա վո րումն է և հա մա գոր ծակ
ցային աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը:
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КОМФОРТНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО  
КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА К  

НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В. МУРАДЯН 

В статье на основе анализа различных подходов конкретизировано понятие «успешное 
вхождение в образовательную среду», представлены цели и содержание первого 
урока посвященного знакомству детей с учителем и между собой, описана специально 
организованная игровая деятельность для младших школьников, способствующая 
успешному вступлению первоклассников в контакт друг с другом, с учителем и поддержанию 
благоприятного внутригруппового климата. В ходе исследования доказана эффективность 
организации педагогически комфортного общения и взаимодействия на этапе вхождения 
младших школьников в образовательную среду школы.
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COMFORTABLE PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND COOPERATION  
AS CONDITIONS OF ADAPTATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS TO THE  

NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENT
V. MURADYAN

In the article on the basis of the analysis of various approaches the concept «successful entry 
into educational environment» is concretized, the purposes and the maintenance of the first lesson 
devoted to the acquaintance of children to the teacher and to each other are presented, specially 
organized game activity promoting the successful entry of first–year pupils in contact with each 
other and with the teacher and keeping favorable intragroup climate is described. During the 
research efficiency of the organization pedagogically comfortable communication and interaction 
at the stage of entering of younger schoolchildren into educational school environment is proved.
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 ՄԱ ՆԻԿ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ 
ԿԱ ՐԻ ՆԵ Ա ՎԱ ԳՅԱՆ 
ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱ ՀԱ ԿՅԱՆ

Օ ԼԻՄ ՊԻ Ա ԴԱՆ ՈՐ ՊԵՍ «ՔԻ ՄԻ Ա» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ Ո ՐԱ ԿԻ ԵՎՍ ՄԵԿ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ

Դպ րո ցա կա նի կյան քում օ լիմ պի ա
դային մաս նակ ցելն ու նի կար ևոր նշա
նա կու թյուն: Սա այն տեղն է, որ տեղ 
դպ րո ցա կա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն
ձեռ վում կյան քում կի րա ռե լու իր ստա ցած 
գի տե լիք նե րը, նաև դրանք հե տա գա յում 
զար գաց նե լու հա մար: Գաղտ նիք չէ, որ 
այ սօր ա շա կերտ նե րի մոտ նկատ վում է 
հե տաքրք րու թյան զգա լի նվա զում բնա
գի տա կան ա ռար կա նե րի հան դեպ, այդ 
թվում՝ քի մի այի: Մինչ դեռ վեր ջինս կա րե
լի է դա սել ա մե նա գե ղե ցիկ, ռո ման տիկ, 
կյան քում գործ նա կան մեծ կի րա ռու թյուն 
ու նե ցող ա ռար կա նե րի շար քում: Դժ
վար է պատ կե րաց նել որ ևէ ե րկ րի ի րա
կան ա ռա ջըն թացն ա ռանց քի մի ա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման և դրանց 
ներդր ման: Այս պար տա կա նու թյու նը դր
վե լու է այ սօր վա դպ րո ցա կա նի, վաղ վա 
գիտ նա կա նի ու ճար տա րա գե տի վրա: 
Հետ ևա բար պետք է դպ րո ցում բարձ
րաց վեն քի մի այի հան դեպ ա շա կերտ նե
րի հե տաքրք րու թյու նը և հե տա գա յում 
այդ բնա գա վա ռում գոր ծե լու ցան կու թյու
նը: Ա վագ դպ րո ցի ու սուց ման խն դի րը ոչ 
մի այն տվյալ ա ռար կայից սո վո րող նե րի 
գի տե լիք նե րի բարձր մա կար դա կի ա պա
հո վումն է, այլև ստա ցած գի տե լիք նե րի 
հի ման վրա զար գաց նե լու և ը նդ լայ նե լու 
նրանց մտա ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րը, 
տվյալ ի րա վի ճա կում ճիշտ կողմ նո րոշ
վե լու և հա մա պա տաս խան ճիշտ ո րո շում 
կա յաց նե լու ու նա կու թյու նը: Նշ ված խն
դիրն այ սօր հատ կա պես ար դի ա կան է 
և ա ռա վե լա գույն նշա նա կու թյուն է ձեռք 

բե րում բնա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ո լոր տում: Այդ խն դիր նե րի ի րա գործ ման 
և լուծ ման ե ղա նակ նե րից մե կը տար բեր 
մա կար դակ նե րի դպ րո ցա կան նե րի օ լիմ
պի ա դա նե րի կազ մա կեր պումն ու ան ցկա
ցումն է:

Դպ րո ցա կա նի մաս նակ ցու թյունն օ լիմ
պի ա դային հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
նրան ոչ մի այն կի րա ռե լու տվյալ ա ռար
կայից իր գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն
նե րը, այլև շփ վե լու իր հա սա կա կից նե
րի հետ, քն նար կե լու վեր ջին նե րիս հետ 
ի րենց հու զող հար ցե րը, ո րոշ գա ղա փար
ներ և այլն: Օ լիմ պի ա դան ա շա կեր տին 
ոգ ևո րե լու գոր ծուն ե ղա նակ է: 

Գյում րու Մ. Նալ բան դյա նի ան վան պե
տա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու
տը վեր ջին հինգ տա րի նե րին ան ցկաց
նում է հան րա պե տա կան դպ րո ցա կան 
ա ռար կա յա կան օ լիմ պի ա դա ներ տար բեր 
ա ռար կա նե րից: ԳՊ ՄԻ դե ղա գոր ծա կան 
քի մի այի, քի մի այի և նրա դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ոնն օ լիմ պի ա դան ան
ցկաց րել է 10–12–րդ դա սա րան նե րի ա շա
կերտ նե րի հա մար՝ սկ սած 2011–12 ո ւս
տա րուց մինչև 2015–16 ո ւս տա րին: Այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում օ լիմ պի ա դային 
մաս նակ ցե լու հայտ են ներ կա յաց րել 374 
ա շա կերտ, սա կայն մաս նակ ցել են 252–ը: 
Մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր քա նա կի փո
փո խու թյունն ը ստ տա րի նե րի և դա սա
րան նե րի բեր ված է 1 և 2 գծա պատ կեր
նե րում:
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Ն կար 1. Ներ կա յաց ված հայ տե րի և մաս նա կից նե րի քա նակն ը ստ տա րի նե րի
– – – հայ տե րի քա նա կը ____ մաս նա կից նե րի թի վը
Ն կար 1 –ում բեր ված կո րե րը ցույց են տա լիս, որ մաս նա կից նե րի ա ռա վել ցածր ցու ցա նիշ 

ե ղել է 2013 թ., ին չը բա ցատր վում է նրա նով, որ Շի րա կի մար զի կտր ված քով նա խորդ տա
րի նե րի հա մե մատ է ա կան պա կա սել է ա վագ դպ րոց նե րում սո վո րող ա շա կերտ նե րի թվա
քա նա կը: Ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը ե ղել է 2014 թ. և մի քիչ ա վե լի պա կաս 2016 թ.: 

Ն կար 2. Մաս նա կից նե րի քա նակն ը ստ դա սա րան նե րի
____ 10–րդ դա սա րան ––––––––– 11–րդ դա սա րան  –––– 12–րդ դա



277

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

սա րան
Ն կար 2 –ում բեր ված կո րերն ար տա

հայ տում են մաս նա կից նե րի թվա քա
նակն ը ստ դա սա րան նե րի: Եր ևում է, որ 
մաս նա կից նե րի քա նակն ա վար տա կան 
դա սա րա նում 2013–2015 թթ. ըն թաց քում 
կրել է ա նընդ հատ ա ճ՝ 2015 թ. կազ մե լով 
մաս նա կից նե րի մոտ 60 % –ը, ին չը հաս
կա նա լի է, քա նի որ ա վար տա կան դա
սա րա նում է ա շա կեր տը վերջ նա կա նա
պես ը նտ րում այն ա ռար կա նե րը, ո րոնք 
պատ րաստ վում է հանձ նե լու մի աս նա
կան քն նու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ ա վար
տա կան վկա յա կա նի և բուհ ըն դուն վե լու 
հա մար: Ը ստ այդմ՝ ա շա կեր տի հա մար 
ան հրա ժեշտ է ստու գել իր գի տե լիք նե
րի պա շա րը վերջ նա կան քն նու թյուն ներ 
հանձ նե լուց ա ռաջ:

ԳՊ ՄԻ–ո ւմ ան ցկաց վող օ լիմ պի ա դայի 
հա մար պա տա հա կան չէ ը նտր ված հոկ
տեմ բեր ա մի սը: Այն նա խոր դում է դպ
րո ցա կան նե րի այլ միջ վար ժա րա նային, 
քա ղա քային, մար զային, հան րա պե տա
կան օ լիմ պի ա դա նե րին: Սա կազ մա կեր
պիչ նե րի կող մից յու րօ րի նակ քայլ է, ո րն 
ա շա կեր տին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ճիշտ կար ծիք կազ մե լու սե փա կան պատ
րաստ վա ծու թյան մա սին, գնա հա տե լու 
իր կող մից ա ռար կայի ի մա ցու թյան աս
տի ճա նը վե րը նշ ված օ լիմ պի ա դա նե րի 
նա խա շե մին, հետ ևա բար՝ լրաց նե լու իր 
գի տե լիք նե րի պա կա սը, զար գաց նե լու 
կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը: 

Օ լիմ պի ա դա նե րի ան ցկաց ման բո լոր 
տա րի նե րին կազմ վել են եր կու տար բե
րակ՝ 10–րդ դա սա րա նի հա մար ա ռան
ձին, 11–12–րդ դա սա րան նե րի հա մար՝ 
ը նդ հա նուր: Յու րա քան չյուր տար բե րա կը 

պա րու նա կել է 6 ա ռա ջադ րանք՝ 20–մի
ա վո րա նոց հա մա կար գում: 8–ից մինչև 
10 մի ա վո րի հա մար նա խա տես վել է գո
վա սա նա գիր, 18–20 մի ա վո րի դեպ քում՝ I 
կար գի, 15–17` II կար գի և 11–14` III կար
գի դիպ լոմ ներ: Ա ռա ջադ րանք նե րի մոտ 
40 % հար ցե րը հա մա պա տաս խա նել են 
ա վագ դպ րո ցի բնա գի տա կան հոս քի հա
մար նա խա տես ված քի մի այի ծրագ րին, 
մնա ցա ծը ե ղել են տար բեր աս տի ճա նի 
բար դու թյան ար տած րագ րային խն դիր
ներ: Սրա նով նպա տակ ե նք ու նե ցել մի 
կող մից՝ վեր ծա նե լու դպ րո ցա կան նե րի՝ 
քի մի այի գի տե լիք նե րի տի րա պետ ման 
մա կար դա կը, մյուս կող մից՝ ծրագ րից 
դուրս ա վե լի խոր գի տե լիք նե րով ի րա
վի ճա կում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու և ոչ 
մի ան շա նակ լու ծում ներ ա ռա ջար կե լու 
ու նա կու թյամբ օ ժտ ված ա շա կերտ նե րի 
բա ցա հայ տու մը: Մեր կար ծի քով այս
պի սի օ լիմ պի ա դայի ան ցկա ցումն ան
պայ ման նպաս տե լու է դպ րո ցա կա նի հե
տաքրք րու թյան մե ծաց մանն ա ռար կայի 
հան դեպ, ու նե ցած գի տե լիք նե րի խո րաց
ման ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց մա նը, 
ժա մա նա կի և սե փա կան ռե սուրս նե րի 
ճիշտ օգ տա գործ մանն ա ռա ջարկ ված 
պայ ման նե րում: 

Ա ռան ձին հե տաքրք րու թյուն է ներ կա
յաց նում Շի րա կի մար զից դուրս գտն վող 
բնա կա վայ րե րի դպ րոց նե րի մաս նակ
ցու թյունն օ լիմ պի ա դային: Ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյունն ի նչ–որ ա ռու մով կա րող 
է նաև մո տա վոր պատ կե րա ցում տալ 
«Քի մի ա» ա ռար կայի դա սա վանդ ման 
ար դյու նա վե տու թյան մա սին հան րա պե
տու թյան ո րո շա կի աշ խար հագ րա կան 
հատ վա ծի սահ ման նե րում: 
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Ա ղյու սակ 1
 Մաս նակ ցող դպ րոց նե րի աշ խար հագ րու թյու նը

2011 2012 2013 2014 2015

1. Շի րա կի մարզ
2.  Լո ռու մարզ 
Վա նա ձո րի «Էվ րի
կա» հա տուկ դպ րոց 
3. Ար մա վի րի 
մարզ Վա ղար
շա պա տի թիվ 2 
դպ րոց 
4. Եր ևան Ե ՊՀ–ի 
ա ռըն թեր ֆիզ մաթ 
դպ րոց
5. Ս տե փա նա
կերտ 

1. Շի րա կի մարզ
2.  Լո ռու մարզ 
Վա նա ձո րի «Էվ րի
կա» հա տուկ դպ րոց 
3. Ար մա վի րի 
մարզ Վա ղար
շա պա տի թիվ 2 
դպ րոց 
4. Եր ևան Ե ՊՀ–ի 
ա ռըն թեր ֆիզ մաթ 
դպ րոց
5. Ս տե փա նա
կերտ

1. Շի րա կի մարզ 
2. Ար մա վի րի 
մարզ Վա ղար
շա պա տի թիվ 2 
դպ րոց
3.  Լո ռու մարզ
 Վա նա ձո րի մա
թե մա տի կա կան և 
բնա կան ա ռար կա
նե րի խո րաց ված 
ու սուց ման հ/դ 
4. Եր ևան «ԱՅԲ» 
ա վագ դպ րոց

1. Շի րա կի մարզ 
2. Ար մա վի րի 
մարզ Վա ղար
շա պա տի թիվ 2 
դպ րոց
3.  Լո ռու մարզ
 Վա նա ձո րի մա
թե մա տի կա կան և 
բնա կան ա ռար կա
նե րի խո րաց ված 
ու սուց ման հ/դ
 Վա նա ձո րի թիվ 5 
ա/դ, թիվ11 ա/դ 
4. Եր ևան «ԱՅԲ» 
ա վագ դպ րոց 
5. Եր ևան Ե ՊՀ–ի 
ա ռըն թեր ֆիզ մաթ 
դպ րոց

1. Շի րա կի մարզ
2.  Լո ռու մարզ
 Վա նա ձո րի մա
թե մա տի կա կան և 
բնա կան ա ռար կա
նե րի խո րաց ված 
ու սուց ման հ/դ
 Վա նա ձո րի թիվ 5 
ա/դ, 
թիվ 2 ա/դ
 թիվ 17ա/դ 
3. Եր ևան «ԱՅԲ» 
ա վագ դպ րոց 
4. Եր ևան 
Ա. Շի րա կա ցու 
ան վ. ճե մա րան կր
թա հա մա լիր

Աշ խար հագ րու թյու նը

N 1 ա ղյու սա կում բեր ված տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հինգ տա
րի նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում ձևա վոր վել 
են մաս նա կից նե րի մշ տա կան խմ բեր՝ ը ստ 
բնա կա վայ րե րի: Տվյալ նե րից նաև հետ ևում 
է, որ Վա նա ձո րի օ լիմ պի ա կան խում բը հա
մալր վել է ևս ե րեք ա վագ դպ րոց նե րով (թիվ 
5, 11, 17), ին չը վկա յու թյուն է այն բա նի, որ 
մաս նա կից նե րը հաս կա նում են մեր կող մից 
ան ցկաց վող օ լիմ պի ա դա նե րի նշա նա կու
թյունն ու կար ևո րու թյու նը սե փա կան գի տե

լիք նե րի ստուգ ման և ի նք նագ նա հատ ման 
գոր ծում: Վեր ջին տա րում մեզ հյու րըն կալ վել 
են նաև Եր ևա նի Ա. Շի րա կա ցու ան վան ճե
մա րան կր թա հա մա լի րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րը: Մաս նա կից նե րի թիվն, ը ստ մար զե րի և 
քա ղաք նե րի, հետ ևյալն է՝ Եր ևա նից՝ 23, Շի
րա կի մար զից՝ 166, Ար մա վի րի մար զից՝ 10, 
Լո ռու մար զից՝ 50, Լեռ նային Ղա րա բա ղից՝ 
3: Ա ռա վել մեծ թվով ա շա կերտ ներ մաս նակ
ցել են Լո ռու մար զից: 

Ա ղյու սակ 2 
Օ լիմ պի ա դայի ար դյունք ներն ը ստ տա րի նե րի

Տա րե թի վը Գո վա սա նա գիր 1–ին կար գի  
դիպ լոմ

2–րդ կար գի  
դիպ լոմ

3–րդ կար գի  
դիպ լոմ

2011 8 1 1 2

2012 5 – – –

2013 11 1 – –

2014 3 – – 4

2015 17 3 5 3
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Ար դյունք նե րի ամ փո փու մը ցույց տվեց, 
որ 2011–16 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մաս նա կից նե րին շնորհ վել են 44 գո վա սա
նա գիր (ո րոն ցից 20 –ը՝ վեր ջին եր կու տա րի
նե րին), III կար գի դիպ լոմ ներ՝ 9, II կար գի՝ 6, 
I կար գի՝ 5:

 Հարկ է նշել, որ Ստե փա նա կեր տի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը ցու ցա բե րել են ըն դա մե նը 
մեկ մաս նակ ցու թյուն և հա սել են հա ջո ղու
թյան՝ ստա նա լով գո վա սա նա գիր և դիպ լոմ: 
Սա կայն հա ջորդ տա րի նե րին չեն մաս նակ
ցել օ լիմ պի ա դա նե րին, ին չի հա մար կա րե լի 
է մի այն ափ սո սալ:

 Վեր ջին ե րեք տա րի նե րի կտր ված քով 
ա ռա վել բարձր ցու ցա նիշ ներ են ու նե ցել 
Վա նա ձո րի մա թե մա տի կա կան և բնա կան 
ա ռար կա նե րի խո րաց ված ու սուց մամբ հա
տուկ դպ րո ցի 10–12–րդ դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րը, ը նդ ո րում՝ նկատ վել է միև
նույն մաս նա կից նե րի ար դյունք նե րի ա ճ՝ 
ը ստ տա րի նե րի: Եր ևա նի Ե ՊՀ–ին ա ռըն թեր 

ֆիզ մաթ դպ րո ցի և ԱՅԲ–ի սա ներն, ը ստ 
տա րի նե րի, գրան ցել են փո փո խա կան հա
ջո ղու թյուն ներ:

 Վեր ջին տա րում օ լիմ պի ա դային մաս
նակ ցած Ա. Շի րա կա ցու ան վան ճե մա րան 
կր թա հա մա լի րի սա նե րը ցույց են տվել հա
մե մա տա բար բարձր ար դյունք ներ՝ ստա նա
լով գո վա սա նա գիր և II կար գի դիպ լոմ, ին չը 
ող ջու նե լի է մեր կող մից:

 Մաս նա կից նե րի մեջ ե ղել են ա շա կերտ
ներ, ով քեր ու նե ցել են ըն դա մե նը 0–0,5 մի
ա վոր, նրանց թի վը շատ փոքր է` 31, ո րը, 
սա կայն, մտա ծե լու տե ղիք է տա լիս: 

Հե տաքրք րու թյուն էր ներ կա յաց նում 10–
րդ և 12–րդ դա սա րան նե րի ար դյունք նե րի 
հա մե մա տու թյունն այն ա ռու մով, որ 10–րդ 
դա սա րան ցին դեռ գտն վում է փնտր տու քի 
և ա նո րո շու թյան մեջ մի աս նա կան քն նա կան 
ա ռար կա նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, մինչ
դեռ 12–րդ դա սա րան ցին ար դեն կողմ նո րոշ
ված է:

Ա ղյու սակ 3 
Օ լիմ պի ա դայի ար դյունք ներն ը ստ դա սա րան նե րի

Դա սա րան
2011 2012 2013 2014 2015

Գո վա սա նա գիր

10–րդ դա սա րան 1 – 1 1 –

12–րդ դա սա րան 6 3 8 – 12

1–ին կար գի դիպ լոմ

10–րդ դա սա րան – – – – –

12–րդ դա սա րան 1 – 1 – –

2–րդ կար գի դիպ լոմ

10–րդ դա սա րան – – – – –

12–րդ դա սա րան 1 – – – 3

3–րդ կար գի դիպ լոմ

10–րդ դա սա րան – – – 2 1

12–րդ դա սա րան 1 – – 2 2
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Ա ղյու սակ 3–ո ւմ զե տեղ ված տվյալ նե րից 
եր ևում է, որ 12–րդ դա սա րան ցի նե րի քի
մի այի ի մա ցու թյու նը ա վե լի բարձր է 10–րդ 
դա սա րան ցի նե րի հա մե մատ, ին չը և ա կն
կալ վում էր: Ա վար տա կան դա սա րա նի ա շա
կերտ ներն ա ռա վել մեծ ար դյունք են գրան ցել 
2015 թ.: Պետք է են թադ րել, որ ա ռար կայի 
հան դեպ մաս նա կից նե րի մեջ ա ճել են հե
տաքրք րու թյու նը և մի ա ժա մա նակ՝ պա տաս
խա նատ վու թյու նը մր ցույ թի վե րա բե րյալ:

 Մեզ՝ օ լիմ պի ա դան կազ մա կեր պող նե րիս 
հա մար ա ռանձ նա կի նշա նա կու թյուն ու ներ 
Շի րա կի մար զի մաս նա կից նե րի գու մա րային 
ար դյուն քը հինգ տա րի նե րի կտր ված քով, 
քան զի հաս կա նա լի է, որ մյուս մար զե րի ա շա
կերտ նե րի մաս նակ ցու թյու նը կա րող էր հան
դի պել ո րո շա կի դժ վա րու թյուն նե րի, ի նչ պի սին 
են հե ռա վո րու թյու նը, եր կու օ րով տնից բա ցա
կայե լը, նոր մի ջա վայ րին ըն տե լա ցու մը և այլն: 
Այս տե ղից հաս կա նա լի է դառ նում, որ այլ բնա

կա վայ րե րից ժա մա նած մաս նա կից նե րը չեն 
կա րող ար տա հայ տել շնոր հա լի ա շա կերտ նե րի 
ու նա կու թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի, ա ռար
կա յա կան գի տե լիք նե րի պա շա րի, օ լիմ պի ա
դա նե րում կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն նե րի 
և ձեռք բեր ված ար դյունք նե րի ամ բող ջա կան 
պատ կե րը: Սա կայն նշ ված բար դու թյուն նե րը 
Շի րա կի մար զի ա շա կեր տու թյա նը, ը նդ հան
րա պես և օ լիմ պի ա դայի մաս նա կից նե րին, չեն 
կա րող վե րա բե րել: 

Շի րա կի մար զից օ լիմ պի ա դա նե րին մաս
նակ ցել են Գյում րու «Ֆո տոն», «Բա լա տոն», 
«Ա կա դե մի ա կան», ԳՊՄ և ՀՊՏՀ–ի հե նա կե
տային վար ժա րան նե րի, թիվ 1, 2, 3, 12, 26, 
37, 42, 45 ա վագ դպ րոց նե րի, Ա խու րյա նի 
Աղ բա լյա նի ան վան ա վագ դպ րո ցի, Ար թի կի 
թ. 3, 7 և Մա րա լի կի թ. 1 ա վագ դպ րոց նե րի 
ա շա կերտ նե րը: Օ լիմ պի ա դային չեն մաս նակ
ցել Ա շոց քի և Ա մա սի այի տա րա ծաշր ջան նե րի 
դպ րոց նե րը: 

Ա ղյու սակ 4 
Օ լիմ պի ա դայի ար դյունք նե րը Շի րա կի մար զում

Տա րե թիվ

2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16

Գո վա սա նա գիր 6 3 9 3 15

I կար գի դիպ լոմ – – 1 – –

III կար գի դիպ լոմ 1 – – 1 1

Ա ղյու սակ 4–ո ւմ ներ կա յաց ված տվյալ նե
րի վեր լու ծու թյու նը բե րում է հետ ևյալ եզ րա
կա ցու թյուն նե րի.

1.  Հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում ան
ցկաց ված օ լիմ պի ա դա նե րին, ամ բողջ տա
րա ծաշր ջա նից մաս նա կից նե րի թիվն ա վե լի 
քան հա մեստ է: Այն կա րող էր հա վա նա բար 
լի նել ա վե լին, ե թե ա ռար կան դա սա վան դող 
ու սու ցիչ նե րը բնա գի տա կան հոս քի ա շա
կերտ նե րին հան գա մա նո րեն բա ցատ րե ին 
օ լիմ պի ա դայի կար ևո րու թյունն ու դե րը գի
տե լիք նե րի ստուգ ման, ի նչ պես նաև դրանց 
ձեռք բեր ման գոր ծում: 

2. Ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
հիմ նա կա նում մաս նա կից նե րը նվա ճել են 

գո վա սա նագ րեր, դիպ լոմ նե րի քա նա կը կտ
րուկ փո փո խու թյուն ներ է կրել (ա ռա վե լա
գույ նը գրանց վել է վեր ջին տա րում): I կար գի 
դիպ լոմ շնորh վել է մի այն մեկ մաս նակ ցի, 
և ե րեք մաս նա կից ներ ստա ցել են III կար
գի դիպ լոմ ներ: Պետք է նշել, որ հիմ նա կան 
հաղ թող նե րը բո լոր տա րի նե րին ե ղել են 
Գյում րու «Ֆո տոն» վար ժա րա նի սա նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ա վագ դպ րոց նե րի 
բնա գի տա կան հոս քե րում «Քի մի ա» ա ռար
կայի դա սա վանդ ման հա մար հատ կաց վում 
է շա բա թա կան 6–8 ժամ: Մեր կար ծի քով 
այդ ե րեք տա րի նե րի ժա մա քա նա կը բա վա
կան է կա յուն գի տե լիք ներ ստա նա լու հա
մար, ին չը կն պաս տեր նաև ա շա կերտ նե րի 
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ար տած րագ րային գի տե լիք նե րի ձեռք բեր
մա նը, մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը: Հա
ճախ ու սու ցիչ ներն այն սխալ կար ծի քին են, 
թե դպ րո ցը պետք է ա շա կեր տին ճիշտ այն
քան գի տե լիք տա, որ քան ան հրա ժեշտ է հե
տա գա յում ըն դա մե նը «Քի մի ա» ա ռար կայից 
ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն հանձ նե լու հա
մար: Մինչ դեռ փոր ձա ռու ու սու ցի չը կա րող 
է ծրագ րով հատ կաց ված ժա մե րը ար դյու
նա վետ բաշ խել տե սա կան գի տե լիք նե րի, 
լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի և խն դիր նե րի 
լուծ ման վրա: Մի այն այս դեպ քում հնա րա
վոր կլի ներ ա կն կա լել օ լիմ պի ա դայի ա ռա վել 
բարձր ցու ցա նիշ ներ (հատ կա պես 12–րդ դա
սա րան ցի նե րի մոտ):

 Հոդ վա ծի հե ղի նակ նե րը կր թու թյան ազ
գային ի նս տի տու տի հետ հա մա տեղ դա սալ
սում ներ են ան ցկաց րել ա վագ դպ րոց նե րի 
բնա գի տա կան հոս քե րում: Վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տվել, որ ու սու ցիչ նե րի մեծ մա սը քի
մի այի դա սա ժա մե րը հիմ նա կա նում ծախ
սում է շտե մա րա նի խն դիր նե րի լուծ ման 

վրա, ին չը մեր կար ծի քով բա ցար ձակ սխալ 
է: Այդ դա սալ սում նե րի վեր լու ծու թյու նը հան
գեց նում է տխուր եզ րա կա ցու թյան, այն է՝ 
դա սա վանդ ման ըն թաց քում շատ դեպ քե
րում ան տես ված է լա բո րա տոր աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նա ցու մը (հա ճախ ար դա րաց
վում է այն հան գա ման քով, որ դպ րոց նե րը 
չու նեն լա բո րա տոր սե նյակ կամ բա վա կա
նա չափ զին ված չեն ազ դա նյու թե րով, ա մա
նե ղե նով և սար քե րով): Մինչ դեռ այդ հար ցը 
կա րե լի էր լու ծել վիր տո ւալ լա բո րա տո րի այի 
օգ տա գործ մամբ, ո րոշ դեպ քե րում այն կա
րող է նույ նիսկ ա վե լի ար դյու նա վետ լի նել, 
նաև ա պա հով՝ ա շա կերտ նե րի ա ռող ջու թյան 
հա մար, ե թե նկա տի ու նե նանք քի մի ա կան 
նյու թե րի ա լեր գիկ ազ դե ցու թյու նը մար դու 
օր գա նիզ մի վրա: Ան տես ված է նաև ժա մա
նա կա կից մե թոդ նե րի կի րա ռու մը քի մի այի 
դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: Հա վա
նա բար վե րը բեր ված բաց թո ղում ներն են 
օ լիմ պի ա դա նե րի ոչ բարձր ար դյունք նե րի 
գրանց ման պատ ճա ռը:
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chemistry teaching.
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 ՇՈ ՂԻԿ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ 

ՄԱՅ ՐԵ ՆԻ Ի ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ

Տար րա կան դա սա րան նե րում քե րա կա
նա կան գի տե լիք նե րի ու սուց ման և դրանց՝ 
կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի վե
րած ման գոր ծըն թացն ու նի կրտ սեր դպ րո
ցա կան նե րի տա րի քային և հո գե կան գոր
ծըն թաց նե րով, ի նչ պես նաև հայոց լեզ վի 
քե րա կա նու թյան բո վան դա կու թյան յու րա
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ման
կա վար ժա մե թո դա կան ո րո շա կի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնց ճա նա չումն ու 
հայոց լեզ վի դա սե րի ժա մա նակ հաշ վա ռու
մը չա փա զանց կար ևոր են, ա վե լին՝ պար
տա դիր: 

«Միջ նա կարգ կր թու թյան պե տա կան չա
փո րոշ չում»` մայ րե նի ից սո վո րող նե րի ձեռք 
բե րած կա րո ղու թյուն նե րին և հմ տու թյուն
նե րին վե րա բե րող բաժ նում, տար րա կան 
դպ րոցն ա վար տո ղի ա ռջև, ի թիվս այլ պա
հանջ նե րի, նշ վում է.

· լ սել խո սակ ցին, նրա ա սա ծը հաս
կա նալ ու ճիշտ վե րար տադ րել, հիմ նա վոր
ված պա տաս խան տալ.

·  ա ռա ջադր ված թե մային հա մա պա
տաս խան հար ցեր կազ մել և գրա վոր շա
րադ րել պա տաս խան նե րը.

·  ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խան 
խոսք կա ռու ցել, իր մտ քե րը, կար ծի քը հս
տակ, ճիշտ հայե րե նով ձևա կեր պել և հա
ղոր դել ու րի շին.

·  իր ի մա ցա ծը ճիշտ և հաս կա նա լի 
հա ղոր դել ու րի շին.

· գ րա գետ հայե րե նով բա նա վոր և 
գրա վոր ար տա հայ տել իր կար ծի քը կար դա
ցա ծի, լսա ծի, տե սա ծի վե րա բե րյալ:

 Վեր ջին մի քա նի տաս նա մյակ նե րում 
տար րա կան դա սա րան նե րում քե րա կա նա
կան գի տե լիք ներն ու սու ցան վում են և վե
րած վում կա րո ղու թյուն նե րի հա մակց ված մե
թո դով (դասն էլ կոչ վում է հա մակց ված դաս)՝ 
որ պես լեզ վա կան հենք օգ տա գոր ծե լով մայ
րե նի ի դա սագր քե րում ըն թեր ցա նու թյան հա

մար զե տեղ ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս պի սի 
ը նտ րու թյու նը մի ան գա մայն հիմ նա վոր է և 
ըն դու նե լի, ո րով հետև ե րբ քե րա կա նա կան 
ի րո ղու թյու նը տար րա կան դա սա րան նե րում 
ու սում նա սիր վում է ամ բող ջա կան լեզ վա կան 
մի ա վո րի, լեզ վա կան տե սա կե տից կա տա
րյալ խոս քի` պատմ վածք նե րի, հե քի աթ նե
րի, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի, ա ռակ նե րի 
օ րի նա կով, ա պա այն դի տարկ վում է ոչ թե 
որ պես կեն դա նի խոս քից կտր ված ի րո ղու
թյուն, այլ լեզ վա կան կա նոն, ո րը բխում է 
ե րե խային ծա նոթ (կա՛մ նրա կազ մած, կա՛մ 
մեկ ու րի շի՝ գրո ղի, դա սագր քի հե ղի նա կի 
և այլն) լեզ վա կան ի րադ րու թյու նից: Այդ պի
սի մո տեց ման դեպ քում քե րա կա նու թյունն 
ա շա կեր տը դի տում է, ըն դու նում և սո վո րում 
ոչ թե որ պես գի տու թյուն, դաս, այլ այն ու
սում նա սի րում է ի բրև իր խոս քից (թե՛ գրա
վոր, թե՛ բա նա վոր) վերց րած, ի րեն հա րա
զատ, իր կող մից ըն դուն ված և կի րառ ված 
կեն դա նի եր ևույ թի մեկ նա բա նու թյուն: Մի 
հան գա մանք, ո րը միշտ ե ղել է հայոց լեզ վի 
քե րա կա նու թյան ու սուց ման դպ րո ցա կան 
դա սըն թա ցի խո ցե լի կող մը. հա ճախ ա շա
կերտ ներն ան գիր, սա հուն պատ մում են 
որ ևէ լեզ վա կան ի րո ղու թյան մա սին, բե րա
նա ցի ա սում են սահ մա նու մը, կա նո նը, մեջ 
բե րում դա սագր քի օ րի նակ նե րը, բայց հենց 
հա ջորդ քայ լին կամ չեն կա րո ղա նում բե րել 
ի րենց ի սկ ա սա ծը հիմ նա վո րող ի նք նու րույն 
փաս տեր, օ րի նակ ներ: Այս եր ևույ թը տա
րած ված է, ան շուշտ, ոչ մի այն տար րա կան 
դա սա րան նե րում: Ու սուց ման այս փու լում ևս 
առ կա են լեզ վա կան նյու թի յու րաց ման նմա
նա տիպ դժ վա րու թյուն ներ: 

Ո՞րն է կամ ո րո՞նք են այս եր ևույ թը ծնող 
պատ ճառ նե րը, ի նչ պե՞ս պի տի կազ մա կեր
պել քե րա կա նու թյան ու սու ցու մը տար րա կան 
դա սա րան նե րում, որ գոր ծըն թա ցը ոչ մի այն 
չդառ նա ի նք նան պա տակ, և դպ րո ցա կան նե
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րը սի րով յու րաց նեն ի րենց մայ րե նի լեզ վի 
քե րա կա նու թյու նը, այլև որ ա մե նա կար ևորն 
է, սի րեն այն, ձեռք բե րեն մայ րե նի լեզ վի մեջ 
հե տա գա յում ևս խո րա մուխ լի նե լու կա րո ղու
թյուն ներ, ու սում նա կան ար դյու նա վետ գոր
ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու ու նա կու թյուն ներ: 
Այս ի մաս տով չա փա զանց դի պուկ է աս ված. 
«Լե զուն, այդ թվում և հայե րե նը, նույ նա նում 
է վի րա հա տու թյան այն սուր գոր ծի քին, որ 
վի րա բույ ժի ձեռ քին՝ փր կու թյան, ի սկ հան
ցա գոր ծի ձեռ քին սպա նու թյան մի ջոց է: 
Նշա նա կում է դա սե րին ա շա կերտ նե րի են
թա գի տակ ցու թյանն ու գի տակ ցու թյա նը 
պետք է հասց նել լեզ վի այդ եր կու գոր ծո
ղու թյուն ներն էլ, ո րի շնոր հիվ լեզ վի տի րա
պե տու մը կհան գեց նի լեզ վա կան կոնֆ լիկ
տաս տեղծ և, ը նդ հա կա ռա կը, խոս քային 
մի ա վոր նե րի ան զգույշ, ան հար կի և ան պա
տաս խա նա տու օգ տա գոր ծու մը նվա զա գույ
նի հասց նե լուն»:

 Մինչև այս հիմ նախնդ րի դի տար կու մը 
կար ևո րում ե նք տար րա կան դա սա րան նե
րում հայոց լեզ վի քե րա կա նու թյան ու սուց
ման գոր ծըն թա ցի հա մար է ա կան այն սկզ
բունք նե րի քն նար կու մը, ո րոնք վե րա բե րում 
են, բնա կա նա բար, ի նչ պես ձևա բա նա կան և 
շա րա հյու սա կան, այն պես է լ՝ բա ռա կազ մա
կան, հն չյու նա բա նա կան գի տե լիք նե րի ու
սուց մա նը և հա մա պա տաս խան լեզ վա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման փու լե րին: 

Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ հայոց լեզ
վի քե րա կա նու թյան ու սում նա սիր ման այս 
փու լերն են ըն կած թե՛ տար րա կան դա
սա րան նե րում հայոց լեզ վի ծրագ րե րի, թե՛ 
դա սագր քե րի հիմ քում: Աշ խա տան քը I–IV 
դա սա րան նե րում մեզ բե րեց այն հա մոզ մուն
քին, որ այս փու լերն էլ ի րենց հեր թին ու նեն 
ի րենց ներ քին են թա փու լե րը՝ կր թա դաս տի
ա րակ չա կան խն դիր նե րի հա մա լիր մո տե
ցում նե րով: 

Այս պի սով՝ ի րա կա նաց րած ու սում նա
սի րու թյուն նե րի հի ման վրա ե կանք այն եզ
րա կա ցու թյան, որ ի րոք, ի նչ պես նշ վում է 
տար րա կան դա սա րան նե րում, հայոց լեզ
վի դա սա վանդ մա նը նվիր ված մե թո դի կա
նե րում (ի նչ պես հայ րե նա կան, այն պես էլ 
ար տա սահ մա նյան՝ և՛ ա վան դա կան, և՛ ժա

մա նա կա կից) լեզ վա կան, քե րա կա նա կան 
գի տե լիք նե րի ու սու ցումն ու այդ ո ւղ ղու թյամբ 
սո վո րող նե րի կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո
րու մը շա հե կան է ի րա կա նաց նել փուլ առ 
փուլ՝ սկ սած ե րե խայի ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան ա ռա ջին ի սկ օ րից: Պրո ֆե սոր Ա. 
Տեր–Գ րի գո րյա նը և Ջ. Գյու լա մի րյա նը նշում 
են քե րա կա նու թյան ու սուց ման եր կու շր ջան 
կամ ո ղջ գոր ծըն թա ցը բա ժա նում են եր կու 
շր ջա նի՝ 

ա) լեզ վա կան նա խա գի տե լիք նե րի ու սու
ցում,

բ) լեզ վա կան տար րա կան գի տե լիք նե րի 
ու սու ցում:

 Լեզ վա կան գի տե լիք նե րի տար րա կան 
մա կար դա կով ու սուց ման ո ղջ գոր ծըն թացն 
ա ռա ջար կում ե նք բա ժա նել մի քա նի են
թախմ բե րի, ո րոնց ըն թաց քում կրտ սեր դպ
րո ցի սո վո րող նե րը ձեռք կբե րեն ծրագ րով 
նա խա տես ված լեզ վա կան գի տե լիք ներն ու 
կա րո ղու թյուն նե րը: 

ա. Նա խա պատ րաս տում լեզ վա կան գի
տե լիք նե րի ըն կալ ման. լեզ վա կան պարզ 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րում

Դպ րոց ըն դուն ված փոք րիկ ա շա կերտ նե
րը թեև տի րա պե տում են պարզ շա րա հյու
սա կան կա ռուց վածք ու նե ցող գրե թե ձևա
վոր ված խոս քին, այ նո ւա մե նայ նիվ մինչև 
լեզ վա կան գի տե լիք նե րի ու սում նա սիր մանն 
ան ցնե լը կար ևոր վում են 5,5–6 տա րե կան 
ե րե խա նե րի խոս քի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ ի նք նու րույն խոսք կա ռու ցե լու 
կա րո ղու թյան ո րո շա կի մա կար դա կի առ
կա յու թյուն, բա ռա պա շա րի ո րո շա կի մա
կար դա կի, մտ քով և տրա մա բա նո րեն ի րար 
լրաց նող՝ հա մե մա տա բար բարդ շա րա հյու
սա կան կա ռույց նե րով խոսք՝ մտ քի պատ ճա
ռա հետ ևան քային կա պե րի պահ պան մամբ և 
այլն: 

Ան կախ 5,5–6 տա րե կան ա ռա ջին դա սա
րան ցի նե րի տա րի քից՝ ու սուց ման ա ռա ջին 
տա րում չա փա զանց կար ևոր են սո վո րող
նե րի խոս քի մաքր ման, հղկ ման, բա ռա պա
շա րի զտ ման և հարս տաց ման, խոս քի շա
րա հյու սա կան պարզ կա ռույ ցի զար գաց ման 
ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը: Դրանք մենք 
կար ևո րում ե նք, ո րով հետև մեր ա շա կերտ
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ներն ու նեն շատ դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնց 
հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցը ժա մա նա կա
տար է, աշ խա տա տար և ու սու ցիչ նե րից պա
հան ջում է լրա ցու ցիչ ջան քեր, հա մա կարգ
ված ու նպա տա կաս լաց աշ խա տանք: 

Ա ռա ջին փու լի խն դիր նե րի լուծ մա նը զու
գա հեռ ի րա կա նաց վում են նաև այլ բնույ թի 
աշ խա տանք ներ, ո րոնք լեզ վա կան նա խա
գի տե լիք նե րի ու սուց ման մի տում ու նեն:

բ. Լեզ վա կան նա խա գի տե լիք նե րի ու
սու ցում

 Մինչև այս փու լի բուն խն դիր նե րին ան
ցնե լը կար ևո րում ե նք նշել, որ ի նչ պես այս 
փու լում լեզ վա կան նախ նա կան գի տե լիք
նե րի, այն պես էլ հա ջորդ՝ քե րա կա նա կան 
տար րա կան գի տե լիք նե րի ու սում նա սի րու
մը չի դի տարկ վում ի բրև հա մա կարգ ված 
գի տա կան քե րա կա նու թյան (գի տու թյան) 
ու սու ցում: Տար րա կան կր թու թյան ո ղջ տա
րի նե րի ըն թաց քում քե րա կա նու թյան՝ որ պես 
ա կա դե մի ա կան գի տու թյան ու սում նա սի րու
մը լեզ վի դա սըն թա ցի նպա տա կը չէ. իր չորս 
տար վա ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ճա
նա պարհն ա շա կերտն ան ցնում է քե րա կա
նա կան գի տե լիք նե րի օգ նու թյամբ, սա կայն 
դրանք օգ տա գործ վում են որ պես այն պի սի 
հնար ներ ու մի ջոց ներ, ո րոնք պի տի նպաս
տեն, խթա նեն հայե րեն գրա վոր և բա նա վոր 
գրա գետ խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը: 

Այ սինքն՝ լեզ վա կան նախ նա կան գի
տե լիք նե րի և քե րա կա նա կան տար րա կան 
գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը 
տար րա կան դա սա րան նե րում ե րե խայի լեզ
վամ տա ծո ղու թյան ձևա վոր ման, բա նա վոր և 
գրա վոր գրա գետ խոսք կա ռու ցե լու ու նա կու
թյան զար գաց ման գոր ծա ռույթ ու նի:

Ու սուց ման այս փու լում ևս ա շա կերտ ներն 
ի րենց ծա նոթ և հաս կա նա լի բնագ րե րի կամ 
դրան ցից ը նտր ված հատ ված նե րի ու սում
նա սիր ման ճա նա պար հով գործ նա կա նո
րեն ծա նո թա նում և յու րաց նում են մայ րե նի ի 
խոս քային կա ռույց նե րը, ու սուց չի օգ նու
թյամբ ի մաս տա վո րում և կի րա ռում դրանց 
հիմ քում ըն կած սկզ բունք ներն ու կա նոն
նե րը, ձեռք են բե րում բա նա վոր և գրա վոր 
գրա գետ խոսք կա ռու ցե լու հա մար կար ևոր 

և ան հրա ժեշտ ո րո շա կի գի տե լիք ներ և կա
րո ղու թյուն ներ: 

Լեզ վա կան նախ նա կան գի տե լիք նե րի 
մեջ են մտ նում նա խա դա սու թյան մա սին 
այն մատ չե լի գի տե լիք ներն ու կա րո ղու
թյուն նե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րը ձեռք են 
բե րում գրա ճա նա չու թյան ե րեք շր ջան նե րի 
ըն թաց քում: Մի ա ժա մա նակ ա շա կերտ նե
րը ծա նո թա նում են ի րենց ըն թեր ցած փոք
րիկ բնագ րե րում հան դի պող կե տադ րա կան 
(վեր ջա կետ, ստո րա կետ, բութ, բազ մա կետ) 
և ա ռո գա նու թյան նշան նե րին (հար ցա կան և 
բա ցա կան չա կան նշան ներ, շեշտ), սո վո րում 
են տեքս տը կար դալ՝ հաշ վի առ նե լով այդ 
նշան նե րը և այլն: 

գ. Լեզ վա կան տար րա կան գի տե լիք նե
րի ու սու ցում և կա րո ղու թյուն նե րի ձ ևա վո
րում

 Լեզ վա կան տար րա կան գի տե լիք նե րի 
ձեռք բեր ման, դրանց՝ կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի վե րած ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը հիմ նա վոր վում է ե րե խայի խոս քի 
հարս տաց մամբ, լեզ վի մեջ գո յու թյուն ու
նե ցող այն օ րի նա չա փու թյուն նե րի և նր բու
թյուն նե րի ը մբռն մամբ, ո րոնք կար ևոր են, 
է ա կան քե րա կա նա կան տար րա կան գի տե
լիք նե րի հե տա գա յում ձեռ բեր ման գոր ծըն
թա ցում: Այս փու լի մեջ պայ մա նա կա նո րեն 
ը նդ գր կում են այն գի տե լիք ներն ու կա րո ղու
թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են հն չյու նա
բա նու թյանն ու բա ռա կազ մու թյա նը: 

Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի այս ժա մա
նա կա հատ վա ծում ա ռաջ նային են դառ նում 
ե րե խա նե րի հն չյու նա բա նա կան և բա ռա
կազ մա կան գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն
նե րը, քան զի դրանք ըն կած են ո ւղ ղա խո
սու թյան և ո ւղ ղագ րու թյան հիմ քում, ի սկ այդ 
կա րո ղու թյուն նե րը ձևա վոր վում են և հմ տու
թյուն ներ դառ նում կրտ սեր դպ րո ցի ա վար
տին: 

Հայտ նի է, որ լեզ վազ գա ցո ղու թյան, լեզ
վամ տա ծո ղու թյան ձևա վոր ման ա մե նա
բա րեն պաստ շր ջա նը տար րա կան դա սա
րան ներն են, հետ ևա բար ո ւղ ղա խո սա կան 
և ո ւղ ղագ րա կան կա րո ղու թյուն նե րը հմ տու
թյուն նե րի պի տի վե րա ծել հենց այս դա
սա րան նե րում, հա կա ռակ դեպ քում՝ մի ջին 
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դպ րո ցում հայոց լեզ վի քե րա կա նու թյան ու
սուց ման գոր ծըն թա ցում ե րե խա նե րը կհան
դի պեն լեզ վա կան լուրջ խո չըն դոտ նե րի: 

Այս ու սում նա կան խն դիր նե րը ևս, թեև 
հիմ նա կա նում լուծ վում են լեզ վա կան գի
տե լիք նե րի ձեռք բեր ման եր րորդ փու լում, 
սա կայն դրանց մեջ խո րա նա լու և ը նդ լայն
վե լու ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը պի տի 
շա րու նակ վեն նաև չոր րորդ՝ քե րա կա նա կան 
տար րա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման փու
լում:

դ. Քե րա կա նա կան տար րա կան գի տե
լիք նե րի ու սում նա սի րում և կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վո րում 

Այս փու լում դպ րո ցա կան նե րը տար
րա կան մա կար դա կով ու սում նա սի րում են 
շա րա հյու սու թյունն ու ձևա բա նու թյու նը: 
Կար ևոր վում է լեզ վի այս բա ժին նե րի ու
սում նա սի րու թյու նը՝ հիմք ըն դու նե լով եր կու 
ա նա ռար կե լի հան գա մանք: 

Ա ռա ջին. տար րա կան դա սա րան նե րը 
մայ րե նի լեզ վի, խոս քի զար գաց ման տա րիք 
է: Ու սուց ման այս փու լում է ձևա վոր վում և 
զար գա նում սո վո րող նե րի լեզ վամ տա ծո ղու
թյու նը. խոս քի զար գա ցու մը, բա ռա պա շա րի 
հարս տա ցու մը, լեզ վամ տա ծո ղու թյան ձևա
վո րու մը` ա ռանց լեզ վի, խոս քի քե րա կա նա
կան կա ռույ ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան, 
ա ռանց հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն
նե րի ձևա վոր ման ա նար դյու նա վետ է, ոչ գի
տա կան և ոչ գի տակ ցա կան: 

Երկ րորդ. ցան կա ցած գի տու թյուն պի
տի ու սում նա սի րել փուլ առ փուլ՝ ել նե լով 
յու րա քան չյուր տա րի քի ըն ձե ռած հնա
րա վո րու թյուն նե րից: Այս տա րի քը լեզ վի 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի յու րաց ման ա մե
նաար դյու նա վետ ժա մա նա կա հատ վածն է. 
մատ չե լի գի տե լիք նե րը կյու րաց վեն ա վե լի 
դյու րին, և այդ գի տե լիք նե րը հե տա գա յում 
հիմք կհան դի սա նան հայոց լեզ վի քե րա կա
նա կան գի տակ ցա կան յու րաց ման հա մար: 

Այս բա ժին նե րի ու սում նա սիր ման ար դյու
նա վե տու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
է այն ճա նա պար հով, որ ան ցել են ե րե խա
ներն ա ռա ջին 3 փու լե րի ծրագ րային նյու
թերն ու սում նա սի րե լիս: Այս փու լում ու սուց չի 

խն դիրն է ոչ մի այն հարս տաց նել ե րե խա նե
րի բա ռամ թեր քը, կա պակց ված խոս քը, այլև 
խթա նել, որ ե րե խա ներն ի րենց ու նե ցած ակ
տիվ բա ռամ թեր քը ներ կա յաց նեն շա րա հյու
սո րեն ճիշտ և հա մե մա տա բար բարդ լեզ վա
կան կա ռույց նե րով:

Յու րա քան չյուր ու սում նա կան տար վա 
ա ռա ջին օ րե րին, ա ռա ջին դա սա րան ըն
դուն ված ե րե խա նե րը դեռևս եր կար ժա
մա նակ չեն կա րո ղա նում շա րա հյու սո րեն 
լի ար ժեք խոսք կա ռու ցել, չեն հաս կա նում 
ոչ մի այն ու րի շի՝ հա մե մա տա բար շա րա հյու
սա կան բարդ կա ռուց վածք ու նե ցող խոս
քի ի մաս տը, այլև ո րո շա կի նպա տակ նե րով 
մշակ ված հար ցադ րում նե րին նրանց տված 
պա տաս խան նե րը հիմ նա կա նում կա՛մ ճիշտ 
կա ռուց վածք չեն ու նե նում, կա՛մ ար տա հայ
տում են կցկ տուր, ա նա վարտ նա խա դա սու
թյուն նե րով մտ քեր:

Սրանք ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում հա
ջո ղու թյուն ներ ձեռք բե րե լու մեջ ե րե խա նե րի 
ա ռջև ծա ռա ցած լուրջ դժ վա րու թյուն ներ են, 
ո րով հետև լե զուն, խոս քը, լեզ վամ տա ծո ղու
թյունն ըն կած են ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան հիմ քում. մա թե մա տի կա կան խն դիր 
լու ծե լու հա մար ե րե խա նե րը ոչ մի այն պի տի 
հաս կա նան, ի մաս տա վո րեն խնդ րի բո վան
դա կու թյու նը, այլև կա րո ղա նան ի նք նու րույն 
կազ մել նոր խն դիր ներ, լու ծել դրանք, բա
ցատ րել ի րենց կա տա րած քայ լե րը, այ սինքն՝ 
տի րա պե տեն նաև մա թե մա տի կա կան լեզ վի 
նր բու թյուն նե րին: 

Ա նա ռար կե լի է, որ խոսք կա ռու ցե լու 
կա րո ղու թյան ան բա վա րար մա կար դա կը 
կխո չըն դո տի նաև ու սում նա կան պլա նով 
նա խա տես ված մնա ցած ա ռար կա նե րի յու
րաց մա նը, ի նչ պես նաև բազ մաբ նույթ այլ 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու զար
գաց մա նը:

 Գաղտ նիք չէ՝ զար գաց նել, հարս տաց նել 
ե րե խայի խոս քը նշա նա կում է խթա նել նաև 
մտ քի հարս տա ցու մը, հա սու նա ցումն ու գի
տակ ցա կա նա ցու մը, նշա նա կում է ձևա վո րել 
վեր լու ծա կան մտա ծո ղու թյուն և մտա ծա ծը 
հա րուստ, խե լա ցի, տրա մա բան ված խոս քով 
ներ կա յաց նե լու՝ ար տա հայտ վե լու կա րո ղու
թյուն: 
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Կար ևոր է նաև ձևա բա նու թյու նից ե րե
խա նե րի ձեռք բե րած գի տե լիք ներն ու կա
րո ղու թյուն նե րը, ո րով հետև խոս քի մա սե րը 
խոս քի «շի նա նյութն են», ա ռանց դրանց ը ստ 
ա մե նայ նի ի մա ցու թյան՝ խոս քի շա րա հյու սա
կան կա ռույ ցի տե սու թյունն ու պրակ տի կան 
հնա րա վոր չէ յու րաց նել: Եվ այդ բնա կան է, 
քա նի որ շա րա հյու սու թյան ու սում նա սի րու
թյան ա ռար կան նա խա դա սու թյունն է, ի սկ 
նա խա դա սու թյունն ամ բող ջա նում է մի այն 

բա ռե րի, այն էլ մտ քով ի րար հետ կապ ված 
բա ռե րի մի ջո ցով: Ի սկ բա ռը ձևա բա նու
թյան ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան է: Ու
րեմն նախ պի տի ճա նա չել բա ռը, բա ռե րի 
կա պակց ման ձևե րը, ի մա նալ դրանց կա
պակց ման ե ղա նակ նե րը նա խա դա սու թյան 
մեջ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ճա նա չել նաև 
նա խա դա սու թյան ան դամ նե րը, հաս կա նալ 
դրանց է ու թյու նը, դրանց փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը: 
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2.  Տեր–Գ րի գո րյան Ա. Ե., Հայոց լե զուն տար րա կան դա սա րան նե րում. մե թո դա կան հար ցեր, 
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3.  Միջ նա կարգ կր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ, Եր., 2004:

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Ш. САРГСЯН

Работа автора статьи «Основные этапы изучения элементарной грамматики армянского 
языка» Саргсян Шогика свидетельствует, что автор специалистом, которая постоянно 
обеспечить прогресс теоретических и практических знаний в области научной педагогики. В 
этой статье рассматриваются основные этапы армянского языка грамматики учебного курса 
изложены: языковые формирование простых лингвистических способностей, изучение 
языковых предварительных знаний, обучения базовых языковых знаний и формирование 
потенциала, изучение базовых грамматических знаний и формирование потенциала. Автор 
в публично форме обращается к проблемам, которые требуют при окончании элементарной 
школы: слушать разговор, понять и правильно воспроизвести интеллектуальный, разумный 
ответ на вопросы, давать обоснованные ответы, составлять вопросы, письменно оформить, 
построить речь, оформить мнение и передать другому.

Автор подчеркивает важность систематического обучения родному языку в начальной 
школе, когда языковой материал и текст работы преподаются связано, когда лингвистические 
реалии не рассматриваются в качестве скудного грамматического материала, но используются 
в конкретных текстовых задач. Хорошее знание родного языка также подчеркивает тот 
факт, что младшие школьники, обладающие грамматического языкового материала, поймет 
наилучший путь к критериям, указанным в изучении других предметов.

Тем не менее, эта работа автора является полезным материалом для учителей для 
педагогической и методической деятельности в методике преподавания родного языка.
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THE MAIN STEPS OF STUDY THE NATIVE LANGAUGE IN THE GRADE SCHOOL
SH. SARGSYAN

The article points to the fact that the author of “The main stages of learning elementary gram
mar of the Armenian language” Sargsyan Shoghik is the professional curator, who constantly 
ensure the progress of theoretical and practical knowledge in the field of scientific – pedagogy. 
In this article the main stages of Armenian language grammar study course are expounded: the 
formation of simple linguistic abilities, language pre –knowledge study, basic knowledge of the 
language training and capacity building, basic grammatical knowledge, training and capacity 
building. The author in the publicly form addresses to the elementary school graduates require
ments: listen to the conversation, understand and correctly reproduce intelligent, reasonable 
response to questions made. writing, build word, form an opinion and report it to someone else. 

The author emphasizes the importance of systematic training of the native language in ele
mentary school, when the language material and text work are taught linked, when the linguistic 
realities are not seen as meager grammatical material, but are used in the concrete text tasks. 
Good knowledge of the mother language has also highlighted by the fact that younger pupils, 
possessing grammatical linguistic material, will understand the best way to the criteria specified 
in the study of other subjects.

Nevertheless, this work of the author is the useful material to the teachers for pedagogical and 
methodological activities of the former method of teaching the mother language.
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ

 ՄԻՋ ՆԱ ԴԱՐՅԱՆ ԳՐ ՉԱ ԳԻՐ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ՁԵՌ ՆԱՐԿ–ԴԱ ՍԱԳՐ ՔԵ ՐԸ

Գ րա բա րի քե րա կա նու թյուն նե րը, ի նչ
պես հայտ նի է, մինչև XVIII դա րի կե սե րը 
գր ված են ե ղել հու նա րե նի և լա տի նե րե նի 
քե րա կա նու թյուն նե րի օ րի նա կով և պա րու
նա կել են գրա բա րին խորթ ար հես տա կան 
ձևեր, այ նու հետև մխի թա րյան նե րի սր բագր
մամբ սկզբ նա վոր վել է ի նք նա տիպ` մի այն 
գրա բա րյան ի րո ղու թյուն ներն ամ փո փող և 
սահ մա նող քե րա կա նու թյուն նե րի փու լը: Այս 
աշ խա տու թյուն նե րը, տար բեր լի նե լով ժա
մա նա կով, կրած ազ դե ցու թյուն նե րով, քե
րա կա նու թյան ը մբռն ման ու ձևա կերպ ման 
սկզ բունք նե րով, գի տա կան ու կր թա կան 
նպա տակ նե րով նույ նա նում է ին: 

Քե րա կա նա կան մեկ նու թյուն նե րը` որ
պես ձեռ նարկ–դա սագր քեր, դա րեր շա րու
նակ գոր ծած վել են ճե մա րան նե րում, վար
դա պե տա րան նե րում և հա մալ սա րան նե րում. 
դրանք բա ցի բուն քե րա կա նա կան գի տե
լի քից նե րա ռել են նաև հա րա կից ի մա ցու
թյուն ներ, հիմ նա կա նում փի լի սո փա յա կան 
բնույ թի` վե րած վե լով յու րա տե սակ փոք րիկ 
«հան րա գի տա րան նե րի»1: Բո վան դա կային 
այդ ը նդ գրկ ման հաս տա տումն են նաև միջ
նա դա րյան քե րա կան նե րի բնո րո շում նե րը 
հենց քե րա կա նու թյան մա սին. նրանք քե րա
կա նու թյան յու րա ցու մը հա մա րում է ին ի մաս
տա սի րու թյան «դուռ և բա նա լի», գի տե լի քի 
բարձր ո լորտ մուտք գոր ծե լու մի ջոց և հե
տա գա ի մա ցու թյուն նե րի ու ղե կից2: Վար դան 
Ար ևել ցին, հա մա ձայն լի նե լով Դի ո նի սի ոս 
Թրա կա ցու այն մտ քին, որ քե րա կա նու թյու նը 
հմ տու թյուն է, այ նո ւա մե նայ նիվ հա վե լում էր, 

1    Խաչերեան  Լ.,  Հայ  լեզուաբանութեան 
առաջացման պատմութիւնը և քերականագիտական 
միտքը V–XVI դարերում, Լիզպոն, 1992, էջ 3:
2    Եսայի  Նչեցի,  Վերլուծութիւն  քերականութեան, 
Եր.,  1966,  էջ  63,  նաև  Գրիգոր  Մագիստրոս, 
Մեկնութիւն  քերականին,  Մատենագիրք  հայոց, 
հտ.  ԺԶ  (ԺԱ  դար),  Եր.,  2012,  էջ  388,  Յովհաննէս 
Երզնկացի, Հաւաքումն մեկնութեան քերականի, Լոս 
Անճելըս, 1983, էջ 85:

որ այն գի տու թյուն է իր բնույ թով, այն բա ցա
հայ տում է լեզ վի ի րա կու թյուն նե րի քե րա կա
նա կան ի մաստ նե րը, ո րի շնոր հիվ էլ քա ջահ
մուտ ու սում նա կա նը կա րո ղա նում է ը մբռ նել 
լեզ վի կա նո նա վո րու թյու նը, հղկ վա ծու թյունն 
ու գե ղեց կու թյու նը3: Վար դան Ար ևել ցին քե
րա կա նու թյան մա սին իր այս ը մբռն մամբ 
հետ ևում է քե րա կան նե րից Դավ թին, ո րը ևս 
գտ նում է, որ քե րա կա նու թյու նը ի մա ցա կա
նու թյամբ և գի տու թյամբ յու րաց վող ո ւս մունք 
է4: Այս ը մբռ նու մը ար տա ցոլ ված էր կր թա կան 
ծրագ րե րում. քե րա կա նու թյու նը և ճար տա
սա նու թյու նը դիտ վում է ին ի բրև նա խա գի
տե լիք ա մեն ի մա ցու թյան` «նա խակր թու թիւն 
ի նչ»5, ո րից հե տո մի այն ըն ձեռ վում էր ի մաս
տա սի րա կան ու սում նա ռու թյան ի րա վունք: 
Ի մա ցու թյան այս պի սի աս տի ճա նա կարգ 
կի րառ վում էր նաև Եվ րո պայի միջ նա դա
րյան հա մալ սա րան նե րում, որ տեղ քե րա կա
նու թյու նը «Ե ռյակ» դա սըն թաց նե րի (Trivium) 
բաղ կա ցու ցիչն է ր՝ որ պես ա ռաջ նային ու սում
նա ռու թյան ա ռար կա և դա սա վանդ ման ի րա
վունք շնոր հե լու պայ ման6:

 Միջ նա դա րում ու սու ցու մը դյու րաց նե լու 
նպա տա կով քե րա կա նա կան հաս կա ցու
թյուն նե րը տր վում է ին հարց ու պա տաս
խա նի շա րադ րան քով, ո րը կոչ վել է կա
տե խի զիս7: Այս կա ռուց ված քը կի րառ վել է 
հա մա ռոտ դա վա նա բա նա կան եր կե րում, 
3   Վարդան Արեւելցի, Մեկնութիւն քերականի, Եր., 
1972, էջ 8:
4    Ջահուկյան  Գ.,  Դավթի  քերականական  աշխա
տության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը, 
Բանբեր Մատենադարանի, N 3, Եր., 1956, էջ 246:
5   Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, 
Եր., 1960, էջ 14:
6   S. S. Laurie, The Rise and Early Constitution of Uni
versities with a Survey of Medieval Education, New York, 
1907, p. 225.
7    Բառն  առաջացել  է  հունարեն  գոյականից`  ή 
κατήχησις  «հրապարակում,  (բանավոր)  ուսու ցում, 
խրատ», որը ձևավորվել է բայից` κατηχέω «հրապա րա
կել, (բանավոր) ուսուցել, սովո րեց նել», տե՛ ս http://urok
irus.com/online/blogs/7433–2011–06–13–13–52–38.html.
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ա պա թե մա տիկ ծա վա լու մով ը նդ գր կել այլ 
գի տու թյուն ներ: Այդ ե ղա նա կի հետզ հե տե 
տա րա ծու մը նկա տել է ա մե րի կա ցի գիտ նա
կան Պոլ Մոն րոն` գրե լով. «Մաս նա վոր թե մա
նե րի շուրջ գր ված ձեռ նարկ նե րը կա տե խի
զի սի ձևով են. այն է` հարց ու պա տաս խա նի, 
ո րոնք այն քան սո վո րա կան դար ձան հե տա
գա դա րե րում»1: Մինչ դեռ այդ կա ռուց ված քը 
կի րառ ված է միջ նա դա րյան հայ կա կան ձե
ռագ րե րում, հետ ևա բար կա րե լի է կար ծել, որ 
հայ կա կան դպ րու թյունն ը նտ րել է նյու թի մա
տուց ման մե թո դա կան այն պի սի սկզ բունք, 
ո րին Եվ րո պան հետ ևել է ա վե լի ո ւշ:

 Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել միջ նա դա րյան 
մեկ նու թյուն նե րի մի քա նի տե սակ ներ՝ ը ստ 
կա ռուց ված քի` ներ հյուս ված մեկ նու թյուն
ներ, բան–մեկ նու թյուն ներ, հար ցա րան ներ2: 
Կա ռուց ված քից ել նե լով՝ Դա վիթ փի լի սո փա–
քե րա կա նի3, Ա նա նու նի4, Մով սես Քեր թո ղի5, 
Ստե փա նոս Սյու նե ցու6, Հա մամ Ար ևել ցու7, 
Գրի գոր Մա գիստ րո սի8, Հով հան նես Ե րզն
կա ցու9, Հով հան նես Ծոր ծո րե ցու10 մեկ նու
թյուն նե րը նույ նա կան ե ն՝ ծա վա լային ո րո
շա կի տար բե րու թյուն նե րով: Սրանք կոչ վում 
են ներ հյուս ված մեկ նու թյուն ներ, այ սինքն` 
մեկ նի չը շա րադ րում է տվյալ գլու խը, ո րից 
ան մի ջա պես հե տո ի րար են հա ջոր դում Դի
ո նի սի ոս Թրա կա ցու այս կամ այն բա ցատ

1   Paul Monroe, A Brief Course in the History of Educa
tion, New York, 1935, p. 127.
2    Դաւիթ  Զէյթունցի,  Մեկնութիւն  քերականի,  Եր., 
1981, էջ 21–23:
3    Ն.  Ադոնց,  Երկեր,  հ.  Գ  (Հայերենագիտական 
ուսումնասիրություններ),  էջ  77–124,  հմմտ. 
Մատենագիրք  հայոց,  հ.  Ե  (Է.  դար),  Անթիլիաս–
Լիբանան, 2005, էջ 1161–1187:
4   Նույն տեղում, էջ 125–156, հմմտ. նույն տեղում, էջ 
1217–1238:
5   Նույն տեղում, էջ 157–179, հմմտ. նույն տեղում, էջ 
1189–1214:
6   Նույն տեղում,  էջ  181–219,  հմմտ. Մատենագիրք 
հայոց,  հ.  Զ  (Ը.  դար), Անթիլիաս–Լիբանան,  2007,  էջ 
571–593:
7   Նույն տեղում,  էջ  251–285,  հմմտ. Մատենագիրք 
հայոց, հ. Թ (Թ. դար), Անթիլիաս–Լիբանան, 2008, էջ 
534–553:
8   Նույն տեղում,  էջ  221–249,  հմմտ. Մատենագիրք 
հայոց, հ. ԺԶ. (ԺԱ. դար), էջ 386–481:
9   Յովհաննէս Երզնկացի, նշվ. աշխ., էջ 79–303:
10   Յովհաննէս Ծործորեցի, Համառաւտ տեսութիւն 
քերականի, Լոս Անճելըս, 1984, էջ 109–327:

րու թյու նը՝ մեկ նու թյու նը:
 Կա մեկ նու թյուն նե րի մեկ այլ խումբ, ո րը 

կոչ վում է «բան–մեկ նու թյուն ներ»: Այդ խմ բին 
են պատ կա նում Վար դան Ար ևել ցու11 և Ե սայի 
Նչե ցու12 մեկ նու թյուն նե րը: Այս տեղ քե րա կա
նու թյու նը բա ժան ված է եր կու մա սի` «Բան» 
և «Մեկ նու թյուն»: Ա ռա ջին մա սի մեջ հար
ցադ րում է ար վում, ի սկ ե րկ րոր դում տր վում 
է բա ցատ րու թյու նը: Մաս նա կի ո րեն այս շար
քին կա րե լի է դա սել նաև Գրի գոր Տաթ ևա ցու 
քե րա կա նա կան աշ խա տու թյուն նե րը, որ տեղ 
կա ռուց ված քը հետ ևյալ բա ժա նումն ու նի. 
նախ քե րա կա նու թյան ա ռա ջին մա սում տր
վում է հար ցադ րու մը` «բան» բա ռով ա ռանձ
նաց նե լով, ա պա ան մի ջա պես հա ջոր դում է 
նյու թի պար զա բա նումն ու վեր լու ծու թյու նը՝ 
«լու ծումն» բա ռով ա ռանձ նաց րած13: Տաթ ևա
ցու աշ խա տու թյուն նե րում սահ մա նա զատ
ված չեն քե րա կա նու թյունն ու տրա մա բա նու
թյու նը, նա եր կու սը քն նում է մի ա հյուս ված` 
չկա րո ղա նա լով լեզ վա կան նյու թը զուտ քե
րա կա նու թյան հե տա զոտ ման ա ռար կա դի
տել: Ը ստ Ջա հու կյա նի՝ «Տաթ ևա ցու քե րա
կա նա կան հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նա նում 
են տրա մա բա նա կա նի հետ»14: Նա քն նում է 
լեզ վա կան ի րո ղու թյուն նե րը որ պես ոչ թե քե
րա կան, այլ տրա մա բան–ի մաս տա սեր: 

Այ նու հետև XV–XVII դա րե րում ձևա
վոր վե ցին քե րա կա նու թյան դա սագր քե րի՝ 
ա շա կերտ նե րի հա մար ա վե լի պար զեց ված 
տար բե րակ ներ, ո րոնք կոչ վում է ին հար ցա
րան ներ, ո ւր քե րա կա նու թյու նը շա րադր ված 
է հարց ու պա տաս խա նի մի ջո ցով: Ի տար
բե րու թյուն դա սագր քե րի նա խորդ կա ռուց
վածք նե րի՝ այս տեղ ո ճն ա վե լի աշ խույժ է, 
դյու րա մատ չե լի, ի սկ օ րի նակ ներն` ա ռատ: 
Այս ձևը կի րա ռել են Դա վիթ Զեյ թուն ցին15, 
Ա ռա քել Սյու նե ցին ի րենց աշ խա տու թյուն նե

11   Վարդան Արեւելցի, նշվ. աշխ., էջ 71–167:
12   Եսայի Նչեցի, նշվ. աշխ., էջ 53–186:
13   Խաչերյան Լ., Գրչության արվեստի լեզվական–
քերականական  տեսությունը  միջնադարյան 
Հայաստանում, Եր., 1962, էջ 180:
14   Ջահուկյան Գ., Քերականական և ուղղագրական 
աշխատությունները  հին  և  միջնադարյան 
Հայաստանում (V–XV դդ.), Եր., 1954, էջ 293:
15   Դաւիթ Զէյթունցի, նշվ. աշխ., էջ 61–187:
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րում1: 
Այս բո լո րից տար բեր վում է Հով հան նես 

Քռ նե ցու աշ խա տու թյու նը2, ո րը զգա լի ո րեն 
տար բեր է նաև Դի ո նի սի ոս Թրա կա ցու եր
կից: Ի նչ քան էլ որ Հով հան նես Քռ նե ցին օ գտ
վել է նա խորդ մեկ նիչ նե րից, այ դու հան դերձ 
նա հետ ևել է V դա րի քե րա կան Պրիս ցի ա նո
սի քե րա կա նա գի տա կան հա յացք նե րին3:

 Միջ նա դա րյան քե րա կա նա կան աշ խա
տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ա ռանձ նա հատ
կու թյունն այն է, որ դրանք լոկ քե րա կա
նա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ չէ ին, այլև 
մեկ նո ղա կան բնույ թի ձեռ նարկ–դա սագր
քեր, ո րի հա վաս տու մը մեկ ան գամ ևս տես
նում ե նք միջ նա դա րյան ձե ռագ րե րում4:

 Ձե ռագ րե րում քե րա կա նա կան աշ խա
տու թյուն նե րը, ը ստ շա րադ րան քի բնույ թի, 
բազ մա զան են. կան քե րա կա նա կան նյու թեր 
ծա ռե րի տես քով, հարց ու պա տաս խա նով 
շա րադր ված և սո վո րա կան շա րադ րան քով 
գր ված քե րա կա նա կան աշ խա տու թյուն ներ:

 Հայե րե նի քե րա կա նու թյան պատ մու
թյունն իր հիմ նա կան ան ցում նե րով, փու
լային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով հայտ նի 
է և ու սում նա սիր ված, սա կայն այդ շղ թան 
լրաց նե լու ձե ռագ րային նյու թը չի սպառ վել: 
Մի շարք քե րա կա նա կան բնագ րեր դեռևս 
գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված չեն. 
ա ռանձ նաց րել ե նք այդ պի սի 16 ձե ռա գիր, 
ո րոնք պահ վում են Եր ևա նի Մաշ տո ցի ան
վան Մա տե նա դա րա նի (այ սու հետ՝ ՄՄ) ձե
ռագ րա տա նը՝ ՄՄ 12 (1692 թ., Լե ո պո լիս), 
2018 (1621 թ., Լվով), 2274 (1658–1667 թթ., 
Ու շի վանք), 2276 (1688–1697 թթ., Ա մա սի ա), 
2279 (ԺԷ դ.), 2281 (1668 թ.–ից ա ռաջ), 2284 
(1690 թ.–ից ա ռաջ), 2286 (1637 թ., Էջ մի ա
ծին), 2295 (1683 թ., Գա ղա տի ա), 2307 (ԺԷ 
դ.), 2335 (1476 թ., Ե րու սա ղեմ), 2366 (ԺԴ–
ԺԵ դդ.), 2448 (1687–1689 թթ., Ստամ բուլ), 

1    Առաքել  Սիւնեցի,  Յաղագս  քերականութեան 
համառաւտ լուծմունք, Լոս Անճելոս, 1982, էջ 67–198:
2    Յովհաննէս  Քռնեցի,  Յաղագս  քերականին,  Եր., 
1977, էջ 155–221:
3   Նույն տեղում, էջ 53:
4    Պայմանականորեն  ուսումնասիրության  մեջ 
ներառել ենք նաև ԺԷ դարի ձեռագրերը, քանի որ մեր 
ուսումնասիրության վերաբերյալ այդ դարաշրջանից 
կար չուսումնասիրված բավականին հարուստ նյութ:

4149 (1304–1305 թթ., Ե րզն կա), 5619 (ԺԷ 
դ.), և Զմ մա ռի վան քի Մա տե նա դա րա նի Ան
տո նյան հիմ նա կան հա վա քա ծո ւում (այ սու
հետ՝ BzAn)՝ BzAn 547 (1653 թ., Նոր Ջու ղա)5. 
քն նու թյու նը կա տա րում ե նք` նկա րագ րե լով 
դրանց բնույ թը, կա ռուց ված քային և բո վան
դա կային հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը:

 Հայե րեն քե րա կա նա կան աշ խա տու
թյուն նե րը սո վո րա բար ներ կա յաց ված են 
շա րադ րան քի տես քով, սա կայն Մաշ տո ցյան 
Մա տե նա դա րա նի 2335 և 56196 ձե ռագ րե րը 
հե տաքրք րա կան ու բա ցա ռիկ են նրա նով, 
որ նրանց մեջ, բա ռային շա րադ րան քից բա
ցի, քե րա կա նա կան նյու թը ներ կա յաց ված 
է գծա պատ կեր նե րի` ծա ռի տես քով7: Այս 
գծա պատ կեր նե րը լեզ վա բա նա կան հաս
կա ցու թյուն նե րի և հատ կա նիշ նե րի դա սա
կար գում ներ են ծա ռե րի տես քով, այ սինքն` 
սրանք քե րա կա նա կան եզ րե րի յու րա տե
սակ ձևային նկա րագ րու թյուն ներ են, ո րոնք 
ստեղծ վել են ու սում նա կան նպա տա կադ րու
մով և ա վե լի մատ չե լի, դյու րին ու պատ կե
րա վոր ներ կա յաց նե լու հա մար լեզ վա կան 
նյու թը` հայե րե նի խոս քի մա սե րից յու րա
քան չյու րը` իր քե րա կա նա կան հատ կա նիշ
նե րով և օ րի նակ նե րով: Սա շատ կար ևոր և 
նշա նա կա լի է, հատ կա պես ե թե հաշ վի առ

5    Ուսումնասիրվող  ձեռագրերից  նյութերի 
ընտրության,  աշխատությունների  ժամանակի  և 
տեղի  մասին  տվյալները  քաղել  ենք  Մաշտոցյան 
Մատենադարանի և Զմմառի վանքի Մատենադարանի 
ձեռագրացուցակներից,  ինչպես  նաև  Մաշտոցյան 
Մատենադարանի ձեռագրերի «Մայր քարտարանից» 
և  «Մայր  մատյանից»,  որոնք  հաճախ  ճշգրտված 
են  մեր  և  Մատենադարանի  ձեռագրագիտության 
և  մայր  ցուցակի  բաժնի  մյուս  աշխատակիցների 
ուսումնասիրությունների  դեռևս  չհրատարակված 
նյութերի  հիման  վրա,  որոնց տրամադրման  համար 
մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում բաժնի 
ղեկավարին և աշխատակիցներին:
6    5619  ձեռագիրը  ժողովածու  է`  բաղկացած  մի 
քանի ձեռագրերից. հիմնական մասը գրվել է 1176 թ., 
մյուսները` XIV, XV դարերում, իսկ մեզ հետաքրքրող 
ծառը  պարզապես  XVII  դարի  հավելագրություն  է, 
այդ  իսկ  պատճառով  խնդրո  առարկա  բնագրի  այս 
ձեռագրում  առկա  օրինակը  ներկայացնում  ենք 
որպէս XVII դարի գործ:
7    Մանուկյան  Տ.,  Միջնադարյան  հայկական 
քերականությունների  մեջ  լեզվաբանական  հասկա
ցու թյունների  և  հատկանիշների  դասակար գումը 
ծառերի  տեսքով,  Բանբեր  Մատենադարանի,  N  19, 
հրատ., Եր., 2012, էջ 389–392:
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նենք, որ մի այն XX դա րում ձևային նկա րագ
րու թյու նը դար ձավ սկզ բունք, թեև մինչ այդ 
լեզ վա կան փաս տե րին ձևային մո տեց ման և 
նույ նիսկ նրանց կա ղա պա րային ներ կա յաց
ման սաղ մե րը հայտ նի է ին դեռևս ան տիկ շր
ջա նում և հին հնդ կա կան քե րա կա նա գի տու
թյան մեջ (Վա ռո նի` խոս քի մա սե րի ձևային 
դա սա կար գու մը կամ Պա նի նի ի` քե րա կա
նա կան հա մա կար գում պայ մա նա կան նշան
նե րի կի րա ռու մը)1:

 Նյու թի շա րադ րան քի բնույ թով հե
տաքր քիր են նաև հարց ու պա տաս խա նի` 
կա տե խի զի սի ձևով շա րադր ված քե րա
կա նու թյուն նե րը: Հայե րեն ձե ռագ րե րում 
կա տե խի զիս նե րի մի ջո ցով ներ կա յաց վում 
է ին հիմ նա կա նում ու սում նա կան ձեռ նարկ
նե րը, ո րոն ցում հարց ու պա տաս խա նը տե
ղի էր ու նե նում ու սուց չի և ա շա կեր տի միջև, 
ը նդ ո րում՝ ո ճը խիստ աշ խույժ էր, օ րի նակ
ներն` ա ռատ, ո րն էլ ու սու ցու մը դարձ նում էր 
հնա րա վո րինս մատ չե լի: Քա նի որ ու սու ցու
մը կա տե խի զիս նե րի մի ջո ցով դառ նում էր 
ա վե լի ա ռար կա յա կան ու տե սա նե լի, ո ւս տի 
բա ցա ռու թյուն չեն կազ մել և քե րա կա նա
կան աշ խա տու թյուն նե րը, ո րոնք մի քա նի 
ձե ռագ րե րում ներ կա յաց վում են կա տե խի
զիս նե րի տես քով: Սույն բնույ թի գր չագ րեր 
են ՄՄ 2281, 2307, 2366 և 2448 ձե ռագ րե րը, 
ո րոն ցում քե րա կա նու թյու նը ներ կա յաց ված է 
հարց ու պա տաս խա նի տես քով2: 

Վե րոն շյալ տե սակ նե րի, ի նչ պես նաև սո
վո րա կան շա րադ րան քով ձե ռագ րե րը ը նդ
հա նուր դա սա կարգ մամբ կա րե լի է խմ բա վո
րել` ը ստ ա վանդ ման ձևի և դրան ցում առ կա 
քե րա կա նա կան նյու թե րի ամ բող ջա կա նու
թյան՝ ա ռանձ նաց նե լով ե րեք տե սակ. ա. 
հատ վա ծա կան աշ խա տու թյուն ներ և քե րա
կա նա կան պա տա ռիկ ներ (ի սկզ բա նե հատ
վա ծա կան ե ղած և վնաս վա ծու թյան հետ
ևան քով պա տա ռիկ դար ձած), բ. տար բեր 
բնույ թի ձե ռագ րե րում (մեծ մա սամբ` ժո ղո

1   Հովսեփյան Լ., Ժամանակակից հայերենի ձևային 
նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, «Ջա
հուկ յանական ընթերցումներ–2007», Եր., 2007, էջ 112: 
2    Մանուկյան  Տ.,  Կատեխիզիսային  քերակա նու
թյուն ները  XIV–XVII  դդ.  հայերեն  ձեռագրերում, 
Բան բեր Երևանի համալսարանի, 140.2, Եր., 2013, էջ 
34–40:

վա ծու նե րում) ամ բող ջա կան քե րա կա նա կան 
աշ խա տու թյուն ներ, գ. ա ռան ձին ամ բող ջա
կան քե րա կա նա կան ձե ռագ րեր: 

Դ րանց կա ռուց ված քային ու բո վան դա
կային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կամ փո
փենք` ը ստ նյու թի մա տուց ման ե ղա նա կի ու 
քե րա կա նա կան հար ցե րի ը նդ գրկ ման3:

1. Հն չյու նա բա նա կան, բա ռա գի տա կան 
և ձևա բա նա կան տե ղե կու թյուն ներ պա րու
նա կող պա տա ռիկ ներ, ո րոնք տր ված են` ա. 
սո վո րա կան շա րադ րան քով (ՄՄ 2018, 2274, 
2279, 4149), բ. հարց ու պա տաս խա նի ե ղա
նա կով (ՄՄ 2307, 2366), գ. ծա ռե րի տես քով 
(ՄՄ 2335, 5619):

 Քա նի որ այս նյու թե րը պա տա ռիկ ներ 
են` հիմ նա կա նում կի սատ նկա րագ րու թյամբ 
կամ շա րադ րան քի ը նդ հա տում նե րով, քե
րա կա նա կան ձևե րը ներ կա յաց ված են հատ
վա ծա բար, հա ճախ նաև` թե րի: Թվարկ ված 
պա տա ռիկ նե րում քե րա կա նա կան կար գե րը, 
խոս քի մա սե րը նկա րագր ված են կա՛մ հա մե
մա տա բար հա մա կարգ ված` նե րա ռե լով մի 
քա նի սը (ՄՄ 2366. «Հարց մունք և պա տաս
խա նիք» պայ մա նա կան վեր նագ րով նյութ՝ 
տա ռի, վան կի և խոս քի մա սե րի սահ մա
նում ներ՝ օ րի նակ նե րով հան դերձ, ՄՄ 2335. 
խոս քի մա սե րի և քե րա կա նա կան կար գե
րի նկա րագ րու թյուն ծա ռե րի տես քով), կա՛մ 
ը նտ րո ղա բար` որ ևէ խոս քի մա սի ան դրա
դար ձով (ՄՄ 2018. շաղ կապ` 15 տե սակ նե
րի թվար կու մով, ՄՄ 2274. նա խադ րու թյան, 
մակ բայի բնույ թի պար զա բա նում, տե սակ
նե րի նկա րագ րու թյուն, ՄՄ 2279. հո լով նե րի 
թվար կում և կազ մու թյան ե ղա նակ նե րի բա
ցատ րու թյուն՝ հա րա ցույց նե րով հան դերձ, 
ՄՄ 5619՝ ծա ռե րում մի այն ա ծա կա նի տե
սակ նե րի թվար կում):

2. Կե տադ րա կան նշան նե րի մա սին բա
ցատ րա կան բնույ թի պա տա ռիկ ներ: Այս 
պա տա ռիկ նե րում նշան նե րի ի մաստ նե րը 
բա ցատր ված ե ն՝ ա. ո ւղ ղա կի ո րեն` նկա տի 
առ նե լով դրանց զուտ կե տադ րա կան նշա
նա կու թյու նը (ՄՄ 2274. ա ռո գա նու թյուն՝ տե
սակ նե րի թվարկ մամբ և յու րա քան չյու րին 

3    Ի  դեպ,  ընտրված  ձեռագրերից  մի  քանիսը 
պարունակում  են  քննության  մեկից  ավելի  նյութ՝ 
շարադրված տարբեր կերպ:
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պատ կա նե լիք նշա նի նկա րագր մամբ), բ. 
այ լա բա նո րեն` խորհր դան շա կան ի մաստ
նե րի կամ նշան նե րի զու գորդ մամբ, ի նչ պես՝ 
«Հան գա մանք ո լո րա կաց ի գրոց» վեր նագ
րով պա տա ռի կում. «... բութն՝ ճա նա չել զի
մաս տու թիւն... ստո րատ՝ սէր, խն դու թիւն 
եւ...», և «Եւ ար տաք նոցն նշա նից խրա տա
կա նաց նշանք Ե՝ ա ստղ, որ է կրկ նա բա նու
թե ան նշան…» (ՄՄ 4149):

3. Պա տա ռիկ–բա ռա րան ներ, որ հիմ նա
կա նում այբ բե նա կան հեր թա կա նու թյամբ 
պա րու նա կում են տար բեր քե րա կա նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի հա կիրճ բա ցատ րու
թյուն ներ կամ մի այն թվար կում. եր բեմն որ
ևէ բա ռի վեր լու ծու թյուն (ՄՄ 2307. «Գ րի գոր» 
բա ռի քե րա կա նա կան վեր լու ծու թյուն, ՄՄ 
4149. լեզ վա բա նա կան եզ րե րի թվար կում): 

4. Այբ բե նա րան–ժո ղո վա ծու ներ՝ ո րո շա
կի տա րի քի մա նուկ նե րի ու սուց ման հա մար 
պատ րաստ ված դա սա գիրք–ձեռ նարկ ներ. 
տր ված են` ա. սո վո րա կան շա րադ րան քով 
(ՄՄ 12. մե թո դա կան ձեռ նարկ ու սուց չի հա
մար, ո րը ոչ մի այն քե րա կա նա կան հատ ված 
ու նի, այլ նաև կրո նա կան, բա րո յակր թա կան, 
խրա տա կան, նաև աշ խար հիկ բո վան դա կու
թյամբ ըն թեր ցա րան ներ, բա ռա րան ներ), բ. 
հարց ու պա տաս խա նի ե ղա նա կով (ՄՄ 2448. 
խոս վում է տա ռի և վան կի տե սակ նե րի, հայե
րեն այ բու բե նի թվային ար ժե քի մա սին): 

5. Քե րա կա նա կան եր կեր, որ տեղ ա. 
սահ մա նում նե րով, օ րի նակ նե րով և ա ռա վել 
ը նդ գր կուն բա ցատ րու թյուն նե րով ներ կա
յաց ված են բա ռա գի տու թյան, հն չյու նա բա
նու թյան, ձևա բա նու թյան, գր չու թյան ար
վես տի հար ցեր (ՄՄ 2276. խոս քի մա սե րի 
նկա րագ րու թյուն, ՄՄ 2281. «Վասն քե րա
կա նին» պայ մա նա կան խո րագ րով նյութ, 

ո րը քե րա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի 
և ձևա բա նու թյան հար ցե րի ու սում նա սի րու
թյուն է, ՄՄ 2286. խոս քի մա սե րի թվար կում՝ 
ման րա մասն բա ցատ րու թյուն նե րով, BzAn 
547. ման րա մասն ու սում նա սիր ված են հն
չյու նա բա նու թյան, բա ռա գի տու թյան և ձևա
բա նու թյան վե րա բե րող հար ցե րը), բ. բա ռա
գի տու թյան և ձևա բա նու թյան բա ժին նե րի ից 
բա ցի ու նեն նաև շա րա հյու սու թյան հատ ված 
(ՄՄ 2284. աշ խա տու թյու նը–դա սա գիր քը 
նվիր ված է բա ռա գի տա կան, ձևա բա նա կան 
և շա րա հյու սա կան հար ցե րի քն նու թյա նը, 
ՄՄ 2295. տաս ներ կու են թա բաժ նում խոս
վում է քե րա կա նու թյան, բա ռի, վան կի և ո ւթ 
խոս քի մա սե րի մա սին, ի սկ հա ջոր դիվ ե րեք 
են թա բա ժի նը շա րա հյու սա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի քն նու թյունն է):

 Թե՛ սո վո րա կան շա րադ րան քով, թե՛ ծա
ռե րի տես քով և թե՛ հատ կա պես հարց ու պա
տաս խա նի ձևով կազմ ված հատ վա ծա կան 
աշ խա տու թյուն ներն ու քե րա կա նա կան պա
տա ռիկ նե րը, տար բեր ժո ղո վա ծու նե րում առ
կա ամ բող ջա կան քե րա կա նա կան եր կե րը, 
ի նչ պես նաև մի այն քե րա կա նու թյու նից բաղ
կա ցած ձե ռագ րե րը գր ված են հիմ նա կա նում 
ու սում նա կան նկա տա ռու մով: Հա ճախ ձե ռա
գիր ժո ղո վա ծու նե րում տեղ գտած քե րա կա
նա կան տեքս տե րը ծաղ կա քաղ են ար ված 
ը ստ պա տե հի, նպա տա կի կամ ու սում նա կան 
որ ևէ ծրագ րի ծա ռայեց նե լու հա մար: 

Այս պի սով՝ մեր ու սում նա սի րու թյամբ մեկ 
ան գամ ևս շեշ տում ե նք քե րա կա նու թյուն նե
րի` դա րեր շա րու նակ ձեռ նարկ–դա սա գիրք 
ծա ռա յած լի նե լու փաս տը, ա վե լին` փոր ձում 
ե նք վեր հա նել ու գի տա կան շր ջա նա ռու
թյան մեջ դնել դեռևս ան տիպ, չու սում նա
սիր ված աշ խա տու թյուն նե րի ևս մեկ խումբ:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ա ռա քել Սիւ նե ցի, Յա ղագս քե րա կա նու թե ան հա մա ռաւտ լուծ մունք, Լոս Ան ճե լոս, 1982, 235 

էջ:
2.  Դա ւիթ Ա նյաղթ, Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Եր., 1960, 167 էջ:
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ РУКОПИСНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ГРАММАТИКИ
Т. МАНУКЯН

В статье представляем средневековые рукописные учебные пособия по грамматике, 
отмечая их теоритические и практические значения в сфере образовании и грамматики 
в целом. В первую очередь истолковываем важность грамматики, показываем, что в 
средневековье, по мнению известных армянских и иностранных авторов рукописей, 
грамматика считалась основой и предпосылкой умственной развитости в образовательной 
системе. После чего, проводя короткий обзор истории учебных пособий армянской 
грамматики, выделяем более известные учебники, которые на протяжении веков служили 
учебниками в лицеях, церковных школах и университетах. Затем начинаем основное 
исследование с перечнем тех средневековых учебников, которые до сих пор не исследованы 
и не опубликованы, а именно: 

Для анализа из Матенадарана имени М. Маштоца и из основной коллекции рукописей 
Антоняна Монастыря Бзоммара выделили из существующих средневековых 16 рукописей 
разнообразные грамматические труды. 

По формулировке текстов труды по грамматике различны. Встречаются грамматические 
материалы в форме деревьев, вопросов и ответов, а также в обычной форме.
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Далее мы проводим исследование, описывая суть, основные структурные и содержимые 
свойства выделенных трудов.

Нашим исследованием еще раз подтверждается факт того, что на протяжении веков 
грамматики служили учебным пособием, более того, мы пытаемся раскрыть и ввести в 
научный кругооборот еще одну группу не исследованных и не опубликованных трудов.

MEDIEVAL MANUSCRIPT GRAMMAR TEXTBOOKS
T. MANUKYAN

In the article we present the medieval handwritten textbooks in grammar, noting their the
oretical and practical value both in education and grammar in general. First of all we interpret 
the importance of grammar, showing that in the Middle Ages, according to well–known Armenian 
and foreign manuscript authors, grammar was considered as the basis and prerequisite of mental 
development in educational system. After that, conducting a short review of Armenian grammar 
textbooks’ history, we highlight more famous books, which served as a textbooks in lyceums, 
church schools and universities, for centuries. Then we start main research with the list of those 
medieval textbooks that have not yet been explored and published, namely:

For the analysis among the existing 16 medieval manuscripts we distinguish various grammati
cal works both from Matenadaran named by M. Mashtots and from the main Antonyan manuscript 
collection of Monastery Bzommar. 

The grammar works are various by formulation of texts. There are grammatical materials in 
the form of trees, questions and answers, as well as in the usual forms.

Later on, we carry out a study by describing the essence, the basic structural and content 
properties of the selected works.

Our study once again confirms the fact that grammatical works for centuries served as text
books, moreover, we are trying to reveal and enter into scientific circulation one more group of 
unexplored and unpublished works.



295

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

Ի ԶԱ ԲԵԼ ԼԱ ԲԱ ԲԱ ՅԱՆ  
ՆՈ ՆԱ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ

 ԽԱ ՂԻ ԴԵ ՐԸ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ  
ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

«Թո ղեք ման կու թյու նը հա սու նա նա ման
կու թյան մեջ»:

Ժ. Ժ. Ռու սո
Ֆ րան սի ա ցի հան րա հայտ փի լի սո փա Ժ. 

Լա մետ րին իր «Մարդ մե քե նա» աշ խա տու
թյան մեջ ա ռաջ է քա շել այն միտ քը, որ մար
դը մե խա նիզմ է, ո րն օ ժտ ված է հու զա կան, 
մարմ նա կան և կա մային հատ կու թյուն նե րով, 
և դրանց շնոր հիվ է նա դառ նում ներ դաշ նակ 
բնու թյան մաս նի կը [7]: Խա ղը իր բո լոր տե
սակ նե րով նպաս տում է թե՛ հու զա կան, թե՛ 
մարմ նա կան և թե՛ կա մային ո րակ նե րի զար
գաց մա նը և հետ ևա բար մար դու ներ դաշ նակ 
ու հա մա կող մա նի զար գաց մա նը: 

Որ պես բարդ ու հե տաքր քիր կեն սա կան 
եր ևույթ՝ խա ղը գրա վել ու գրա վում է ա մե նա
տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի տեր մարդ
կանց: Շատ գի տա կան աշ խա տու թյուն նե
րում զա նա զան թե մա նե րով հան դի պում են 
դի տար կում ներ և քն նար կում ներ այս եր ևույ
թի շուրջ:

 Խա ղի մեջ ակ տի վո րեն գոր ծում է եր ևա
կա յու թյու նը, ի րա կան, ռե ալ պատ կե րա ցում
նե րը հա մա պա տաս խա նում են հո րի նա ծին, 
ֆան տա զի ային: Բա ցի այդ՝ հա սա կա կից
նե րի հետ հա մա տեղ խա ղե րի ըն թաց քում 
ե րե խայի մեջ ձևա վոր վում են կար ևո րա գույն 
հա ղոր դակ ցա կան հատ կու թյուն ներ, ո րոնք 
նրան ան հրա ժեշտ են շփ ման ո լոր տում և մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Խա ղի մեջ է ե րե խան կա ռու ցում շր ջա
կա աշ խար հի իր ա ռա ջին մո դել նե րը, յու
րաց նում է մարդ կանց շփ ման կա նոն նե րը, 
զար գաց նում է իր ու նա կու թյուն ներն ու բնա
վո րու թյու նը: Խա ղը ե րե խային թույլ է տա
լիս ստա նալ և ը նդ հան րաց նել շր ջա պա տի 
մա սին գի տե լիք ներ, զար գաց նել կո լեկ տի
վիզ մի զգա ցո ղու թյու նը, ու րիշ նե րին օգ նե
լու ցան կու թյունն ու կա րո ղու թյու նը: Խաղն 
ա մե նաու ժեղ մի ջոցն է ե րե խային ներգ րա

վե լու հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա կարգ, յու րաց նել տա լու մշա կու թային 
և հոգ ևոր հարս տու թյուն նե րը: Խա ղի մեջ 
զար գա նում են մտա վոր, ան ձնային ո րակ
ներն ու ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րը: 

Խա ղի մեջ ա ռա ջին ան գամ ձևա վոր վում 
և դրս ևոր վում է ե րե խայի՝ աշ խար հի վրա 
ներ գոր ծե լու պա հանջ մուն քը. հենց դրա նում 
է խա ղի հիմ նա կան, կենտ րո նա կան և ա մե
նաընդ հա նուր նշա նա կու թյու նը: 

Ըստ Ս. Ա. Շմա կո վի՝ ե րե խայի խա ղը ի րա
կա նաց նում է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը. սո
ցի ա լա կա նաց ման գոր ծա ռույթ, մի ջազ գային 
հա ղոր դակց ման գոր ծա ռույթ, ի նք նի րաց ման 
գոր ծա ռույթ, հա ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույթ, 
դի ագ նոս տիկ գոր ծա ռույթ, թե րապև տիկ 
գոր ծա ռույթ, շտկ ման գոր ծա ռույթ, զվար ճան
քի գոր ծա ռույթ [6]:

 Խա ղը մար դու գոր ծու նե ու թյան հիմ նա
կան տե սակ նե րից մեկն է, և նոր մալ ֆի զի
կա կան ու հո գե կան զար գաց ման հա մար 
ե րե խան ան պայ ման պի տի խա ղա: Այս 
հա նա գա ման քը պետք է ծնող ներն ու ու սու
ցիչ նե րը լավ ի մա նան և այն օգ տա գոր ծեն 
դաս տի ա րակ չա կան և սո ցի ա լա կա նաց ման 
նպա տա կով [5, 98]:

 Գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ ու բազ մա
տե սակ խա ղեր, սա կայն կրտ սեր դպ րո ցա
կան տա րի քում ա ռա վել մեծ հե տաքրք րու
թյուն են ա ռա ջաց նում և սո ցի ա լա կա նաց ման 
տե սան կյու նից մեծ նշա նա կու թյուն ու կար
ևո րու թյուն ու նեն դե րային խա ղե րը, շար
ժա խա ղե րը, դի դակ տիկ խա ղե րը և այ սօր 
ար դեն չա փա զանց լայն տա րա ծում գտած 
հա մա կարգ չային խա ղե րը:

 Դե րային խա ղե րը և ան ձի սո ցի ա լա կա
նա ցու մը: Շատ վաղ տա րի քում ե րե խա նե րը 
սկ սում են խա ղալ այն պի սի դե րային խա
ղեր, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, տուն–տու նիկ, 
բժիշկ–բ ժիշկ, դպ րոց–դպ րոց և այլն, և ի րենց 



296

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

վրա են վերց նում զա նա զան դե րեր՝ մայ րիկ, 
հայ րիկ, բժիշկ, հի վանդ, ու սու ցիչ կամ ա շա
կերտ: Եր բեմն խա ղի սյու ժեն նա խա պես 
ծրագր ված է լի նում, դեպ քերն ու գոր ծո ղու
թյուն նե րը ծա վալ վում են ո րո շա կի պլա նով 
(սյու ժե տային խա ղեր): Դե րային խա ղե րում 
ե րե խա նե րը նմա նա կում են մե ծա հա սակ
նե րին և ներ կա յաց նում ի րա կա նու թյունն 
ի րենց աչ քե րով: Դրանք ար տա ցո լում են այն 
եր ևույթ ներն ու գոր ծըն թաց նե րը, որ ե րե խա
նե րը տես նում կամ լսում են մե ծե րից: Ը նդ 
ո րում՝ նրանց հա մար խաղն էլ ա վե լի հե
տաքրք րա կան է դառ նում, ե րբ մաս նակ ցում 
են նաև մե ծա հա սակ նե րը:

«Դե րային խա ղի ըն թաց քում ե րե խան ըն
դու նում է եր կա կի դեր՝ և՛ ի րե նը, և՛ այն գոր
ծող ան ձի նը (մայր, ու սու ցիչ, բժիշկ և այլն), 
ո րի դե րը նա ստանձ նել է: Այս պի սի բարդ 
ակ տի վու թյու նը ե րե խային թույլ է տա լիս հե
տա զո տել իր նկատ մամբ մյուս նե րի դիր քո
րո շում նե րը, քա նի որ նա ի նքն ի րեն դի տում 
է մոր, ու սուց չի, բժշ կի հայե ցա կե տից» [4, 
168]:

 Դե րային խա ղե րը մեծ նշա նա կու թյուն ու
նեն ե րե խա նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հա
սու նաց ման հա մար: Դե րային խա ղեր խա
ղա լիս ե րե խա նե րը զար գաց նում են ի րենց 
մտա վոր և ֆի զի կա կան ըն դու նա կու թյուն նե
րը, բայց որ ա մե նագլ խա վորն է, հա սու նա նում 
են սո ցի ա լա կան տե սա կե տից, նա խա պատ
րաստ վում են մե ծա հա սակ նե րի ա պա գա լի
ար ժեք դե րե րի հա մար: 

Ար դեն 6 տա րե կա նում ե րե խա նե րը սկ
սում են խա ղալ կա նոն նե րով խա ղեր: Ե րե
խա նե րը մեծ նշա նա կու թյուն են տա լիս կա
նոն նե րին, խս տո րեն հետ ևե լով, որ պես զի ոչ 
ոք չխախ տի դրանք [5, 98]: Հարկ է նկա տել, 
որ ե րե խա ներն ա ռա վել հետ ևո ղա կան են 
լի նում հատ կա պես այն կա նոն նե րի նկատ
մամբ, ո րոնք հենց ի րենք են սահ մա նում, 
և կա նոն նե րը խախ տե լիս կամ պարտ վե լիս 
ի րենց նվաս տա ցած չեն զգում: 

Այս պի սով՝ դե րային խա ղե րը կար ևոր մի
ջոց ու գոր ծիք կա րող են դառ նալ կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի սո ցի ա լա կան զար գաց ման 
հա մար:

 Շար ժա խա ղե րը և ե րե խայի սո ցի ա լա

կա նա ցու մը: Շար ժա խա ղե րը՝ որ պես ֆի զի
կա կան դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց և մե թոդ, 
լայ նո րեն օգ տա գործ վում են դպ րո ցում ի նչ
պես ֆիզ կուլ տու րայի դա սե րին, այն պես էլ 
ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րին: 
Շար ժա խա ղե րի կար ևոր խն դիրն է ի րա կա
նաց նել ե րե խա նե րի ա ռող ջա պա հա կան, կր
թա կան և դաս տի ա րակ չա կան խն դիր նե րը՝ 
ել նե լով տար րա կան դա սա րա նի ֆի զի կա կան 
դաս տի ա րա կու թյան ծրագ րի պա հանջ նե րից 
[1, 18]: 

Մարմ նա կան ա զա տու թյու նը նույն քան 
կար ևոր է, որ քան և հու զա կան ա զա տու թյու
նը: Ե թե ե րե խան հույ զե րի պա կաս չի զգում, 
և սահ մա նա փակ ված չեն նրա ֆի զի կա կան, 
մարմ նա կան շար ժում նե րը, ա պա նրա միտ
քը ևս ա զատ կլի նի:

 Շար ժա խա ղե րը շատ օգ տա կար են 
ա ռող ջու թյա նը: Բա ցի ֆի զի կա կան ո րակ նե
րից՝ դրանք նաև զար գաց նում են ան ձնային 
այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, 
հա մար ձա կու թյու նը, դի մաց կու նու թյու նը, 
հա մա ռու թյու նը, քա ջու թյու նը, ճարպ կու թյու
նը, հնա րամ տու թյու նը, համ բե րա տա րու թյու
նը, զսպ վա ծու թյու նը և, ա մե նա կար ևո րը, 
կարգ ու կա նո նին են թարկ վե լու կա րո ղու
թյու նը: Շար ժա խա ղե րը օգ նում են ե րե խա
նե րին ամ րապն դե լու սո ցի ա լա կան կա պե րը, 
հա մա գոր ծակ ցե լու ու նա կու թյունն ու ձգ տու
մը: 

Շար ժա խա ղե րը, բնա կա նա բար, նպաս
տում են նաև մտա վոր և ֆի զի կա կան հոգ
նա ծու թյան բեռ նա թափ մա նը, դա սա րա նում 
տի րող լար ված մթ նո լոր տի վե րաց մա նը: 
Դրանք բարձ րաց նում են ե րե խա նե րի կեն
սու նա կու թյունն ու աշ խու ժու թյու նը, զվար
ճաց նում և ստեղ ծում են ոչ ստի պո ղա կան, 
մտեր միկ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ [2, 8]:

 Կո լեկ տիվ խա ղե րի պայ ման նե րում ե րե
խա նե րը դառ նում են ա վե լի կար գա պահ, 
սր տա բաց, նրան ցից ա մեն մե կը սո վո րում է 
գնա հա տել իր ու ժե րը, իր ըն կեր նե րի և ամ
բողջ կո լեկ տի վի ու ժե րը՝ հաս կա նա լով, որ 
ի նքն այդ փոք րիկ կո լեկ տի վի մի փոք րիկ 
մաս նիկն է [3, 11]: 

Երբ խա ղը չի վե րահսկ վում, այդ պի սի 
ե րե խա նե րը հա ճախ մնում են ե րկ րորդ պլա
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նում: Բա ցի դրա նից՝ նրանց մեջ ստեղծ վում է 
թե րար ժե քու թյուն, ան վս տա հու թյուն, նրանք 
սկ սում են չհա վա տալ ի րենց ու ժե րին և խու
սա փել խա ղից: Դա ան շուշտ բա ցա սա բար 
կա րող է ան դրա դառ նալ նրանց սո ցի ա լա
կա նաց ման վրա: Ի սկ այս պես ա սած, «ակ
տիվ ղե կա վար նե րի» մեջ, ը նդ հա կա ռա կը, 
ա ճում է ա վե լորդ սնա պար ծու թյուն, ո րը թույլ 
հս կո ղու թյան հետ ևան քով կա րող է հաս նել 
սան ձար ձա կու թյան, ե րբ նրանք ար դեն կսկ
սեն ծաղ րել, կոպ տել թույ լե րին [3, 12]:

1–ին և 2–րդ դա սա րան նե րում ե րե խա նե
րին ա վե լի շատ գրա վում են սյու ժե տա– դե
րային խա ղե րը, մինչ դեռ 3–րդ և 4–րդ դա
սա րան նե րում սի րում են խա ղալ խմ բային, 
թի մային խա ղեր: Զար գաց ման այս շր ջա նում 
նրանց մեջ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջա նում 
հա սա րա կա կան հար ցե րի նկատ մամբ, ման
կա կան կո լեկ տի վում ա ռաջ է գա լիս ըն կե
րա կա նու թյուն, ըն կե րա սի րու թյան զգա ցում, 
նրանք ար դեն սի րում են գոր ծել կո լեկ տիվ 
կեր պով, հաս կա նում են, որ ի րենք ա ռան
ձին–ա ռան ձին չեն կա րող հաս նել այն ար
դյուն քին, ին չին կա րող են հաս նել կո լեկ տի վի 
հետ մի ա սին [3, 42]:

 Շար ժա խա ղե րը, ի նչ պես նաև խա ղե
րի մյուս տե սակ նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ո րոշ ե րե խա նե րի մեջ բա ցա հայ տե
լու լի դե րի հատ կու թյուն ներ ու զար գաց նե լու 
դրանք, ին չը չա փա զանց կար ևոր պահ է սո
ցի ա լա կա նաց ման հա մար: 

Դի դակ տիկ խա ղե րը և ե րե խայի սո ցի
ա լա կա նա ցու մը: «Դի դակ տիկ խա ղը ե րե
խա նե րի մտա վոր դաս տի ա րա կու թյան ար
ժե քա վոր մի ջոց է, ո րը խթա նում է նրանց 
հո գե կան գոր ծըն թաց նե րը՝ հե տաքրք րու
թյուն ա ռա ջաց նե լով ճա նա չո ղա կան գոր ծու
նե ու թյան նկատ մամբ» [2, 9]: Սա կայն բա ցի 
ու սու ցո ղա կան և դաս տի ա րակ չա կան նպա
տակ նե րից՝ դի դակ տիկ խա ղերն ո ւղղ ված են 
լու ծե լու մի շարք խն դիր ներ և հաղ թա հա րե լու 
մի շարք դժ վա րու թյուն ներ. դրանք ա րա գաց
նում են ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման գոր
ծըն թա ցը, զար գաց նում են հի շո ղու թյու նը, ու
շադ րու թյու նը և մտա ծո ղու թյու նը, ձևա վո րում 
են ճա նա չո ղա կան մո տի վա ցի ա, նպաս տում 
են ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի ա դապ տա ցի

ային՝ սո ցի ա լա կան հար մար մա նը: Դրանք 
նպաս տում են նաև կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ի նք նա հաս տատ մա նը, ի նք նադրս ևոր մա նը, 
ի նք նաի րաց մա նը, ձևա վո րում են հա ջո ղու
թյան, հաղ թա նա կի հաս նե լու կա յուն ձգ տում
ներ, ու րեմն նաև կա մային ո րակ ներ: Դի դակ
տիկ խա ղե րը նպաս տում են մի ջանձ նային 
շփ մա նը և հա մա գոր ծակ ցե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր մա նը: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում խաղն ու
նի ե րեք գոր ծա ռույթ. թեթ ևաց նում ու աշ
խու ժաց նում է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը, 
թա տե րա կա նաց ման ճա նա պար հով զար
գաց նում է եր ևա կա յու թյու նը և մր ցու թային 
տար րեր է մտց նում՝ ձևա վո րե լով ա ռա ջա
տա րու թյան ձգ տում [2, 13]: 

Այս պի սով՝ դի դակ տիկ խա ղե րը ևս մի ջոց 
են կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ար դյու նա վետ սո
ցի ա լա կա նաց ման հա մար:

 Հա մա կարգ չային խա ղե րը և ե րե խայի 
սո ցի ա լա կա նա ցու մը: Ար դեն մի քա նի 
տաս նա մյակ մեր կյանք է ներ խու ժել հա
մա կար գի չը, այ սօր բո լո րի տանն էլ այն 
կա, և մե զա նից գրե թե ոչ մե կը իր կյանքն 
ա ռանց հա մա կարգ չի չի պատ կե րաց նում: 
Բո լոր ե րե խա ներն ա զատ օ գտ վում են հա
մա կարգ չից, ան գամ ի րենք են սո վո րեց նում 
մե ծա հա սակ նե րին: Ան վի ճե լի է, որ բո լոր 
ե րե խա ներն էլ շատ սի րում են խա ղալ հա
մա կարգ չային խա ղեր: Բա ցի այդ հա մա
ցանցն այ սօր փո խա րի նում է գր քե րին, հե
ռուս տա տե սու թյա նը, այն նաև ժա ման ցի ու 
շփ ման մի ջոց է: 

Հա ճախ ծնող նե րը բո ղո քում են, թե 
ի րենց ե րե խա նե րը շատ են նս տում հա մա
կարգ չի ա ռաջ, շատ են խա ղում, և ի րենք 
նրանց չեն կա րո ղա նում կտ րել հա մա կարգ
չից: Շա տե րը տար բեր մի ջոց ներ են ձեռք 
առ նում ե րե խա նե րին հա մա կարգ չից հե ռու 
պա հե լու հա մար: Սա կայն պետք է խոս տո
վա նել, որ ա ռա ջին հար մար ա ռի թի դեպ
քում ե րե խան մի ջոց է գտ նում՝ հա մա կարգ չի 
ա ռջև նս տե լու: 

Հա մա կարգ չային խա ղերն ու նեն ի նչ
պես վնա սա կար, այն պես էլ օգ տա կար ազ
դե ցու թյուն ներ: Հա մա կարգ չային խա ղե րը 
բազ մա թիվ են ու բազ մա զան: Դրանց հս
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կա յա կան քա նա կից կա րե լի ա ռանձ նաց նել 
այն պի սին նե րը, ո րոնք ու նեն ու սու ցո ղա կան 
և զար գաց նող ո ւղղ վա ծու թյուն տար բեր տա
րիք նե րի հա մար: Օ րի նակ, ե րե խա նե րը կա
րող են, ո րո շա կի դե րեր ստանձ նե լով, խա
ղալ դե րային խա ղեր հա մա կարգ չով: Կան 
շատ խա ղեր, ո րոնք օգ նում ե ն՝ ճա նա չե լու 
գույ նե րը, ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը և 
այլն: Ե րե խայի մեջ խթան վում է ճա նա չո ղա
կան ակ տի վու թյուն: Խա ղե րը նպաս տում են 
սո ցի ա լա կա նաց մա նը. ե րե խան ճա նա չում 
է հա սա րա կու թյու նը, շր ջա կա մի ջա վայ րը, 
ի րեն շր ջա պա տող աշ խար հը և հար մար վում 
է նրան: Հա մա կարգ չային խա ղե րը ե րե խայի 
ա ռօ րյան դարձ նում են բազ մա զան: Ակ տի
վաց նում են ու ղե ղի գոր ծու նե ու թյու նը, ստեղ
ծում են դրա կան տրա մադր վա ծու թյուն, 
լա վաց նում են ու շադ րու թյու նը, եր ևա կա յու
թյու նը, հի շո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև ա րագ 
կողմ նո րոշ վե լու և հա կազ դե լու ու նա կու թյու
նը: Ա ռա վել կար ևոր է նրա զար գաց նող և 
ճա նա չո ղա կան–ու սու ցո ղա կան ո ւղղ վա ծու
թյու նը: 

Սա կայն այս բո լոր ա ռա վե լու թյուն նե րի 
կող քին չպետք է մո ռա նալ նրա բա ցա սա կան 
և վնա սա կար կող մե րի մա սին, ար ժե ման
րա մասն ու սում նա սի րել խա ղի բո վան դա
կու թյու նը և վե րահս կել այն ժա մա նա կը, որ 
ե րե խան ան ց է կաց նում հա մա կարգ չի ա ռջև: 
Բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից խու սա փե լու 
հա մար չպետք է չա րա շա հել ժա մա նա կը, 
ո րա կը և քա նա կը: 

Հայտ նի է, որ հա մա կարգ չային խա ղե
րը ա ռա ջաց նում են կախ վա ծու թյուն, բա ցա
սա բար են ան դրա դառ նում ե րե խայի դեռևս 
չհա սու նա ցած հո գե բա նու թյան վրա, վատ են 
ան դրա դառ նում ա ռող ջու թյան վրա. վնա սում 
են տե սո ղու թյու նը, ա ռա ջաց նում են է լեկտ
րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ թա հա րում (այ
սօր աշ խա տում են ստեղ ծել նոր տի պի մո նի
տոր ներ, ո րոնք զերծ են նման վտանգ նե րից), 
ա ռա ջան ցում են ող նա շա րային և ա նո թային 
խն դիր ներ, ի նչ պես նաև մարմ նի ճար պա կա
լում եր կար նս տե լու հետ ևան քով: Խա ղի ըն
թաց քում ա ռա ջա նում է ա վե լորդ նյար դային 
լար վա ծու թյուն (ձգ տում են տե ղա վոր վել ժա
մա նա կի մեջ, հաղ թա հա րել ո րո շա կի ար

գելք ներ, չպարտ վել և այլն): Բժշ կու թյան մեջ 
հայտ նի են դեպ քեր, ե րբ ե րե խայի մեջ ա ռա
ջա ցել է ա մե նա կա րո ղու թյան պատ րանք: 
Ան գամ ճա նա չո ղա կան խա ղե րը կա րող են 
բա ցա սա կան հետ ևանք ու նե նալ, քա նի որ 
ե րե խան հա ճախ կա տա րում է ոչ ի րա կան, 
մտա ցա ծին քայ լեր, սե փա կան նա խա ձեռ
նու թյու նը չի դրս ևո րում, այլ գոր ծում է պա հի 
թե լադ րան քով ի րա վի ճա կին հար մար: Ի սկ 
կյան քում նման ի րա վի ճակ նե րում հայտն վե
լով՝ ե րե խան կհայտն վի դժ վա րու թյուն նե րի 
ա ռաջ: 

Բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի մեջ կա
րե լի է նշել նաև ե րե խա նե րի մեջ հու զա կա
նու թյան, է մո ցի ա նե րի պա կա սը, ե րե խա նե րի 
մե կու սա ցու մը, ի րա կան աշ խար հից վե րա
նա լով՝ վիր տո ւալ, ա նի րա կան աշ խար հում 
ապ րե լու մղու մը: Շատ ան վս տահ ե րե խա ներ, 
հան դի պե լով դժ վա րու թյուն նե րի, չկա րո ղա
նա լով ճիշտ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցել 
ի րա կան աշ խար հում, հե ռա նում են ի րա կա
նու թյու նից ի րենց եր ևա կա յու թյան, ի րենց 
ֆան տա զի ա նե րի աշ խար հը հա մա կարգ չի 
օգ նու թյամբ: 

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ ե րե խա նե րը գի տեն, որ չի կա րե լի չա րա
շա հել հա մա կարգ չի ա ռջև նս տե լու ժա մա նա
կը: Այդ մա սին գի տեն նաև ծնող նե րը: Սա
կայն ե րե խա նե րը չեն զգում ժա մա նա կը, ի սկ 
ծնող նե րը հիմ նա կա նում չեն կա րո ղա նում 
ար գե լել կամ վե րահս կել: Հա մա կարգ չային 
կախ վա ծու թյու նից խու սա փե լու լա վա գույն 
մի ջո ցը ե րե խային սպոր տային, գե ղար վես
տա կան, ե րաժշ տա կան և այլ խմ բակ նե րում 
նե րա ռելն է, ե րե խայի ա զատ ժա մա նա կը 
ճիշտ կազ մա կեր պե լը: 

Բո լոր տե սա կի խա ղերն էլ ի րենց մեջ 
վտան գա վոր տար րեր են կրում և մե ծա հա
սակ նե րի ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյունն 
ու ու շադ րու թյու նը չա փա զանց ան հրա ժեշտ 
են: Հա ճախ օ գտ վե լով ա ռի թից, որ ե րե խա
նե րը խա ղում են, ծնող նե րը զբաղ վում են 
ի րենց գոր ծե րով և ու շադ րու թյու նից դուրս 
թող նում այս հե տաքրք րա սեր ու ա նեզր եր
ևա կա յու թյան տեր փոք րիկ ա րա րած նե րին, 
ո րոնք ան կան խա տե սե լի են և ըն դու նակ են 
ա մեն ին չի: 
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Ճիշտ է, դպ րոց ըն դուն վե լով՝ ե րե խայի 
ա ռա ջա տար գոր ծու նե ու թյու նը դառ նում է 
ու սու մը, սա կայն խա ղը չի կորց նում կար
ևո րու թյու նը ե րե խայի հա մար, հատ կա պես 
հի մա, ե րբ դպ րոց են հա ճա խում 6, հա ճախ 
նույ նիսկ 5,5 տա րե կա նից: Բազ մա թիվ ծնող
ներ դժ գո հում են, թե ի րենց ե րե խա նե րը 
«չեն կշ տա նում խա ղից»՝ չգի տակ ցե լով, որ 
դա բնա կան և օ րի նա չափ եր ևույթ է: Չա
փա զանց կար ևոր է, որ պես զի թե՛ ծնող նե րը 
և թե՛ ու սու ցիչ նե րը գի տակ ցեն խա ղի կար

ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի զար գաց ման, ու սուց ման, 
դաս տի ա րա կու թյան, հետ ևա բար նաև ար
դյու նա վետ սո ցի ա լա կա նաց ման հա մար: 
Պետք չէ ե րե խային զր կել խա ղից, խա ղա
լու հա ճույ քից, ը նդ հա կա ռա կը, գի տակ ցե
լով խա ղի դերն ու նշա նա կու թյու նը ե րե խայի 
կյան քում՝ կա րե լի է այն օգ տա գոր ծել որ պես 
մի ջոց ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյանն ու սո
ցի ա լա կա նաց մա նը ճիշտ ու ար դյու նա վետ 
ո ւղ ղու թյուն տա լու հա մար:
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РОЛЬ ИГРЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
И. БАБАЯН, Н. ПОГОСЯН

В статье представлены функции игры, виды игр и важность их роли в процессе 
социализации младшего школьника. 

THE ROLE OF A GAME IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF  
JUNIOR SCHOOL CHILDREN

I. BABAYAN, N. POGHOSYAN 

The article presents the functions, types of the game and the importance of their role in the 
process of socialization of junior school children.
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ՓԵՊ ՐՈ ՆԵ ԲԱՐ ՍԵ ՂՅԱՆ 

 ԲԱԶ ՄԱԲ ՆՈՒՅԹ ՄՏԱ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ  
ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԴԱ ՍԻՆ  

(Վ. Տե րյա նի «Ոս կե հան դերձ ե կար…»  
բա նաս տեղ ծու թյան օ րի նա կով)

 Հան րակր թու թյան բա րե փո խում նե րը ու
սուց ման կազ մա կերպ ման ար դի փու լում ու
սուց ման հիմ նա հար ցե րի լուծ ման նոր մո
տե ցում ներ են ա ռա ջար կում փնտ րել, ո րը 
կտա նի ու սուց չա կենտ րոն ու սու ցու մից դե պի 
ա շա կեր տա կենտ րոն ու սու ցում, կզար գաց նի 
թե՛ ու սուց չի, թե՛ ա շա կեր տի ստեղ ծա գոր ծա
կա նու թյու նը: Այս տե սան կյու նից պետք է կար
ևոր հա մա րել ա շա կեր տի մեջ բազ մաբ նույթ 
մտա ծո ղու թյուն ձևա վո րե լու և զար գաց նե լու 
հար ցը, ո րը կօգ նի նրան ըն կա լե լու իր ու սում
նա սի րու թյան ա ռար կան տար բեր կող մե րից, 
տես նե լու մի ջա ռար կա յա կան կա պե րը, դրանք 
հա մադ րե լու և այլն: 

Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան հիմ նախն
դիր ներն ու սում նա սիր վել են Հ. Գարդ նե րի 
կող մից, ո րի տե սու թյան հա մա ձայն՝ կան 
մտա ծո ղու թյան մի քա նի ձևեր` 

•  տե սո ղա կան–տա րա ծա կան,
•  լեզ վա կան, 
• տ րա մա բա նա կան–մա թե մա տի կա

կան, 
•  մարմ նա շար ժո ղա կան,
•  ե րաժշ տա կան, 
•  մի ջանձ նային, 
•  նե րանձ նային1: 
Ըստ Գարդ նե րի բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու

թյան տե սու թյան` ե թե ու սուց ման մեջ հաշ վի են 
ա ռն վում մարդ կանց մտա ծո ղու թյան բազ մաբ
նույթ ձևե րը, ո րոն ցից մե կը կամ մի քա նի սը սո
վո րա բար ան ձին նա խընտ րե լի են, ի սկ մյուս
նե րը պետք է զար գաց նել, ա պա հնա րա վոր է 
դառ նում մա տուց վող նյու թը դարձ նել ա ռա վել 
մեծ լսա րա նի հա մար ըն կա լե լի, միև նույն ժա
մա նակ զար գաց նող ու սուց ման տե սան կյու

1    Աստվածատրյան  Մ.  և  ուրիշներ,  Բազմաբնույթ 
մտածողության  տեսության  կիրառումը  ուսուցման 
վաղ շրջանում, Եր., 2004, Այռեքս, էջ 13:

նից` ար դյու նա վետ: Տե սու թյան հե ղի նա կը ու
սուց չի հա մար կար ևոր սկզ բունք է հա մա րում 
ե րե խայի ի նք նու րույ նու թյան, գոր ծե լու, ա զատ 
մտա ծե լու, ակ տի վու թյան, փոր ձե լու և սխալ վե
լու ի րա վուն քը հար գե լը, նրա հետ հա մա գոր
ծակ ցե լը, նրա մղում ներն ու հե տաքրք րու թյուն
նե րը հաշ վի առ նե լը: Ա հա այդ նպա տա կով է, 
որ ժա մա նա կա կից դի դակ տի կա յում նե րառ
վել են բազ մա թիվ ման կա վար ժա կան տեխ
նո լո գի ա ներ, ո րոնց կի րա ռու մը պա հան ջում է 
ու սուց չից նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն, ստեղ
ծա գոր ծա կա նու թյուն, ակ տի վու թյուն: Այս տե
սան կյու նից էլ կա րե լի է նո րո վի մեկ նա բա նել 
գրա կա նու թյան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը` որ
պես ա շա կեր տի մտա ծո ղու թյան զար գաց ման 
յու րա հա տուկ ու ղի` մտա ծո ղա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի փու լային ձևա վոր ման տեխ նո լո գի
ա նե րի կի րառ ման օգ նու թյամբ: Այս տեխ նո լո
գի ա նե րը մշակ վել են դեռևս Պ. Գալ պե րի նի, 
Դ. Էլ կո նի նի, Ն. Տա լի զի նայի տե սու թյուն նե րի 
հիմ նա կան դրույթ նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա
ռուց վում են գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
այն դիր քո րոշ ման հա մա պա տաս խան, հա
մա ձայն ո րի՝ պետք է տե ղի ու նե նա ա շա կեր
տի կող մից նյու թի յու րա ցու մը: Ը ստ վե րո հի շյալ 
ման կա վար ժա կան տեխ նո լո գի այի` յու րաց ման 
ամ բող ջա կան գոր ծըն թա ցը ան ցնում է մի քա
նի փու լե րով.

1.  Սո վո րո ղի մո տի վա ցում, խթա նում:
2.  Դիր քո րոշ ման ձևա վո րում ե րեք ո ւղղ

վա ծու թյուն նե րից որ ևէ մե կով` 
·  գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րա գիր կամ 

ցու ցադ րում` ա ռանց նշե լու դրանց ի րա կա
նաց ման մե թոդ նե րը,

·  գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշգ րիտ կա տար
ման լրիվ և հան գա մա նա լից ցու ցում ներ,

·  սո վո րող նե րի կող մից կազ մած գոր
ծո ղու թյուն նե րի կողմ նո րո շիչ հիմ նա վո րում
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ներ` հեն ված նախ կի նում ու նե ցած գի տե լիք նե
րի վրա: 

3.  Գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում մո
դել նե րի օգ նու թյամբ:

4.  Խոս քային գոր ծու նե ու թյուն սո վո րո ղի 
կող մից նկա րագ րե լու, մեկ նա բա նե լու ձևով:

5.  Ներ քին խոս քի փուլ 1–ին (գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տար ման հեր թա գա յու թյու նը սո
վո րո ղը ո րո շում է մտ քում),

6.  Ներ քին խոս քի փուլ 2–րդ (գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տար ման ձևի ո րո շում մտ քում):

Մ տա ծա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լային 
ձևա վոր ման տեխ նո լո գի ան ի րա կա նաց վում է 
վե րոթ վար կյալ փու լե րով, և դրա ան ցկաց ման 
հա մար կար ևոր է գրա կա նու թյուն դա սա վան
դող ու սուց չի կող մից վե րահս կու մը1: 

Այս եր կու ու սում նա սի րու թյուն ներն ու դի
տար կում նե րը ու սուց չին թույլ կտան լի ո վին 
բա ցա հայ տել, թե ի նչ պես կա րող է դրանց 
ա ռա վե լու թյուն ներն օգ տա գոր ծել գրա կա նու
թյան դա սա ժա մե րին` սո վո րո ղի աշ խար հա
յաց քի ը նդ լայն ման, նրա մտա ծո ղու թյան զար
գաց ման, ան ձնային ո րակ նե րի բա րե լավ ման 
տե սան կյու նից: Դրանք կօգ նեն նյու թը ներ
կա յաց նե լու ա շա կեր տին ոչ թե որ պես պատ
րաս տի ամ բող ջու թյուն, այլ ա շա կեր տի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունք: Այ սինքն՝ 
սո վո րո ղը դրս ևո րում է ի րեն որ պես հե տա զո
տող, ստեղ ծա գոր ծող` դրս ևո րե լով ճա նա չո
ղա կան, տրա մա բա նա կան, ի մա ցա կան գոր
ծըն թաց նե րի կար ևոր սուբյեկտ` ի նք նու րույն և 
հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք կա տա րե լու 
տե սան կյու նից: 

Ա շա կեր տի բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան 
ձևա վո րու մը՝ կախ ված նրա տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ ման 
սկզ բուն քից, թույլ է տա լիս նկա տել, որ ու սու
ցան վող նյու թը պետք է նպաս տի նրա մտա ծո
ղու թյան կա ռուց մա նը, զար գաց մա նը` հաշ վի 
առ նե լով տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: Ո ւս տի ու սուց չից պա հան ջում է նպա
տակ ներ սահ մա նե լուց զատ սահ մա նել նաև 
դրանց հաս նե լու ու ղի նե րի ու ճա նա պարհ նե րի 
ո րո շա կի ա ցու մը` հա մա պա տաս խա նա բար թե՛ 

1    Մանրամասն  տե՛ս  Крившенко  Л.,  Технология 
поэтапного  формирования  умственных  действий, 
Педагогика–М., Проспект, 2004.

իր, թե՛ իր սա նե րի հա մար: Ու սուց չի ստեղ ծա
գոր ծա կա նու թյամբ է պայ մա նա վոր ված մտա
ծո ղու թյան բազ մաբ նույթ ձևե րի զար գաց մա
նը նպաս տող մտա ծա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
փու լային ձևա վոր ման տեխ նո լո գի այի կի րառ
ման ար դյու նա վե տու թյու նը գրա կա նու թյան 
դա սա ժա մե րին: 

Իմ դա սա վան դած դա սա րան նե րում (6–րդ, 
7–րդ, 8–րդ դա սա րան ներ) գրա կա նու թյան 
ցան կա ցած դաս ան ցնում է յու րո վի. ա մեն 
ան գամ փնտ րում և գտ նում եմ իմ լսա րա նի 
հե տաքրք րու թյուն նե րը բա ցա հայ տող, զար
գաց նող մե թոդ ներ նյու թի շր ջա նակ նե րում 
աշ խա տե լիս: Գրա կա նու թյու նը ի նձ ըն ձե ռում 
է լայն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ թե մա տիկ բազ
մա զա նու թյան օգ նու թյամբ զար գաց նել ե րե
խա նե րի տրա մա բա նու թյու նը, ճա նա չո ղա
կան ակ տի վու թյու նը, վեր լու ծա հա մադ րա կան 
մտա ծո ղու թյու նը, ը նդ հան րա ցում ներ, եզ րա
հան գում ներ ա նե լու կա րո ղու թյու նը: 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ար դի պա հանջ
նե րից մեկն էլ դա սապ րո ցեսն ակ տի վաց նող 
մի ջոց նե րի նե րա ռումն է, ի նչ պես նաև ման
կա վար ժա կան նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե
րի ներդ րու մը, ո րոնք է ա կա նո րեն ազ դում են 
բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման 
վրա: Այս տե սան կյու նից գրա կա նու թյան ցան
կա ցած դա սի ժա մա նակ կա րե լի է նե րա ռել 
դա սը ակ տի վաց նող կար ևո րա գույն մեկ կամ 
մի քա նի մի ջոց` ե րաժշ տու թյուն, տե սա հո լո
վակ նե րի դի տում, հա մա կարգ չի և տե սաց րի
չի օգ նու թյամբ շնոր հան դես նե րի ցու ցադ րու
թյուն ներ, ո րոնք կա րող են պատ րաստ ված 
լի նել թե՛ ու սուց չի, թե՛ ա շա կերտ նե րի կող մից: 
Այս մի ջոց նե րը ո րա կա պես փո խում են դա
սի ըն թաց քը, դարձ նում այն ա ռա վել գրա վիչ 
սո վո րո ղի հա մար: Օ րի նակ` նա խա պես ե րե
խա նե րին հանձ նա րար վել էր ի նք նու րույն թի
մային աշ խա տանք. յու րա քան չյուր թիմ պետք 
է ներ կա յաց ներ զե կու ցում, թե ի նչ եր ևույթ ներ 
է պատ կե րաց նում «ա շուն» ա սե լիս (տխ րու
թյուն, ան ձրև, թա խիծ և այլն), նաև պետք է 
պատ րաս տե ին շնոր հան դես ներ` ի նչ պես են 
այդ եր ևույթ նե րը մեկ նա բան վել կեր պար վես
տում, ե րաժշ տու թյան մեջ: Ա շա կերտ նե րը 
պետք է հա կիրճ հիմ նա վո րե ին նաև ի րենց 
ը նտ րու թյու նը: Դա սի ա ռա ջին մա սը սկս վեց 
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ե րե խա նե րի կող մից կա տար ված աշ խա տանք
նե րի ներ կա յաց մամբ, դրանց քն նարկ մամբ: 
Այ նու հետև ներ կա յաց րի Տե րյա նի նա մա կա
նուց մի քա նի դր վարգ ներ և ան դրա դար ձա 
Տե րյա նի «Ոս կե հան դերձ ե կար...» բա նաս
տեղ ծու թյա նը: Ե րե խա նե րին հանձ նա րար վել 
էր ի րենց հետ բե րել նաև գու նա վոր մա տիտ
ներ և ալ բո մի թղ թեր: Բա նաս տեղ ծու թյան 
ըն թերց մա նը զու գըն թաց օգ տա գոր ծել է ի Ա. 
Վի վալ դի ի «Տար վա ե ղա նակ նե րը» ե րաժշ
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան «Ա շուն» մա սը: 
Նա խա պես խնդ րել է ի հա տուկ ու շադ րու թյան 
ար ժա նաց նել բա նաս տեղ ծու թյան քնա րա կան 
հե րո սի կեր պա րին, բա նաս տեղ ծի կող մից 
օգ տա գործ վող հա մե մա տու թյուն նե րին, մակ
դիր նե րին, ըն թաց քում նկա րել ու կեր պա վո
րել բա նաս տեղ ծու թյու նը այլ` «ն կար չու թյան» 
լեզ վով: Ար տա սա նու թյան և ե րաժշ տու թյան 
ա վար տին ևս մի քա նի րո պե հատ կաց րի աշ
խա տանք նե րի ա վար տին, այ նու հետև պա տի 
մի ծայ րից մյու սը ամ րաց րած թե լին ամ րակ
նե րով կպց վե ցին ե րե խա նե րի աշ խա տան
քը: Ցու ցադ րու թյու նը կրում էր «Տե րյա նա կան 
ա շուն» խո րա գի րը, ի սկ նկար նե րի հա մար 
ի բրև վեր նագ րեր` ե րե խա ներն ը նտ րել է ին 
բա նաս տեղ ծու թյան մեջ հան դի պող բա ռե րից 
կամ ար տա հայ տու թյուն նե րից: 

Գ րա կա նու թյան դա սը ու սուց չին բա ցա ռիկ 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում զար գաց նե լու 
ոչ մի այն ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րը, կա րո
ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը, այլև նրանց 
զգաց մունք ներն ու հույ զե րը, ո րոնք նպաս
տում են նաև ե րե խա նե րի բազ մաբ նույթ մտա
ծո ղու թյան ձևա վոր մանն ու հա մա գոր ծակ
ցային կա րո ղու թյուն նե րի դրս ևո րում նե րին: 

Նման աշ խա տանք նե րը ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ցում են պա հան ջում ու սուց չից և ը նդ
գր կում են ա շա կերտ նե րի կող մից մայ րե նի 
լեզ վի և գրա կա նու թյան բազ մա կող մա նի գի
տե լիք նե րի յու րա ցում, ու նե նում են դաս տի
ա րակ չա կան նշա նա կու թյուն, նպաս տում են 
ու սում նա սի րու թյան նյու թը կի րա ռել ստեղ ծա
գոր ծա բար: Ի հար կե նկա տե լի է, որ նման դա
սի ան ցկաց ման հա մար հարկ կլի նի դա սապ
լա նում ներ կա յաց նել ոչ մի այն դա սի տի պը, 
թե ման, տե սա կը, այլև կա հա վո րու մը, սո վո
րող նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կերպ ման ե ղա նակ նե րը, ու սուց ման տեխ
նո լո գի ա նե րը և մե թոդ նե րը, ձևա վո րել դա սի 
ը նդ գր կուն նպա տա կը կր թա կան, դաս տի ա
րակ չա կան, զար գաց նող տե սան կյուն նե րից, 
ման րա մասն պատ կե րաց նել թե՛ նա խա պատ
րաս տա կան, թե՛ նե րա ծա կան, թե՛ հիմ նա
կան, թե՛ ը նդ հան րաց նող մա սե րի ըն թաց քը, 
դրանց հատ կաց վող ժա մա նա կա ցույ ցը: Դա
սի ըն թաց քում կա րե լի է նկա րե լու տեխ նո լո
գի ան փո խա րի նել քա ռա բա ժա նով, ո րը ևս 
սո վո րո ղի մոտ բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյուն 
զար գաց նե լու մե թո դա կան հնար է` հատ կա
պես բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի հետ աշ խա տե
լիս: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սուց չին 
կի րա ռե լու ոչ մի այն ան հա տա կան, այլև խմ
բային աշ խա տան քի ձևեր: Լի նե լով գրա վոր 
աշ խա տան քի ձև` քա ռա բա ժա նի յու րա քան
չյուր մո դել զար գաց նում է ե րե խայի ներ քին 
խոս քի մա կար դակ նե րը, հս տակ ցույց է տա
լիս նյու թի ըն կալ ման և մտ քի զար գաց ման 
աս տի ճա նը1: Ներ կա յաց նենք քա ռա բա ժա նի 
եր կու օ րի նակ ներ, ո րոնք նպա տա կա հար մար 
է կի րա ռել դա սի կշ ռա դատ ման փու լում.

Ա ռա ջին օ րի նակ

1. Ի ՞նչ է իք տես նում բա նաս տեղ ծու թյու նը  
կար դա լիս կամ լսե լիս:

Զ գա յու թյուն ներ
•  Տե սո ղա կան
• Լ սո ղա կան
• Զ գա ցո ղա կան
•  Հա մի և հո տի

2. Ի ՞նչ է իք զգում բա նաս տեղ ծու թյու նը  
կար դա լիս կամ լսե լիս: 

Վե րա բեր մունք
•  Հույ զեր
• զ գաց մունք ներ

1   Արնաուդյան Ա. և ուրիշներ, Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Եր., 2004, էջ 39:
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3. Կա պը ձեր և կյան քի հետ:

•  Ա սո ցի ա ցի ա ներ
•  Առն չու թյուն ներ
•  Օ րի նակ ներ

4. Դրեք նոր վեր նա գիր:

•  Ընդ հան րա ցում
•  Վե րաի մաս տա վո րում
• Գ նա հա տում

Երկ րորդ օ րի նակ

1. Ի ՞նչ ձայ ներ լսե ցիք 2. Բա նաս տեղ ծու թյան տրա մադ րու թյու նը: 

3. Եր կու բա նա լի բառ: 4. Բա նաս տեղ ծու թյան թե ման` սե փա կան բա ռե րով:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Ար նաու դյան Ա. և ու րիշ ներ, Մաս նա գի տա կան զար գաց ման ձեռ նարկ ու սու ցիչ նե րի հա մար, 

Եր., 2004, էջ 39:
2. Աստ վա ծատ րյան Մ. և ու րիշ ներ, Բազ մաբ նույթ մտա ծո ղու թյան տե սու թյան կի րա ռու մը ու

սուց ման վաղ շր ջա նում, Եր., 2004:
3. Крившенко Л., Технология поэтапного формирования умственных действий, Педагогика–М., 

Проспект, 2004.

РАЗВИТИЕ РАЗНООБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В. ТЕРЯНА “ВОСКЕАНДЕРДЗ ЕКАР…”)

П. БАРСЕГЯН 

В статье рассмотрены особенности формирования разнообразного мышления на уроках 
литературы (на примере стихотворения В. Теряна “Воскеандердз екар…”). Представлена 
пример урока литературы.

DEVELOPMENT OF OF VARIOUS MINDSET AT LITERATURE LESSONS  
(ON THE EXAMPLE OF THE POEM V. TERYAN “VOSKEHANDERDZ EKAR…)

P. BARSEGHYAN 

The article describes the features of formation of of various mindset at literature lessons 
(on the example of the poem V. Teryan “Voskehanderdz ekar…). Provides examples of a lesson 
literature.

Կար ծում ե մ՝ մեր դի տար կում նե րը կօգ
նեն հատ կա պես գրա կա նու թյուն դա սա վան
դող ու սու ցիչ նե րին հարս տաց նե լու ի րենց 

մե թո դա կան զի նա նո ցը սո վո րո ղի բազ մաբ
նույթ մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման բարդ ու 
դժ վա րին խն դի րը լու ծե լիս: 
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ԱՐ ՏԱ ՎԱԶԴ ՉԱԽ ՄԱԽ ՉՅԱՆ 

ԱՐ ՏԱ ԴԱ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ 
ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ  

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
 Վեր ջին տա րի նե րին տար բեր ե րկր նե

րի մաս նա գետ նե րը նո րո վի են դի տար կում 
դպ րո ցում ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան 
բո վան դա կու թյու նը: Այս ո ւղ ղու թյամբ մե ծա
ծա վալ աշ խա տանք ներ են տար վում Եվ րո
պա յում, Ա ՊՀ ե րկր նե րում, այդ թվում՝ Հա
յաս տա նում:

 Միև նույն ժա մա նակ ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյու նը ո ղջ աշ խար հում ճգ նա ժամ 
է ապ րում: Դրա պատ ճա ռը մի կող մից՝ նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի ի հայտ գալն է, ո րն իր հետ 
բե րում է կեն սա կեր պի, կյան քի վար ման փո
փո խու թյուն, մյուս կող մից՝ ֆի զի կա կան բեռն
վա ծու թյան ա վե լաց ման օբյեկ տիվ պա հան ջը 
հա կա սում է դպ րոց նե րում նրա ի րա կան կր
ճատ ման մի տում նե րին:

 Վեր լու ծե լով հան րակր թա կան դպ րո ցում 
ա շա կերտ նե րի ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու
թյան ա վան դա կա նո րեն ստեղծ ված գոր ծըն
թա ցը՝ կա րե լի է նշել, որ մինչև հի մա ֆի զի
կա կան կուլ տու րայի դա սը ոչ հե ղի նա կա վոր 
դա սե րից մեկն է հա մար վում: Դրա հան դեպ 
բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի պատ ճառն 
այն է, որ պա րապ մունք նե րը կազ մա կերպ
վում են վատ նյու թա տեխ նի կա կան և սպոր
տային բա զայի (հիմ քի) վրա և ու նեն թույլ մե
թո դա կան ա պա հո վում [1]: 

Աշ խար հի շատ ե րկր նե րում այ սօր նկատ
վում է կողմ նո րո շում դե պի ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյան լրա ցու ցիչ ֆա կուլ տա տիվ 
պա րապ մունք նե րի կազ մա կեր պու մը: Դա 
կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, որ շա բա թա
կան պար տա դիր եր կու դա սե րը լա վա գույն 
դեպ քում ֆի զի կա կան բեռն վա ծու թյան չա փի 
ա մե նօ րյա 11 % են կազ մում [5]: Հե տա զո տու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ե թե նույ նիսկ 
դրանք ա վե լաց վեն ե րեք ան գամ, այն կկազ մի 
ըն դա մե նը 33 %: 

Այդ պատ ճա ռով, բա ցի ֆի զի կա կան կուլ
տու րայի դա սե րից, դպ րո ցա կան ու սուց ման 

պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել լրա
ցու ցիչ ար տա դա սա րա նա կան ձևեր:

 Մի շարք ա րևմ տյան հե տա զո տու թյուն նե
րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ֆի զի կա
կան կուլ տու րայի և սպոր տի լրա ցու ցիչ պա
րապ մունք ներ Ա ՄՆ–ո ւմ սկ սել են ան ցկաց վել 
20–րդ դա րի սկզ բում [6]: Այն ժա մա նակ նման 
պա րապ մունք նե րի մեջ է ին մտ նում ը նդ հա
նուր զար գաց նող վար ժու թյուն նե րը և կրո
սա վազ քը: Ներ կա յումս Ա ՄՆ–ի հան րակր
թա կան դպ րոց նե րում պա րապ մունք ներ են 
ան ցկաց վում 27 մար զաձ ևե րից [4]: 

Ա մե րի կյան մաս նա գետ նե րը ա ռանձ նաց
նում են մի քա նի տե սակ ներ` ար տա դա–սա
րա նա կան, ար տադպ րո ցա կան, սպոր տային 
ա կումբ ներ, ման կա պա տա նե կան սպորտ: 
Ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն է տր վում դպ րո
ցա կան նե րի մաս նակ ցու թյա նը տար բեր մա
կար դա կի մր ցում նե րին:

ՀՀ–ո ւմ այս բա ցը դեռևս առ կա է: Ա նհ
րա ժեշտ է նշել, որ տար բեր ժա մա նակ նե րում 
մի շարք գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ են 
ան ցկաց վել, որ տեղ տար բեր մար զաձ ևե րի 
օ րի նա կով ցույց է տր վել սպոր տային և ա ռող
ջա րա րա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ լրա ցու ցիչ 
ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի 
ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու թյունն ու ար դյու
նա վե տու թյու նը [2]:

 Հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ 20–րդ դա
րի կե սին ա շա կերտ նե րի ֆի զի կա կան դաս
տի ա րա կու թյան մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ 
է հատ կաց վում կրո սա վազ քին (վազ քային 
պատ րաս տու թյուն) և մար զա խա ղե րին՝ բաս
կետ բո լի ու վո լեյ բո լի շեշ տադր մամբ [3]: 
Նման մի տում է նկատ վում նաև մեր ե րկ րի 
գոր ծող «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կայի 
ծրագ րում: Այս բա ցը հատ կա պես առ կա է 
գյու ղաբ նակ ե րե խա նե րի շր ջա նում, չնա յած 
վեր ջին տա րի նե րին այս ո ւղ ղու թյամբ ակ տիվ 
գի տա կան տար բեր հե տա զո տու թյուն ներ են 
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ի րա կա նաց վում նաև Հա յաս տա նում: 
Որ պես զի հիմ նա վո րենք մեր կող մից ա ռաջ 

քա շած վար կա ծը, ի րա կա նաց րել ե նք սո ցի ո
լո գի ա կան հար ցում՝ պար զե լու ու սու ցիչ նե
րի, ծնող նե րի և ե րե խա նե րի վե րա բեր մուն քը 

ֆիզ կուլ տու րայից ար տա դա սա րա նա կան պա
րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ:

 Հարց մա նը մաս նա ցել են 30 ա շա կերտ, 
15 ծնող, 15 ու սու ցիչ: Հարց ման ար դյունք նե
րը հետ ևյալն են.

Տ րա մա գիր 1.
Ծ նող նե րի տր ված պա տաս խան նե րը ֆիզ կուլ տու րայից ար տա դա սա րա նա կան պա

րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ

 Հարց ման մաս նա կից ծնող նե րի 65,2 %–ը 
գտ նում է, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րայից ար
տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րը ար
դյու նա վետ են, բարձ րաց նում են ե րե խայի 
ա ռող ջա կան ցու ցա նիշ նե րը, դի մաց կու նու
թյու նը, նպաս տում են ե րե խա նե րի ֆի զի կա
կան զար գաց մա նը և կա տա րե լա գործ մա նը: 
21,1 %–ը գտ նում է, որ դպ րո ցա կան ծրագ
րե րով նա խա տես ված ֆի զի կուլ տու րայի 
դա սե րը բա վա րար են ե րե խա նե րի ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի ձևա վոր մա նը, և ար տա դա
սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի ի րա կա
նաց ման կա րիք այլևս չկա, ի սկ հարց ման 
մաս նա կից 13,7 %–ը ան տար բե րու թյուն է 

ցու ցա բե րում հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ: 
Վեր ջին ներս ե րե խայի զար գաց ման գոր ծում 
ա ռաջ նայ նու թյու նը տա լիս են աշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյա նը՝ հիմ նա վո րե լով 
գյու ղա կան վայ րե րում բնակ վե լու փաս տը:

 Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են, որ 
ծնող նե րը գի տակ ցում են ֆիզ կուլ տու րայի 
դե րը ի րենց ե րե խա նե րի ա ռողջ, բա րե կազմ 
զար գա նա լու գոր ծում: 

Այժմ ներ կա յաց նենք ու սու ցիչ նե րի կող
մից տր ված հարց ման պա տաս խան նե րը: 
Ի դեպ, հարց մա նը մաս նակ ցել են տար բեր 
ա ռար կա ներ դա սա վան դող ու սու ցիչ ներ: 
Ար դյուն քը հետ ևյալն է.

Տ րա մա գիր 2.
Ու սու ցիչ նե րի տր ված պա տաս խան նե րը ֆիզ կուլ տու րայից ար տա դա սա րա նա կան 

պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ
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 Հարց ման մաս նա կից ու սու ցիչ նե րի 
49,8 %–ը գտ նում է, որ ե րե խա նե րի ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի, ա ռող ջու թյան պահ պան ման, 
ա ճող սերն դի կա յուն զար գաց ման կար ևո րա
գույն հիմ քը ֆիզ կուլ տու րայի պա րապ մունք
ներն են, ո րոնք նպաս տում են ե րե խա նե րի 
ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ հո գե բա նա
կան ա ճին, սա կայն դպ րո ցա կան դա սա ժա մե
րը քիչ են այդ ա մե նին լի ար ժեք հաս նե լու հա
մար: Ա նհ րա ժեշտ են ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք ներ: Հարց ված նե րի 38,2 %–ը 
գտ նում է, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րային հատ
կաց վող դպ րո ցա կան դա սա ժա մե րը լի ար

ժեք բա վա րա րում են ե րե խա նե րի ֆի զի կա
կան զար գաց մա նը, և ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք նե րի կա րիք չի զգաց վում, ի սկ 
12 %–ը գտ նում է, որ ար տա դա սա րա նա կան 
պա րապ մունք ներ ֆիզ կուլ տու րային առ հա սա
րակ պետք չեն, քան զի դրանք վատ նում են 
ե րե խա նե րի ա զատ ժա մա նա կը, և ե րե խան 
ժա մա նակ չի ու նե նում այլ ա ռա րա կա նե րով 
զբաղ վե լու հա մար: 

Այժմ ներ կա յաց նենք նաև ա շա կերտ նե րի 
վե րա բեր մուն քը ֆիզ կուլ տու րայից ար տա
դա սա րա նա կան պա րապ մունք նե րի վե րա
բե րյալ.

Տ րա մա գիր 3.
Ա շա կերտ նե րին տր ված պա տաս խան նե րը ֆիզ կուլ տու րայից ար տա դա սա րա նա կան 

պա րապ մունք նե րի վե րա բե րյալ

 Հարց ման մաս նա կից ա շա կերտ նե րի 
65,2 %–ը գտ նում է, որ դպ րո ցում ֆի կուլ տու
րայի դա սա ժա մե րը շատ քիչ են, նրանք այդ 
ըն թաց քում չեն հասց նում ամ բող ջո վին յու
րաց նել ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան, 
ֆի զի կա կան զար գաց ման մե խա նիզմ նե
րը, սպ րո տային վար ժու թյուն նե րի կա տար
ման հնար նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է ա վե լաց նել 
դրանք: Այս ցու ցա նի շը վկա յում է նաև այն 
մա սին, որ ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե
րին ե րե խա նե րը մեծ հա ճույ քով և խան դա
վա ռու թյամբ են մաս նակ ցում:

 Հաց ված նե րի 28,4 %–ը գտ նում է, որ 
ի րենք լի ո վին բա վա րա ված են ներ կա յումս 
դպ րո ցա կան ֆիզ կուլ տու րայի ժա մա քա նա
կով և ար տա դա սա րա նա կան պա րապ մունք
նե րի կա րիք չեն զգում: Այս խմ բի ե րե խա նե րը 
այն քան էլ կար ևո րու թյուն և ա ռաջ նայ նու
թյուն չեն տա լիս ֆիզ կուլ տու րայի դա սե րին, 

ի սկ հարց ված նե րի 6,4 %–ը պա սիվ է ֆիզ կուլ
տու րայի դա սե րին: Նրանք գրե թե չեն մաս
նակ ցում և ու նեն շատ բա ցա կա յու թյուն ներ: 
Այս խմ բի ա շա կերտ նե րը գտ նում են, որ ֆիզ
կուլ տու րայի դա սե րը ձանձ րա լի են, դրանք 
ան ցկաց վում են վատ պայ ման նե րում, հետ
ևա բար դրա ար դյու նա րար գոր ծա կի ցը շատ 
ցածր է: Դրա փո խա րեն նրանք կա րող են այլ 
հիմ նա րար ա ռար կա սո վո րել: 

Այս պի սով՝ հարց ման մաս նա կից նե րի մե
ծա մաս նու թյու նը փաս տում է, որ ՀՀ դպրոց
նե րում ֆիզ կուլ տու րային հատ կաց ված 
ժա մա քա նա կը բա վա րար չէ ա ռողջ ապ
րե լա կեր պի մշա կույ թի ձևա վոր ման, ա շա
կերտ նե րի ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան և 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման հա մար: Նրանք 
կա րիք են զգում ար տա դա սա րա նա կան պա
րապ մունք նե րի, ո րոնք, ցա վոք, այ սօր շատ 
քիչ են կամ գրե թե չկան մեր դպ րոց նե րում:
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

А. ЧАХМАХЧЯН 

В статье рассмотрена роль внеклассной работы в развитии эффективности физического 
воспитания в школе. На основе социологических опросов обосновывается, что уроки 
физкультуры обеспечивают физическую активность возрастающего поколения, укрепляет 
здоровье, способствуют формированию навыков ЗОЖ, но уделенное время физкультуры 
очень мало. Необходимы дополнительные внеклассные занятие.

THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF THE 
EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING AT SCHOOL 

A. CHAKHMAKHCHYAN 

The article considers the role of extracurricular activities in the development of the effec
tiveness of physical training at school. On the basis of sociological surveys proved that physical 
training lessons provide physical activity of increasing generation, promote health, but physical 
training lessons are very few. Are required additional extracurricular activity.
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ 
 ԳԱ ԳԻԿ ՆԻ ԿՈ ՂՈՍՅԱՆ

 ՀԱ ԿԱ ՍՈՂ ԵՆ ԹԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ  
Ո ՐՈՇ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՖԻ ԶԻ ԿԱՅԻ  

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
 Մա թե մա տի կայի դպ րո ցա կան դա սըն

թա ցում հան դի պող շատ թե ո րեմ նե րի և 
պն դում նե րի ա պա ցուց ման կամ հերք ման 
հիմ քում ըն կած են տրա մա բա նա կան դա
տո ղու թյուն նե րը, ո րոնց հիմ նա վոր ման 
ե ղա նակ նե րը բազ մա զան են: Ը նդ ո րում՝ 
ա վե լորդ չէ նշել, որ դա տո ղու թյուն նե րի բա
ժա նու մը ա պա ցուց ման կամ հերք ման բա
վա կան պայ մա նա կան է, քան զի հեր քել որ ևէ 
պն դում, ը ստ է ու թյան նույնն է, թե ա պա ցու
ցել այդ պնդ ման ժխ տու մը:

 Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է ա պա
ցուց ման և հերք ման հիմ նա կան մե թոդ նե
րից մե կի, այն է՝ հա կա սող են թադ րու թյան 
մե թո դի` ֆի զի կայի դպ րո ցա կան դա սըն
թա ցում հնա րա վոր կի րա ռու թյուն նե րի վեր 
հան մա նը: 

Հա կա սող են թադ րու թյան մե թո դը հա
ճախ է կի րառ վում մա թե մա տի կա յում, հատ
կա պես ե րկ րա չա փա կան պն դում ներ ա պա
ցու ցե լիս և տպա վո րու թյունն այն պի սին է, 
որ այն զուտ մա թե մա տի կա յում կի րառ վող 
մե թոդ է, մինչ դեռ այս մե թոդն իր օգ տա
կար և ար դյու նա վետ կի րա ռու թյունն ու նի 
նաև ֆի զի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում, 
ո րի մա սին որ պես այդ պի սին չի խոս վում: 
Ստորև հա մա ռո տա կի կներ կա յաց նենք այս 
մե թո դի է ու թյու նը, ո րից հե տո կքն նար կենք 
ֆի զի կայի դպ րո ցա կան դա սըն թա ցում հան
դի պող տար բեր խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման 
ըն թաց քում հա կա սող են թադ րու թյան մե
թոդն ու նի ան հրա ժեշտ օգ տա կար, ար դյու
նա վետ ու ո րա կա կան կի րա ռու թյուն: 

 Հա կա սող են թադ րու թյան մե թո դի հա
մա ձայն՝ են թադ րում ե նք, որ պն դու մը, ո րն 

ու զում ե նք ա պա ցու ցել, սխալ է: Ե թե այս են
թադ րու թյու նը տրա մա բա նա կան դա տո ղու
թյուն նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է հան գեց նել 
հա կա սու թյան, ու րեմն եզ րա կաց նում ե նք, 
որ մեր են թադ րու թյու նը սխալ է, և ու րեմն 
տր ված պն դու մը ճշ մա րիտ է: Այ սինքն՝ տր
ված A պնդ ման ճշ մար տա ցի ու թյունն ա պա
ցու ցե լու փո խա րեն ա պա ցու ցում ե նք, որ 
նրա ժխ տու մը սխալ է, ի նչն էլ, հա մա ձայն 
եր րոր դի բա ցառ ման օ րեն քի, հա մար ժեք է A 
պնդ ման ճշ մա րիտ լի նե լուն [1]: 

Այս մե թո դի վե րա բե րյալ իր ու շագ րավ 
և դի պուկ կար ծիքն է հայտ նել նաև ան գլի
ա ցի հայտ նի մա թե մա տի կոս Գոդֆ րի Հա
րոլդ Հար դին [2]: Ը ստ Հար դի ի՝ հա կա սող 
են թադ րու թյան մե թո դը մա թե մա տի կայի 
ա մե նանր բա գեղ զեն քե րից մեկն է: Այն ան
հա մե մատ ա վե լի գե ղե ցիկ հնարք է, քան 
ցան կա ցած շախ մա տային գամ բիտ, քան զի 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար շախ մա տիս
տը կա րող է զո հա բե րել զին վոր կամ նույ
նիսկ ֆի գուր, մինչ դեռ մա թե մա տի կո սը դի
մում է ո ղջ պար տի ան պարտ վե լու ռիս կին:

Ս տորև կքն նար կենք ֆի զի կայի դպ րո ցա
կան դա սըն թա ցում հան դի պող տար բեր ոչ 
տի պային խն դիր ներ, ո րոնց լուծ ման ըն թաց
քում կօգտ վենք հա կա սող են թադ րու թյան 
մե թո դից:

Սկզ բում քն նար կենք խն դիր, ո րը տար
բեր ձևա կեր պում նե րով հան դի պում է ֆի զի
կայի խնդ րագր քե րում [3, 4]:

Խն դիր 1: Կա րո՞ղ են ա րդյոք հաս տա տուն 
քա նա կով գա զի ճնշ ման կա խու մը ծա վա լից 
ար տա հայ տող ի զո թերմ և ա դի ա բատ պրո
ցես նե րի որ ևէ եր կու կո րեր հատ վել եր կու 
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կե տե րում:
Դի ցուկ ա դի ա բա տի և ի զո թեր մի եր կու 

գրա ֆիկ ներ հատ վում են եր կու կե տե րում: 
Այդ դեպ քում, ե թե գա զը օգ տա գործ վի որ
պես ջեր մա մե քե նայի բա նող մար մին, ա պա 
կա րե լի կլի նի ը նտ րել փակ ցիկլ` բաղ կա ցած 
մեկ ա դի ա բա տից և մեկ ի զո թեր մից: Ա դի ա
բատ պրո ցե սի ըն թաց քում գա զը շր ջա պա
տից ջեր մա քա նակ չի ստա նում և չի տա լիս: 
Ի զո թերմ ըն դար ձակ ման ըն թաց քում գազն 
ա նընդ հատ ստա նում է ջեր մա քա նակ: Այս
պի սով՝ դի տարկ վող ցիկ լում մե քե նան կլա
նե լով ջեր մու թյուն կա տա րում է աշ խա տանք 
ա ռանց ջեր մու թյան ան ջատ ման: Փաս տո
րեն, ստաց վեց, որ մե քե նայի Օ ԳԳ–ն հա
րյուր տո կոս է, ին չը հա կա սում է ջեր մա դի
նա մի կայի ե րկ րորդ օ րեն քին: Այս պի սով՝ 
մեր նախ նա կան են թադ րու թյու նը սխալ էր, 
և հաս տա տուն քա նա կով գա զի ա դի ա բատ 
և ի զո թերմ պրո ցես նե րի գրա ֆիկ նե րը չեն 
կա րող հատ վել եր կու կե տե րում:

Հիմք ըն դու նե լով այս խնդ րի դր վածքն 
ու լուծ ման մե թո դը՝ կա րե լի է լու ծել նաև ու
րիշ հա րա կից խն դիր ներ: Օ րի նակ՝ ֆի զի
կայի հան րա պե տա կան օ լիմ պի ա դա նե րի 
խնդ րագր քում [5] ա ռա ջադր վում է հետ ևյալ 
խն դի րը, ո րը կա րե լի է լու ծել նա խոր դին հա
ման ման ձևով.

Խն դիր 2: Տվյալ զանգ վա ծով գա զի P 
ճնշ ման կա խու մը V ծա վա լից ար տա հայ տող 
դի ագ րա մի վրա տար ված է ա դի ա բատ կո
րե րի մի ըն տա նիք: Ա պա ցու ցեք, որ այդ կո
րե րը չեն կա րող հատ վել: 

Այս խնդ րի լու ծու մը սկս վում է հա կա ռակ 
են թադ րու թյամբ, որ եր կու ա դի ա բատ ներ 
կա րող են հատ վել: Այ նու հետ այդ հատ վող 
ա դի ա բատ նե րը մի աց վում են որ ևէ ի զո թեր
մով` ստա նա լով փակ ցիկլ: Ար դյուն քում այդ 
շր ջա նային պրո ցե սի հա մար ստաց վում է 
նույն բնույ թի հա կա սու թյուն, ի նչ նա խորդ 
խնդ րի դեպ քում էր:

Այժմ կա ռա ջար կենք մի հե տաքր քիր 
խնդիր, ո րը կր կին կա րե լի է լու ծել՝ օ գտ վե լով 
հեն քային խն դիր 3–ից:

Խն դիր 3: Հաս տա տուն քա նա կով գա զի 
հետ տե ղի է ու նե նում պրո ցես, ո րի գրա ֆի
կը PV հար թու թյան մեջ ու ղիղ գիծ է (նկ. 1): 

Հայտ նի է, որ AO տե ղա մա սում գա զը շրջա
պա տից ստա նում, ի սկ OB տե ղա մա սում 
կորց նում է ջեր մա քա նակ: Ա պա ցու ցել, որ O 
կե տով անց նող ա դի ա բա տը այդ կե տում շո
շա փում է գրա ֆի կին:

P

0

A

O

B V
Նկ. 1

Են թադ րենք, թե O կե տում ա դի ա բա տի 
գրա ֆի կը ոչ թե շո շա փում, այլ հա տում է դի
տարկ վող գծին: Այդ դեպ քում կու նե նանք 
գծի և ա դի ա բատ պրո ցե սը բնու թագ րող կո
րի նկ. 2–ո ւմ պատ կեր ված եր կու հնա րա վոր 
փոխ դա սա վո րու թյու նը: Ե թե տե ղի ու նի 1 
դեպ քը, ա պա հնա րա վոր կլի նի գա զի հետ 
ի րա կա նաց նել փակ շր ջա նային պրո ցես, 
ո րի դեպ քում օգ տա կար աշ խա տան քը հա
վա սար կլի նի նկա րում պատ կեր ված շտ րի
խա վոր ված պատ կե րի մա կե րե սին: Այդ ցիկ
լի մի տե ղա մա սում կա տար վում է ա դի ա բատ 
պրո ցես, ո րի ըն թաց քում գա զը շր ջա պա տից 
ջեր մա քա նակ չի ստա նում և չի տա լիս: Ցիկ
լի ու ղիղ տե ղա մա սում, հա մա ձայն խնդ րի 

P
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0
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պայ մա նի, ըն դար ձակ ման ըն թաց քում գազն 
ա նընդ հատ ստա նում է ջեր մա քա նակ: Այս
պի սով՝ ի նչ պես և խն դիր 1–ո ւմ շր ջա նային 
պրո ցե սի ոչ մի տի րույ թում գա զը շր ջա պա
տին չի տա լիս ջեր մա քա նակ, ին չը հա կա
սում է ջեր մա դի նա մի կայի ե րկ րորդ սկզ բուն
քին: Պարզ է, որ նման դա տո ղու թյուն նե րով 
կա րե լի է ցույց տալ, որ նույն հա կա սու թյա նը 
կհան գենք, ե թե քն նար կենք գրա ֆիկ նե րի 
հատ ման նկ. 2–ո ւմ պատ կեր ված 2 տար բե
րա կը: Այս պի սով՝ գա լիս ե նք այն եզ րա
հանգ ման, որ մի ակ հնա րա վոր տար բե րա կը 
տվյալ կե տում գծային ֆունկ ցի այի և ա դի ա
բա տի գրա ֆի կի շո շա փելն է:

Խն դիր 4: Կա րո՞ղ են ա րդյոք գո յու թյուն 
ու նե նալ բյու րեղ ներ, ո րոնց նիս տե րը լի նեն 
կա նո նա վոր հն գան կյուն ներ [6]:

Նկ. 3

32 o

Նախ են թադ րենք, որ բնու թյան մեջ 
նման բյու րեղ ներ կան: Այդ դեպ քում դրանց 
բյու րե ղային հար թու թյուն նե րի տար րա
կան բջիջ նե րը պետք է լի նեն հար թու թյու նը 
լրիվ ծած կող կա նո նա վոր հն գան կյուն ներ: 
Փոր ձենք բյու րե ղային հար թու թյու նը լց նել 
հա վա սա րա մեծ կա նո նա վոր հն գան կյուն
նե րով: Այդ պի սի հնգան կյուն նե րի ներ քին 
ան կյուն նե րը 1080 են, և ե թե ե րեք մի ան ման 
հն գան կյուն ներ կիպ դա սա վո րենք, ա պա 
3600 – 3 · 1080 = 360 աս տի ճա նի ան կյու նով 
տի րույ թը կմ նա չլ րաց ված (նկ. 3): Այս տե ղից 
պարզ է դառ նում, որ հար թու թյու նը հնա րա
վոր չէ «լցնել» կա նո նա վոր հն գան կյուն նե
րով, և նման բյու րեղ ներ չեն կա րող գո յու
թյուն ու նե նալ: Ի դեպ, վե րը շա րադր վա ծից 
պարզ է, որ հար թու թյու նը կա րե լի է ծած կել 
մի այն այն պի սի կա նո նա վոր բազ ման կյուն
նե րով, ո րոնց ներ քին ան կյուն նե րի հա մար 
3600–ը բազ մա պա տիկ է, և բնու թյան մեջ 

հան դի պում ե նք բյու րեղ նե րի, ո րոնց նիս
տե րը կա նո նա վոր ե ռան կյուն, քա ռա կու սի 
կամ կա նո նա վոր վե ցան կյուն ներ են:

Վեր ևում քն նարկ ված խն դիր նե րը հիմ
նա կա նում վե րա բե րում է ին ջեր մա դի նա մի
կային և նյու թե րի մո լե կու լային կա ռուց ված քի 
հար ցե րին: Հարկ է նշել, որ ջեր մա դի նա մի
կա կան եր կու շատ կար ևոր պն դում ներ ևս, 
այն է` ա ռա ջին և ե րկ րորդ սե ռի հա վեր ժա
կան շար ժիչ նե րի գո յու թյան ան հնա րի նու
թյու նը, նույն պես ա պա ցուց վում է հա կա սող 
են թադ րու թյան մե թո դով: Ա ռա ջին տի պի 
շար ժի չի գո յու թյու նը հա կա սում է է ներ գի այի 
պահ պան ման օ րեն քին, մյու սի նը` ջեր մա դի
նա մի կայի ե րկ րորդ օ րեն քին: 

Այժմ քն նար կենք է լեկտ րա կա նու թյան 
բաժ նի ո րոշ խն դիր ներ:

Խն դիր 5: Ա պա ցու ցել, որ է լեկտ րա կան 
(մագ նի սա կան) դաշ տի ու ժագ ծե րը չեն կա
րող հատ վել [7]:

A

Նկ. 4 

1E


2E


Են թադ րենք՝ է լեկտ րա կան (մագ նի սա
կան) դաշ տի ու ժագ ծե րը կա րող են հատ վել: 
Քն նար կենք եր կու ու ժագ ծեր, ո րոնք հատ
վում են A կե տում (նկ.4): Հա մա ձայն սահ ման
ման դաշ տի՝ լար վա ծու թյան վեկ տո րը պետք 
է ո ւղղ ված լի նի տվյալ կե տում ու ժագ ծին 
տար ված շո շա փո ղի եր կայն քով: Այդ դեպ
քում A կե տում դաշ տի լար վա ծու թյան հա մար 
ստա նում ե նք եր կու տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե
րով վեկ տոր ներ (E1

→

 
և E2

→ ): Քա նի որ ցան կա
ցած կե տում դաշ տը պետք է բնու թագր վի 
կոնկ րետ մեկ ո րո շա կի վեկ տո րա կան մե ծու
թյամբ, ստա նում ե նք հա կա սու թյուն: Ստաց
ված հա կա սու թյու նը վկա յում է այն մա սին, 
որ մեր սկզբ նա կան են թադ րու թյու նը սխալ 
էր, և դաշ տի ու ժագ ծե րը չեն կա րող հատ
վել: Հարկ է նշել ի հար կե, որ քն նարկ ված 
հայտ նի այս պն դու մը տե ղի ու նի այն կե տե րի 
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հա մար, որ տեղ դաշ տի լար վա ծու թյու նը զրո 
կամ ան սահ ման չէ: Օ րի նակ՝ կե տային լից քի 
վրա է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի լար վա ծու թյու
նը դառ նում է ան վերջ մեծ, ի սկ նրա ո ւղ ղու
թյու նը ո րոշ ված չէ: Այդ կե տում հատ վում են 
կե տային լից քի ստեղ ծած է լեկտ րաս տա տիկ 
դաշ տի բո լոր ու ժագ ծե րը: Չպետք է մո ռա
նալ, սա կայն, որ կե տային լից քը ֆի զի կա կան 
վե րա ցար կում է, և կե տային լից քա կի րի վրա 
դաշ տի վար քի քն նար կու մը չու նի հս տակ ֆի
զի կա կան բո վան դա կու թյուն:

Խն դիր 6: Կա րո՞ղ է ա րդյոք գո յու թյուն ու
նե նալ է լեկտ րաս տա տիկ դաշտ, ո րի ու ժագ
ծե րը ու նե նան նկ. 5–ո ւմ պատ կեր ված տես
քը [8]: 

Նկ. 5 
Են թադ րենք, թե նման ու ժագ ծե րով 

է լեկտ րաս տա տիկ դաշտ գո յու թյուն ու նի: 
Ե թե 1–2–3–4–1 փակ հե տագ ծով (նկ. 6) տե
ղա փո խենք լից քը, ա պա է լեկտ րաս տա տիկ 
դաշ տի կա տա րած աշ խա տան քը հա վա սար 
կլի նի ա ռան ձին տե ղա մա սե րում կա տար
ված աշ խա տանք նե րի գու մա րին` 

A = A12 + A23 + A34 + A41:
A23 = A41 = 0, քա նի որ այդ տե ղա մա սե

րում լից քի վրա դաշ տի կող մից ազ դող ու ժը 
ո ւղ ղա հա յաց է լից քի տե ղա փո խու թյա նը: Հա
մա ձայն աշ խա տան քի սահ ման ման՝ A12 = qE1l 
և A34 = – qE2l: Այս պի սով՝ քն նարկ վող փակ 
հե տագ ծով լից քը տե ղա փո խե լիս դաշ տի կա
տա րած աշ խա տան քի հա մար ստա նում ե նք 
հետ ևյալ ար տա հայ տու թյու նը` A = ql(E1 – E2): 
Քա նի որ է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի լար վա ծու
թյան մո դու լը ու ղիղ հա մե մա տա կան է ու ժագ
ծե րի խտու թյա նը, կու նե նանք` E1 > E2, և հետ
ևա բար՝ A > 0: Փաս տո րեն մենք հան գե ցինք 
հա կա սու թյան, ո րով հետև է լեկտ րաս տա տիկ 
դաշ տը պո տեն ցի ա լային է, և կա մա յա կան 
փակ հե տագ ծով լից քի տե ղա փոխ ման ժա մա
նակ դաշ տի աշ խա տան քը հա վա սար է զրոյի:

Նկ. 6 

 3 

 1 

 2 

 4 

E


1 2E


Նշենք, որ ա վագ դպ րո ցի ֆի զի կայի դա
սըն թա ցում [7] ը ստ է ու թյան հա կա սող են թադ
րու թյան մե թո դի կի րառ մամբ է հիմ նա վոր վում, 
որ հա ղորդ չի մա կեր ևույ թի յու րա քան չյուր կե
տում է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի լար վա ծու
թյան վեկ տորն ո ւղ ղա հա յաց է մա կեր ևույ թին, 
և որ հա ղորդ չի ներ սում բա ցա կա յում է է լեկտ
րաս տա տիկ դաշ տը: 

Այժմ կա տա րենք քվան տային եր ևույթ
նե րին և տար րա կան մաս նիկ նե րի ֆի զի
կային ա ռնչ վող մի կար ևոր դի տար կում և 
քն նար կենք թե մային ա ռնչ վող մի խն դիր: 
Հարկ է նշել, որ տար րա կան մաս նիկ նե րի 
փո խազ դե ցու թյուն նե րը ու նեն բարդ նկա
րա գիր, և դպ րո ցա կան դա սըն թա ցի շր ջա
նա կում դրանց ու սում նա սի րու թյու նը գործ
նա կա նում ան հնա րին է: Միկ րո մաս նիկ նե րի 
ֆի զի կա յում հնա րա վոր չէ նյու տո նյան մե
խա նի կայի նման քն նար կե լով մաս նիկ նե րի 
փո խազ դե ցու թյան ու ժերն ու խն դիր նե րը 
լու ծել հետ ևո ղա կան դի նա միկ մո տե ցում
նե րով: Պատ կերն ա ռա վել բար դա նում է՝ 
պայ մա նա վոր ված բարձր է ներ գի ա նե րի ֆի
զի կա յում մաս նիկ նե րի ծն ման և վե րաց ման 
պրո ցես նե րի առ կա յու թյամբ: Այս պատ ճա
ռով էլ մաս նիկ նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
պատ կե րի և ել քի վեր լուծ ման հիմ նա կան 
մի ջոց նե րը մնում են պահ պան ման հիմ նա
րար օ րենք նե րը: Սո վո րա բար, ե թե փո խազ
դե ցու թյան ել քը չի հա կա սում պահ պան ման 
օ րենք նե րին, ա պա դա այս կամ այն հա վա
նա կա նու թյամբ ի րա կա նա նում է: Բնա կա
նա բար, ե թե փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում 
ա կն կալ վող ֆի զի կա կան վի ճա կի և հա մա
կար գի սկզբ նա կան վի ճա կի հա մադ րու
թյամբ ար ձա նագ րում ե նք որ ևէ պահ պան
ման օ րեն քի խախ տում, ա պա են թադր վող 
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վերջ նար դյուն քը ֆի զի կո րեն ի րա կա նա նա լի 
չէ: Աս վա ծից պարզ է, որ նմա նօ րի նակ քն
նար կում նե րի հա մար հա կա սող են թադ րու
թյամբ ա պա ցուց ման մե թո դը ան չափ կար
ևոր է և կի րա ռա կան: Այն հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս սո վո րող նե րին ծա նո թաց նե լու 
բազ մա թիվ կար ևոր ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք 
ա ռա ջին հա յաց քից կա րող են թվալ ի րա կա
նա նա լի, բայց տե ղի չեն ու նե նում, քա նի որ 
դրանց ի րա կա նա ցու մը կու ղեկց վեր հիմ նա
րար ֆի զի կա կան օ րենք նե րի խախտ մամբ:

Խն դիր 7: Կա րո՞ղ է ա րդյոք ա զատ է լեկտ
րո նը կլա նել կամ ա ռա քել ֆո տոն [3]:

Սկզ բում կեն թադ րենք, որ ա զատ է լեկտ
րո նը կա րող է կլա նել ֆո տոն: Խն դի րը քն
նար կենք այն ի ներ ցի ալ հա մա կար գում, 
ո րի նկատ մամբ է լեկտ րո նը գտն վում է դա
դա րի վի ճա կում (փո խազ դե ցու թյու նից 
ա ռաջ): Այդ դեպ քում կլա նու մից ա ռաջ հա
մա կար գի է ներ գի ան կլի նի hv + mc2, ի սկ 
իմ պուլ սը՝ hv/c: Կլա նու մից հե տո է լեկտ րո նը 
ձեռք կբե րի ո րո շա կի p իմ պուլս և կու նե նա

 √p2c2 + m2c4 է ներ գի ա: Հա մա ձայն է ներ

գի այի և իմ պուլ սի պահ պան ման օ րենք նե րի՝

hv + mc2 = √p2c2 + m2c4 , hv/c = p

 Հա վա սա րում նե րի այս հա մա կար գի լուծ
ման ար դյուն քում ստա նում ե նք v = 0, ո րն 
էլ փաս տում է են թադ րյալ կլան վող ֆո տո նի 
գո յու թյուն չու նե նա լը: Այս պի սով՝ գա լիս ե նք 
հա կա սու թյան և եզ րա կաց նում, որ ի սկզ
բա նե կա տա րած մեր են թադ րու թյու նը սխալ 
էր, և ա զատ է լեկտ րո նը չի կա րող կլա նել ֆո
տոն: Կի րա ռե լով հա կա սող են թադ րու թյամբ 
ա պա ցուց ման մե թո դը՝ նման ձևով կա րե լի 
է ա պա ցու ցել նաև, որ ա զատ է լեկտ րո նը չի 
կա րող ա ռա քել ֆո տոն:

Ինչ պես տես նում ե նք, հա կա սող են
թադ րու թյան մե թոդն իր օգ տա կար և ար
դյու նա վետ, ա ռան ձին դեպ քե րում նաև ան
խու սա փե լի կի րա ռու թյունն ու նի ֆի զի կայի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: Կար ծում ե նք 
սույն աշ խա տան քը կն պաս տի ա վե լի խոր 
ըն կա լե լու հա կա սող են թադ րու թյան մե թո դի 
է ու թյունն ու կի րա ռե լի ու թյան սահ ման նե րը:
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О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ МЕТОДА ОТ ПРОТИВНОГО В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

В. МАНУКЯН, Г. НИКОГОСЯН

Работа посвящена выявлению возможных применений метода от противного в процессе 
преподавании физики при решений разных не типовых задач. В краткости изложен суть 
метода от противного, а также обсуждены разные не типовые задачи, при решении которых 
использован данный метод.

ABOUT SOME APPLICATIONS OF THE METHOD OF THE CONTRARY IN THE 
LEARNING PROCESS OF PHYSICS

V. MANUKYAN, G. NIKOGHOSYAN

This work is devoted to the identification of the possible applications of the method of the con
trary in physics teaching, which is, in solutions of various non–standard problems. The essence 
of the method of the contrary is briefly presented, and also various non–standard problems are 
discussed where this method is used to solve them.
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ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՓԻ ԼԻ ՊՈ ՍՅԱՆ 

ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔԻ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ԿԵՐ ՊԱՐ ՎԵՍ ՏԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ  

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ԻՄ ՓՈՐ ՁԻՑ 

 Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար
գում գե ղե ցի կի մի ջա վայ րը ե րե խայի գե ղա
գի տա կան դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա կան 
պայ մանն է: Գե ղա գի տա կան ըն կա լու մը, 
ան կախ տա րի քից, ան հա տա կան է, քա
նի որ հու զա կան ար ձա գան քը մի ջա վայ րը 
զգա լու և գե ղե ցի կի ըն կա լու մը տա րաբ
նույթ է լի նում: Շփ վե լով ե րե խա նե րի հետ` 
նկա տում ե նք, թե ի նչ պի սի բերկ րանք և 
ու րա խու թյան հույ զեր կա րող են ու նե նալ 
ե րե խա նե րը պատ կե րագր ման ըն թաց քում: 
Ի նք նար տա հայտ ման, ի նք նադրս ևոր ման 
հնա րա վո րու թյունն օգ նում է նրա ճա նա
չո ղա կան զար գաց մա նը, և նա ձեռք է բե
րում ա ռա ջին զգա յա կան կողմ նո րո շու մը 
ձևի, գույ նի, չա փի վե րա բե րյալ, ար տա
քին աշ խար հը զգա լու, դի տե լու, վեր լու ծե
լու ու նա կու թյու նը, ո րն էլ հնա րա վո րութ
յուն է ըն ձե ռում տե սա ծը պատ կե րագ րե լու: 
Ե րե խան թղ թի վրա ար տա հայ տում է ոչ 
մի այն այն, ի նչ տես նում է շր ջա պա տում, 
այլև այն, թե ի նչ գե ղար վես տա կան բա ղա
դ րիչ նե րից է այն կազմ ված (2): Այս դեպ
քում ան հրա ժեշտ է նրա մեջ ա րթ նաց նել 
գե ղե ցի կի նկատ մամբ հու զա կան վե րա
բեր մունք: Ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե
ու թյան ա ռա ջին քայ լե րից սկ սած՝ ան հրա
ժեշտ է հար գա լից վե րա բեր մունք դրս ևո րել 
ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա
տանք նե րի հան դեպ: Կար ևոր խն դիր նե րից 
է ե րե խային դպ րո ցին նա խա պատ րաս տե
լը: Հար կա վոր է պար զել, թե ի նչ ու նա կու
թյուն ներ, ի նչ պի սի պատ րաստ վա ծու թյուն 
պետք է ու նե նա ե րե խան, ո րը պատ րաստ
վում է դպ րոց գնա լու, հար կա վոր է նաև յու
րա քան չյուր նոր գոր ծըն թա ցում չմո ռա նալ 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ու սուց մա նը ը նդ հա նուր պատ րաստ լի

նե լը են թադ րում է կենտ րո նա կան նյար
դային հա մա կար գի հա սու նա ցում, ո րն 
ար տա հայտ վում է մեծ կի սագն դե րի ան հա
մա չա փու թյամբ, տե ղե կատ վու թյու նը մշա
կե լիս յու րա քան չյուր կի սա գունդ սկ սում է 
հա տուկ դեր կա տա րել, օ րի նակ՝ աջ կի սա
գուն դը պա տաս խա նա տու է մի ջա վայ րում 
կողմ նո րոշ ման հար ցում, այն ըն կա լում է 
պատ կերն ամ բող ջու թյամբ, ման րա մաս նե
րով՝ ա ռանց մա սե րի բա ժա նե լու, ի սկ խոս
քի զար գաց մանն օգ նում է ձախ կի սագն
դի զար գա ցու մը: Որ քան լավ է զար գա ցած 
այդ կի սա գուն դը, այն քան բարձր է ին տե
ղե կատ վու թյան ըն կալ ման մշակ ման մա
կար դա կը, ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան 
նա խա պատ րաստ վա ծու թյու նը: Սո վո րել 
ցան կա նա լու և գի տե լիք ներն ամ րա պնդե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել աշ
խա տան քային գոր ծըն թա ցի ա մուր փոխ
կա պակց վա ծու թյուն: Հետ ևա բար նրանց 
հետ աշ խա տե լիս պետք է կի րա ռել այն
պի սի մե թոդ ներ, ո րոնք կօգ նեն ե րե խայի 
մեջ ա րթ նաց նե լու սեր ո ւս ման նկատ մամբ, 
կար գա պա հու թյուն, աշ խա տա սի րու թյուն, 
ժա մա նա կը ճիշտ օգ տա գոր ծել և կենտ
րո նա ցում ստեղ ծա գոր ծե լու ըն թաց քում: 
Ու սում նա սի րե լով նա խադպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խա նե րին՝ հա մոզ վում ե նք, որ 
սա այն տա րիքն է, ե րբ հեշտ է յու րաց վում 
գի տե լիք նե րի ան հրա ժեշտ պա շա րը, բայց 
հեշտ ըն կա լել դեռ չի նշա նա կում, որ նա 
հե տա գա յում լավ կն կա րի կամ կս տեղ ծա
գոր ծի: Եր բեմն ե րե խան, ու նե նա լով ա վե լի 
լավ գի տե լիք ներ, կա տար ման տեխ նի կա, 
միև նույնն է, հիմք չու նի ստեղ ծա գոր ծա կան 
միտ քը, վառ եր ևա կա յու թյու նը ար տա հայ
տե լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է հաս նել նրան, 
որ ե րե խան ին քը գի տակ ցի գի տե լի քի և 
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կա րո ղու թյան պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պը, տար բե րա կի ու սում նա կան խն դիր
նե րը, տար բե րի գլ խա վո րը ե րկ րոր դա կա
նից: Գոր ծըն թա ցը հա ջող կազ մա կեր պե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ե րե խայի մեջ զար
գաց նել ի նչ պես տե սո ղա կան, այն պես էլ 
մտա վոր հի շո ղու թյու նը: Եվ ան հրա ժեշտ 
է կա տա րել տար բեր վար ժու թյուն ներ՝ 
դաս–խա ղեր, թես տեր, ո րոնք կն պաս տեն 
նրանց հի շո ղու թյան զար գաց մա նը և գի
տե լիք նե րի ամ րապնդ մա նը (1, 31): Ժա մա
նակ առ ժա մա նակ, օ րի նակ, պետք է հինգ 
տա րե կան ե րե խա նե րին ա ռա ջար կել թվել 
հիմ նա կան գույ նե րը, կեր պար վես տի ժան
րե րը, զար դա նախ շե րը, տար բե րա կել նկա
րիչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, նկա րել 
հի շո ղու թյամբ, ստա նալ պատ կեր ներ տր
ված տար րե րով, ճա նա չել ի րեն, շր ջա
պա տող աշ խար հը: Այս դեպ քում ե րե խան 
աշ խա տան քը հասց նում է ա վար տին, կա
րո ղա նում է հաղ թա հա րել դժ վա րու թյուն նե
րը: Օգ նե լով նրան լի նել նպա տա կաս լաց՝ 
նրա մեջ ձևա վոր վում է ի նք նու րույ նու թյուն: 
Ե րե խայի պատ րաստ վա ծու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է հա ջո ղու թյամբ կազ մա
կեր պել ըն տա նի քի, դպ րո ցի հա մա տեղ 
աշ խա տան քը: Ի հար կե, պետք չէ, որ ըն
տա նի քը կամ ման կա պար տե զը վե րած վի 
դպ րո ցի: Յու րա քան չյուր գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա գոր ծե լիս պետք է այն ու սում նա սիր
վի, դի տարկ վի բո լոր կող մե րից, քա նի որ 
մար դը շատ զգա յուն է փո փո խու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, ի սկ ե րե խայի դեպ քում ա ռա
վել է, քան կար ծում ե նք: Ցան կա ցած փո
փո խու թյուն խախ տում է ե րե խայի պատ
կե րա ցում նե րը կարգ ու կա նո նի մա սին: 
Քայլ առ քայլ լու ծե լով ան հրա ժեշտ խն
դիր նե րը՝ մենք կօգ նենք մեր ե րե խա նե
րին ի նք նա ճա նա չե լու, ի նք նու րույ նա նա լու, 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը բա ցա հայ տե
լու գոր ծըն թա ցին (3): Ու սուց ման գոր ծըն
թա ցի հա մար ան հրա ժեշտ է զար գաց նել 
լսե լու, կենտ րո նա նա լու ու նա կու թյու նը, 
նրանց պա հանջ մունք ներն ու հե տաքրք
րու թյուն նե րը: Հիմ նա կան գույ նե րը ե րե
խան հինգ տա րե կա նից ար դեն կա րո ղա

նում է գի տակց ված հի շել: Ամ րապն դե լու 
հա մար կա րող ե նք կազ մա կեր պել խա ղեր: 
Օ րի նակ՝ ե րե խա նե րը շր ջան են կազ մում 
ա թոռ նե րի շուր ջը, ու սուց չու հին ը նտ րում է 
ե րեք ե րե խա, և նրան ցից ա մեն մե կին կո
չում հիմ նա կան գույ նե րի ան վա նում նե րով, 
ե րբ ու սուց չու հին ար տա սա նում է որ ևի ցե 
բա ղադ րյալ գույն, ան մի ջա պես պետք է նս
տեն այն եր կու ե րե խա նե րը, ո րոնց գույ նե
րի խառ նուր դից ստաց վում է տվյալ գույ նը, 
օ րի նակ՝ ե թե հրա հան գը նարն ջա գույնն է, 
ա պա կնս տեն կար միր և դե ղին գույ նե րը 
ներ կա յաց նող ե րե խա նե րը, այս պես շա րու
նակ բո լոր գույ նե րը մաս նա կից են լի նում 
և հեր թա փոխ է լի նում, ե րբ նրան ցից ի նչ–
որ մե կը սխալ վում է: Այս թե ման շատ հե
տաքր քիր ամ րապնդ վեց, ե րբ ա ռա ջարկ
վեց փոք րիկ հե քի աթ մա տիտ նե րի մա սին, 
ո րոնք կազմ ված է ին ե րեք հիմ նա կան գույ
նե րից: Նրանք լավ ըն կեր ներ է ին, ապ րում 
է ին մի ա սին, սի րում է ին խա ղալ, զբոս նել, 
զրու ցել, ի սկ հիմ նա կան զբաղ մուն քը նկա
րելն էր: Մի օր կա պույտ մա տի տը նս տած 
լաց էր լի նում, բա կում տե սել էր գե ղե ցիկ 
զան գա կին, ո րը մա նու շա կա գույն էր, և նա 
ան պայ ման ու զում էր ճիշտ գույ նով այն 
ներ կել: Բայց այդ գույ նը չկար, և նա սկ
սեց ար տաս վել: Ըն կեր նե րը շատ տխ րե
ցին. ու զում է ին օգ նել ի րենց ըն կե րո ջը, և 
կար մի րը այդ ժա մա նակ ու րա խու թյու նից 
բա ցա կան չեց, ի հար կե նրանք մի ա սին ե րբ 
գու նա վո րեն զան գա կի գե ղե ցիկ թեր թի կը, 
կս տաց վի մեր ծաղ կի գույ նը՝ մա նու շա կա
գույ նը, և այս պես հե քի ա թը հա ջոր դա բար 
շա րու նակ վում էր, և կար միրն ու դե ղի նը 
մի ա սին աշ խա տե լիս կա րո ղա ցան ներ կել 
նարն ջա գույն՝ գա զա րի ճիշտ գույ նը, ի սկ 
ե րբ ար տաս վում էր դե ղի նը, ո րը չէր կա րո
ղա նում մի այ նակ ստա նալ կա նաչ գույ նը, 
նրան օգ նեց մեր ըն կե րա սեր կա պույ տը, և 
այս պես մեր սի րե լի մա տիտ նե րը հաշտ ու 
հա մե րաշխ ի րար միշտ օգ նե լով կա րո ղա
նում է ին կա տա րել ճիշտ գու նային պատ
կե րագ րում ներ: Այս ա մե նի ար դյուն քում 
ե րե խա նե րի մեջ ամ րապնդ վեց հիմ նա կան 
և բա ղադ րյալ գույ նե րի ստա ցու մը:
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Ա նհ րա ժեշտ է խա ղե րը, թե մա նե րը ը նտ
րել այն պես, որ դրանք օգ նեն զար գաց նե
լու եր ևա կա յու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
միտ քը, վերջ նար դյուն քում ամ րապնդ վեն 
գի տե լիք նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է, որ մինչև դպ
րո ցի շե մը ե րե խան ծա նոթ լի նի տետ րի տո
ղե րին, մա տի տը ճիշտ բռ նի, ճա նա չի թղ թի 
աջ և ձախ կող մե րը: Ա ռա ջար կում ե նք աշ
խա տանք վան դա կա վոր տետ րում, փոք րի կը 
լսում է ու սուց չի հրա հանգ նե րը, և ե թե ճիշտ է 
կա տա րում, այդ դեպ քում կս տա նա տար բեր 
պատ կե րագ րեր: Եվ քա նի որ գույ նը ա վե լի 
տպա վո րիչ է, վան դա կի ձախ կող մի ո ւղ ղա
հա յաց հատ վա ծը գու նա պա տում ե նք ծի ա ծա
նի ե րանգ նե րով, հո րի զո նա կան հատ վա ծում 
կա րող ե նք գրել թվեր: Մինչ այս աշ խա տան
քը կա տա րե լը փոք րի կը պետք է ծա նոթ լի նի 
տաք և սա ռը գույ նե րին, որ պես զի կա րո ղա
նա ան սխալ կա տա րել բո լոր հրա հանգ նե րը: 
Նպա տա կը տաք և սա ռը գույ նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում ներն ամ րապն դելն է, նաև 
մատ նե րի մկան նե րի աշ խա տու նա կու թյու
նը զար գաց նե լը: Ամ րապնդ ման լավ օ րի
նակ է, ե րբ հանձ նա րա րենք փոք րի կին, որ 
նա հեր թա կա նու թյամբ ներ կի վան դակ նե րը 
ծի ա ծա նի գույ նե րով՝ կար միր, նարն ջա գույն, 
դե ղին (տաք գույ ներ), կա նաչ, ե րկ նա գույն, 
կա պույտ, մա նու շա կա գույն (սա ռը գույ ներ): 
Այս աշ խա տան քը կա տա րե լիս վան դակ նե րը 
ե թե լի նեն մեծ չա փի, ա պա յու րա քան չյուր 
վան դա կի կող քին կն կա րի գույ նին հա մա

պա տաս խան պատ կե րա գիր, ո րը կբ նո րո շի 
տաք և սա ռը գույ նե րը: Այս աշ խա տան քը 
կա տա րե լու նպա տա կը տե սո ղա կան մտա
ծե լա կերպ զար գաց նելն է և հի շո ղու թյունն 
ամ րապն դե լը, տա րա ծու թյան ըն կա լու մը, 
գույ նե րի հա մադ րու մը, հաշ վե լու ու նա կու
թյու նը, զար գա նում է աչ քա չա փը: Գործ նա
կա նում հաս տատ ված է, որ զար գաց նող 
լա վա գույն մե թո դա կան աշ խա տանք նե րից 
մե կը թե լադ րու թյունն է. ա հա թե լադ րու թյան 
մեկ օ րի նակ՝ կար միր վան դա կից հե տո բա՛ց 
թող հինգ վան դակ և աջ ո ւղ ղու թյամբ ներ
կի՛ր կար միր, ի սկ նարն ջա գույն վան դա կի 
շար քում ներ կի՛ր չոր րորդ, հին գե րորդ, վե
ցե րորդ, յո թե րորդ, ու թե րորդ վան դակ նե րը, 
դե ղին շար քում ներ կի՛ր եր րորդ, չոր րորդ, 
հին գե րորդ, վե ցե րորդ, յո թե րորդ, ու թե րորդ 
և ին նե րորդ վան դակ նե րը, ո րի ար դյուն քում 
կս տաց վի ե րկ րա  չա փա կան պատ կեր: Տաս
նե րորդ վան դա կը բաց ե նք թող նում, և ե րե
խան ի նք նու րույն կրկ նում է ե րկ րա չա փա
կան պատ կե րը, և ար դյուն քում ստաց վում է 
զար դա նախշ (նկ. 1): 

Օ րի նակ՝ Այս պես. ներ կի՛ր կա նաչ և եր
րորդ շար քի վան դա կը, ի սկ կենտ րո նում շր
ջա նաձև հատ ված գծե լով՝ ներ կի՛ր ծի ա ծա նի 
վեր ջին սա ռը գույ նով: Ստու գիչ աշ խա տանք 
հիմ նա կան գույ նե րով. ներ կի՛ր ե րեք վան
դակ այն պես, որ ե րկ րոր դը լի նի դե ղին, եր
րոր դը՝ նարն ջա գույն, ի ՞նչ գույն կլի նի ա ռա
ջին վան դա կը: Թղ թի ձախ հատ վա ծում վեց 
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վան դակ նե րում նկա րում ե նք շր ջա նակ ներ, 
ի սկ աջ մա սում նկա րում ե նք խն ձոր, նուռ և 
շա րու նա կում ե նք հեր թա կա նու թյամբ կրկ նել 
(զար դա նախ շի օ րի նակ է դառ նում): Հա ճախ 
ե նք լսում այն ար տա հայ տու թյու նը, որ յու րա
քան չյու րը աշ խար հը տես նում է իր պա տու
հա նից, ի սկ մեր թվար կած ա ռա ջադ րանք
նե րը հա ջո ղու թյուն կու նե նան, ե թե ե րե խան 
ու նե նա ո րո շա կի պատ կե րա ցում իր մա սին: 

Օ րի նակ՝ «Իմ դի ման կա րը» աշ խա տան
քի նպա տա կը ե րե խայի ի նք նա ճա նա չու մը, 
կենտ րո նա ցու մը, ֆի զի կա կան հատ կա նիշ
նե րի ըն կալ ման զար գաց նելն է: Ե րե խա
նե րին տրա մադ րե լով թուղթ և գու նա վոր 
մա տիտ ներ՝ ու սու ցի չը գնա հա տում է, ի հար
կե, նրանց հի շո ղու թյու նը. հայե լին պա հե
լով՝ յու րա քան չյուր ե րե խա մի պահ պետք 
է ի րեն նայի հայե լու մեջ, ա պա սկ սի նկա
րել իր դի ման կա րը: Հայե լու մեջ նայելն ըն
դա մե նը կենտ րո նաց ման հա մար է: Նկա
րը ա վար տե լուց հե տո կա րե լի է քն նար կում 
կազ մա կեր պել, ա վե լի նպա տա կային կլի
նի, որ նրան ցից յու րա քան չյու րը նշի եր կու 
լավ հատ կա նիշ իր բնա վո րու թյան գծե րից: 
Հա ջորդ՝ ի նք նա ճա նաչ ման փու լը կա րե լի է 
կա տա րել ծա ղիկ նե րի, կեն դա նի նե րի նմա
նեց մամբ: Օ րի նակ՝ հարց նել, թե ե րե խան 
որ ծաղ կին կամ որ կեն դա նուն է ի րեն նմա
նեց նում:

 Հա ջորդ օ րի նա կը. «Իմ ըն կե րը» ը ստ 
հատ կա նիշ նե րի նմա նու թյան աշ խա տան
քի նպա տա կը ըն կեր նե րի հան դեպ սեր 
ա րթ նաց նելն է, օգ նել փոք րիկ նե րին ա վե լի 
ու շա դիր լի նե լու ըն կե րոջ նկատ մամբ, գի
տակ ցո րեն ճա նա չե լու և տես նե լու այն ը նդ
հան րու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն նե րը, որ 
նրանք ու նեն, և ձևա վո րել ար տա հայտ վե լու 
կա րո ղու թյուն ներ: Յու րա քան չյուր գոր ծըն
թաց պետք է ու նե նա խն դիր ներ ու նպա տակ, 
ի սկ այս գոր ծըն թա ցը կօգ նի ե րե խայի ի նք
նու րույ նու թյան, ի նք նադրս ևոր ման ձևա վոր
մա նը: Կա րե լի է շար քեր կազ մել՝ զույ գե րով 
ձեռ քե րը գլ խա վեր ևում մի աց րած: Ը նտր ված 
եր կու խա ղա ցող փոր ձում են ան ցնել շար քե
րի մի ջով՝ ը նտ րե լով այն ե րե խա նե րին, ո րոնց 
բնա վո րու թյամբ նմա նեց նում են ի րենց, և 
բա ցատ րում, թե ին չու են ը նտ րել այս կամ 

այն ըն կե րո ջը: Վար ժու թյու նը ջերմ մթ նո
լորտ է ստեղ ծում, խթա նում մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը, օգ նում դի տար կե լու, 
հա մե մա տե լու, ար տա հայ տե լու հմ տու թյան 
զար գաց մա նը և ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցին նա խա պատ րաստ վե լուն: Աշ խա տան քը 
կա տա րե լիս, ան շուշտ, աչ քի կընկ նեն բար
դույ թա վոր ված, ըն կեր նե րից հետ մնա ցող 
ե րե խա ներ, ո րոնց նկատ մամբ ան հրա ժեշտ 
է նր բան կատ լի նել, զգույշ և սա հուն աշ խա
տել, ի սկ այս խա ղը կօգ նի նրանց բա ցա
հայտ մա նը: Ճիշտ աշ խա տե լու դեպ քում ո րոշ 
բար դույթ ներ ու նե ցող ե րե խա ներ ան նկատ 
կա րող են հենց այդ ըն թաց քում նե րառ վել 
ըն կեր նե րի շր ջա նում, խա ղի մի ջո ցով կա րող 
են հաղ թա հա րել բար դույթ նե րը, ո րով հետև 
ի նք նա բա ցա հայտ ման, ի նք նա ճա նաչ ման 
մի ջո ցով նրանք ա զատ վում են բար դույթ նե
րից: Այս վար ժու թյու նից հե տո կա րե լի է ա ռա
ջար կել ե րե խա նե րին «Իմ ըն կե րը» թե մայով 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք, և խա ղից 
ստա ցած տպա վո րու թյուն նե րը նրանց կօգ
նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ար տա հայ տե լու 
հույ զերն ու զգաց մունք նե րը:

 Հա ջոր դա կա նու թյան սկզ բուն քը պահ
պա նե լով՝ փոր ձը ցույց տվեց, որ «Իմ ըն
կե րը» թե մայից հե տո ա վե լի ար դյու նա վետ 
և նպա տա կային ե ղավ «Իմ ըն տա նի քը» 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը: Ե թե չենք 
պահ պա նում հա ջոր դա կա նու թյան սկզ բուն
քը, նա խա պատ րաս տա կան զրույց չենք 
ան ցկաց նում, նկա տե ցինք, որ ե րե խա նե
րից շա տե րը չեն կար ևո րում ծնող նե րին, և 
նրանց նկար նե րում ա վե լի վառ ար տա հայտ
վում են սի րե լի կեն դա նի նե րը: Ա ռա ջին հա
յաց քից կա րե լի է հան գիստ վե րա բեր վել, 
գնա հա տել նրանց նկա րը, դի տել որ պես 
ման կա կան միտք, բայց այս խն դի րը չեմ 
ու զում վեր լու ծել հո գե բա նի տե սան կյու նից, 
այլ այն, որ ե րե խան ճիշտ չպատ կե րագ
րեց տր ված թե ման, բա ցա կայեց ծնող նե րի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, չար տա հայտ
վեց զգաց մուն քայ նու թյու նը, չկար ևոր վե ցին 
ծնող նե րը, ի սկ ար դյուն քում ար տա հայտ վեց 
ան տար բե րու թյու նը: Պետք է նշենք, որ ա մե
նա ջերմ և հու զա կան զգաց մունք նե րը ծն վում 
են ման կա կան այս տա րի քում: 
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Այս պի սով՝ ան ցկաց րած ու սում նա սի րու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն տվեց բա ցա հայ
տե լու կեր պար վես տի դա սե րին ստեղ ծա
գոր ծա կան նե րու ժին և ի նք նու րույ նութ յան 
բա ցա հայտ ման գոր ծըն թա ցի ղե կա վար ման 
ժա մա նա կա կից խն դիր նե րի օ րի նա չափ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րո շե լու ա ռա
վել սկզ բուն քային դրույթ նե րը, ո րոնք կեր
պար վես տի ու սուց չի ղե կա վար ման գոր ծա
ռույ թը ի րաց նե լու հիմ քում են:

 Հիմ նա կան եզ րա կա ցու թյու նը, ո րը կա
րող է ձևա վոր վել մեր ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծա ռույ թում, հան գում է նրան, որ ե րե
խա նե րի գե ղար վես տաս տեղ ծա գոր ծա կան 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցը պետք է նպա
տա կաուղղ ված լի նի՝ հիմն ված օբյեկ տիվ, 
տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված մո տե ցում նե
րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում են սո վո րող նե րի 

ի նք նու րույ նու թյան և նե րու ժի բա ցա հայտ
ման ու սում նա ճա նա չո ղա կան մի աս նու թյա
նը և դրա ար դյունք նե րին: Այն հիմն ված է 
ման կա կան նկար չու թյան տա րի քային և 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
բազ մա կող մա նի ո րեն հաշ վի առ նե լու և նե
րու ժի զար գաց ման վրա: Նման մո տե ցում 
ա պա հո վում է ու սուց չի գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյու նը, նշա նա կա լի ո րեն մե ծա
նում է կեր պար վես տի դա սե րին ե րե խա նե րի 
ի նք նու րույ նու թյան դրս ևո րում նե րի գոր ծըն
թա ցի ար դյու նա վե տու թյունն ու կան խա տե
սու մը:

 Փոր ձե րը չի հա վակ նում խնդ րի տե սա
կետ նե րի սպա ռիչ լու ծում ներ տա լուն, ան
հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր խն դիր ա ռա ջադ
րե լուց ո րո շել խնդ րի դերն ու նշա նա կու թյու նը 
ե րե խայի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУВСТВА
Р. ПИЛИПОСЯН

В статье анализируется творческий процесс детей дошкольного возраста, чтобы 
определить потенциал творческого самовыражения. Примеры предлогаемых задач выбраны 
так, чтобы выявить эффективность вышеупомянутых проблем.

FROM MY OWN EXPERIENCE OF TEACHING LINE ARTS
R. PILIPOSYAN

The article analyzes the line arts activities of preschool children aimd at discovering their 
creative potential and display of independence. The examples of the offered curriculum tasks are 
selected to reveal the productivity of the above–mentioned issues.
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Ս ՎԵՏ ԼԱ ՆԱ ԱՅ ՎԱ ԶՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԽՈՍ ՔԻ  
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

 Խո սի՛ր, որ քեզ ճա նա չեմ:
 Սոկ րա տես

Հան րա հայտ է, որ ը նդ հա նուր հա մա
մարդ կային լե զու գո յու թյուն չու նի, և որ նա 
դրս ևոր վում է ա ռան ձին ազ գային լե զու նե
րի մեջ, ո րոնք էլ ո րո շա կի ա նում են խոս քի 
մի ջո ցով: Խոս քը՝ որ պես հա ղոր դակց ման 
մի ջոց, ոչ այլ ի նչ է, ե թե ոչ` լե զուն գոր ծո ղու
թյան մեջ: Լեզ վի և խոս քի հա րա բե րու թյու նը 
կա րե լի է նմա նեց նել մարդ կային մտա ծո ղու
թյան և ա ռան ձին մար դու մտա ծո ղու թյան 
հա րա բե րու թյա նը: 

Զա նա զան բնա գա վառ նե րի և տար բեր 
մաս նա գի տու թյան տեր մար դիկ կա րող են 
ի րենց մտ քերն ար տա հայ տել բազ մա թիվ մի
ջոց նե րով: Օ րի նակ` եր գա հանն իր մտ քերն ու 
զգաց մունք ներն ար տա հայ տում է ե րաժշտա
կան հն չյուն նե րի ու մե ղե դի նե րի մի ջո ցով, 
նկա րի չը`  գույ նե րի ու նկար նե րի, քան դա կա
գոր ծը` ար ձան նե րի ու կո թող նե րի, ճար տա
րա պե տը`  նա խագ ծե րի ու գե ղե ցիկ կա ռույց նե
րի և այլն: Սա կայն հան րու թյան կող մից լայն 
ճա նա չում գտած և ըն դուն ված հա ղոր դակց
ման ա մե նա մատ չե լի ու լա վա գույն մի ջո ցը հն
չյու նային լե զուն է, ո րը կյան քում դրս ևոր վում է 
խոս քի ձևով:

Կեն դա նի՝ հն չող ու լս վող խոս քը դառ նում 
է հա ղոր դակց ման, մտ քե րի փո խա նակ ման 
ու փո խա դարձ ը մբռն ման հան րա մատ չե լի 
մի ջոց: Հիմ նա կա նում կեն դա նի խոս քի մի ջո
ցով է ե րե խան ի րեն շր ջա պա տող բնու թյան 
ու հա սա րա կու թյան մա սին ստա նում այն 
ա մե նը, ի նչ ան հրա ժեշտ է մար դուն՝ դրանց 
մեջ ապ րե լու, աշ խա տե լու և գոր ծե լու հա
մար: « Ժո ղովր դա կան լեզ վի պայ ծառ, վճիտ 
խոր քե րում ար տա ցոլ վում է ոչ մի այն հայ րե
նի ե րկ րի բնու թյու նը, այլև ժո ղովր դի հոգ ևոր 
կյան քի ամ բողջ պատ մու թյու նը» [6, 605]:

Կա րե լի է ա սել` խոս քի զար գա ցու մը մայ
րե նի լեզ վի տե սա կան գի տե լիք նե րի գործ
նա կան ու սու ցումն ու կի րա ռումն է կյան քում:

Դպ րո ցա կա նի խոս քի զար գա ցու մը 
պետք է դի տել որ պես ու սուց չի կող մից ա շա
կերտ նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման, 
կա պակց ված խոս քի մշակ ման ու կա տա րե
լա գործ ման հետ ևո ղա կան, կազ մա կերպ ված 
ու նպա տա կաուղղ ված ու սուց ման գոր ծըն
թաց, ե րբ ու սու ցիչն ա ռա ջին հեր թին կար
ևո րում է ա շա կերտ նե րի մտա ծո ղու թյու նը, 
տա նում է նրանց պար զից բար դը, ծա նո
թից ան ծա նո թը, մո տի կից հե ռուն, հեշ տից 
դժվա րը, ո րո շա կի ից վե րա ցա կա նը՝ դրա նով 
նրան մղե լով խո սե լու, մտա ծածն ար տա
հայ տե լու և խոս քի մշա կույ թի մա կար դա կը 
բարձ րաց նե լու: 

Այս նպա տակ նե րը մաս նա վո րա պես կար
ևոր վում են տար րա կան դա սա րան նե րում ոչ 
մի այն նրա հա մար, որ մայ րե նի ի ա ռար կա
յա կան ծրագ րի կար ևոր բա ղա դրիչ նե րից է 
«խոս քի մշա կույ թը», այլև ա ռա ջին հեր թին 
հաշ վի առ նե լով, որ կրտ սեր դպրո ցա կան 
տա րի քը մտա ծո ղու թյան և խոս քի զար գաց
ման ա մե նա բա րեն պաստ շր ջանն է: 

Բա նա վոր խոս քի զար գա ցում ա սե լով՝ 
պետք է հաս կա նալ.

1. ա շա կերտ նե րի բա ռա պա շա րի 
հարս տա ցում,

2.  կա պակց ված խոս քի զար գա ցում,
3.  գե ղե ցիկ խո սե լու և ըն թեր ցե լու կա

րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի զար գա
ցում [5, 16]:

Ա շա կերտ նե րի բա նա վոր խոս քի զար գա
ցու մը ի նչ պես ու սուց ման նպա տակ է, այն
պես է լ՝ մի ջոց: Ա ռանձ նա պես մեծ է նրա դե րը 
տար րա կան դա սա րան նե րում, քա նի որ այն 
կա րող է ա պա հո վել սո վո րող նե րի հե տաքրք
րու թյուն նե րի ու լեզ վամ տա ծո ղու թյան բո լոր 
ձևե րի զար գա ցու մը:

 Հայտ նի է, որ մար դու բա նա վոր խոս քի 
զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում նրա կյան քի 
ըն թաց քում` իր վրա կրե լով հա սա րա կու
թյան ը նդ հա նուր զար գա ցա ծու թյան ամ բող
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ջա կան կնի քը: Նրա ա նընդ հատ մշա կու մը 
պար տա դիր և հետ ևո ղա կան գոր ծըն թաց է, 
ո րի ժա մա նակ ձևա վոր վում է գրա կան լեզ վի 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան բա րե
կիրթ խոս քի մշա կույթ: 

Խոս քի ո րա կա կան հատ կա նիշ ներն ե ն՝ 
բո վան դա կայ նու թյու նը, ճշգր տու թյու նը, 
տրա մա բա նու թյու նը, հարս տու թյու նը, ար
տա հայտ չա կա նու թյու նը, պար զու թյու նը և 
ճշ տու թյու նը [3, 2076]: 

Սո վո րող նե րի բա նա վոր խոս քի զար
գաց ման բազ մա զան հնար նե րի կի րառ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է ու սուց չի` մայ րե նի ին տի րա պե տե լու ար
վես տով և ստեղ ծա գոր ծա կան մե թոդ նե րի 
կի րառ մամբ: Մեր ման կա վար ժա կան փոր
ձով հա մոզ վել ե նք, որ ե րե խայի բա նա վոր 
խոսքն ար տա ցո լում է նրա հո գե բա նու թյու նը 
և նե րաշ խար հը:

Ն շենք մի քա նի հնար ներ և մի ջոց ներ, 
ո րոնք նպաս տում են սո վո րող նե րի բա նա
վոր խոս քի զար գաց մա նը:

 Խոսք կա ռու ցե լու հմ տու թյանն օգ ում է 
հա րուստ և կա յուն բա ռա պա շա րը: Հենց 
բա ռա պա շարն է իր բա վա րար ծա վա լով ու 
ճկու նու թյամբ օգ նում ե րե խային՝ հս տակ և 
ստույգ ձևա կեր պե լու իր մտ քե րը:

 Պա տա հա կան չէ, որ դեռևս գրա ճա նա
չու թյան ըն թաց քում վեր լու ծա կան հա մադ
րա կան մե թո դով աշ խա տող ու սու ցիչ նե րը 
նա խաայբ բե նա կան և տա ռա ճա նա չու թյան 
շր ջա նում կար ևո րում են ա շա կեր տի բա ռա
պա շա րի հարս տա ցու մը: 

Ե րե խա նե րի բա ռա պա շա րի վրա ներ գոր
ծում են դրա կան և բա ցա սա կան ազ դակ ներ: 
Այդ պատ ճա ռով ու սուց ման գոր ծըն թա ցը 
մենք այն պես ե նք կազ մա կեր պում, որ ազ
դե ցու թյու նը լի նի ա ռա վե լա գույնս դրա կան, 
նրանց խոս քը զերծ լի նի օ տա րա բա նու թյուն
նե րից և բար բա ռային ձևե րից: Մեր ման
կա վար ժա կան փոր ձով հա մոզ վել ե նք, որ 
ե րկ խո սու թյունն խոս քային գոր ծու նե ու թյան 
զար գաց ման ա մե նաար դյու նա վետ ձևն է:

Ե րկ խո սու թյան մի ջո ցով հա ղոր դակ ցու մը 
մենք ի րա կա նաց նում ե նք՝ ա շա կերտ նե րին 
սո վո րեց նե լով.

1. լ սել,

2.  հար ցեր տալ,
3.  պա տաս խա նել ա ռա ջադր ված հար

ցե րին,
4.  զույ գե րով կամ փոքր խմ բե րով աշ

խա տե լու ժա մա նակ ի րա կա նաց նել խմ
բային կամ դա սա րա նային խա ռը ե րկ խո սու
թյուն ներ՝ բա նա վեճ:

Նշենք, որ յու րա հա տուկ հնար է նաև բա
նա վե ճը: Այն կար ևո րա գույն մի ջոց է մտ քի 
զար գաց ման, ճիշտ, գրա գետ հա ղոր դակց
վե լու հա մար: Բա նա վե ճի ժա մա նակ ամ
բողջ խմ բով որ ևէ խն դիր քն նար կե լիս մենք 
նս տում ե նք շր ջա նով, ին չը ա շա կերտ նե րին 
օգ նում է ան կաշ կանդ, սր տա բաց և հա մար
ձակ ար տա հայտ վե լու: Այդ պի սի պայ ման նե
րում ստեղծ վում է ան մի ջա կան մթ նո լորտ, 
և ա շա կերտ նե րը հա մար ձակ զրու ցում են, 
ը նդ հա տում ի րար, հա կադր վում ե ն՝ նայե լով 
ի րար ե րե սի, ի րար աչ քե րի մեջ, նկա տում են 
դի մա խա ղե րը, ժես տե րը և դրա նով էլ ա վե
լի ան կաշ կանդ ներ քաշ վում խո սակ ցու թյան, 
բա նա վե ճի, զրույ ցի մեջ: 

Աշ խա տան քային փոր ձիցս ել նե լով՝ կա
րող եմ ա սել, որ նման օ րի նակ է դաս ղե կա
կան ժա մե րին ան ցկաց վող զա նա զան թե
մա նե րի շուրջ զրույց ներն ու բա նա վե ճե րը: 

Օ րի նակ՝ այս պի սի թե մա ներ են ՝ « Չեմ 
ու զում կռ վել», «Ա րի՛ հաշտ վենք», «Իմ նոր 
ըն կե րը», «Ես սի րում եմ, ե րբ…», «Ես եր ջա
նիկ եմ», «Ե թե կա խար դա կան փայ տիկ ու
նե նայի» և այլն:

Բա նա վոր խոս քի զար գաց ման ար դյու
նա վետ հնար է ի նք նու րույն ըն թեր ցա նու
թյու նը, ո րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը ըն
թեր ցած հե քի աթ նե րից ա ռանձ նաց նում են 
բա րի և չար հե րոս նե րին, հա կադ րում են, 
վեր լու ծում են ի րա վի ճա կը, կա տա րում եզ
րա կա ցու թյուն ներ և դա տո ղու թյուն ներ: Ար
դյուն քում ա վե լի ակ նա ռու է դառ նում, ե րբ 
ե րե խա նե րը հե քի ա թի բո վան դա կու թյու նը 
հա մե մա տում են սե փա կան կեն սա փոր
ձի հետ: Ե րե խա նե րը փոր ձում են հո րի նել 
նոր ար կած ներ, նոր վեր ջա բան կամ հյու սել 
նոր հե քի աթ, ո րի ըն թաց քում զար գա նում է 
նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան և եր ևա կա յա կան 
մտա ծո ղու թյու նը: 

Ինք նու րույն ըն թեր ցա նու թյան ար դյուն



321

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

քում ա շա կերտ նե րը սո վո րում և հայտ նա բե
րում են շատ նոր բա ռեր, ո րոնք գոր ծա ծում 
են ի րենց խոս քում: 

Սո վո րա բար գե ղե ցիկ խոսք կամ ար տա
հայ տու թյուն պետք է հա մա րել բո լոր այն բա
ռե րը, բա ռա կա պակ ցու թյուն ներն ու ար տա
հայ տու թյուն նե րը, ո րոնք բխում են մար դու 
հո գու խոր քից, հու զում ո ւնկն դիր նե րին, ա րթ
նաց նում նրանց մեջ ազ նիվ զգաց մունք ներ ու 
վառ ե րազ ներ, դաս տի ա րա կում նրանց բա
րո յա կան ու գե ղա գի տա կան ճա շա կը:

«...Յու րա քան չուր խոսք,– գրում է Ա. Բա
հաթ րյան ցը,– որ չի բխում մար դու սր տի 
խոր քե րից, նա ոչ այլ ի նչ չէ, ե թե ոչ զան գա
կի դա տարկ հն չյուն»: 

Բա նա վոր խոս քի զար գաց ման ար դյու
նա վե տու թյան խթան է, ե րբ ու սու ցի չը դա
սա գոր ծըն թա ցում կապ է ստեղ ծում գր քային 
նյու թի և ի րա կա նու թյան միջև: Այս պես օ րի
նակ՝ « Խոսք և հա ղոր դակ ցու թյուն» դա սա
ժա մին ե րե խա նե րին հանձ նա րար վեց ըն
թեր ցել հատ կա պես նկա րագ րա կան տեքստ՝ 
ան մի ջա պես ան ցում կա տա րե լով գր քից 
դե պի ի րա կա նու թյուն, հարց նե լով ե րե խա
նե րին, թե ի նչ պի սի ե ղա նակ է դր սում: Ե րե
խա նե րը պա տու հա նից դուրս նայե ցին և սկ
սե ցին նկա րագ րել՝ մա ռախ լա պատ, ցուրտ, 
ան ձր ևային և այլ բա ռե րով:

Ար դյուն քում ե րե խա նե րը կրկ նե ցին բայի 
ներ կա և ան ցյալ ժա մա նակ նե րը, ա ծա կան
նե րը, կազ մե ցին բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ, 
նա խա դա սու թյուն ներ, գոր ծա ծե ցին հո մա
նիշ և հա կա նիշ բա ռեր, նոր ար տա հայ տու
թյուն ներ:

 Մայ րե նի ի դա սա գոր ծըն թա ցում հա ճա
խա կի կազ մա կեր պում ե նք ու սու ցո ղա կան 
խա ղեր ա շա կերտ նե րի ակ տի վաց ման հա
մար: Օ րի նակ՝ « խաղ–բա ռա րան» լեզ վա
կան խաղն օգ նում է գրե լու բա ռի հո մա նի շը, 
հա կա նի շը, բա ցատ րե լու ո ւղ ղագ րու թյու նը, 
կազ մու թյու նը: Խա ղի մի ջո ցով ամ րապնդ
վում են ե րե խա նե րի հա մա գոր ծակ ցային 
կա րո ղու թյուն նե րը:

Գր քի և ի րա կա նու թյան մեջ ստեղծ վում է 
կապ, ե րբ «Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար
կայից ու սում նա սի րում ե նք « Մեր ազ գային 
տո նե րը, պե տա կան տո նե րը» թե ման: Փոր ձը 

ցույց է տա լիս, որ ե րե խա ներն ան կաշ կանդ 
կա րո ղա նում են պատ մել՝ ի նչ պես են տո նում 
«Զա տի կը», «Ա մա նո րը», «Սուրբ Ծնուն դը», 
«Կա նանց մի ջազ գային օ րը» և այլն: 

Բա ցի վե րը նշ ված նե րից՝ կա րե լի է ա վե
լաց նել, որ խոս քի զար գաց մա նը նպաս
տում են նաև ման կա կան և ու սում նա կան 
հե ռուս տա հա ղոր դում նե րը: Ե թե դրանք 
կրում են ոչ մի այն ճա նա չո ղա կան ու դաս
տի ա րակ չա կան բնույթ, այլև հայե րեն, գրա
գետ, հա րուստ ու գե ղե ցիկ խոսք ու սու ցա
նե լու նպա տակ են հե տապն դում: Ցա վոք, 
այս հան գա մանքն ան տես ված է այ սօր վա 
հե ռուս տա տե սային հա ղոր դում նե րի, ֆիլ
մե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցում: Ո րոշ հա
ղոր դում նե րի ժա մա նակ ե րե խա նե րը ծա նո
թա նում են տվյալ հա ղորդ ման հիմ նա կան 
բա ռա պա շա րին և սո վո րում նաև գե ղե ցիկ 
խո սել (o րի նակ՝ «Հ մուտ ձեռ քեր», «Քե ռի 
մուլ տիկ նի կը», «Մա նուկ նե րի ա ստ վա ծա
շունչ», «Հին ու նոր հե քի աթ ներ», «Հայ աս
պետ» և այլն): 

Անհ րա ժեշտ է հա ճա խա կի հանձ նա րա
րել ան գիր սո վո րել և խոս քում գոր ծա ծել դա
սագր քե րի թե մա նե րի վեր ջում գր ված ա ռած
նե րը, ա սաց վածք նե րը, ի մաս տուն խոս քե րը, 
ա սույթ նե րը, թևա վոր խոս քե րը և այլն:

 Մայ րե նի ի դա սե րի ժա մա նակ նկար նե
րի գոր ծա ծու մը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել 
այն դեպ քում, ե րբ ա շա կերտ նե րը ոչ մի այն 
ճշգ րիտ նկա րագ րեն նկա րը, այլև ձգ տեն 
ա մեն նկա րի մա սին ա սել այն, ի նչ գի տեն՝ 
կա պե լով նկար նե րի բո վան դա կու թյունն 
ի րենց ըն տա նի քի, դպ րո ցի կյան քի հետ՝ ար
տա հայ տե լով ի րենց վե րա բեր մուն քը նշ ված 
եր ևույթ նե րի ու փաս տե րի նկատ մամբ, կա
ռու ցե լով դա տո ղա կան և գնա հա տող խոսք: 

Ա վե լի բարձր ի նք նու րույ նու թյան ար
տա հայ տու թյուն է, ե րբ հանձ նա րար վում է 
պատմ վածք հյու սել բա նա լի բա ռե րով: Ա շա
կերտ նե րը վե րար տադ րում են տեքս տի բո
վան դա կու թյու նը՝ օ գտ վե լով այդ բա ռե րից,

–տր վում են մի այն բա նա լի բա ռե րը, ա շա
կերտ նե րը կա ռու ցում են հղում ներ,

–տր վում է պատմ ված քի պլա նը, ա շա
կերտ ներն ի րենց մտ քերն են ար տա հայ
տում՝ ը ստ այդ պլա նի,
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–տր վում է թե ման, օ րի նակ՝ «Ա մա ռային 
ար ձա կուրդ», «Ս պորտ», և ա շա կերտ նե րը 
խո սում են այդ թե մայի շուրջ:

Նշեմ, որ եր գը, բա նաս տեղ ծու թյու նը և 
ե րաժշ տու թյու նը ևս նպաս տում են լեզ վամ
տա ծո ղու թյան, հայե ցի հո գե կերտ ված քի, 
նե րաշ խար հի և ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր
մա նը:

 Մենք ձգ տում ե նք, որ ա շա կեր տը գի տակ
ցի, թե յու րա քան չյուր մար դու կյան քում որ
քան կար ևոր է ջերմ խոս քեր ա սե լը, հու մո րով 
խո սե լը, զրու ցե լը, խոս քային շփում ներ ստեղ
ծե լը, հե տաքր քիր պատ մե լը, վե ճի ժա մա նակ 
պաշտ պան վե լը խոս քով կամ վե ճը խոս քով 
հար թե լը և շատ ու րիշ կա րո ղու թյուն ներ:

 Բո լոր դեպ քե րում ու սու ցի չը պետք է 

հան դես գա որ պես ո գեշն չող, ո ւղ ղոր դող: 
Այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր է ձևա վո րե լու և 
մշա կե լու, բա րեկր թո րեն վի ճե լու, հա մո զե լու, 
հան դուր ժե լու, քա ղա քա վա րի ո ւնկնդ րե լու, 
սե փա կան կար ծի քը ար տա հայ տե լու և վեր
ջա պես հա րուստ և գե ղե ցիկ խոսք կա ռու ցե
լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Այս պի սով՝ մենք հա մոզ վե ցինք, որ կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի բա նա վոր խոս քի զար գա
ցու մը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է: 

Ու սու ցի չը, սկ սե լով իր աշ խա տան քը, ան
ցնում է ոս կե ղե նիկ լեզ վի կա ծան նե րով մերթ 
ու րախ, մերթ խորհր դա վոր ու հպար տու թյան 
զգա ցու մով պա րուր ված ու ղի ով: Բո լոր դեպ
քե րում այդ ճա նա պար հը պետք է ան ցնի մեծ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ և նվի րու մով:
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В НАЧАЛЬНОМ ШКОЛЕ
С. АЙВАЗЯН 

В статье представлены некоторые методологические принципы в развитии устной речи 
у младших школьников, выявленные автором во время его педагогической практики . Это 
может быть и примером, и обменом практики для начинающих учителей.

THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF PUPILS AT PRIMARY SCHOOL
S. AYVAZYAN 

The article compiles several methods and means of developing oral speech among primary 
school pupils, which the auther has worked out during her pedagogical experience. It can serve 
both as an example and exchange of experience for the beginner teachers .
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ԼԻ ԼԻԹ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ԱՆ ԳԼԵ ՐԵՆԻ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ  

ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ
 Օ տար լե զուն, ի նչ պես շփ ման և շր ջա

պա տող աշ խար հի ճա նաչ ման մի ջոց, յու րա
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ժա մա նա կա կից 
կր թու թյան հա մա կար գում՝ իր սո ցի ա լա կան, 
ճա նա չո ղա կան և զար գաց նող ֆունկ ցի ա նե
րով: 

Այն հան գա ման քը, որ աշ խար հում ան
գլե րե նը հա մար վում է գե րակշ ռող մի ջոց մի
ջազ գային շփ ման աս պա րե զում, ա վե լի ու 
ա վե լի է ո ւժգ նաց նում, և չի դի տարկ վում ոչ 
մի տե սա կի է ա կան մի տում ներ տվյալ գոր
ծըն թա ցի դան դա ղեց ման կամ դա դա րեց
ման (Н. Д. Галльская, 2004):

 Ժա մա նա կա կից մտա ծո ղու թյան մեջ ու
սուց ման գոր ծըն թա ցը դի տարկ վում է որ պես 
ու սուց չի և ա շա կեր տի միջև հա մա գոր ծակ
ցու թյան գոր ծըն թաց՝ սո վո րող նե րին նոր գի
տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի և ար ժեք նե րի հա ղոր դա կից դարձ նե լու 
նպա տա կով:

Յու րա քան չյուր ու սուց ման մե թոդ օր
գա նա պես իր մեջ նե րա ռում է ու սուց չի ու
սու ցո ղա կան աշ խա տան քը (պատ մում, նոր 
նյու թի բա ցատ րու թյուն) և սո վո րող նե րի ակ
տիվ կր թա–ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան 
ա պա հո վու մը: Այ սինքն՝ ու սու ցի չը մի կող
մից՝ ի նքն է բա ցատ րում նյու թը, ի սկ մյուս 
կող մից՝ ձգ տում է խթա նել սո վո րող նե րի 
ու սում նա–ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
(դր դում է նրանց մտա ծել, ի նք նու րույն եզ րա
կա ցու թյուն նե րի ձևա վո րում և այլն):

Ա ՄՆ–ո ւմ և Մեծ Բրի տա նի ա յում հայտ
նի են օ տար լեզ վի դա սա վանդ ման մի շարք 
մե թոդ ներ, ո րոնց ժա մա նակ կի րառ վում են 
ժա մա նա կա կից մի ջոց ներ (De Young, Chris 
A. 1992, Henderson, Algo D. 1995, Tomakhin 
G. D., 2012):

 Խո սակ ցա կան մե թոդ
Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րին ներ կա յաց

վում է փոք րիկ պատմ վածք ներ՝ բա ցա ռա

պես օ տար լեզ վով, ո րի ըն թաց քում օգ տա
գործ վում է հուշ ման մի ջոց ներ, ի նչ պի սին են 
ժես տե րի, դի մա խա ղի, մարմ նի շար ժում նե
րի օգ տա գոր ծու մը: Բա ռե րը կռա հե լուց հե
տո ե րե խա նե րին ցու ցադր վում է նույն բա ռե
րը գրա վոր կեր պով:

 Հո գե բա նա կան մե թոդ 
Այս մե թո դը մոտ է խո սակ ցա կան մե թո

դին, սա կայն այն տար բեր վում է նրա նով, որ 
այս տեղ կի րառ վում են ա սո ցի աց ված կա
պեր բա ռե րի և ա ռար կա նե րի միջև: Ու սու ցի
չը այդ մե թո դը ի րա կա նաց նում է դի դակ տիկ 
պա րա գա նե րի, խա ղա լիք նե րի, նկար նե րի, 
ա ղյու սակ նե րի, դի մա խա ղի և ժես տե րի մի
ջո ցով: 

Շղ թա յա կան հա կազդ ման մե թոդ 
Այն պատ կա նում է ֆրան սի ա ցի գիտ

նա կան Գո ւյա նին: Այս մե թո դը հիմն ված է 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյան 
նկա րագր ման վրա: Օ րի նակ՝ շա րադ րե լով 
մե քե նայի լվաց ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը՝ ու
սու ցի չը նկա րագ րում է այն փու լային ձևով: 
(Վերց նում ե նք դույ լը, ա վե լաց նում ե նք ջուր 
և մաք րող հե ղուկ, վերց նում ե նք շո րը և մաք
րում մե քե նան, այ նու հետև չո րաց նում այն):

 Ֆո նե տիկ մե թոդ 
Այս մե թո դը ա ռա ջար կում է գեր մա նա

ցի գիտ նա կան Վիս տո րը: Ֆո նե տիկ պատ
կեր նե րի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րին տր վում 
է հնա րա վո րու թյուն մի մյանց հետ շփ վե լու 
ե րկ խո սու թյան և ո րո շա կի պատմ վածք նե րի 
մի ջո ցով: Քե րա կա նու թյան ու սու ցու մը այս 
մե թո դով ի րա կա նաց վում է աս տի ճա նա կան 
հա մա կար գով: 

Ու ղիղ մե թոդ
 Նա խա տես վում է օ տար լեզ վի ու սու

ցու մը ա ռանց մայ րե նի լեզ վի՝ բա ցա ռե լով 
թարգ մա նու թյու նը: Այս մե թո դով ի սկզ բա նե 
օ գտ վել են Գյո թե ի հա մալ սա րա նը և Բեռ լի
ցի դպ րոց նե րը: Այ սօր այս մե թո դը մո դի ֆի
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կաց ված է և ա ռա վե լա գույնս օգ տա գործ վում 
է տե ղա կան հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րում և 
հա ղոր դում նե րում:

Ս. Կրա շե նի բնա կան մե թոդ 
ԱՄՆ–ո ւմ ա ռա վե լա գույնս օգ տա գործ

վում է Կրա շե նի մե թո դը: Հիմ նա կա նում՝ 
Նյու– Յոր քում, Ֆլո րի դա յում, Տե խա սում: Այն 
հիմ նա վո րում է իր ա ռա վե լու թյու նը նրա նով, 
որ ա շա կերտ նե րը են թա գի տակ ցա կան մա
կար դա կի վրա են ըն կա լում օ տար լե զու նե
րի դա սա վան դու մը և ու սու ցու մը (De Young, 
Chris A. 1992, Henderson, Algo D. 1995, To
makhin G. D., 2012): 

Ու սուց ման մի ջոց նե րը օբյեկտ ներ ե ն՝ 
ստեղծ ված մար դու կող մից, ի նչ պես նաև 
բնու թյան ա ռար կա ներ, ո րոնք օգ տա գործ
վում են ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում որ պես 
ու սուց ման տե ղե կատ վու թյուն և ու սուց չի ու 
ա շա կերտ նե րի գոր ծու նե ու թյան գոր ծիք (В. 
А. Артемов, 1969; И. П. Подласый, 2000): 

Ու սուց ման մի ջոց նե րը ու սուց չի բնա կան 
խոս քի հետ մի ա սին հա մար վում են կր թա
դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի կար ևո
րա գույն բա ղադ րիչ և յու րա քան չյուր կր թա
կան հաս տա տու թյան ու սում նա կան նյու թի 
բա զային ան դամ: 

Անհ րա ժեշտ է հի շել այն հե տա զո տող
նե րին, ով քեր ու սում նա սի րել են ան գլե րե նի 
ու սուց ման մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը, հատ
կա պես Գ. Ա. Կի տայ գո րոդս կին և իր ա ռա
ջար կած մե թո դը, ո րը գր ված է օ տար լեզ վով 
շփ ման մա սին՝ բա նա վոր և գրա վոր ձևով, 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան տե սան կյու նից, ի նչ
պես նաև Ի. Ֆ. Կամ կո վան և իր ա ռա ջար
կած մե թոդ նե րը, ո րոնք հիմն վում են դի դակ
տիկ նպա տակ նե րի վրա: 

Օ տար լե զուն պետք է հա մա պա տաս
խա նի ե րե խայի դպ րո ցա կան տա րի քին, ով 
ըն կա լում է աշ խար հը ամ բող ջա կա նո րեն, 
զգաց մուն քայ նո րոն և ակ տիվ: Սա թույլ է 
տա լիս օ տա րա լե զու խոս քային գոր ծու նե ու
թյու նը նե րա ռել այն տե սա կի գոր ծըն թաց նե
րում, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ե րե
խայի տա րի քին (խա ղային, ճա նա չո ղա կան, 
նկար չա կան, էս թե տիկ և այլն), հնա րա վո
րու թյուն են տա լիս գտ նե լու, տա րա տե սակ 
ու սում նա սի րում են մի ջա ռար կա յա կան կա

պը նա խա պատ րաս տա կան դա սա րան նե
րում և ձևա վո րում են մի ջա ռար կա յա կան 
ը նդ հա նուր ու սում նա կան հմ տու թյուն ներ և 
կա րո ղու թյուն ներ (А. Г. Асмолова, 2010): 

Նա խա պատ րաս տա կան դա սա րան նե
րում օ տար լեզ վի ու սուց ման թի րախն է հա
մար վում կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի սո
վո րո ղի մեջ տար րա կան հա ղոր դակց ման 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վո րու մը նրա հա մար 
հա սա նե լի մա կար դա կում, խոս քային գոր
ծու նե ու թյան հիմ նա կան ձևե րի մի ջո ցով. 
լսո ղա կան ըն կալ ման, խո սե լու, կար դա լու և 
գրե լու:

«Տար րա կան հա ղոր դակց ման կա րո ղու
թյուն ներ» հաս կա ցու թյու նը կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի ու նա կու թյան և պատ րաստ վա ծու թյան 
ի րա կա նա ցումն է՝ մի ջանձ նային և միջմ շա
կու թային շփ ման մի ջո ցով՝ ու սում նա սիր վող 
օ տար լեզ վի բա նա վոր և գրա վոր ձևե րով, օգ
տա գոր ծե լով տվյալ ի րա վի ճա կը, ո րը հա սա
նե լի է կրտ սեր դպ րո ցա կա նին: Հետ ևա բար, 
նա խա պատ րաս տա կան դա սա րան նե րում 
օ տար լեզ վի ու սում նա սի րու թյու նը ո ւղղ ված է 
հետ ևյալ նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը.

·  տար րա կան մա կար դա կի վրա 
օ տար լեզ վով շփ ման ձևա վո րում՝ հաշ վի 
առ նե լով խոս քային հնա րա վո րու թյուն նե րը 
և կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի պա հանջ նե րը 
խոս քի բա նա վոր (լ սո ղա կան ըն կալ ման և 
խոս քի) և գրա վոր (կար դա լու և գրե լու) ձևե
րում,

·  ե րե խա նե րի նոր սո ցի ա լա կան 
փոր ձի ձեռք բե րում՝ օ տար լեզ վի օգ տա
գործ մամբ. կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րի ծա նո թա ցու մը ար տերկ րում 
գտն վող տա րե կից նե րի աշ խար հին, ըն կե
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դաս տի ա րա
կում այլ ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան
դեպ, կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի խոս քային, 
ի մա ցա կան և ճա նա չո ղա կան հնա րա վո րու
թյուն նե րի զար գա ցում, ի նչ պես նաև նրանց 
ը նդ հա նուր ու սում նա կան հմ տու թյուն նե
րը, մո տի վա ցի այի ստեղ ծում հե տա գա յում 
օ տար լեզ վի տի րա պետ ման աշ խա տանք նե
րում,

· կրտ սեր դպ րո ցա կա նի դաս տի ա րա
կու թյու նը և բազ մա կող մա նի զար գա ցու մը 
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օ տար լեզ վի մի ջո ցով (И. А. Зимняя, 1991):
 Ներ կա յումս ման կա վար ժու թյան մեջ գո

յու թյուն չու նի «ու սուց ման մի ջոց ներ» հաս
կա ցու թյան հս տակ սահ մա նում: Մի շարք 
հե ղի նակ ներ ըն դու նում են դա նեղ ի մաս
տով՝ նկա տի ու նե նա լով մի ջոց–գոր ծիք ձևը, 
ո րոնք ծա ռա յում են ու սուց ման ը նդ հա նուր 
ու սում նա կան և դաս տի ա րակ չա կան նպա
տակ նե րով: Մյուս նե րը՝ ու սուց ման մի ջոց
ներ հաս կա ցու թյու նը, որ տեղ նյու թա կան 
մի ջոց–գոր ծիք նե րին վե րա բե րում են մտա
վոր գոր ծու նե ու թյան, ո րոնք մար դուն տա
լիս են հնա րա վո րու թյուն ան ցկաց նե լու օբ
յեկ տիվ ի րա կա նու թյան միջ նոր դա վոր ված 
և ը նդ հան րաց ված ճա նա չում: Եր րորդ նե րը 
ա ռանձ նաց նում են ու սուց ման մի ջոց նե րը 
կր թա կան մի ջոց նե րից, ո րոն ցից ա շա կերտ
նե րը օ գտ վում են նյու թի յու րաց ման նպա
տա կով, այն պես, ի նչ պես մի ջոց ներ, ո րոնք 
կի րա ռում է ու սու ցի չը որ պես պայ մա նա կան 
ու սու ցում ա շա կեր տի հա մար: 

Ու սուց ման մի ջոց նե րի գլ խա վոր դի դակ
տիկ նշա նա կու թյունն է ա րա գաց նել ու սում
նա կան նյու թի յու րաց ման գոր ծըն թա ցը, մո
տեց նել ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի ա վե լի 
ար դյու նա վետ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին 

(А. М. Кондаков, 2010):
 Բո լոր ու սում նա կան մի ջոց նե րը բա ժան

վում են եր կու խմ բի՝ նյու թա կան և ի դե ա լա
կան:

 Նյու թա կան մի ջոց նե րին վե րա բե րում են 
գր քե րը, դա սագր քե րը, դի դակ տիկ նյու թե
րը, թես տային նյու թե րը, դիտ ման մի ջոց նե
րը, ու սուց ման տեխ նի կա կան մի ջոց ներ, լա
բա րա տոր սար քա վո րում ներ:

 Հա մընդ հա նուր մի ջոց նե րի կազ մի մեջ 
ներ կա յաց վում են ը նդ հա նուր առ մամբ ըն
դուն ված ծա նոթ լե զու նե րի հա մա կար գեր, 
գրա վոր խոսք, դի դակ տիկ մի ջոց ներ, հա
մա կարգ չային ու սում նա կան ծրագ րեր, ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ա պա հով ման 
մե թոդ ներ, ձևեր և ու սուց ման հա մա կար
գեր: Ու սու ցու մը դառ նում է ար դյու նա վետ 
այն դեպ քում, ե րբ ու սուց ման նյու թա կան և 
ի դե ա լա կան մի ջոց նե րը փոխ կա պակց ված 
են և լրաց նում են մե կը մյու սին:

 Դի տար կենք ա ռա ջին ա ղյու սա կը, ո րում 
ներ կա յաց ված են ու սուց ման նյու թա կան և 
ի դե ա լա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք կի րա ռե լի են 
ան գլե րե նի ու սուց ման սկզբ նա կան շրջա նում 
(Е. И. Пассов, 2002; А. Г. Асмолова, 2010):

Ու սուց ման հա մընդ հա նուր մի ջոց ներ Ու սուց ման նյու թա կան մի ջոց ներ

Ա ռա ջին մա կար դակ – դա սի ըն թաց քում

Ար վես տի գոր ծեր, (ե րաժշ տու թյուն, գրա կա
նու թյուն, տե սա նյութ), զն նա կան պա րա գա ներ 
(գ ծագ րեր, նկար ներ, ա ղյու սակ ներ), դա սի թե
մային վե րա բե րյալ հա մա կարգ չային ու սում
նա կան ծրագ րեր:

Ա ռան ձին նյու թեր դա սագր քից, հանձ նա րա
րու թյուն ներ, վար ժու թյուն ներ և խն դիր ներ 
ա շա կերտ նե րի կող մից թես տային նյու թե րը 
լու ծե լու հա մար, ու սուց ման տեխ նի կա կան մի
ջոց ներ:

Ա ռա ջին ա ղյու սա կի ա վարտ

Երկ րորդ մա կար դակ – ու սում նա կան ա ռար կա

Հա մա կարգ չային և ծրագ րային ա պա հո վում: Դա սագր քեր և ու սում նա կան մի ջոց ներ, դի
դակ տիկ նյու թեր

Եր րորդ մա կար դակ – ու սուց ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը

Ու սուց ման հա մա կար գը, ու սուց ման մե թոդ նե
րը, դպ րոց նե րի պա հանջ նե րի հա մա կարգ:

Ու սուց ման հա մար դա սա սե նյակ ներ, գրա դա
րան ներ, օ տար լեզ վի հա մար նա խա տես ված 
սե նյակ ներ:
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Ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված է ան գլե րե նի 
ու սուց ման մի ջոց նե րը ե րեք մա կար դակ նե րում: 

Ա ռա ջին մա կար դակ– օ տար լեզ վի դաս, 
այս տեղ ներ կա յաց ված են այն մի ջոց նե րը, 
ո րը ու սու ցի չը կա րող է օգ տա գոր ծել դա սի 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման հա մար: 

Երկ րորդ մա կար դակ– ու սում նա կան 
ա ռար կա, այս տեղ նե րառ ված են մի ջոց ներ, 
ո րոնք թույլ են տա լիս կազ մա կեր պել և ան
ցկաց նել ու սուց ման ան հրա ժեշտ մա կար դա
կում որ ևէ ա ռար կայի ըն թաց քում: 

Եր րորդ մա կար դակ– ու սուց ման ամ
բողջ գոր ծըն թա ցը: Այս տեղ ար դեն չեն բա
վա կա նաց նում այն մի ջոց նե րը, ո րոնք թույլ 
են տա լիս կազ մա կեր պել մեկ ա ռար կայի 
ու սում նա սի րու թյուն, բա վա կան չեն նաև 
այն մի ջոց նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
ու սուց չի կող մից կամ պրակ տիկ հանձ նա
րա րու թյան: Այս տեղ ար դեն ան հրա ժեշտ է 
այն պի սի հա մա կարգ, ո րը կազ մա կեր պում 
է ու սում նա սիր վող ա ռար կա նե րը ամ բող ջա
կա նո րեն, դրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
և փոխ կա պակց վա ծու թյու նը (В. А. Артемов, 
1969; И. П. Подласый, 2000): 

Այս պի սով՝ մենք դի տար կե ցինք կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի ան գլե րե նի ու սուց ման մի
ջոց նե րը: Բա ցա հայ տե ցինք, որ մի ջոց նե րը 
լի նում են եր կու տե սա կի, և որ դրանց վե րա
բե րում են այն պի սի ա ռար կա ներ, ի նչ պի սին 
են դա սագր քե րը, սկա վա ռակ նե րը, թես տե

րը, ու սուց չի խոս քը, տե սա նյու թե րը: 
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 

ան գլե րե նի դիր քերն աշ խար հում, որ պես մի
ջազ գային շփ ման գե րակշ ռող մի ջոց, ա վե լի ու 
ա վե լի է ու ժե ղա նում, և չեն նկատ վում է ա կան 
մի տում ներ այդ գոր ծըն թա ցի դա դա րեց ման 
կամ դան դա ղեց ման, ան գլե րե նի ու սուց ման 
հա մար ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի կի րառ ման 
խն դի րը հա մար վում է չա փա զանց կար ևոր: 

Աշ խա տան քի տե սա կան մա սում ու սուց
ման մե թոդ հաս կա ցու թյու նը դի տարկ վել է 
որ պես ո րո շա կի ու սում նա դաս տի ա րակ չա
կան նպա տակ նե րի հաս նե լու հա մար ու սուց
չի և ա շա կերտ նե րի փոխ կա պակց ված գոր
ծու նե ու թյան հա ջոր դա կու թյան մի ջո ցը: 

Խա ղային մե թո դը դի տարկ վում է որ պես 
կրտ սեր դպ րո ցում ան գլե րե նի ու սուց ման 
ը նդ հա նուր մե թո դե րից մե կը:

Յու րա քան չյուր ու սուց ման մի ջոց իր մեջ 
նե րա ռում է ու սուց չի ու սու ցո ղա կան աշ խա
տան քը և սո վո րող նե րի ու սում նա–ճա նա
չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վու թյան 
կազ մա կեր պու մը, ի նչ պես նաև կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րի տար բեր խոս քային գոր ծու
նե ու թյուն նե րի օգ տա գոր ծում:

 Մենք դի տար կել ե նք կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի ան գլե րե նի դա սե րի ժա մա նակ 
աշ խա տանք նե րի ը նդ հա նուր տե սակ նե րը՝ 
լսո ղա կան ըն կա լում, կար դալ, գրել, ի նչ պես 
նաև խոսք:
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВA И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Л. АКОБЯН

В данной статье представлены основные средства обучения английскому языку в 
младших классах, рассмотрены основные виды работы, а также раскрыты три основных 
уровня процесса обучения.

THE MAIN MEANS AND METHODS OF TEACHING ENGLISH  
IN THE ELEMENTARY GRADS

L. HAKOBYAN

This article presents the main means of teaching English in the elementary grades, the basic 
types of work, and also three main levels of the learning process are disclosed.



328

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԻ ՆԱ ՍՅԱՆ 
Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԽԻ ԹԱ ՐՅԱՆ

ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՐԻՔ 
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ա ՇԱ ԿԵՐՏ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ  

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ
Ներ կա յումս ին տեգ րա ցու մը՝ մի աս նա

կա նա ցու մը, ը նդ գր կել է ամ բողջ աշ խար հը 
և ան մասն չի թո ղել նաև հա սա րա կու թյան 
տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րին: Աշ խար
հը մեծ քայ լեր է ա նում հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց սո ցի ա լա կան նե րառ ման 
գոր ծում։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նը, 2010 թ. վա վե րաց նե լով ՄԱԿ–ի 2006 թ. 
«Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա
վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի ան, ստանձ նել 
է մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն՝ գոր ծող 
օ րենսդ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել 
կոն վեն ցի այի դրույթ նե րից բխող պա հանջ
նե րին [1]: Եվ քա նի որ յու րա քան չյուր ոք ու նի 
կր թու թյան ի րա վունք [1], ՀՀ դպ րոց նե րում 
ի րա կա նաց նում են նե րա ռա կան կր թու թյուն 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար։ Հան
րակր թու թյան նպա տա կը սո վո րող նե րի 
մտա վոր, հոգ ևոր, ֆի զի կա կան և սո ցի ա լա
կան ո րակ նե րի հա մա կող մա նի և ներ դաշ
նակ զար գա ցումն է, ան ձի` որ պես ա պա գա 
քա ղա քա ցու ձևա վո րու մը [2, հոդ ված 18], 
և այն նպա տա կաուղղ ված է յու րա քան չյուր 
սո վո րո ղի մտա վոր, հոգ ևոր, ֆի զի կա կան 
և սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը, մարդ կային 
ար ժա նա պատ վու թյան պահ պան մանն ու 
նրա ըն դու նա կու թյուն նե րին, կա րո ղու թյուն
նե րին, ա ռող ջու թյա նը հա մա պա տաս խան 
ու սում նա կան մի ջա վայ րում վեր ջի նիս հա
սա րա կա կան հար մա րեց մա նը [4, հոդ ված 
5]: 

Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող (ԿԱՊ ԿՈՒ) ան ձանց 
կր թու թյան նպա տակն ի րենց ըն դու նա կու
թյուն նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին հա մա
պա տաս խան և ա ռող ջու թյա նը հա մար ժեք 
ու սում նա կան մի ջա վայ րում նրանց հա սա

րա կա կան հար մա րեց ման, ի նք նաս պա
սարկ ման ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման, 
աշ խա տան քային, մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան և ըն տա նե կան կյան քին պատ
րաստ վա ծու թյան ա պա հո վումն է [3, հոդ ված 
4]:

Այս մո տե ցու մը բա ցար ձա կա պես կա
ռուց ված է մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա
րար ա զա տու թյուն նե րի վրա, ո րը են թադ րում 
է ար գելք նե րի և խո չըն դոտ նե րի վե րա ցում: 
Են թադ րա բար՝ ԿԱՊ ԿՈՒ մարդ կանց կյան
քի ո րա կը բա րե լա վե լու գոր ծո ղու թյուն ներն 
ո ւղղ ված են խան գա րող բո լոր ներ քին ու ար
տա քին խո չըն դոտ նե րի վե րաց մա նը, հա սա
րա կու թյան կյան քին նրանց ներգ րավ մա նը 
և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ
մա նը։

Սա այն ա ռանցքն է, ո րի վրա հիմն վում է 
նե րա ռա կան կր թու թյու նը, ո րն էլ են թադ րում 
է կր թա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա պա
տաս խա նե ցում բո լոր ե րե խա նե րի կա րիք նե
րին, բո լոր ե րե խա նե րի կր թու թյուն ստա նա
լու ի րա վուն քի հա վա սար պաշտ պա նու թյուն 
և հար գանք, կր թու թյան՝ որ պես հա սա րա
կու թյան մեջ բո լոր մարդ կանց լի ար ժեք նե
րառ ման և ի նք նադրս ևոր ման կար ևո րա
գույն բա ղադ րա մա սի ճա նա չում [3, հոդ ված 
12]: Հետ ևա բար ու սուց ման ար դյու նա վետ 
ձև ը նտ րե լով՝ կա րե լի է նույ նիսկ զար գաց
նել ե րե խայի բնա ծին կամ այլ գոր ծոն նե րով 
պայ մա նա վոր ված սա կավ ու նա կու թյուն նե
րը:

Հիմք ըն դու նե լով վեր ևում շա րադր վա ծը` 
մենք աշ խա տում ե նք այն սկզ բուն քով, ը ստ 
ո րի, ե թե որ ևէ ե րե խա, գտն վե լով հան րակր
թա կան դպ րո ցում, չի կա րո ղա նում լի ար ժեք 
մաս նակ ցել կր թա կան գոր ծըն թաց նե րին, 
ա պա խն դի րը ոչ թե նրա մեջ է, այլ կր թու
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թյան կազ մա կերպ ման ձևի և մե թոդ նե րի, 
ո րոնք հիմն ված չեն ե րե խայի կա րիք նե րի 
վրա: Այս տրա մա բա նու թյամբ ա ռաջ նորդ
վե լով՝ ծրա գի րը հար մա րեց վում է ե րե խայի 
ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րին, և ու սու
ցի չը կա ռու ցում է իր աշ խա տան քը՝ ել նե լով 
ե րե խայի ու նա կու թյուն նե րից, ե րե խան էլ 
պար տա դիր որ ևէ կերպ պետք է մաս նակ ցի 
դա սին:

Աշ խար հագ րու թյու նը մա տաղ սերն դի 
կր թու թյան ու դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն
թա ցում ու նի աշ խար հա յաց քային և ը նդ
հա նուր մշա կու թային կար ևոր դե րա կա
տա րում, և այն սո վո րող նե րին հա ղոր դում է 
կի րա ռա կան նշա նա կու թյան գի տե լիք ներ ու 
հմ տու թյուն ներ: Աշ խար հագ րու թյունն ի նք
նին հրա պու րիչ ա ռար կա է, ո րը խթա նում 
է ե րե խայի հե տաքրք րա սի րու թյու նը, զար
գաց նում եր ևա կա յու թյու նը, հի շո ղու թյու նը, 
խոս քը, մտա ծո ղու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս հաս կա նա լու շր ջա պա տում կա
տար վող եր ևույթ ներն ու հա սա րա կա կան 
ի րա դար ձու թյուն նե րը: Այս ա ռար կան նե րա
ռում է նաև ըն դար ձակ նյութ սո վո րող նե րի 
գա ղա փա րա քա ղա քա կան դաս տի ա րա կու
թյան հա մար, ձևա վո րում սեր դե պի հայ
րե նի քը, մար դը, աշ խա տան քը, ԿԱՊ ԿՈՒ 
ե րե խա նե րին ու սում նա կան գոր ծըն թա ցին 
մաս նա կից դարձ նե լու մեծ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռում: Բնու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե
րը, նրա նում առ կա օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
ճա նա չու մը օգ նում են ա շա կեր տին ձեռք 
բե րել կի րա ռա կան գի տե լիք ներ և աշ խա
տան քային հմ տու թյուն ներ, ը նդ լայ նում աշ
խար հա յաց քը: Օգ տա գոր ծե լով ա ռար կայի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մշ տա պես 
կա տա րե լա գոր ծե լով ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի մե թոդ ներն ու հնար նե րը՝ աշ խար
հագ րու թյան ու սու ցիչն ան կաս կած կա րող 
է նպաս տել ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խայի ան ձի զար
գաց մանն ու դաս տի ա րակ մա նը: 

Տար րա կան դա սա րան նե րում աշ խար
հագ րա կան բնույ թի գի տե լիք ներ նե րա ռող 
«Ես և շր ջա կա աշ խար հը» ա ռար կայի ու սուց
ման ըն թաց քում ա շա կեր տը ձեռք է բե րում 
ո րո շա կի գի տե լիք ներ, ո րոնք բաղ կա ցած են 
պատ կե րա ցում նե րից, հաս կա ցու թյուն նե րից 

և դա տո ղու թյուն նե րից: Աշ խար հագ րա կան 
պատ կե րա ցումն աշ խար հագ րա կան օբյեկ
տի ար տա քին հատ կա նիշ նե րի ար տա ցո
լումն է ա շա կերտ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ: 
Պատ կե րա ցում նե րը ձևա վոր վում են օբյեկ
տի ան մի ջա կան զնն ման, դիտ ման և «գու
նեղ» խոս քի մի ջո ցով: Պատ կե րա ցում նե րը, 
ը նդ գր կե լով օբյեկ տի կամ եր ևույ թի մի այն 
ար տա քին տես քը, չեն խո սում նրա է ու թյան 
ու բո վան դա կու թյան մա սին, սա կայն ա շա
կերտ նե րի գի տակ ցու թյան մեջ ան հրա ժեշտ 
է ձևա վո րել ո րո շա կի հաս կա ցու թյուն նե րի 
հա մա կարգ: Աշ խար հագ րա կան հաս կա
ցու թյունն օբյեկ տի կամ եր ևույ թի ներ քին 
է ա կան հատ կա նիշ նե րի ար տա ցո լումն է 
ե րե խայի գի տակ ցու թյան մեջ: Պատ կե րա
ցում նե րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի ըն կա լումն 
էլ թույլ է տա լիս ե րե խային կա տա րել ո րո
շա կի դա տո ղու թյուն ներ, ո րոնք էլ ո րո շա կի 
հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա
վոր ման նա խա պայ ման են: Այս ա մե նին ու
սու ցի չը հաս նում է ո րո շա կի մե թո դա կան 
ե ղա նակ նե րի ու հնար նե րի կի րառ ման շնոր
հիվ: 

Աշ խար հագ րու թյան ու սուց ման մե թոդ նե
րի հա մա կար գը և ու սուց ման նպա տակ նե րի 
ամ բող ջու թյու նը բա ցա հայ տում են ու սուց չի 
աշ խա տան քի բո վան դա կու թյու նը: Այդ հա
մա կար գը նե րա ռում է մե թոդ ներ, գոր ծիք
ներ և ու սուց ման կազ մա կեր պա կան ձևեր, 
ո րոնք փոխ կա պակց ված են (օ րի նակ` խն
դիր նե րը և բո վան դա կու թյու նը, բո վան դա
կու թյու նը և մե թոդ նե րը, բո վան դա կու թյու նը 
և կր թու թյան մի ջոց նե րը և այլն) [5, 2–3]: 

Առ հա սա րակ աշ խար հագ րու թյան բո լոր 
դա սա ժա մերն ու նեն ո րո շա կի նպա տակ
ներ, ո րոնք կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
կերպ. 

ա) ու սու ցո ղա կան նպա տակ՝ գի տե լիք
նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վո րում,

բ) զար գաց նող նպա տակ՝ ի մա ցա կան և 
հե տաքրք րա սի րա կան մտա ծո ղու թյան զար
գա ցում,

գ) դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ՝ աշ
խար հա յաց քի, հա մոզ մունք նե րի, բա րո յա
կան հատ կա նիշ նե րի, հայ րե նա սի րու թյան, 
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գե ղա գի տա կան ճա շա կի, աշ խար հագ րա
կան և է կո լո գի ա կան մշա կույ թի ձևա վո րում:

Վե րը նշ ված նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար կի րառ վում են տար բեր մե թո դա
կան հնար ներ և մի ջոց ներ: ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա
կերտ ներն աշ խար հագ րա կան գի տե լիք նե րը 
ստա նում են 4 աղ բյուր նե րից` դի տազն նա
կան պա րա գայից, ու սուց չի բա ցատ րու թյու
նից, պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյու նից, դա
սագր քից:

 ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա կերտ նե րի հետ կա
տար վող աշ խա տան քի ծրա գի րը կա ռուց
վում է այն պես, որ ծա նո թու թյու նը Եր կիր 
մո լո րա կին և նրա մա կեր ևույ թին սկս վի շր
ջա կա մի ջա վայ րի դի տար կու մից: Ծրագ րի 
կա ռուց ման հիմ նա կան սկզ բուն քը նյու թի 
բազ մա կի կրկ նու թյունն է տար բեր չա փա
բա ժին նե րով: Ներ կա յումս ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա
կերտ նե րի հետ կի րառ վող ու սու ցո ղա կան 
տեխ նո լո գի ան հեն վում է սո վո րո ղի մտա վոր 
և զգա յա կան կա րո ղու թյուն նե րի և սո վո րո ղի 
ա զա տու թյան վրա: ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա կերտ նե
րի հետ աշ խա տե լիս կի րառ վում են զրույց, 
ապ լի կա ցի ա նե րի, պլաս տի լի նով ման րա
կեր տե րի կա ռու ցում, նկա րա զար դում, սա
հի կա հան դես ներ, թե մա տիկ քար տեզ նե րով, 
դա սագր քով, ին տե րակ տիվ գրա տախ տա կի 
օգ նու թյամբ պար զա գույն ա ռա ջադ րանք նե
րի կա տա րում:

Հին գե րորդ դա սա րա նում ար դեն հա
մա կարգ վում են կրտ սեր դպ րո ցից ծա նոթ 
պատ կե րա ցում ներն ու հաս կա ցու թյուն նե րը: 
Ձևա վոր վում են պատ կե րա ցում ներ լեռ նե րի, 
լեռ նաշղ թա նե րի, հար թա վայ րե րի, օվ կի ա
նոս նե րի, ծո վե րի, գե տե րի, լճե րի, ճա հիճ
նե րի, սառ ցա դաշ տե րի, ստո րերկ րյա ջրե րի, 
ջրամ բար նե րի, ջրանցք նե րի, ջրաէ լեկտ
րա կա յան նե րի վե րա բե րյալ: Ե րբ խոս վում 
է հրաբ խային լեռ նե րի մա սին, նպա տա կա
հար մար է աշ խա տել պլաս տի լի նով` հրաբ
խի մա սե րի ցու ցադր ման հա մար, ո րի ձա
գա րաձև խո րու թյու նը՝ խառ նա րա նը, ջրով 
լց նե լով, կա րե լի է ցույց տալ նաև, թե ի նչ պես 
է ա ռա ջա նում խառ նա րա նային լի ճը: Պլաս
տի լի նով աշ խա տե լիս ե րե խա նե րը սո վո րում 
են աշ խա տել նյու թե րով, ո րն էլ նպաս տում է 
մանր մո տո րի կայի զար գաց մա նը, սա էլ իր 

հեր թին ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ե րե խայի 
ֆի զի ո լո գի ա կան զար գաց ման վրա:

Բ նա կան շատ օբյեկտ ներ և ա ռար կա
ներ, ո րոնք ու սում նա սիր վում են աշ խար
հագ րու թյան դա սըն թա ցում, գո յու թյուն ու
նեն դպ րո ցա մերձ տա րածք նե րում և հա սու 
են ե րե խայի ան մի ջա կան ըն կալ մա նը: Այս 
ի մաս տով ու սու ցի չը կա րող է կա ռու ցել աշ
խար հագ րու թյան ու սու ցու մը՝ հայ րե նա գի
տա կան սկզ բուն քի հի ման վրա կազ մա կեր
պե լով մի ջա վայ րի դի տար կում [5, 138–140]: 
Դի տար կու մը շր ջա կա ի րա կա նու թյան ճա
նաչ ման հիմ նա կան մե թոդ նե րից է։ Դի տար
կե լով ե րե խա նե րը լսում են տար բեր ձայ ներ, 
տես նում են ձևեր, գույ ներ, շո շա փում են 
մա կեր ևույ թը, ո րի ար դյուն քում նրանց մեջ 
ձևա վոր վում է պատ կե րա ցում եր ևույ թի կամ 
օբյեկ տի ար տա քին հատ կա նիշ նե րի վե րա
բե րյալ։ Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է ՝

1) նա խա պես կենտ րո նաց նել ա շա կերտ
նե րին՝ հա ղոր դե լով այն տե ղե կու թյու նը, ո րի 
ի մաս տը նրանք պետք է ըն կա լեն դիտ ման 
մի ջո ցով,

2) ա ռանձ նաց նել դի տարկ վող օբյեկ տի 
է ա կան հատ կա նիշ նե րը,

3) բա ցատ րել դի տարկ ման հեր թա կա նու
թյու նը [6, 6]։ 

Ա ռա վել հար մար է դի տար կում ներ կազ
մա կեր պել աշ խար հագ րա կան հրա պա րա
կում, ո րն ու սուց չի լա բո րա տո րի ան է բաց 
ե րկն քի տակ, որ տեղ առ կա են ան հրա ժեշտ 
սար քեր և սար քա վո րում ներ, ո րոնք այլ դի
տազն նա կան պա րա գա նե րի հետ մի ա սին 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մա տու ցե լու աշ
խար հագ րա կան նյու թը դի տա գործ նա կան 
նյու թե րով։ Այդ պի սի եր ևույթ նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում նե րը ձևա վոր վում են տար
բեր դի տազն նա կան պա րա գա նե րի կի րառ
մամբ: Օ րի նակ՝ ցա մա քի մա կեր ևույ թի ձևե
րին, ռե լի ե ֆին ծա նո թա ցու մը սկս վի շր ջա կա 
տա րած քի ռե լի ե ֆից, աշ խար հի ջրե րի մա
սին՝ ձևա վոր վի մո տա կա լճի կամ գե տի ցու
ցադր ման հի ման վրա: Հայ րե նա գի տա կան 
նյու թի հի ման վրա ձևա վոր ված գի տե լիքն 
ա պա հո վում է դի տո ղա կա նու թյու նը, նպաս
տում ա ռա վել հս տակ պատ կե րա ցում նե րի 
ձևա վոր մա նը, սա կայն աշ խար հագ րու թյան 
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դա սըն թա ցում գո յու թյուն ու նեն ա ռար կա
ներ, ո րոնք շր ջա կա ի րա կա նու թյան մեջ չեն 
հան դի պում և հա սու չեն ան մի ջա կան ըն կալ
մա նը: 

Ըն կա լու նա կու թյան ակ տի վաց ման կար
ևոր հնար նե րից է ու սուց չի կող մից ա շա
կեր տի նախ կի նում ստա ցած գի տե լիք նե րի 
կի րա ռու մը: Օ րի նակ՝ օ լի գոֆ րեն ե րե խա
նե րի մեջ չկան մտա վոր այն պի սի կո պիտ 
շե ղում ներ, ո րոնց ըն թաց քում հնա րա վոր 
չէ ա ռար կա յա կան ըն կա լում, նրանք ա ռար
կան տես նում են ամ բող ջա կա նու թյան մեջ և 
տա րան ջա տում շր ջա կա մի ջա վայ րում: Այս
տե ղից հետ ևու թյուն՝ այդ ե րե խա նե րի ըն կա
լու նա կու թյու նը ա ռար կա յա կան է, և նրանք 
սո վո րա կան պայ ման նե րում ճա նա չում են 
ծա նոթ ա ռար կա նե րը: Լի ար ժեք ըն կալ ման 
հա մար այդ ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ են 
բազ մա կի դի տում ներ, և այդ դի տում նե րը 
պետք է ու ղեկց վեն տա րաբ նույթ բա ցատ րու
թյուն նե րով [6, 16–20]:

 Առ հա սա րակ դի տազն նա կան պա
րա գա նե րի ցու ցադ րու մը ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա
կերտ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վեր ջին նե րիս մեջ ձևա վո րե լու դի տա պատ
կե րա վոր մտա ծո ղու թյուն, սրե լու ըն կա լու
նա կու թյու նը, մշա կե լու դի տո ղու նա կու թյու
նը, վար ժեց նե լու տե սո ղա կան հի շո ղու թյու նը 
և նպաս տե լու զգա յա կան ի մա ցու թյա նը:

 Վե ցե րորդ դա սա րա նում պետք է 
փոր ձել նրանց սո վո րեց նել մայր ցա մաք նե րի 
և օվ կի ա նոս նե րի տե ղը, ան վա նու մը, նրան
ցում բնակ վող կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
ան վա նում նե րը, տե ղե կու թյուն տալ բնակ
չու թյան և նրանց զբաղ մուն քի վե րա բե րյալ, 
այ սինքն՝ ստեղ ծել պար զա գույն պատ կե րա
ցում տն տե սու թյան վե րա բե րյալ:

 Հայտ նի է, որ սո վո րող նե րը ա ռա վել դյու
րին են ըն կա լում նյու թը, ե րբ նկա տում և ան
մի ջա կա նո րեն տես նում, շո շա փում, զգում 
են օբյեկ տը, ո րից հե տո հաս կա նում նրա 
է ու թյու նը: Այս ա ռու մով տե ղին է օգ տա գոր
ծել նկար ներ, ո րոնք զն նա կա նու թյան մի ջոց 
են և ի րենց դի դակ տի կա կան ար ժե քով զի
ջում են մի այն բնօ րի նա կին։ Նկարն ը նտ րե
լով՝ ու սու ցի չը պետք է նա խա պատ րաս տի 
ա շա կեր տին այն ըն կա լել, պետք է ը նտ րի 

հար ցե րի տրա մա բա նա կան շար քը, ո րոնք 
կս րեն ա շա կեր տի դի տո ղա կա նու թյու նը և 
կուղ ղոր դեն նրա մտա ծո ղու թյու նը։ Նկա րի 
դիտ մա նը պետք է նա խոր դի բա ցատ րա կան 
զրույց կամ գե ղար վես տա կան գրա կա նու
թյու նից որ ևէ հատ վա ծի ըն թեր ցում ու սուց
չի կող մից, ո րը կբ նու թագ րի ու կբա ցատ րի 
նկա րի բո վան դա կու թյու նը։ Դա սի թե մայից 
և նպա տա կից կախ ված՝ նկա րի բո վան դա
կու թյու նը կա րող է տար բեր կերպ օգ տա
գործ վել։ Նկա րը կա րող է լի նել լրա ցում ու
սուց չի պատ մա ծին, այդ դեպ քում հարկ չկա 
կանգ առ նել նկա րի ման րա մաս նե րի վրա։ 
Նկա րը կա րող է լի նել ե լա կե տային ՝զ րույց 
կազ մա կեր պե լու հա մար։

 Բ նա կան զո նա նե րի նկա րագ րու
թյան ժա մա նակ, մաս նա վո րա պես 6–րդ դա
սա րա նում շեշ տը դր վում է ե րե խայի պատ
կե րա վոր մտա ծո ղու թյան վրա. օ րի նակ՝ 
ա նա պա տի նկա րագր ման ժա մա նակ աս
վում է, որ այն տեղ տաք է, շոգ, ջու րը քիչ է, 
տա րած վում են ա վա զա հո ղեր (ցու ցադր վում 
է հո ղի նմուշ) և այլն: Ո րից հե տո ցու ցադր
վում են ա նա պա տը, զո նային բնո րոշ լանդ
շաֆ տի, ա ռան ձին բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
տե սակ նե րի նկար նե րը պատ կե րային ներ
կա յաց մամբ (սա հի կա հան դես), ո րին հա ջոր
դում է ապ լի կա ցի այի կա ռու ցու մը (ապ լի կա
ցի այի մի ջո ցով կա րե լի է ստա նալ բնա կան 
զո նա նե րի քար տեզ սխե մա ներ) կամ ե րե
խային ա ռա ջարկ վում է իր ըն կալ ման ար
դյուն քում ի նք նու րույն պատ կե րել լանդ շաֆ
տը: Նկար նե րի ցու ցադ րու մը հան գեց նում է 
նրան, որ ե րե խան ճա նա չում և զա նա զա նում 
է կեն դա նի ներն ու բույ սե րը: Ա շա կերտ նե րին 
պետք է սո վո րեց նել նկար նե րի նպա տա
կային ըն կալ մա նը, ո րի հա մար կա րե լի է օգ
տա գոր ծել ա ռան ձին տի պային պար զու նակ 
պլան ներ: 7–րդ դա սա րա նում բնակ չու թյան 
ռա սա յա կան կազ մը ներ կա յաց նե լիս ար դյու
նա վետ է օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան 
տիկ նիկ ներ: 

ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա կերտ նե րի հետ աշ խա
տե լիս, ով քեր չու նեն վեր լու ծա կան մտա ծո
ղու թյուն, շեշ տը դր վում է պատ կե րա ցում
նե րի ձևա վոր ման վրա, որ պես զի ե րե խայի 
գի տակ ցու թյան մեջ ար տա ցոլ վեն օբյեկ տի 
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կամ եր ևույ թի ար տա քին հատ կա նիշ նե րը: 
Օ րի նակ՝ հան քա հոր հաս կա ցու թյան վե րա
բե րյալ պատ կե րա ցու մը բո վան դա կում է մեծ 
փոս, որ տե ղից մար դիկ հա նում են ի րենց 
հա մար օգ տա կար նյու թեր: 

Ն ման ա շա կերտ նե րին հանձ նա րար վում 
են տնային աշ խա տանք ներ՝ ան հա տա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րով: Օ րի նակ՝ 6–րդ դա
սա րա նում «Եվ րա սի այի մա կեր ևույ թը» թե
ման ներ կա յաց նե լուց հե տո, որ պես տնային 
հանձ նա րա րու թյուն, ա ռա ջարկ վում է հա
վա քել լեռ նե րի նկար ներ, նկա րել Ա րա րատ 
լե ռը, ո ւր վագ ծային քար տե զի վրա մա կագ
րել՝ նշե լով օբյեկ տի ան վա նումն ու գտն վե լու 
վայ րը:

Հարկ է նշել, որ ԿԱՊ ԿՈՒ սո վո րող նե րի 
մեջ թույլ է զար գա ցած վեր լու ծա հա մադ րա
կան մտա ծո ղու թյու նը, և դա սագր քով աշ խա
տե լիս նրանք դժ վա րա նում են ա ռանձ նաց նել 
տեքս տի գլ խա վոր միտ քը: Սա խո չըն դո տում 
է նյու թի ի մաս տա վոր ված ըն կա լու մը և մե
ծա պես ազ դում ու սուց ման գոր ծըն թա ցի 
կա ռուց ման տրա մա բա նու թյան վրա: Ո ւս տի 
դա սագր քով աշ խա տե լիս ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել տեքս տի և 
ներ դիր նկար նե րի հա մադր մա նը: 

Դա սա րա նում կա րող են լի նել նաև ա շա
կերտ ներ, ո րոնք ու նեն հե նա շար ժո ղա կան 
խն դիր ներ: Նրանք ի մա ցա կան խն դիր ներ 
չու նեն, և վեր ջին նե րիս հետ աշ խա տան քը 
տար վում է այն պես, ի նչ պես դա սա րա նի մյուս 
ա շա կերտ նե րի հետ, սա կայն պետք է հա մա
պա տաս խան պայ ման ներ ստեղ ծել, ո րոնք 
կհեշ տաց նեն վեր ջին նե րիս աշ խա տան քը: 
Օ րի նակ՝ նրանց հա մար որ պես գրա տախ

տակ կի րառ վում են A3 ձևա չա փի թուղթ, 
սե ղա նի գրա տախ տակ կամ պլան շետ, աշ
խար հագ րա կան ատ լաս՝ ան հա տա կան օգ
տա գործ ման հա մար, որ պես զի քար տե զին 
կամ գրա տախ տա կին ա ռնչ վող աշ խա տանք
նե րը վեր ջին ներս կա տա րեն տե ղում:

 Կա րե լի է հետ ևել, որ ԿԱՊ ԿՈՒ սո վո րող
նե րի հետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
գլ խա վոր սկզ բուն քը նրանց աշ խար հըն կալ
ման ձևա վոր մա նը նպաս տելն է, այ սինքն՝ 
նա պետք է կա րո ղա նա թվար կել, նկա րագ
րել, մտա պա հել, ճա նա չել, տար բե րել բնա
կան մի ջա վայրն իր բա ղադ րիչ նե րով ու նաև 
հաս նել նրան, որ սո վո րո ղը աշ խար հագ
րա կան գի տե լիք նե րի օգ նու թյամբ ի նք նու
րույն զար գա նա, ձեռք բե րի հմ տու թյուն ներ, 
ո րոնք կկա րո ղա նա կի րա ռել ա ռօ րյա յում: 
Ու սում նա սի րե լով «Աշ խար հագ րու թյուն» 
ա ռար կան՝ ԿԱՊ ԿՈՒ ա շա կերտ նե րի մեջ 
ձևա վոր վում են ոչ մի այն գի տե լիք ներ, այլև 
զար գա նում է նրանց մտա ծո ղու թյու նը՝ սո
վո րում են հա մե մա տել, դի տար կում նե րի 
մի ջո ցով ո րո շել նմա նու թյուն ներ ու տար բե
րու թյուն ներ, կա տա րել վեր լու ծու թյուն ներ և 
դրանց հի ման վրա՝ ը նդ հան րա ցում ներ և 
եզ րա կա ցու թյուն ներ: 

Այս պի սով՝ աշ խար հագ րու թյան ու սու ցու
մը նե րա ռա կան կր թու թյան պայ ման նե րում 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ԿԱՊ ԿՈՒ սո
վո րող նե րին նե րառ վե լու սո ցի ու մում և կա
յա նա լու որ պես հա սա րա կու թյան լի ի րավ 
ան դամ, ի սկ հա սա րա կու թյան մյուս ան
դամ նե րին նա խա պատ րաս տում է ըն դու նել 
նրանց որ պես ի րա վա հա վա սար, լի ար ժեք 
քա ղա քա ցի: 
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ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЬЯМИ РАЗВИТИЯ
А. МИНАСЯН, А. МХИТАРЯН

В статье рассматриваются особенности использования методов и средств обучения 
георафии в условиях инклюзивного образования, а также влияние географического 
образования на развитие, воспитание личности учеников с особыми потребностями условий 
обучения и их интеграции в социум. 

TEACHING GEOGRAPHY TO THE PUPILS WITH SPECIAL NEEDS 
A. MINASYAN, A. MKHITARYAN 

The methods of teaching geography and the peculiarites of using means of teaching under 
conditions of inclusive education,as well as the role of geography study within those who have 
the need of peculiar conditions involving the process of developing personality and integrating 
into society. That is to say the policyisto is to integrate children with special needs into ordinary 
schools.
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HASMIK GRIGORIAN 
SILVA SUKIASYAN

DEVELOPING WRITING SKILLS FOR  
TECHNICAL STUDENTS

As our current world has entered the era 
of international communication and advanced 
technology, there are more and more chances 
for technical professionals to convey technical 
information in English for various purposes. 
Therefore, besides learning general English as 
an international language, students of technical 
institutes need to be equipped with adequate 
writing ability so that they can communicate 
technical information clearly on at least a basic 
level. A good English writing proficiency can 
be a contributing factor to their professional 
recognition and career prospect.

This paper proposes a pragmatic English 
writing program for students of technical in
stitutes with intermediate ESL proficiency. It 
can be used as a writing course, or as part of 
a general English course. The program covers 
a syllabus outline and instructional approach
es on basic writing skills with particular ref
erence to technical writing. The purposes of 
technical writing are to inform and persuade; 
the subjects are things and development; and 
its characters are direct, objective and specific. 
In short, this is a program which aims to train 
students in writing clear, concise and effective 
English.

This program consists of four stages.
(1) Preparation Stage
This is the stage for building up students’ 

confidence or reshaping their perceptions of 
English writing. Some engineering students 
may think that English writing is a very difficult 
task; yet they can still write comprehensibly 
if they know how to apply the basic grammar 
rules and make use of simple, concrete words. 
The ability to express their ideas in clear and 
understandable English is something they can 
acquire systematically.

To start with, ask the students to write a few 

short essays on topics they are very familiar 
with such as self introduction, daily living pat
terns or their own chosen topic. Chose a topic 
in which they have concrete content to write 
about. A few guidelines and vocabulary may 
be provided if students are of a low–interme
diate level. Encourage them to use the words 
and structures they are familiar with. Let the 
students work on something they can easily 
handle as a way to help them experience some 
competence in freely expressing themselves. 
For the revision part, leave the common errors 
for the students to correct themselves by giving 
indications.

(2) Tools Acquisition Stage
Many grammatical constructions are im

portant for writing good English. The principle 
of this stage, however, is to let the students first 
get familiar with a few basic essential tools that 
can enhance their sentence clarity in technical 
writing. Other relevant constructions can be 
reviewed if time is available.

A. Use of Subordinate Clauses
Technical writing involves a lot of analytical 

writing. Subordinate clauses are powerful tools 
for analyzing the logical relationships among 
ideas such as a chronological development, a 
cause–effect relationship, a purpose relation
ship and a condition relationship.

Students can get familiar with this kind of 
construction by the following steps. First, brief
ly explain the meaning of a subordinate clause. 
Then give the students a list of complex sen
tences. Ask them to identify the subordinate 
clauses and the subordinating conjunctions, as 
well as to explain the relationship expressed in 
each sentence. The next step is practice. Ask 
the students to combine two sentences or a set 
of isolated ideas into one sentence by using 
appropriate subordinating conjunctions. For 
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example:
• New racing bicycles have disc wheels. 

Wind resistance is reduced.
• Copper is highly conductive. It is used for 

electric wiring.
• The water is heated. It reaches a pre–set 

temperature. Finally, ask them to make up their 
own complex sentences.

B. Use of Relative Clauses
Technical writing often involves detailed 

definition or modification of a particular term. 
Relative clauses can be useful tools for defining 
and qualifying nouns instead of putting a long 
list of technical nouns or adjectives before a 
noun. In that case, the sentence can be less 
confusing. The «where» clause is also useful 
for describing the location of stages described 
in a process.

Similarly, give students a list of sentences 
that contain clauses introduced by a relative 
pronoun. Ask the students to identify the rel
ative clauses and explain their functions. Ex
amples of restrictive and nonrestrictive clauses 
should be included for the students to find out 
how differently they function. The following 
type of sentence completing exercise can help 
the students understand and apply relative 
clauses, for example:

• Students  are more likely to 
get good grades.

• Aluminum,  , is used to make aircraft.
• The new method,  ,is faster than the 

conventional method.
• We like to live in areas   .
Introduce the possibility of replacing rela

tive clauses by infinitives or participles after the 
students have become acquainted with relative 
clauses.

C. Use of Parallelism
Parallelism is the principle that units of sim

ilar content and function should be expressed 
in equal form. Repetition of the same structure 
allows the reader to recognize the ideas more 
readily. Long sentences can be made clearer 
and easier to understand if they are grammat
ically parallel. This is also a useful tool when 
writing comparison and contrast. Illustrate the 

concept of parallelism by giving a list of sam
ple sentences, which use different grammatical 
constructions like prepositions, conjunctions, 
clauses, infinitives to make similar ideas paral
lel. Then ask the students to practice by rewrit
ing sentences parallel. For example:

• We are looking for engineers with realis
tic decision–making capabilities, who can think 
logically, and who have the ability to analyze 
situations carefully.

• Advances in technology have made our 
life more convenient, comfort has been added 
to our lives, and safety is also important.

(3) Summary Writing Stage
This stage serves several purposes. First, it 

works as a transition stage for the subsequent 
composition stage. When students write sum
maries, they can focus more on the practice of 
language skills without worrying too much on 
the content part, provided that the chosen text 
is not too difficult to comprehend. In addition, 
the chosen texts can also serve as sort of mod
el writing, grammar guides and sources of new 
vocabulary. Second, summary writing requires 
good skills on concise writing; only a small por
tion of the original ideas can be expressed in 
a limited number of words. Third, it is appro
priate to introduce paragraph characteristics at 
this stage as the students have to start writing in 
paragraphs.

Before they start writing summaries, intro
duce the following techniques.

A. Conciseness
We live in the world of information explo

sion. The reader has so much to read. Efficien
cy and conciseness in informative writing can 
save personal time. Concise writing is a skill, 
which can be achieved by applying the general 
guidelines into the writing practice. They are:

• delete redundant and unnecessary mate
rial,

• reduce clauses and phrases to shorter 
constructions like an adjective phrase or a sin
gle word without losing the needed emphasis.

• eliminate any words or phrases that can 
be removed without damaging the meaning of 
the sentence or paragraph.
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Illustrate the general guidelines with exam
ple phrases and sentences. Let the students no
tice the differences between wordy and concise 
phrases. Then they can do some exercises on 
rewriting concise phrases and sentences.

B. How to Write a Summary
Students tend to copy sentences exactly 

from the original article and put them together 
when they write summaries. In that case, it is 
unlikely that they can include all the important 
ideas mentioned. A summary should be clear 
and balanced so that the reader can grasp the 
main ideas of the original article without read
ing it. A better way to make a summary is to 
write down the main points in note form, link 
them clearly into concise sentences in the stu
dents’ own words and then, link the sentences 
into coherent paragraphs. Suggest the students 
to write a topic sentence for each paragraph so 
as to help them stay focused on the main idea 
of that paragraph. Finally, edit their work and 
check if the number of words used is within 
the stated limit. 150–200 words is a suggested 
number for beginners. 

(4) Composition Stage
This is the stage where students practice 

some common patterns of technical writing 
with the application of skills taught at previous 
stages. Topics appropriate to their proficiency 
and background are suggested for each type 
of writing. Students can share some ideas and 
vocabulary during group discussion as a pre–
writing activity.

A. Writing of Definitions
One major method of organizing technical 

writing is definition, which includes the single–
sentence definition and the extended defini
tion. The single–sentence definition defines an 
object by giving the category and the distin
guishing characteristics, and it is useful in de
fining something concrete. Students can prac
tice the one–sentence definition on a tool or 
machine that is frequently used, for instance: 
a computer, dictionary, watch, electronic cal
culator, telephone, or fax machine by using the 
following schema.

•   is a kind /form/category/de

vice/type of (class) that (distinguishing feature).
They can also add extra information to write 

an extended definition. In the case of writing ex
tended definitions they can use examples, analo
gies, description of physical characteristics, com
ponents and functions. Some suggested topics 
for extended definition are electricity, television, 
electric coffee pot, refrigerator, microwave oven, 
and building.

B. Writing of a Process
A process is written to instruct or to in

form. A clear description of a process involves 
sequencing the stages, locating the stages, 
describing what happens at each stage and 
explaining what happens at each stage. Most 
operational process descriptions follow a 
chronological order, which can be shown by 
using sequence words like first, next then, 
subsequently, at this point, later, afterwards, 
finally and so on. The stages can be located by 
using a prepositional phrase « in/at the ......» , 
or in some cases using a

«where» clause to link a stage, its location 
and what happens there. For example:

• The broken fragments of the rocks were 
washed down to lakes or seas, where they col
lected and formed as layers of sediments.

For the part in describing and explaining 
what happens in each stage, think of the an
swers to «What happens? Why? How? « Here 
are some suggested topics for writing a process:

• Describe the process of getting cash from 
an automatic teller machine

• Describe the process of sending or re
trieving an e–mail

• Describe the process of performing a lab
oratory experiment.

•Describe the process of arranging a vaca
tion trip 

C. Writing of Comparison
We use this type of writing to relate the 

similarities and differences among things. This 
writing technique can be applied when it is nec
essary to compare and contrast different pro
posals, solutions to problems, design change 
of a conventional product with a new product.

Students can organize a compare–contrast 



337

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

paper in two ways: the point–by–point and 
whole–by– whole method. In a point–by–point 
development, each point is contrasted. On the 
other hand, the whole–by–whole method utilizes 
entire blocks of information about each topic. 
Remind the students to use the comparative 
form of the adjective or adverb, expressions 
like but, whereas, in contrast, different from, 
unlike., to describe differences; and words 
and phrases like similarly, likewise, in the same 
way... to describe similarities.

Here are some suggested topics for writing 
comparison and contrast.

• Compare and contrast two sets of infor
mation presented in a chart or graph

• Compare and contrast people’s life nowa
days and 10 years ago

• Compare and contrast two generations of 
a product e.g. computer/ stereo/robot 

• Compare and contrast two brand names 
of a product e.g. sports equipment, electronic 
dictionary, etc.

D. Writing of Analysis
Technical writing is used to convince some

one of something. A more effective approach to 
convince others is to support the broad general 
statements with details. Begin with a general
ization or topic sentence that covers the whole 
topic and then substantiate the generalization 
at a more specific level with facts, examples, 
statistics and other details. Students can begin 
by writing two to three sentences to support 
the stated generalization. For example:

• There are several scientific factors that 
make it difficult

for the seismologists to predict an earth
quake.. First....................................

Second...........
• It is difficult for foreign students to ad

just to life in a new country for several reasons. 

First...........Second,...........
Then try to write a more detailed analysis 

on the following suggested topics:
• Analyze the reasons for an engineering 

student to study English
• Analyze the effects с the internet to the 

general public
• Analyze the causes of a TV program /mov

ie/ for being very popular
• Analyze the consequences of the govern

ment policy 
Use active verbs whenever possible. Active 

verbs make the sentence stronger. On the oth
er hand, passive voice constructions are less 
direct. Use the passive voice only when it is 
needed.

Technical texts should written in a simple 
and direct manner so that the readers can 
reach the author’s intended meaning quickly. 
Use simple, direct ad concrete words whenev
er possible. Avoid pompous words. The use of 
precise words for intended meaning can en
hance clear and direct communication.

The ability to write clear concise and ef
fective English is a valuable asset to students. 
Tis paper proposes a writing program to help 
technical students develop such kind of ability 
through a stage by stage approach. The stu
dents first build up their confidence in English 
writing at the preparation stage, then they 
learn some useful tools to writ clear and com
prehensible sentences at the tools acquisition 
stage. Following that, they learn to write con
cisely and coherently at the summary writing 
stage. Finally, they learn to write effectively on 
some common patterns of technical writing at 
the composition stage.

h.grigoryan@ysu.am
s.sukiasyan@ysu.am
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Գ ՐԱ ՎՈՐ ԽՈՍ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ESP–Ո ՒՄ
Հ. ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ, Ս. ՍՈՒ ՔԻ Ա ՍՅԱՆ

Գ րա վոր խոս քի ձևա վոր ման և զար գաց ման ուղ ղու թյամբ տար վող գործ նա կան աշ խա
տան քը ESP–ո ւմ կոչ ված է ձևա վո րե լու և զար գաց նե լու գրա վոր շա րադ րան քի հա մար ան
հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի պա հանջ վող մա կար դա կը: Գրա վոր խոս քի զար գա ցումն ու նի իր 
կոնկ րետ խն դիր ներն ու գրա վոր խոս քի տա րա տե սակ նե րը, որոնք բխում են գրա վոր գի
տա կան հա ղոր դակ ցու թյան ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րից և սո վո րող նե րի կա րիք նե րից: 
Այս պի սով՝ սույն հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում քն նարկ վե ցին գրա վոր խոս քի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցի որոշ հմ տու թյուն ներ և առանձ նա հատ կու թյուն ներ:

 РАЗ ВИ ТИЕ ПИСЬ МЕН НОЙ РЕ ЧИ ДЛЯ СТУ ДЕН ТОВ  
ТЕХ НИ ЧЕС КИХ ФА КУЛЬ ТЕ ТОВ

А. ГРИ ГО РЯН, С. СУ КИ А СЯН 

У ме ние пи сать яс но и крат ко яв ля ет ся цен ной чер той для сту ден тов. В дан ной стат ье 
пред ла га ет ся праг ма тич ная прог рам ма по пись му на анг лийс ком язы ке, что бы по мочь сту
ден там раз вить тех ни чес кие спо соб нос ти на эта пе раз ви ти я. Сту ден ты сна ча ла при об ре та ют 
уве рен ность в пра во пи са нии анг лийс ко го на ста дии под го тов ки, за тем они изу ча ют не ко то
рые по лез ные на вы ки, что бы пи сать чет кие и по нят ные пред ло же ния на эта пе раз ви ти я. 
Пос ле это го, они учат ся пи сать крат ко и связ но на эта пе сос тав ле ния ре зю ме. И, на ко нец, 
они учат ся гра мот но сос тав лять тех ни чес кую до ку мен та цию по ос нов ным об щим за ко но мер
нос тям. 
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ЛУ СИ НЕ МУ РА ДЯН 
АНИ НЕР СЕ СЯН

ОС НОВ НЫЕ МЕ ТО ДЫ  
ОБУ ЧЕ НИЯ АНГ ЛИЙС КО МУ ЯЗЫ КУ

Де я тель ность учи те ля

1. Объяс ни тель но–ил люст ра тив ном 2. Реп ро дук тив ном 3. П роб лем ном из ло же ни и

Со об ще ние зна ний учи те лем или 
за ме ня ю щим его средст вом и по каз 
спо со бов дейст вий

Сос тав ле ние и предъяв ле ние 
за да ний на восп ро из ве де ние 
зна ний и спо со бов умст вен ной 
и прак ти чес кой де я тель нос ти.
 Ру ко водст во и конт роль за вы
пол не ни ем.

Пос та нов ка учи те лем проб
ле мы и раск ры тие им до ка
за тель но го пу ти ее ре ше ни я.

Де я тель ность уче ни ка

1.Восп ри я тие зна ний 1. Ак ту а ли за ция зна ний 1. Восп ри я тие зна ний

2. Осоз на ние зна ний

2. Восп ро из ве де ние зна ний и спо
со бов дейст вий по об раз цам, по ка
зан ным дру ги ми /у чи те лем, кни гой, 
тех ни чес ки ми средст ва ми/.

2.О соз на ние зна ний и проб ле мы

3.П ро из воль ное и неп ро из воль ное 
за по ми на ни е/в за ви си мос ти от ха рак
те ра за да ни я/.

3.В ни ма ни е. пос ле до ва тель ность 
и конт роль над сте пен ью убе ди
тель нос ти ре ше ния проб ле мы. 
По вы ше ние ро ли неп ро из воль
но го за по ми на ни я.

1  Воп ро сы ме то дов пе да го ги чес ких исс ле до ва ний. М., НИИ об щей пе да го ги ки АПН СССР, 1973г.,стр. 

Пред ла га е мая стат ья расс чи та на на учи
те лей анг лийс ко го язы ка. Oд на ко об щие те о
ре ти чес кие по ло же ни я, по ло жен ные в ос но ву 
этой стат ьи, а так же из ла га е мые ме то ди чес
кие прин ци пы и прак ти чес кие ре ко мен да
ции мо гут быть ис поль зо ва ны учи те ля ми не 
толь ко анг лийс ко го язы ка, но, с со от ветст
ву ю щи ми из ме не ни я ми, и учи те ля ми дру гих 
иност ран ных язы ков.

Для ор га ни за ции обу че ния анг лийс ко му 
язы ку как не род но му и дос ти же ния оп ти маль
но го эф фек та при от но си тель но не боль ших 
зат ра тах учеб но го вре ме ни и в ус ло ви ях от
сутст вия или не дос та точ нос ти ре че вой сре ды 
осо бое зна че ние по лу ча ет вы бор ме то да обу че

ни я. В ря де ра бот по пе да го ги ке под ме то дом 
обу че ния под ра зу ме ва ют ся на уч но обос но ван
ная и це ле нап рав лен ная сис те ма прин ци пов и 
спо со бов обу че ни я.

В пос лед ние го ды проб ле ме ме то да в те о
рии пе да го ги ки пос вя ще но дос та точ но боль
шое ко ли чест во ра бот, сре ди ко то рых не сом
нен но важ ное мес то за ни ма ют ра бо ты И. Л. 
Лер не ра и М. Н. Скат ки на1.Пред ло жен ная ими 
клас си фи ка ци он ная таб ли ца в об ще ди дак ти
чес ком ас пек те се год ня мо жет быть приз на на 
на и бо лее оп ти маль ной.

Схе ма де я тель нос ти пре по да ва те лей и 
уча щих ся при ме то дах
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В обу че нии анг лийс ко му язы ки все бо лее 
ши ро кое при ме не ние на хо дят та кие спо со
бы ин тен си фи ка ци и, как соз да ние ис кусст
вен ной язы ко вой сре ды с по мощ ью си ту а
ций, ис поль зо ва ние средств наг ляд нос ти, 
в том чис ле – ау ди тив нос ти и.т.д. Сле ду ет 
от ме тить, что сис те ма сов ре мен но го ин тен
сив но го обу че ния иск лю ча ет за ме ча ни я, 
нас меш ки, обид ные сло ва, от ри ца тель ную 
ми ми ку и жес ти ку ля цию и все фак то ры пря
мо го и кос вен но го воз дейст вия на обу ча е мо
го, ко то рые соз да ют от ри ца тель ный эмо ци
о наль ный фон, тор мо зя щий про дук тив ные 
про цес сы, спо собст ву ют не до ве ри ю, замк
ну тос ти. Та кой под ход чрез вы чай но перс
пек ти вен, осо бен но в ра бо те с деть ми в на
чаль ных клас сах.

Расс мот рим не ко то рые прин ци пы обу че
ния иност ран но го / вто ро го, не род но го/ язы
ка.

1. Важ ней шим прин ци пом ме то ди ки обу
че ния лю бо му язы ку яв ля ет ся прин цип ком
му ни ка тив нос ти. Изу че ние вто ро го язы ка 
мож но упо до бить ус во е нию род но го, приб
ли зить к пос лед не му, рас по ло жив учеб ный 
ма те ри ал и прис ва и ва е мые уче ни ка ми функ
ции ре чи на вто ром язы ке в той пос ле до ва
тель нос ти, ко то рая со от ветст ву ет раз ви тию 
ре че вой де я тель нос ти от пер вых детс ких 
слов до слож ных форм связ ных выс ка зы
ва ний. Та ким об ра зом мож но луч ше предс
та вить не ко то рые внут рен ние ме ха низ мы 
при изу че нии анг лийс ко го язы ка на пер во
на чаль ном эта пе. По ни ма ние ре чи ок ру жа
ю щих и го во ре ние на чи на ют ся не од нов ре
мен но: пер вое пред шест ву ет вто ро му. Этот 
ес тест вен ный по ря док ов ла де ния реч ью 
дол жен иметь мес то и при обу че нии вто ро
му язы ку.

Во– пер вых идет на коп ле ние пас сив ных 
зна ний, де ла ю щих воз мож ным по ни ма ние 
об ра щен ной к уча щим ся ре чи. Го во ре ние 
фор ми ру ет ся пос те пен но, на ба зе пол но цен
но го по ни ма ни я, без ко то ро го оно во об ще 
не мыс ли мо. На этой ста дии обу че ния важ
ную роль иг ра ет слу ша ни е. Сов ре мен ные 
ТСО/ тех ни чес кие средст ва обу че ни я/ яв

ля ют ся глав ны ми по мощ ни ка ми пре по да
ва те лей, без ко то рых се год ня не воз мож но 
предс та вить обу че ние лю бо го язы ка. Про
фес си о наль ность пре по да ва те ля зак лю ча
ет ся в пра виль ном вы бо ре ма те ри а лов для 
слу ша ни я. Учи тель стал ки ва ет ся с не ко то ры
ми ог ра ни че ни я ми, а имен но– с не об хо ди
мост ью не отк ло нять ся от изу ча е мой те мы, 
учи ты вать зна ния уча щих ся и.т.д. Прос мотр 
филь мов яв ля ет ся важ ным средст вом для 
раз ви тия на вы ков ре чи, об лег ча ет их фор
ми ро ва ни е, вно сит в за ня тия эле мент но виз
ны. Пе ред по ка зом филь ма не об хо ди мо про
вес ти пред ва ри тель ную бе се ду, оз на ко мив 
уча щих ся с со дер жа ни ем филь ма. Сис те ма
ти чес кое ис поль зо ва ние зву ко за пи си на уро
ках поз во ля ет соз дать для уча щих ся та кую 
обс та нов ку, при ко то рой они час то слы шат и 
учат ся по ни мать анг лийс кую речь, восп ро из
во ди мую раз ны ми го ло са ми.

Пред ва ри тель ный лек си чес кий курс, ор
га ни чес ки свя зан ный с си ту а тив но–раз го
вор ным, яв ля ет ся его ба зой. Это вы ра жа ет ся 
в том, что на у чив шись слу шать и по ни мать 
учи те ля, вы пол нять соз на тель но его ре че
вые ко ман ды, пра виль но про из но сить анг
лийс кие сло ва, от ве чать на прос тые воп ро
сы и осу ществ лять ре гу ли ру е мые учи те лем 
эле мен тар ные опе ра ци и, уче ник тем са мым 
приб ли жа ет ся к ос во е нию бо лее слож но го 
ви да ре че вой де я тель нос ти. На этом эта пе 
на чи на ет ся фор ми ро ва ние пер во на чаль ных 
на вы ков об ще ния на анг лийс ком язы ке. В 
пе ри од си ту а тив но–раз го вор но го кур са у 
уча щих ся вы ра ба ты ва ют ся уме ния го во рить 
по–анг лийс ки в пре де лах те ма ти чес ко го, 
лек си чес ко го и грам ма ти чес ко го ми ни му мов, 
очер чен ных в прог рам ме. Уче ни ки учат ся 
слу шать и по ни мать не толь ко речь сво е го 
учи те ля, но и дру гих лиц, сос тав лять прос
тые не расп рост ра нен ные и расп рост ра нен
ные пред ло же ни я, вес ти ди а лог, вы ра жать 
мыс ли в связ ном выс ка зы ва ни и. Ре че вая 
мо дель долж на вво дить ся че рез си ту а ци ю. 
Нап ри мер, пред ла га ет ся для ус во е ния мо
дель:” Руч ка на пар те”. Учи тель, прис ту пая 
к объяс не нию но во го ма те ри а ла, зак реп ля ет 
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ста рую мо дель:
Teacher “ What is this?”
Student “This is a pen”
Teacher “What is that?”
Student “That is a desk” 
У чи тель кла дет руч ку на пар ту и вво дит 

мо дель: “The pen is on the desk”, сп ра ши вая 
: “Where is the pen?” . Ана ло гич но вво дит
ся па рал лель ная мо дель: “The pen is in the 
desk”. Мно го чис лен ные исс ле до ва ния сви
де тельст ву ют о том, что соз на тель ное ус во
е ние лю бо го пред ме та нам но го эф фек тив
нее ме ха ни чес ко го, по э то му на этом эта пе 
фор ми ро ва ния на вы ка мы опи ра ем ся не на 
ме ха ни чес кое за у чи ва ние мо де ли пу тем мно
гок рат но го пов то ре ни я, а на соз на тель ное 
оформ ле ние лек си чес ко го ма те ри а ла грам
ма ти чес ки ми средст ва ми, ха рак тер ны ми для 
дан ной мо де ли. На этом эта пе обу че ния мы 
пред ла га ем сле ду ю щую пос ле до ва тель ность 
обу че ни я: 

а/ воп ро сы учи те ля и от ве ты уча щих ся / 
бе се ды, ди а ло ги/

б/ ди а лог двух уча щих ся по за да нию и 
под наб лю де ни ем учи те ля.

в/ вы пол не ние уча щи ми ся уст ных инст
рук ций учи те ля.

г/ бе се да и расс каз по кар ти не
д/ за у чи ва ние на и зусть со слов учи те ля.
е/ те ма ти чес кие экс кур си и.
ж/ слу ша ние /п рос мотр филь мов, прос лу

ши ва ние ди а ло гов, пе сен/.
2 .Ра бо та над про из но ше ни ем и ин то

на ци ей. Пе рек лю че ние с род но го про из но
ше ния на иност ран ное яв ля ет ся слож ным 
пси хо ло ги чес ким и фи зи о ло ги чес ким про
цес сом. Ор га ны ре чи по лу ча ют но вую ра бо
ту, при вы ка ют к неп ри выч ным ук ла дам для 
об ра зо ва ния но вой ар ти ку ля ци он ной ба зы, 
что мо жет у на чи на ю щих вы зы вать ус та
лость ар ти ку ли ру ю щих ор га нов, а от сю да 
их не чет кую ра бо ту. Из вест но, что мно ги е, 
пра виль но го во ря щие на иност ран ном язы
ке с точ ки зре ния грам ма ти ки и лек си ки, до
пус ка ют мно го оши бок в про из но ше ни и. Ис
ка же ние про из но ше ния предс тав ля ет со бой 
раз ные сте пе ни отк ло не ния от нор мы. Но 

об щее для них то, что они ве дут к не по ни ма
нию или прев ра ща ют выс ка зы ва ния в труд
но по ни ма е мые и, сле до ва тель но, не дос ти
га ют це ли. Ис ка же ния обыч но вы зы ва ют ся: 

а/ ис поль зо ва ни ем неп ра виль ной фо не
мы дан но го язы ка

б/ про пус ком или до бав ле ни ем фо не
в/ пе рес та нов кой фо не мы в сло ве
г/ подс та нов кой зву ков, не при су щих 

дан ной фо не ти чес кой сис те ме
д/ ис ка же ни ем уда ре ния сло гов и рит ма 

пред ло же ни я.
е/ вне се ни ем ме ло ди и, не при су щей дан

но му язы ку.
Од на ко ни один ав тор, ни од но учеб ное 

по со бие не да ют пол но го обоб ще ния и сис
те ма ти за ции воз мож ных ха рак тер ных оши
бок уча щих ся. В дан ной стат ье мы по пы та
ем ся вы де лить и свес ти в сис те му на и бо лее 
ха рак тер ные ошиб ки в анг лийс ком про из но
ше ни и.

По пыт ку опи сать ха рак тер ные ошиб ки 
иност ран цев в анг лийс ком про из но ше нии 
мы на хо дим у Пал ме ра1.Он ука зы ва ет на 
шесть ха рак тер ных слу ча ев, к ко то рым от
но сит: 

а/ неп ра виль ные зву ки вмес то пра виль
ных.

б/ из лиш ние зву ки / в том чис ле и род
ны е/

в/ про пуск зву ков
г/ неп ра виль ное расп ре де ле ние зву ков, 

т.е. про из не се ние пра виль ных анг лийс ких 
зву ков, но не в долж ном мес те.

д/о шиб ки рит ми ро ва ни я/wrong cadence /, 
к ко то рым Пал мер от но сит ошиб ки в дол го те 
глас ных и уда ре ни и, сте пень нев нят нос ти /
degree of obscurity/ на ру ше ния сте пе ни связ
нос ти слов /degree of word linking/.

При ве дем при ме ры на и бо лее час то вст
ре ча ю щих ся оши бок:

В раз го вор ной оби ход ной ре чи име ют 
мес то слу чаи оши боч ной подс та нов ки лиш
них фо нем. Так, нап ри мер, сло ва: dreamed, 
something про из но сят ся со вс тав кой фо не

1  H. Palmer “ Concerning Pronunciation, Tokyo, 1928, 
Vol 1 p.34–49
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мы [p:]: [drempt] и.т.д., month, tenth с фо
не мой[ t], в сло ве length вс тав ля ет ся фо не ма 
[k].

 На ру ше ние про из но ше ния фо нем и от
дель ных слов как расп рост ра нен ное яв ле ние 
на хо дит от ра же ние в ли те ра ту ре в ви де ха
рак тер ной ор фог ра фи чес кой пе ре да чи ре чи 
не ко то рых пер со на жей про из ве де ний. Нап
ри мер, один из ос нов ных ге ро ев ро ма на Ч. 
Дик кен са ‘’ Бар на би Радж”1 Ден нис вмес то 
fellow, constitutional, very про из но сит felon, 
constitootional.

Од ной из на и бо лее ус той чи вых оши бок 
у уча щих ся при ов ла де нии анг лийс ким про
из но ше ни ем яв ля ет ся ог лу ше ние ко неч ных 
звон ких сог лас ных. Это отк ло не ние от норм 
анг лийс ко го про из но ше ния яв ля ет ся не до
пус ти мым, по то му что очень час то ве дет к 
ис ка же нию смыс ла выс ка зы ва ни я. Про ти во
пос тав ле ние та ких слов как ” back’’ спи на– 
”bag” сум ка; “debt” долг– “dead” мерт вый, 
“cap” фу раж ка– “cab” эки паж и.т.д. по ка
зы ва ет, ка кую важ ную роль для раз ли че ния 
анг лийс ких слов иг ра ют глу хие и звон кие ко
неч ные сог лас ны е. 

O чень час то ог лу ша ют фо не му [z] в ко
неч ном по ло же ни и, ког да пе ред нею сто ит 
дру гая звон кая сог лас на я; в сло вах heads 
[hedz] го ло вы или sounds [saundz] зву ки они 
про из но сят фо не му [z] сов сем глу хо, так что 
она на по ми на ет сла бую фо не му [s].

Дол го та и крат кость глас ных предс
тав ля ет со бой ти пич ное для сов ре мен но го 
анг лийс ко го язы ка фо не ти чес кое яв ле ни е, 
ос лож нен ное ка чест вен ны ми раз ли чи я ми 
близ ких по темб ру пар ных глас ных: [i] – [i:]; 
[u]– [u:] Мно гие анг лийс кие сло ва рас поз на
ют ся толь ко бла го да ря раз ли чи ям в зву ча ни
ях та ких глас ных: нап ри мер, [liv] жить – [li:v] 
по ки дать, [pi:t] Пе тя – [pit] шах та, [pu:l] лу
жа – [pul] тя нуть. Ко неч но в кон текс те та кие 
сло ва дой дут до соз на ния слу ша ю ще го, но 
по доб ный силь ный ак цент мо жет зат руд нить 
по ни ма ни е.

3.О бу че ние анг лийс кой гра мо те. Пред

1  Ch.  Dickens,  “  Barnaby  Rudge”,  London,  1930,  p. 
530–531.

ва ри тель ный лек си чес кий и си ту а тив но–
раз го вор ный кур сы яв ля ют ся той ос но вой, 
ко то рая да ет воз мож ность прис ту пить к обу
че нию анг лийс кой гра мо те. В пе ри од обу че
ния гра мо те осу ществ ля ют ся сле ду ю щие ос
нов ные за да чи: 

а/ обу че ние пра виль но му и соз на тель но
му чте ни ю.

б/ обу че ние пра виль но му пись му.
в/ раз ви тие на вы ков уст ной ре чи.
Пра виль но чи тать анг лийс кий текст – это 

зна чит чет ко и яс но про из но сить сло ва, соб
лю дая пра ви ла ор фо э пии / не про пус кая 
зву ков и сло гов, не вс тав ляя иных зву ков и 
сло гов, не прог ла ты вая окон ча ний, не ис ка
жая слов неп ра виль ным уда ре ни ем и.т.д./. 
По ни ма ние уча щи ми ся со дер жа ния про чи
тан но го про ве ря ет ся при по мо щи воп ро сов, 
по ме щен ных в учеб ни ке. Са мым расп рост
ра нен ным спо со бом про вер ки мож но счи
тать от ве ты на воп ро сы по текс ту, пе рес каз 
текс та и.т.д. 

Па рал лель но с обу че ни ем чте нию про
во дит ся обу че ние пись му. Это сле ду ет из 
тре бо ва ния о гар мо ни чес ком со че та нии на 
каж дом уро ке всех ком по нен тов ре че вой де
я тель нос ти– по ни ма ни я, го во ре ни я, чте ния и 
пись ма.

В за ру беж ной ме то ди ке обу че ния иност
ран ным язы кам при ня та так же “д вуч лен на я” 
клас си фи ка ция ви дов чте ния – “ ин тен сив
но е” чте ние и “экс тен сив но е”2. Они ха рак те
ри зу ют ся сле ду ю щим об ра зом: ин тен сив ное 
чте ние пред по ла га ет даль ней шее изу че ние 
язы ка под ру ко водст вом учи те ля, а экс тен
сив ное чте ние осу ществ ля ет ся в за ви си мос
ти от воз мож нос тей и по же ла ний уча щих ся. 
Ин тен сив ное чте ние обес пе чи ва ет даль ней
ший ана лиз грам ма ти чес ких ст рук тур текс та, 
уве ли че ние сло вар но го за па са уча щих ся, а 
так же со вер шенст во ва ние уст ной и пись мен
ной ре чи.

Этот вид чте ния тре бу ет де таль но го 
изу че ния ма те ри а ла, в свя зи с чем он не 

2  Ри верс В. “Фор ми ро ва ние ре че вых уме ний и на вы
ков” “ Воп ро сы ме то ди ки обу че ния иност ран ным язы
кам за ру бе жом” М., 1978, с.42
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предс тав ля ет цен нос ти для раз ви тия на вы
ка бег ло го чте ния с не пос редст вен ным по
ни ма ни ем со дер жа ни я. Для дос ти же ния этой 
це ли мож но ус пеш но ис поль зо вать экс тен
сив ное чте ни е. Ма те ри ал для экс тен сив но го 
чте ния дол жен быть ме нее труд ным, не же ли 
для ин тен сив но го. Ос нов ная за да ча экс тен
сив но го чте ния – на у чить чи тать нас толь ко 
сво бод но, что бы это мог ло дос тав лять удо
вольст ви е. Ес ли в текс те бу дут вст ре чать ся 
но вые сло ва, то об их зна че нии мож но бу дет 
лег ко до га дать ся из кон текс та. Ма те ри а лом 
для экс тен сив но го чте ния мо гут пос лу жить 
адап ти ро ван ные расс ка зы, ин те рес ные по 
со дер жа ни ю.

П ро цесс чте ния иног да от но сят к пас
сив но му ви ду де я тель нос ти. Од на ко, ес ли 
мы расс мот рим те уме ни я, ко то рые долж ны 
фор ми ро вать ся в про цес се чте ни я, то уви
дим, что чи та ю щий да ле ко не пас си вен. Он 
дол жен уметь уз на вать ре че вые мо де ли и их 
все воз мож ные ком би на ци и, ст рук тур ные об
ра зо ва ния / род, вре мя, чис ло и.т.д./ сло ва, 
со е ди ня ю щие сло ва и пред ло же ни я, воп ро
си тель ные и от ри ца тель ные фор мы и.т.д . 
По ни ма ние и пе ре ра бот ка смыс ло вой ин
фор ма ции при чте нии – слож ней ший внут
рен ний про цесс, ко то рый обес пе чи ва ет ся 
со во куп ност ью дейст вий раз но го по ряд ка. 
По ни ма ние смыс ла нас ту па ет в ре зуль та те 
по ни ма ния средств язы ка, при по мо щи ко
то рых фор ми ру ет ся мысль.

4.Ви ды пись мен ных ра бот. Пись мен ные 
ра бо ты по при ви тию ос нов ных ор фог ра фи
чес ких на вы ков сле ду ю щи е:

а/ спи сы ва ни е. Раз ли ча ют два ви да спи
сы ва ни я: прос то е, т.е. спи сы ва ние без за
да ни я, и твор чес ко е, т.е. спи сы ва ни е, ос
лож нен ное за да ни ем. Вто рой тип ра бо ты 
яв ля ет ся бо лее эф фек тив ным, т.к. из вест но, 
что за ни ма тель ность – один из эф фек тив
ных ме то дов обу че ни я. Мож но пред ло жить 
уче ни кам спи сы ва ние с де ле ни ем слов на 
сло ги, до пи са ние про пу щен ных сло гов или 
букв, са мос то я тель ное до пи сы ва ние окон ча
ний слов и.т.д.

б/ дик тант. На и бо лее эф фек тив ным, по

лез ным и нуж ным ви дом пись мен ных ра бот 
яв ля ют ся дик тан ты. Мож но ре ко мен до вать 
пре дуп ре ди тель ный, об ъяс ни тель ный и 
конт роль ный дик тант.

в/ со чи не ни е. В об щей сис те ме ра бо ты по 
раз ви тию ре чи со чи не ние за ни ма ет осо бое 
мес то. Это один из са мых эф фек тив ных и 
по лез ных ви дов са мос то я тель ных пись мен
ных ра бот. Из ла гая текст, уча щи е ся при об ре
та ют нуж ные ре че вые на вы ки, а так же уме
ние связ но, ло ги чес ки ст рой но и гра мот но 
из ла гать мыс ли на анг лийс ком язы ке. Важ
ное зна че ние при под бо ре тем для со чи не
ний име ют те ма ти ка и со дер жа ни е, ло ги ка 
и пос ле до ва тель ность из ло же ния мыс лей, 
язык, ком по зи ци он ное пост ро е ни е, объем. 
В ка чест ве ис точ ни ка мо гут быть ис поль зо
ва ны собст вен ные пе ре жи ва ния и наб лю де
ни я.

Преж де чем прис ту пить к на пи са нию со
чи не ни я, его нуж но тща тель но под го то вить. 
Сос тав ле ние связ но го текс та всег да пред ва
ря ет ся чет ким оформ ле ни ем те мы и про хо
дит три эта па: 

а/ на коп ле ние ма те ри а ла и его от бор
б/ оп ре де ле ние пос ле до ва тель нос ти из

ла га е мо го
в/ сло вес ное оформ ле ни е
Сос тав ле ние пла на к со чи не нию яв ля

ет ся ба зой, опи ра ясь на ко то рую уча щи е ся 
долж ны сос та вить текст со чи не ни я. Наб лю
де ния по ка зы ва ют, что со чи не ния про во дят
ся очень ма ло, а это в свою оче редь на но сит 
не поп ра ви мый ущерб раз ви тию ре чи уча
щих ся.

Весь ма по лез ным ви дом ра бо ты яв ля ет ся 
сос тав ле ние де ло во го пись ма. Мож но пред
ло жить сле ду ю щие ви ды де ло во го пись ма: 
/ пись мо, за яв ле ни е, об ъяв ле ние и.т.д./. Обу
че ние этим ви дам пись ма це ле со об раз нее 
про во дить по го то вым об раз цам.

5.Ра бо та над ошиб ка ми. Ра бо та над 
ошиб ка ми, до пу щен ны ми уча щи ми ся при 
пись ме, яв ля ет ся важ ней шим зве ном в сис
те ме обу че ния иност ран но му язы ку. Од ной 
из при чин низ кой гра мот нос ти уча щих ся яв
ля ют ся не дос тат ки в ра бо те по пре дуп реж
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де ни ю, исп рав ле нию и уст ра не нию оши бок. 
Из вест но, что це ле со об раз но за ра нее 

пре дуп реж дать ошиб ки, чем по том исп рав
лять и ис ко ре нять их. Для это го сле ду ет ст
ро ить обу че ние так, что бы все сло ва, в на
пи са нии ко то рых уча щий ся мо жет до пус тить 
ошиб ку, вк лю ча лись бы пос те пен но во все 
ви ды ра бот, на чи ная со спи сы ва ния и кон
чая конт роль ны ми и про ве роч ны ми дик тан

та ми.
Та ким об ра зом, пре дуп ре дить ошиб ки – 

зна чит, в пер вую оче редь, уметь их прог но
зи ро вать и вы ра ба ты вать при е мы учеб ной 
про фи лак ти ки. Это дос ти га ет ся ра бо той над 
про из но ше ни ем, грам ма ти ко – ор фог ра фи
чес ким раз бо ром, вк лю че ни ем ус во ен ных 
слов в речь уча щих ся. 

lusine.muradyan@ysu.am
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Լ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Ա. ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ 

Հետևյալ հոդվածը ընդհանրացված հարցերի շարք է, որոնք կապված են օտար լեզվի 
դասավանդման մեթոդների հետ: Ընդհանուր տեսական հարցերը, որոնք դրված են 
աշխատանքի հիմքում, կարող են օգտագործել ոչ միայն անգլերենի մասնագետները, 
այլև համապատասխան փոփոխություններ կատարելու պարագայում բոլոր լեզուների 
ուսուցիչները: Առաջարկված դրույթները դասավանդման մեթոդների միասնություն են, 
որոնցից ոչ մեկը չի համարվում բացարձակ, և որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն տեղն 
ու դերը: 

BASIC METHODS OF LEARNING ENGLISH 
L. MYRADYAN, A. NERSESYAN

The current article is the generalization of a range of issues related to the main methods of 
learning a foreign language. General theoretical positions underlined in this article can be used 
not only by English language teachers, but after appropriate modifications by specialists of other 
foreign languages as well. The purposed concept is the unity of teaching methods where none of 
them is absolute and each of them has its own role and place in teaching methods. 
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ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ

ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ 

 Բա նա վոր թարգ մա նու թյու նը բա նա վոր 
կեր պով ի րա կա նաց վող թարգ մա նու թյունն 
է հա ղորդ ման բո վան դա կու թյան գրա ռում
նե րի օգ տա գործ մամբ կամ ա ռանց դրանց: 
Բա նա վոր թարգ մա նու թյան տա րա տե սակ
ներն են.

1. բա նա վոր թարգ մա նու թյու նը գրա վոր 
տեքս տից,

2. հա ջոր դա կան թարգ մա նու թյուն,
3. հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա նու թյուն:
 Բա նա վոր թարգ մա նու թյուն գրա վոր 

տեքս տից կա տար վում է ա ռա վե լա պես համ
պատ րաս տից կա տար վող թարգ մա նու թյուն
նե րի ժա մա նակ գրա վոր տեքս տից:

 Հա ջոր դա կան թարգ մա նու թյու նը 
տեքս տի բա նա վոր թարգ մա նու թյունն է այն 
լսե լուց հե տո, ը նդ ո րում՝ լսո ղու թյամբ ըն կալ
ված տեքս տը կա րող է թարգ ման վել ի նչ պես 
ամ բող ջութ յամբ, այն պես էլ մաս առ մաս, 
սո վո րա բար դա ար վում է պար բե րու թյուն 
առ պար բե րու թյուն կամ նա խա դա սու թյուն 
առ նա խա դա սու թյուն: Հա ջոր դա կան թարգ
մա նու թյու նը կա րող է լի նել նաև մի ա կող մա
նի, ե թե այն կա տար վում է 1–ին լեզ վից 2–րդ 
լե զու և ե րկ կող մա նի, ե թե այն կա տար վում է 
եր կու ո ւղ ղու թյամբ՝ 1–ին լեզ վից 2–րդ լե զու և 
2–րդ լեզ վից 1–ին լե զու: Ա ռա վել հա ճախ հա
ջոր դա կան թարգ մա նու թյուն ա սե լով՝ հաս
կա նում ե նք լսո ղու թյամբ ըն կալ ված տեքս տի 
բա նա վոր թարգ մա նու թյու նը գ րա ռում նե
րով, ո րը թարգ ման չի գոր ծու նե ու թյան ար
հես տա վարժ ձևն է:

 Հա մա ժա մա նա կյա–հա մըն թաց թարգ
մա նու թյու նը բա նա վոր թարգ մա նու թյուն 
է, ո րը կա տար վում է ե լա կե տային տեքս տի 
լսո ղա կան ըն կալ մա նը զու գըն թաց: Այս տե
սա կի թարգ մա նու թյու նը զգա լի ո րեն ա վե լի 
բարդ է, քա նի որ հա մըն թաց թարգ մա նի չը 
պետք է օ ժտ ված լի նի ո րո շա կի լրա ցու ցիչ, 
կար ևոր հատ կա նիշ նե րով, ո րոնց բա ցա
կա յու թյան դեպ քում նա չի կա րող կա տա

րել իր խն դի րը: Նախ և ա ռաջ հա մըն թաց 
թարգ մա նի չը պետք է ու նե նա շատ լավ հի
շո ղու թյուն, որ պես զի լսո ղա կան ըն կալ մա նը 
զու գըն թաց, կա    րո  ղա նա նշել/ թարգ մա նել 
հա ղորդ ման աղ բյու րից ա նընդ մեջ ստաց
վող տե ղե կատ վու թյու նը: Հա մըն թաց թարգ
մա նի չը պետք է կա րո ղա նա աղ բյուր լեզ վի 
խոս քը խտաց ման են թար կել՝ չա ղա վա ղե լով 
դրա ը նդ հա նուր ի մաս տը և ան փո փոխ պահ
պա նե լով տե ղե կատ վու  թյու նը, քա նի որ ոչ մի 
թարգ մա նիչ նույ նիսկ, ե թե օ ժտ ված է բա ցա
ռիկ հի շո ղութ յամբ, չի կա րող թարգ մա նու
թյան տվյալ տե սա կին բնո րոշ չընդ հատ վող 
և ա րագ տեմ պի պայ ման նե րում լի ար ժեք 
վե րար տադ րել բնագ րի տեքս տը1: Քա նի որ 
վե րը նշ ված պատ ճա ռով որ ևէ հա մըն թաց 
թարգ մա նիչ մտա պա հել կամ թարգ ման վող 
բա ռե րի օ տա րա լե զու հա մա բա նու թյուն նե րը 
և հա մար ժեք նե րը ա րա գո րեն վեր հի շել չի 
կա րող, ա պա նա պետք է կա րո ղա նա այդ 
բա ռե րի ի մաս տը հա ղոր դել նկա րագ րա կան 
ձևով՝ պար տա դիր պահ պա նե լով բնագ րի 
ի մաս տը:

 Հա մըն թաց թարգ մա նի չը ա ռա վել չա փով, 
քան մյուս թարգ մա նիչ նե րը, պետք է օ ժտ ված 
լի նի աղ բյուր լեզ վից թի րախ լեզ վին ա րա գո
րեն ան ցնե լու ու նա կու թյամբ: Նման ան ցու
մը, որ պես կա նոն, կա տար վում է ձևային–
ն շա նային մա կար դա կում՝ թարգ մա նու թյան 
նշա նային ե ղա նա կով, ո րը են թադ րում է մի 
լեզ վի նշա նից ան ցում մի այլ լեզ վի նշա նի: 
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ հա մըն թաց 
թարգ մա նի չը ժա մա նակ չու նի, հետ ևա  բար և 
հնա րա վո րու թյուն չու նի ը մբռ նե լու և վեր լու ծե
լու լսո ղու թյամբ ըն կալ վող նա խա դա սու թյան 
ի մաս տը, ո րը պետք է ձևա կեր պի մեկ այլ լեզ
վով: Ա հա թե ին չու համ ըն թաց թարգ մա նի չը 
պետք է օ ժտ ված լի նի այն պի սի պայ մա նա կան 

1   Adler, R., Rosenfield, L. & Proctor, R., The Process 
of Interpersonal Communication, NY, Oxford University 
Press, 2012.
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ռեֆ լեք սով, որ վայր կե նա պես ար ձա գան քի 
աղ բյուր լեզ վով տվյալ պա հին լս ված բա ռին 
կամ բա ռա կա պակ ցութ յա նը, ի նչ պես նաև իր 
եր կա րատև հի շո ղու թյու նից վայր կե նա պես 
ար տա բե րի թի րախ լեզ վում ու նե ցած նրա հա
մար ժե քը1: 

 Վեր ջա պես հա մըն թաց թարգ մա նի չը 
պետք է ու նե նա խոր ե րկ րա գի տա կան գի
տե   լիք ներ աղ բյուր լե զուն կրող ժո ղովր դի 
մա սին, որ պես զի հա ջո ղու թյամբ և ա րա գո
րեն հաղ թա հա րի այն դժ վա րու թյուն նե րը, 
ո րոնք կապ ված են ազ գային ի րա կա նու
թյուն ներ ար տա հայ տող լեզ վա կան մի ա վոր
նե րի թարգ մա նու թյան հետ: Ե թե այս խն դի
րը գրա վոր թարգ ման չի հա մար այն քան էլ 
է ա կան չէ, քա նի որ այդ պի աի մի ա վոր նե րի 
հան դի պե լիս նա հնա րա վո րու թյուն ու նի իր 
ե րկ րա գի տա կան բա ցե րը լրաց նե լու ան հրա
ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րով, ա պա հա մըն թաց 
թարգ ման չի հա մար նման բա ցը ան թույ լատ
րե լի է: 

 Հա մըն թաց թարգ ման չի վե րո հի շյալ 
հատ կու թյուն նե րը բնա տուր չեն. դրանք 
ձեռք են բեր վում եր կա րատև, կա նո նա վոր 
վար ժու թյուն նե րի շնոր հիվ, ե րբ ար դեն լսա
ծը մտա պա հե լու, այն խտաց նե լու, լեզ վա
կան մի ա վոր նե րի ի մաս տը նկա րագ րա կան 
ձևով հա ղոր դե լու, մի լեզ վից մյու սը ա րագ 
ան ցնե լու ու նա կու թյու նը հաս նում է ի նք նա
բե րա կա նութ յան: Նշ ված մտա վոր գոր ծո ղու
թյուն նե րից հենց ի նք նա բե րա կա նու թյունն էլ 
հա մըն թաց թարգ ման չի աշ խա տան քը մեծ 
չա փով բար դաց նող գոր ծոն նե րից մեկն է և 
հա մա տեքս տի վրա հիմն վե լու ան հնար պայ
մա նը: Ե թե գրա վոր թարգ մա նու թյան ըն
թաց քում հա  մա  տեքս տը, հատ կա պես՝ ար
տա լեզ վա կան հա մա տեքս տը, չա փա զանց 
մեծ դեր է կա տա   րում, ա պա նույ նը չի կա րե
լի ա սել հա մըն թաց թարգ մա նու թյան մա սին: 
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ գրա վոր 
թարգ մա նի չը կա րող է նա խա պես ծա նո թա
նալ բնագ րի տեքս տի ար տա լեզ վա կան հա
մա տեքս տի բաղ կա ցու ցիչ տար րե րի ա ռար
կա յա կան և խոս քային ի րադ րու թյա նը, ին չը 

1   Flowerdew,  J. & Lindsay, M., Second Language Lis
tening: Theory  and Practice, UK, Cambridge University 
Press, 2005.

նրան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս խո րա պես 
ը մբռ նե լու և ի մաս տա վո րե լու նշ ված տեքս
տը, հետ ևա բար և նույ նար ժեք թարգ մա նու
թյուն կա տա րե լու: 

 Բո լո րո վին այլ վի ճա կում է հա մըն թաց 
թարգ մա նի չը, ո րին ան հաս կա նա լի է հա
մա տեքս տը՝ ա ռա վել ևս ար տա լեզ վա կա նը, 
քա նի որ նա պետք է ա նընդ հատ թարգ մա
նի՝ ծա նոթ չլի նե լով հա ջոր դող տե ղե կատ վու
թյան բո վան դա կութ յա նը, ո րը նա ստա նում 
է հա ղորդ ման աղ բյու րից: Լա վա գույն դեպ
քում նա կա րող է նա խա պես ծա նոթ լի նել 
ե լույ թի թե մային, սա կայն դա չա փա զանց 
փոքր օգ նու թյուն է թարգ ման չի խն դի րը 
ի նչ–որ չա փով հեշ տաց նե լու հա մար: Հա մա
տեքս տի վրա հեն վե լու ան կա րե լի ու թյու նը 
հա մըն թաց թարգ ման չին ստի պում է դի մել 
թարգ մա նու թյան նշա նային ե ղա նա կին:

 Բա նա վոր թարգ մա նու թյան ու սուց ման 
մե թո դի յու րա հատ կու թյու նը հենց տա րա
տե  սակ վար ժու թյուն ներն ե ն2  : Ա ռանց լավ 
զար գա ցած լսել–ը մբռ նե լու հմ տու թյուն նե րի 
ու սա    նող ներն ի վի ճա կի չեն լի նի ի րա կա
նու թյուն դարձ նե լու օ տար լե զու սո վո րե լու 
նրանց ա մե նա կար ևոր նպա տա կը՝ օ տար 
լեզ վով հա ջո ղու թյամբ և ար դյու նա վետ հա
ղոր դակց վե լը։ Այս տեղ մեծ ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում բա նա վե ճա յին, խա ղային, պրոբ
լե մա յին և ին տե րակ տիվ (փոխ ներ գոր ծուն) 
ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ  նե րին։ Եվ հատ
կա պես ե րկ խո սութ յուն նե րի մի ջո ցով ա պա
հով վում է հա ղոր դակ ցու թյու նը: Լսա րա նում 
ե րկ խո սութ յու նը պետք է ար տա հայտ ված լի
նի հետ ևյալ ձևա չա փե րով՝ 

1. խմ բային՝ դա սա խոս–լ սա րան,
2. զույ գե րով՝ ու սա նող–ու սա նող և դա սա

խոս–ու սա նող,
3. հա մա գոր ծակ ցային՝ աշ խա տանք 

փոքր խմ բե րով3։
 Նա խաունկնդր ման փուլ: Որ պես զի ու սա

նողն ա վե լի հեշտ կողմ նո րոշ վի, նրան նա  խա
պես պետք է ծա նո թաց նել, թե ը ստ ու սում նա

2    Բաբայան  Ա.,  Իսրայելյան  Ա.,  Օտար  լեզվով 
բանավոր  խոսքի  ընկալման  հմտութ յուն նե րի 
ուսուցման  մեթոդական  ուղեցույց,  ԵՊՀ  հրատ., 
Երևան, 2014 թ.:
3    Миролюбов,  А.,  Рахманов  И.,  Общая  методика 
обучения иностранным языкам, Москва, 1967.
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կան ծրագ րի, ի բրև վերջ նա կան նպա տակ, 
նա ի նչ պի սի խոսք պետք է ու նակ լի նի լսել–
հաս կա նալ. ա ռօ րյա խոսք, նո րու թյուն նե րի 
հե ռա    հա ղոր դում ներ, զրույց, ե լույթ և այլն։ 
Ու սա նո ղին պետք է բա ցատ րել, որ բա նա վոր 
խոս քի ըն կա լու մը ոչ թե օ ժան դակ, ե րկ րոր
դա կան հմ տու թյուն է, ո րին կա րե լի է հաս նել՝ 
եր բեմն–եր բեմն մի քիչ ժա մա նակ տրա մադ
րե լով, այլ մի հիմ նա րար հմ տու թյուն, ո րին տի
րա  պե տե լը աշ խա տա տար և ժա մա նա կա տար 
գործ է և պա հան ջում է նվիր վա ծու թյուն ու 
համ բե րու թյուն: Ու սա նո ղը պետք է գի տակ ցի, 
որ մի ջա վայ րից դուրս օ տար լե զու սո վո րե լիս 
բա նա վոր խոս քի ը մբռն ման հմ տու թյուն նե րի 
մշա կու մը ջանք և կենտ րո նա ցում է պա հան
ջում։ Աս տի ճա նա կան, քայլ առ քայլ աշ խա
տան քով հնա րա վոր է հաղ թա հա րել հն չող 
նյու թի ըն կալ ման հան դեպ ու սա նո ղի սկզբ
նա պես կու տակ ված վա խը, զայ րույ թը կամ 
հու սա հա տու թյու նը։ Ո ւս տի նյու թը պետք է 
հե տաքր քիր և հա մա հունչ լի նի ու սա նո ղի ներ
կայիս հե տաքրք րու թյուն նե րին՝ ա ռա ջաց նե լով 
հե տաքրքր վա ծու թյուն։ 

Լ սե լու / ո ւնկնդ րե լու ըն թաց քը: Այս փու
լում լսե լուն, որ պես օ տար լեզ վի յու րաց ման 
գլ խա վոր ու ղու, ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն 
է տր վում: Բա ռային շղ թա յում հն չյուն նե րի, 
բա ռե րի, պարզ նա խա դա սու թյուն նե րի լսե
լով հաս կա նա լուն ա ռանձ նա հա տուկ ու շա
դրու թյուն կհատ կաց վի, քա նի որ օ տար լեզ
վին բնո րոշ հն չե ղու թյան վրա ու շադ րութ յան 
կենտ րո նա ցումն ան հրա ժեշտ է հաս կա նա
լու կա րո ղու թյունն ու ճշգ րիտ ար տա բե րու  մը 
զար գաց նե լու հա մար, ին չը հա ջող ին տե րակ
ցի այի հիմք է: Տեքս տերն ա ռա տո րեն պետք 
է ու ղեկց վեն տե սա նե լի նյու թով (ն կար ներ, 
լու սան կար ներ և այլն) և հն չյու նային ցու ցա
նիշ նե րով (աղ մուկ, հս տակ ար տա հայտ ված 
հն չե րանգ և այլն), ո րոնց վրա հեն վե լով՝ ու
սա նողն ա վե լի հեշտ կըն կա լի տեքս տը:

 Ե թե բա նա վոր խոս քի ը մբռ նու մը ստու
գող հանձ նա րա րու թյուն նե րը կա տա րե լիս 
սո վո րո ղից պա հանջ վում է մեկ կամ եր կու 
ան գամ լսե լով ճիշտ պա տաս խան ներ տալ, 
ա պա լսել սո վո րեց նե լիս նույն նյու թը հարկ է 
լի նում հն չեց նել բազ մա կի ան գամ ներ։ Կար
ևոր գոր ծոն է տրա մադր ված ժա մա նա կը, և 

է ա կան պայ ման է ժա մա նա կի սեղմ սահ մա
նա  փա կում չու նե նա լը։ Հնա րա վո րինս ան
հրա ժեշտ է տրա մադ րել այն քան ժա մա նակ, 
որ քան ժա մա նակ ու սա նո ղը, մի ջին հաշ վով, 
ու նակ է կենտ րո նաց նել իր ու շադ րու թյու նը։ 
Դա կա րող է լի նել քսան–ե րե սուն րո պե
ից մինչև մեկ ա կա դե մի ա կան ժամ՝ նա յած 
հաղ թա հար վող նյու թի բար դու թյա նը և ու
սա նո ղի պատ րաստ վա ծու թյան մա կար դա
կին։ Ը նտր ված նյու թը կա րող է լի նել 5–10 
նա խա դա սու թյու նից սկ սած մինչև 5–10 րո
պե տևող խոսք։ Հարկ է սկ սել ա վե լի պարզ 
ու հեշտ նյու թից, այն պի սի նյու թից, ո րն ան
մի ջա պես ճա նա չե լի և կի րա ռե լի է ու սա նո ղի 
հա մար։ Լսա րա նը քն նար կում է հն չած խոս
քը, թե ման, կի րառ ված լե զուն և խան գա րող 
հան գա մանք նե րը։ Լա վա գույն ար դյուն քը 
ստաց վում է, ե րբ նրանք նույն բա նը լսում 
են ե րեք–չորս ան գամ։ Օ տար լեզ վով հն չող 
խոս քը նույն կերպ կրկ նե լը ու սուց ման պար
տա դիր պայ ման է։ Հա ջորդ քայլն ար վում 
է ար դեն նա խա դա սու թյան մա կար դա կում: 
Նյու թը մշա կե լիս չի կա րե լի շր ջան ցել նաև 
ար տա լեզ վա կան մի ջոց նե րով հա ղոր դած 
ին ֆոր մա ցի ան: 

Լ սա րա նա յին ա ռա ջադ րանք նե րից բա ցի 
սո վո րո ղի լսե լու հմ տու թյուն նե րի զար գաց
ման հզոր մի ջոց են տնային հանձ նա րա
րութ յուն նե րը։ Ա ռա ջա դրանք նե րը կա րե լի 
է հանձ նա րա րել թե՛ դա սի ըն թաց քում, թե՛ 
է լեկ տրո  նային փոս տի մի ջո ցով (Youtube, Ted.
com, BBC) և` ա) գրի առ նել այն, բ) ո րո շա կի 
տե ղե կատ վու թյուն քա ղել դրա նից, գ) սեղմ 
վեր ար տադ րել բո վան դա կու թյու նը դա սի 
ժա մա նակ, դ) տալ զար գա ցում նե րի իր մեկ
նա բա նութ յուն նե րը և այլն1։ Տնային ա ռա
ջադ րանք նե րի մեծ ա ռա վե լու թյունն այն է, որ 
սո վո րո ղը կա րող է տվյալ աշ խա տան քի հա
մար ի րեն հար մար ժա մա նակ տրա մադ րել և 
բազ մա կի ան գամ ներ լսել հանձ նա րար ված 
նյու թը։ 

 Տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի պար տա դիր և 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րու

1    Բաբայան  Ա.,  Իսրայելյան  Ա.,  Օտար  լեզվով 
բանավոր  խոսքի  ընկալման  հմտութ յուն նե րի 
ուսուցման  մեթոդական  ուղեցույց,  ԵՊՀ  հրատ., 
Երևան, 2014 թ.:
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թյուն է տա լիս լսա րա նում ստեղ ծել ան գլե
րե նի տրա մադ րող մթ նո լորտ, ո րը կխ թա նի 
ու սա նող նե րի խոս քային ակ տի վու թյու նը: 
Լսո ղա կան մի ջոց նե րը պետք է օգ տա գործ
վեն դա սըն թա ցի ու սուց ման բո լոր փու լե րում: 
Դա ստեղ ծում է ան գլե րե նի մի ջա վայր, զար
գաց նում է խոս քը լսե լով հաս կա նա լու, ի նչ
պես նաև մե նա խո սու թյան և ե րկ խո սութ յան 
կա րո ղու թյուն նե րը:

 Ամ փո փե լով շա րադր վա ծը՝ հարկ է նշել, 
որ ար ծարծ ված մե թոդ նե րի կար ևո րու
թյունն է ՛լ ա վե լի է ը նդ գծ վում նրա նով, որ 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում զե կույց նե րը, 
է լեկ տրո  նային հա ղոր դակ ցու թյու նը, շնոր
հան դես նե րը, բա նակ ցու թյուն նե րը, աշ
խա տա ժո  ղով ներն ու հան դի պում նե րը ժա
մա նա կա կից գոր ծա րար հա ղոր դակց ման 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ ներն են, ին չը 
ո րոշ չա փով ե րաշ խա վո րում է ձեռք բեր ված 
գի տե լիք նե րի հե տա գա գործ նա կան կի րա

ռու թյու նը: 
Օ տար լեզ վի ու սուց ման գլ խա վոր նպա

տա կը սո վո րո ղի մեջ հա ղոր դակ ցու թյան 
մշա կույ թի ձևա վո րումն է, օ տար լեզ վին 
գործ նա կա նում տի րա պե տե լը: Դա սա խո սի 
խն դիրն է՝ յու րա քան չյուր սո վո րո ղի հա մար 
ձևա վո րել այն պի սի մի ջա վայր,  օգ տա գոր
ծել այն պի սի մե թոդ ներ, որ յու րա քան չյու րին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի դրս ևո րե լու ակ
տի վու թյուն և ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում: 

Ար դի ման կա վար ժա կան մե թոդ նե րը, հա
մա գոր ծակ ցային մո տե ցու մը և ին ֆոր մա ցի ոն 
տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա գոր ծու մը օգ նում են 
ի րա կա նաց նե լու դա սա վանդ ման ու սա  նո ղա
կենտ րոն մո տե ցում, ա պա հո վում են ան հա
տա կան ու սու ցում՝ ել նե լով սո վո րո  ղի հնա րա
վո րու թյուն նե րից, գի տե լի քի մա կար դա կից և 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Л. САРГСЯН

В соответствующих факультетах высших учебных заведений подготовка устных 
переводчиков является наиболее актуальной задачей. В данной статье рассматриваются 
особенности устного и письменного перевода, в частности синхронный и последовательный 
переводы. Представлен поэтапный метод включающий разнообразные упражнения 
разработанные для будущих устных переводчиков.

Затрагиваются методы способствующие переходу от теории к практике, которые 
предлагается использовать в рамках практического курса устного перевода.

INTERPRETATION TRAINING METHODOLOGY
L. SARGSYAN

The training of interpreters in the corresponding departments of higher education institu
tions is one of the most topical issues currently. The present article deals with the peculiarities of 
interpretation and translation, in particular, simultaneous and consecutive transfers. The article 
touches upon the step–by–step methodology including various exercises designed for future in
terpreters.

The methods implemented within the framework of interpreter training course are tackled to 
foster stronger links between theory and practice.
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ՆԱ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
 ՆԱ ՐԵ Օ ՐԴՅԱՆ

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ՀԵ ՐՈՒՄ «Ե ՌԱ ՉԱՓ  
ԳՐԱ ՖԻ ԿԱ AUTODESK 3DS MAX» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ  

ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ 
Ու սում նա կան նյու թի յու րաց ման ժա մա

նակ ցան կա լի է, որ ու սում նա կան ցան կա ցած 
նյութ, բա ցի ա վան դա կան ձևե րից, ներ կա
յաց ված լի նի նաև տե սո ղա կան կեր պար նե րի 
օգ նու թյամբ, որ պես զի յու րաց ման գոր ծըն
թա ցում սկ սեն գոր ծել ըն կալ ման տար բեր ու
ղի ներ (լ սո ղու թյուն, տե սո ղու թյուն և այլն): Դա 
թույլ կտա ու սում նա կան տե ղե կույ թը եր կար 
ժա մա նակ մտա պա հել: 

Օբյեկ տի մա սին տե սո ղա կան պատ կե
րա ցում կա րե լի է ստա նալ օբյեկ տի կամ դրա 
ֆի զի կա կան մո դե լի ու սում նա սի րու թյան, ի նչ
պես նաև դրանց ար տա պատ կեր նե րի օգ նու
թյամբ, ո րոնք ստաց վել են մուլ տի մե դի ա կան 
մի ջոց նե րով, այդ թվում՝ հա մա կարգ չային 
ե ռա չափ պատ կեր նե րով: Ե ռա չափ մո դել նե
րի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն ի նչ պես 
մո դե լի բա ղադ րիչ տար րե րի, այն պես էլ ը նդ
հան րա պես ո ղջ մո դե լի հատ կա նիշ նե րի փո
փո խու թյունն է՝ պայ մա նա վոր ված հե ղի նա կի 
պա հանջ մունք նե րով: Դրա շնոր հիվ հնա րա
վո րու թյուն կա ա ռան ձին տար րե րի տե ղե րը 
փո խե լու տա րա ծու թյան մեջ, փո խե լու դրանց 
ար տա քին տես քը, օգ տա գոր ծե լու լրա ցու ցիչ 
օբյեկտ ներ և այլն: Այս պես կա րե լի է ցույց տալ 
ոչ մի այն ստա տիկ գրա ֆի կա, այլև տա րա
ծա կան բարդ ա նի մա ցի ա, ի նչ պես նաև գոր
ծըն թաց ներ (այդ թվում՝ քո ղարկ ված), ո րոնք 
կա տար վում են և՛ օբյեկ տով, և՛ դրա ներ սում: 
Ի սկ սա հան գեց նում է ոչ մի այն նյու թի զն նո
ղա կա նու թյան նկա տե լի բարձ րաց ման, այլև 
ու սուց ման ըն թաց քում ժա մա նա կի նկա տե լի 
տն տես ման:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է ման կա վար ժա կան 
բու հե րում ե ռա չափ գրա ֆի կայի և ա նի մա
ցի այի ստեղծ ման և խմ բագր ման հա մար 
նա խա տես ված Autodesk 3ds Max բազ մա
ֆունկ ցի ո նալ մաս նա գի տա կան ծրագ րային 

հա մա կար գի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի 
մշակ ման հար ցե րին: 

Ին ֆոր մա տի կայի ու սուց չի հա մար շատ 
կար ևոր է ի մա նալ ե ռա չափ գրա ֆի կայի, 
մաս նա վո րա պես Autodesk 3ds Max ծրագ րի 
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
կա րո ղա նալ նա խագ ծել զա նա զան օբյեկտ
նե րի ե ռա չափ մո դել նե րը, ո րոնք հե տա գա
յում կի րա ռե լի կլի նեն մուլ տի մե դի ա մի ջա
վայ րում կր թա կան ռե սուրս նե րի մշակ ման 
ժա մա նակ: 

Ե ռա չափ գրա ֆի կան հա մա կարգ չային 
գրա ֆի կայի բա ժին է, ո րն ը նդ գր կում է ալ գո
րիթմ ներ և ծրագ րային ա պա հո վում ե ռա չափ 
տա րա ծու թյան մեջ օբյեկտ նե րով գոր ծո ղու
թյուն ներ կա տա րե լու հա մար: Ա մե նից շատ 
կի րառ վում է ճար տա րա պե տա կան տե սո ղա
կա նաց ման ո լոր տում պատ կեր ներ ստեղ ծե
լու հա մար, կի նե մա տոգ րա ֆում, հե ռուս տա
տե սու թյու նում, հա մա կարգ չային խա ղե րում, 
տպագ րու թյան ո լոր տում, ի նչ պես նաև գի
տու թյան և կր թու թյան բնա գա վառ նե րում: 

Ե ռա չափ պատ կե րը հարթ պատ կե րից 
տար բեր վում է մաս նա գի տաց ված ծրագ րե
րով հա մա կարգ չի էկ րա նին տե սա րա նի ե ռա
չափ մո դե լի ե րկ րա չա փա կան պրոյեկ ցի այի 
կա ռուց մամբ: Ը նդ ո րում՝ մո դե լը կա րող է ի նչ
պես հա մա պա տաս խա նել ի րա կան աշ խար
հի օբյեկտ նե րին, այն պես էլ ը նդ հան րա պես 
վե րա ցա կան լի նել: 

Ե ռա չափ գրա ֆի կայի դա սա վան դումն 
ի րա կա նաց նե լիս ան հրա ժեշտ է ա ռա ջին 
հեր թին ու սա նող նե րին ներ կա յաց նել ե ռա
չափ գրա ֆի կայի հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և գա ղա փար նե րը, ի նչ պես նաև 
կա տա րել ե րկ չափ և ե ռա չափ գրա ֆի կա նե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն: Պետք է բա
ցատ րել, որ ե րկ չափ պատ կե րը բնու թագր
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վում է մի այն բարձ րու թյամբ և լայ նու թյամբ 
(թեև ե րկ չափ օբյեկտ նե րը կա րե լի է ստեղ ծել 
այն պես, որ դրանք ե ռա չափ թվան, սա կայն 
այդ դեպ քում, ե թե ան հրա ժեշտ լի նի փո խել 
հե ռան կա րը կամ դիտ ման ան կյու նը, պետք 
է նո րից նկա րել օբյեկ տը), ի սկ ե ռա չափ 
օբյեկտ նե րը նաև խո րու թյուն ու նեն (դ րանց 
բա վա կան է «ն կա րել» ըն դա մե նը մեկ ան
գամ, ո րից հե տո օբյեկ տը կա րե լի է դի տար կել 
ցան կա ցած ան կյան տակ և ցան կա ցած կող
մից` չս տեղ ծե լով նո րից): Ե ռա չափ մո դե լա
վոր ման ծրագ րե րում ստեղծ ված օբյեկտ նե րը 
ոչ մի այն վե րա պատ կեր վում են ցան կա ցած 
ան կյան տակ, այլև պատ կե րը ստեղծ վում է՝ 
կախ ված մո դե լի ձևա վոր ման ժա մա նակ օգ
տա տի րոջ կող մից ը նտ րած գույ նե րից, տեքս
տու րայից և լու սա վո րու մից: 

Չ նա յած ե րկ չափ և ե ռա չափ մո դե լա վոր
ման ծրագ րե րը ար մա տա պես տար բեր վում 
են մի մյան ցից, օգ տա տի րոջն ար դեն շատ 
ծա նոթ ե րկ չափ գոր ծիք նե րից շա տե րը (մա
տի տը, Բեզյե ի կոր գծե լու և մի շարք այլ 
գոր ծիք ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ հնա րա վոր է 
գծել շր ջան ներ, ա ղեղ ներ, բե կյալ ներ, բազ
ման կյուն ներ և այլն) օգ տա գործ վում են նաև 
ե ռա չափ գրա ֆի կայի ծրագ րե րում: Ե րկ չափ 
և ե ռա չափ մո դե լա վոր ման ծրագ րե րի միջև 
կա ևս մեկ նմա նու թյուն. դա շեր տե րով աշ
խա տանքն է: Շեր տե րը բա վա կա նին ճկուն 
մի ջոց են, ո րոնք թույլ են տա լիս աշ խա տել 
պատ կե րի ա ռան ձին օբյեկտ նե րի հետ և 
մի ա ժա մա նակ չվ նա սել հար ևան հատ ված
նե րը: Շեր տե րի մի ջո ցով կա րե լի է թաքց նել 
կամ ար գե լա փա կել ո րոշ օբյեկտ ներ՝ ա ռան
ձին օբյեկ տի հե տա գա նշ ման և խմ բագր ման 
գոր ծըն թա ցը պար զեց նե լու հա մար: Շեր
տե րը ե ռա չափ մո դե լա վոր ման ծրագ րե րում 
փոքր–ի նչ տար բեր վում են ի րենց ե րկ չափ 
նմա նակ նե րից: Թե ման ներ կա յաց նե լիս ան
հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել այդ տար բե րու թյու
նը և կոնկ րետ օ րի նակ նե րով ներ կա յաց նել 
Layers վա հա նա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը ե րկ չափ և ե ռա չափ 
գրա ֆի կա կան խմ բագ րիչ նե րում` որ պես օ րի
նակ վերց նե լով Adobe Photoshop և 3ds Max 
ծրագ րե րը, հա մա պա տաս խա նա բար:

3ds Max ծրագ րի դա սա վան դու մը ի րա

կա նաց նե լիս պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ծրագ րի ստեղծ ման պատ մու թյա նը, 
ծրագ րի հնա րա վո րու թյուն նե րին և կի րա ռու
թյան ո լորտ նե րին, ի նչ պես նաև ներ կա յաց
նել 3ds Max ծրագ րի աշ խա տան քի սկզ բուն
քը:

Ծ րագ րի աշ խա տան քը ա ռա վել հաս կա
նա լի դարձ նե լու հա մար պետք է ներ կա յաց
նել 3ds Max ծրագ րի մի ջե րե սի հիմ նա կան 
տար րե րը, հրա մա նային վա հա նա կի հիմ նա
կան գոր ծիք նե րը, ի նչ պես նաև 3ds Max–ո ւմ 
գո յու թյուն ու նե ցող օբյեկտ նե րի կա տե գո րի
ա նե րը (Geometry (ե րկ րա չա փա կան), Shapes 
(ֆոր մա ներ), Lights (լույ սի աղ բյուր ներ), Ca
meras (տե սախ ցիկ ներ), Helpers (օգ նա կան 
օբյեկտ ներ), Space Warps (ծա վա լուն աղ ճա
տում ներ), Systems (լ րա ցու ցիչ տար րեր) և 
այլն):

 Դա սա վան դու մը ի րա կա նաց նե լիս հա
տուկ ու շադ րու թյուն է ան հրա ժեշտ դարձ նել 
ե րկ րա չա փա կան մո դի ֆի կա տոր նե րի հիմ
նա կան տե սակ նե րի վեր լու ծու թյա նը: Մո դի
ֆի կա տոր է կոչ վում 3ds Max –ի հա տուկ գոր
ծո ղու թյու նը, ո րը կա րե լի է կի րա ռել օբյեկ տի 
նկատ մամբ: Յու րա քան չյուր մո դի ֆի կա տոր 
ո րո շա կի ան վա նում ու նի և օբյեկ տին լրա
ցու ցիչ հատ կա նիշ ներ է շնոր հում: Մո դի ֆի
կա տոր նե րով աշ խա տե լը նրա նով է հար մար, 
որ մի օբյեկ տի նկատ մամբ կա րե լի է կի րա
ռել մի քա նի մո դի ֆի կա տոր, փո խել օբյեկ տի 
վրա դրանց ազ դե ցու թյան հա ջոր դա կա նու
թյու նը, ի նչ պես նաև վե րա կար գա վո րել մո
դի ֆի կա տոր նե րը: Մո դի ֆի կա տո րը կի րա ռե
լու հա մար կա րե լի է օ գտ վել հրա մա նային 
վա հա նա կի Modify ներ դի րից: Ը նդգծ ված 
օբյեկ տի հա մար մո դի ֆի կա տոր նշա նա կե
լու նպա տա կով հար կա վոր է ան ցնել բաց վող 
ցու ցա կին և ան հրա ժեշտ մո դի ֆի կա տորն 
ը նտ րել մեկ մատ նա զար կով: Որ պես զի ո րո
նումն ա րագ ըն թա նա, ստեղ նա շա րի վրա 
կա րե լի է սեղ մել մո դի ֆի կա տո րի ան վան ման 
ա ռա ջին տա ռը: Մո դի ֆի կա տոր նե րի թե ման 
ներ կա յաց նե լիս ան հրա ժեշտ է կա տա րել լա
բո րա տոր վար ժու թյուն ներ՝ կի րա ռե լով ա ռա
վել կի րառ վող մո դի ֆի կա տոր նե րը (Bend–ը 
մո դի ֆի կա տոր է, ո րը թույլ է տա լիս կո րաց
նել) ծռմ ռել օբյեկտ նե րը, Shell–ը մո դի ֆի կա
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տոր է, ո րը ծա ռա յում է օբյեկ տին հա վա սա
րա չափ հաս տու թյուն տա լու հա մար, Twist–ը 
մո դի ֆի կա տոր է, ո րը ո լո րում է հար թու թյու
նը տր ված ա ռանց քով. հնա րա վոր է փո խել 
ո լոր ման կենտ րո նը, Relax–ը մո դի ֆի կա տոր 
է, ո րը մա կեր ևույթն ա զա տում է սուր ան
կյուն նե րից, հար թեց նում այն, սա կայն բո լոր 
ան կյուն ներն ու կո ղե րը ամ բող ջա պես հար
թեց նե լու հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րիք 
կա օգ տա գոր ծե լու հար թեց ման ստան դարտ 
և հան րա հայտ մո դի ֆի կա տոր ներ, ի նչ պի սիք 
են TurboSmuth–ը և MeshSmuth–ը, Lattice–ը, 
մո դի ֆի կա տոր է, ո րն օբյեկ տի ճա ղա վան
դակն է ստեղ ծում, Lathe–ն մո դի ֆի կա տոր է, 
ո րն ա վե լի շատ օգ տա գործ վում է մար մին ներ 
ստեղ ծե լու հա մար օբյեկ տի հատ վա ծի կե սը 
իր ա ռանց քի շուր ջը պտ տե լու մե թո դով):

 Տե սա կան նյու թը ներ կա յաց նե լուց հե տո 
ան հրա ժեշտ է ու սա նող նե րի հետ 3ds Max 
ծրագ րով նա խագ ծել զա նա զան օբյեկտ նե րի 
(նավ թի տար րայի, փայ տյա տա կա ռի, սայ լա
կի ա կի, շր ջա նա կով նկա րի, շղ թայի, հայե լու, 
ար մա վե նու, բար ձի, դույ լի, եր կա թու ղային 
ռել սե րի և այլ նի) ե ռա չափ մո դել նե րը: 

Երբ ու սա նող նե րը տի րա պե տում են 
3ds Max ծրագ րի աշ խա տան քի հիմ նա
կան սկզբունք նե րին և կա րող են զա նա զան 
օբյեկտ նե րի ե ռա չափ մո դել նե րը ստեղ ծել, 
ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել նրանց աշ խա տել 
նյու թե րով. ստեղ ծել նոր նյու թեր, ձևա փո խել 
նյու թե րը, նյու թե րը տե ղադ րել օբյեկտ նե րի 
ե ռա չափ մո դել նե րի վրա:

 Փորձ ձեռք բե րե լուց և բա վա կա նա չափ 
մաս նա գի տա նա լուց հե տո ժա մա նակն է 
նրանց ա ռա ջար կել ը նտ րել որ ևէ թե մա ի րենց 
նա խընտ րած ա ռար կայից (ֆի զի կա, քի մի ա, 
մա թե մա տի կա և այլն) և մշա կել ե ռա չափ մո
դել նե րով հա գե ցած ու սում նա կան նյութ, ո րը 
հե տա գա յում կա րող է օգ տա գործ վել տվյալ 
ա ռար կայի դա սա վանդ ման ժա մա նակ: 

Հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել 
նաև 3ds Max ծրագ րում լույ սի աղ բյուր նե րով 
և տե սախ ցիկ նե րով աշ խա տան քին: Որ պես 
գործ նա կան վար ժու թյուն՝ ու սա նող նե րին 
կա րե լի է հանձ նա րա րել, կի րա ռե լով 3ds Max 
ծրագ րի հրա ման նե րի վա հա նա կի տար րե
րը, լույ սով և տե սախ ցիկ նե րով աշ խա տան

քի սկզ բունք նե րը, 3ds Max–ո ւմ տա րա ծա կան 
լույ սի է ֆեկտ ստեղ ծել:

 Դա սա վան դու մը ի րա կա նաց նե լիս հա
տուկ ու շադ րու թյուն է ան հրա ժեշտ դարձ նել 
ե ռա չափ ա նի մա ցի այի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ներ կա յաց մա նը: Պետք է նշել, 
որ կան մեծ թվով ծրագ րեր՝ նա խա տես ված 
ե ռա չափ ա նի մա ցի ա ստեղ ծե լու հա մար, 
ո րոնք մո դե լա վոր ման գոր ծիք նե րի հա րուստ 
ը նտ րա նի ու նեն: Դի տար կենք դրան ցից մի 
քա նի սը.

TrueSpace–ն ծրա գիր է, ո րը հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձե ռում աշ խա տե լու ե ռա չափ 
ա նի մա ցի այով: Հեշտ յու րաց վող ծրա գիր է, 
ո րի օգ նու թյամբ ի նչ պես կա րե լի է մո դե լա վո
րել 3D օբյեկտ ներ և ա նի մաց նել դրանք, այն
պես էլ օբյեկտ նե րով բու լային օ պե րա ցի ա ներ 
կա տա րել: TrueSpace–ն ու նի սցե նար նե րի 
ներ կա ռուց ված լե զու (Python):

Maya–ն ծրա գիր է, ո րը հա րուստ գոր ծի
քա շար ու նի՝ բազ ման կյու նի նե րի և սփ լայն
նե րի հի ման վրա օբյեկտ ներ ստեղ ծե լու հա
մար, աշ խա տում է ստո րա կար գա կան բարդ 
օբյեկտ նե րով, թույլ է տա լիս ստեղ ծել ի րա
կան մար մին ներ՝ լու սա վո րու թյան լայն հնա
րա վո րու թյուն նե րով և լու սային է ֆեկտ նե րի 
մեծ ը նտ րա նի ով: Բազ մա զան գոր ծիք նե րի 
շնոր հիվ, ո րոնք օգ նում են ե ռա չափ ա նի մա
ցի ա ստեղ ծե լու, Maya–ն հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ստա նա լու օբյեկտ նե րի բնա կան 
շար ժում՝ օգ տա գոր ծե լով ի նչ պես ա նի մա
ցի ան՝ հեն ված հիմ նա կան կադ րե րի վրա, 
այն պես էլ կեն դա նի դե րա սան նե րից հա մա
կարգ չային կեր պար նե րին շար ժու մը հա ղոր
դե լու տեխ նո լո գի ան:

LightWave3D–ն ծրա գիր է, ո րը զին ված 
է մո դե լա վոր ման, ա նի մա ցի այի և տե սո ղա
կա նաց ման ու ժեղ մի ջոց նե րով, ի նչ պես նաև 
օբյեկտ նե րի և տեքս տու րա նե րի մեծ գրա
դա րա նով: Իր գոր ծա ռու թային հնա րա վո րու
թյուն նե րով մոտ է 3D Studio MAX–ին:

SoftImage3D–ն ծրա գիր է, ո րը ե ռա չափ 
մո դե լա վո րումն ի րա կա նաց նում է պո լի գոն
նե րի և սփ լայն նե րի հի ման վրա, հա տուկ 
է ֆեկտ ներ է ստեղ ծում, աշ խա տում մաս նիկ
նե րով և շար ժու մը կեն դա նի դե րա սան նե րից 
հա մա կարգ չային կեր պար նե րին փո խան ցե
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լու տեխ նո լո գի այով: 
Սա կայն ե ռա չափ ա նի մա ցի այի ա մե

նա կի րա ռե լի և հար մար ծրագ րային մի
ջոց նե րից է հա մար վում Autodesk 3ds 
Max (նախ կի նում՝ 3D Studio MAX), ո րը լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում աշ խա տե
լու ե ռա չափ գրա ֆի կայով և ա նի մա ցի այով, 
ու նի օբյեկտ նե րի մո դե լա վոր ման հա րուստ 
գոր ծի քա շար, ձևա փո խիչ նե րի (մո դի ֆի կա
տոր) լայն ը նտ րա նի, թույլ է տա լիս ոչ մի
այն ստեղ ծե լու հե տաքր քիր ե ռա չափ ա նի
մա ցի ա՝ լու սային բազ մա զան է ֆեկտ նե րով, 
այլև ի րա գոր ծում է ստեղծ ված ա նի մա ցի այի 
կա ռա վար ման ը նդ լայն ված հնա րա վո րու
թյուն նե րը: 

Ե ռա չափ ա նի մա ցի ան ե ռա չափ մո դե
լին շարժ ման հա ղոր դումն է կամ ե ռա չափ 
օբյեկտ նե րի շարժ ման նմա նա գոր ծու մը: Դի
տար կենք ե ռա չափ ա նի մա ցի այի ստեղծ ման 
հիմ նա կան փու լե րը.

·  օբյեկտ նե րի ստեղ ծում և ան հրա
ժեշտ նյու թե րի ո րո շար կում,

·  լու սա վո րու թյան սար քե րի և տե սախ
ցիկ նե րի տե ղադ րում,

·  շարժ ման ան հրա ժեշտ կադ րե րի 
ա ռա ջադ րում և հե տագ ծի ո րո շում, 

·  տե սո ղա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի 
գոր ծադ րում, ին չի ար դյուն քը և կլի նի ա նի
մա ցի ոն ար տադ րան քը: 

Ե ռա չափ ա նի մա ցի այի ստեղ ծու մը հե
տաքր քիր, բայց միև նույն ժա մա նակ աշ
խա տա տար գոր ծըն թաց է: Ե ռա չափ տե
սա րա նում ա նի մաց նել կա րե լի է ա մեն ի նչ՝ 
լույ սի աղ բյուր նե րից և տե սախ ցիկ նե րից 
մինչև ցան կա ցած օբյեկտ ներ և է ֆեկտ ներ: 
Ծրագ րում ստեղծ վող յու րա քան չյուր ա նի մա
ցի ա օգ տա գոր ծում է այս պես կոչ ված բա նա լի 
(հիմ նա կան) կադ րեր, ո րոնք տե ղե կու թյուն
ներ են պա րու նա կում ա նի մա ցի այի բո լոր 
պա րա մետ րե րի մա սին:

 Բա նա լի կադ րե րում օբյեկտ նե րի պա րա
մետ րե րը ա ռա ջադ րե լով՝ կա րե լի է այն պես 
ա նել, որ օբյեկտ նե րը տե ղա շարժ վեն տե սա
րա նում՝ փո խե լով տեքս տու րան, մե ծա նա լով 
կամ փոք րա նա լով և այլն: Ա նի մաց ված տե
սախ ցի կը թույլ է տա լիս հաս նել տե սա րա նում 
ներ կա յու թյան է ֆեկ տի և պատ կեր ստա նալ, 

ո րը բաց վում է կեր պա րի աչ քե րի ա ռջև: 
Ա նի մա ցի այի ա մե նա հա սա րակ տե սա կը 

օբյեկտ նե րի տե ղա շարժն է ե ռա չափ տե սա
րա նում: Ը նդ ո րում՝ փո փոխ վող պա րա մետ
րեր են օբյեկ տի դիր քի կոոր դի նատ նե րը: 
Դրանք պար տա դիր չէ ա ռա ջադ րել ձեռ քով: 
Բա նա լի կադ րե րի ավ տո մատ ստեղծ ման մի
աց ված ռե ժի մում 3ds Max–ը ավ տո մատ կեր
պով ամ րագ րում է օբյեկ տի պա րա մետ րե րը 
ըն թա ցիկ բա նա լի կադ րում: 

Ա նի մա ցի ոն է ֆեկտ նե րը կա րող են բազ
մա զան լի նել՝ լույ սի և ստ վե րի խաղ, օբյեկտ
նե րի շար ժում վիր տո ւալ տա րա ծու թյան մեջ, 
հետմ շակ ման ա նի մաց ված է ֆեկտ ներ, աղ
ճատ վող մա կե րես և այլն: 

Բա նա լի կադ րե րը կա ռա վա րում են օբյեկ
տի բո լոր պա րա մետ րե րը, այդ թվում՝ տեքս
տու րա նե րը. օ րի նակ՝ եր կու բա նա լի կադ րե րի 
մի ջո ցով կա րե լի է այն պես ա նել, որ բրոն զե 
ար ձա նի կը սա հուն կեր պով ա պա կուց դառ
նա: 

Բա նա լի կադ րե րի ստեղծ ման ռե ժի մը մի
ա նում է Auto Key կո ճա կի օգ նու թյամբ, ո րը 
ա նի մա ցի այի սանդ ղա կի տակ է: Ըն թա ցիկ 
կադ րում տե սա րա նի պա րա մետ րի ցան կա
ցած փո փո խու թյուն մտա պահ վում է, և ա նի
մա ցի այի սանդ ղա կի վրա եր ևում է բա նա լի 
կադ րի նշան–մար կե րը: Ա նի մա ցի այի բա նա
լի կադ րե րի միջև տե ղա շարժ վե լու հա մար օգ
տա գործ վում է Key Mode Toggle կո ճա կը: Բա
նա լի կադ րե րը կա րե լի է կա ռա վա րել՝ փո խել 
դրանց դիր քը, վե րաց նել, օբյեկտ նե րի խմ բեր 
նշա նա կել, ճշգր տել պա րա մետ րե րը և այլն:

 Բա նա լի կադ րե րի դիր քը փո խել կա րե լի 
է ան մի ջա կա նո րեն ա նի մա ցի այի սանդ ղա կի 
վրա: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է սեղ մել բա
նա լի կադ րը, ո րը պետք է տե ղա շար ժել, և մկ
նի կի ձախ կո ճա կը սեղ մած պա հե լով՝ փո խել 
նրա դիր քը սանդ ղա կի վրա: 

Ա նի մա ցի այի պատ կեր ման պա րա մետ
րե րը ա ռա ջադ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
օգ տա գոր ծել Time Configuration ե րկ խո սու
թյան պա տու հա նը: Այն բաց վում է նույ նա նուն 
կո ճա կի սեղ մու մով, ո րն ա նի մա ցի այի կա
ռա վար ման կո ճակ նե րի տակ է: Այդ ե րկ խո
սու թյան պա տու հա նում կա րե լի է ա ռա ջադ
րել նաև հետ ևյալ պա րա մետ րե րը՝ վի դե ոյի 
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ձևա չա փը (Pal/NTSC), վայր կյա նում կադ րե րի 
քա նա կը (FPS), ա նի մա ցի այի սո ղա նի կի վրա 
ժա մա նա կի մա սին տե ղե կատ վու թյան պատ
կեր ման ձևը, ա նի մա ցի այի սկզ բի ու ա վար
տի ժա մա նա կը, ա նի մա ցի այի տևո ղու թյու նը 
և այլն: 

Ա նի մա ցի այով աշ խա տան քը լի ար ժեք 
ներ կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու
սա նող նե րին ներ կա յաց նել ա նի մա ցի այի 
կար գա վոր ման (վե րահսկ ման) մի ջոց նե րը, 
Parameter Collector և Parameter Editor պա
տու հան նե րի տար րե րը, ի նչ պես նաև Mass
FX–ի գոր ծի քա շա րը՝ նա խա տես ված այն 
օբյեկտ նե րի ա նի մա ցի այի հա մար, ո րոնք 
պի տի ի րենց այն պես պա հեն, ի նչ պես ֆի
զի կա կան աշ խար հում: MassFX–ի հիմ նա կան 
գա ղա փա րը պինդ մար մին նե րի մո դե լա
վո րումն է: Սա նշա նա կում է, որ հաշ վար կը 
կա տար վում է՝ ըն դու նե լով, որ մար մին նե րը 
չեն ձևա խախտ վում փո խազ դե ցու թյան ըն
թաց քում: Ֆի զի կա կան փո խազ դե ցու թյան 
հաշ վար կի հա մար ստեղծ վում է նաև մո դե
լա վոր ված օբյեկ տի ե րկ րա չա փա կան մա կե
րե սի պատ ճե նը, ո րն ը նդ հա նուր առ մամբ 
չի հա մընկ նում իր նա խօ րի նա կին, այ սինքն՝ 
տե սո ղա կա նաց ման ժա մա նակ օգ տա գործ
վում է մի օբյեկտ, ֆի զի կայի հաշ վար կի հա
մար՝ մյու սը, ո րն ան տե սա նե լի է ռեն դե րի 
դեպ քում: Սա շատ կար ևոր է: Պար զու թյան 
հա մար նկար ված մո դե լը այ սու հետ կան վա
նենք գրա ֆի կա կան մար մին, ի սկ ֆի զի կայի 
հաշ վար կի նպա տա կով ար ված պատ ճե նը՝ 
ֆի զի կա կան մար մին: Օբյեկ տի ֆի զի կա կան 
պատ ճե նը ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
գրա ֆի կա կան մարմ նի նկատ մամբ կի րա ռել 
MassFX Rigid Body մո դի ֆի կա տո րը: MassFX 
Rigid Body մո դի ֆի կա տո րի պա րա մետ րե րում 
կա րե լի է ը նտ րել մարմ նի տե սա կը և այն, թե 
ի նչ պես պի տի ներ կա յաց վի դրա մա կե րե սը՝ 

պար զու նակ, բա ղադ րյալ օբյեկտ, օգ տա տի
րա կան և այլն: Օ րի նակ՝ գն դակ մո դե լա վո րե
լու հա մար բա վա կան է ը նտ րել պար զու նակ 
գունդ, ի սկ սե ղա նը կամ ա թո ռը լավ կլի նի 
ներ կա յաց նել բա ղադ րյալ օբյեկ տի տես քով: 
MassFX–ո ւմ տար բե րում են ֆի զի կա կան մար
մին նե րի ե րեք տե սակ՝ Dynamic, Kinematic 
և Static: Ա ռա ջին նե րը հաշ վարկ ման են են
թարկ վում՝ հաշ վի առ նե լով դրանց սե փա կան 
զանգ վա ծը, ձգո ղա կա նու թյու նը հա մա կար
գում, ի նչ պես նաև շփու մը: Այս պի սի մարմ
նի պար զա գույն օ րի նակ է գն դա կը (մի այն 
թե այն չի ձևա խախտ վի): Kinematic մար
մին նե րը կա րող են ա նի մաց վել ա նի մա ցի ոն 
պա րա մետ րե րի օգ նու թյամբ. դրանց վրա չի 
ազ դում ձգո ղա կա նու թյու նը, դրանք տե ղից չի 
կա րող շար ժել Dynamic տե սա կի մար մի նը, 
բայց դրանք ի րենք կա րող են «խ փել» Dynam
ic մարմ նին: Հար մար ե ն՝ ստեղ ծե լու այն պի
սի օբյեկտ ներ, ո րոնք պետք է շարժ վեն ոչ թե 
ֆի զի կայի օ րենք նե րով, այլ մեր կող մից ա ռա
ջադր ված հե տագ ծով: Static մար մին նե րը 
նման են Kinematic մար մին նե րին, բայց չեն 
կա րող ա նի մաց վել: Թույլ են տա լիս տն տե
սել հաշ վարկ նե րում: Օ րի նակ՝ Static մարմ նի 
օգ նու թյամբ հար մար է մո դե լա վո րել ան շարժ 
պա հա րան. Dynamic տե սա կի գն դակն ո ւղ
ղա կի ո րեն հետ կթռ չի՝ բախ վե լով այդ պի
սի պա հա րա նի: Ֆի զի կա կան մար մին նե րի 
հա մար հա սա նե լի են այն պի սի պա րա մետ
րեր, ի նչ պի սիք են խտու թյու նը, զանգ վա ծը, 
հանգս տի շփու մը, շարժ ման շփու մը և ա ռաձ
գա կա նու թյու նը:

MassFX–ի գոր ծա ռույ թը լավ հաս կա նա լու 
հա մար կա րե լի է ու սա նող նե րին ա ռա ջադ րել 
կի րա ռել MassFX–ի գոր ծի քա շա րը հար թա կով 
գլոր վող և գլա նաձև ա րկ ղի մեջ ը նկ նող գն
դե րի շարժ ման ըն թաց քի մո դե լա վո րու մը 3ds 
Max–ո ւմ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:
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Այս պի սով՝ 3ds Max  ծրա գի րը հզոր մի ջոց 
է, ո րն ըն ձե ռում է հնա րա վո րու թյուն ի րա
կա նաց նե լու ե ռա չափ ցան կա ցած օբյեկտ
նե րի ե րկ րա չա փա կան ձևի մո դե լա վո րում, 
օբյեկտ նե րի նյու թե րի ֆի զի կա կան հատ
կու թյուն նե րի նմա նա գոր ծում, օբյեկտ ներն 
այլ օբյեկտ նե րի հետզ հե տե վե րա փոխ վե լու 
մո դե լա վո րում, շարժ վող օբյեկտ նե րի հա րա
շարժ հատ կա նիշ նե րի մո դե լա վո րում, տա
րա տե սակ շար ժում նե րի նմա նա գոր ծում և 
այլն:

 Դա սըն թա ցի հա ջող ա վար տին ու սա նող
նե րը պետք է ի մա նան ե րկ չափ և ե ռա չափ 
գրա ֆի կայի հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե
րը, կի րառ ման ո լորտ նե րը, ե ռա չափ գրա ֆի
կայի հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու  թյուն նե
րը և գա ղա փար նե րը, ե ռա չափ գրա ֆի կայի 
ծրագ րային մի ջոց նե րի հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, 3D պատ կե րի ստեղծ
ման հիմ նա կան փու լե րը, բարդ օբյեկտ նե
րի ստեղծ ման սկզ բունք նե րը, ի նչ պես նաև 
կա րո ղա նան աշ խա տել 3ds Max ծրագ րով, 
մո դե լա վո րել տար բեր օբյեկտ ներ, գոր ծըն
թաց ներ և եր ևույթ ներ, մշա կել ե ռա չափ 
բարդ նա խագ ծեր, ի րա կա նաց նել ա նի մա
ցի ա 3ds Max մի ջա վայ րում, մշա կել կր թա
կան ռե սուրս ներ և ու սում նա կան նյու թեր: 

Ե ռա չափ մո դել ներ պա րու նա կող ու սում

նա կան նյու թե րի օգ տա գործ մամբ ու սուց ման 
ա ռա վե լու թյուն ներն ա կն հայտ են: Ի տար բե
րու թյուն ստա տիկ հարթ պատ կեր նե րի՝ այս
պի սի մո դել նե րը փոխ գոր ծուն են. կա րե լի է 
ը նտ րել ցան կա ցած դի տան կյուն, կա տա րել 
ա մեն տե սա կի փո փո խու թյուն՝ նվա զա գույն 
ջանք գոր ծադ րե լով: Հա մա կարգ չային ե ռա
չափ մո դել նե րի փոխ գոր ծուն լի նե լը նշա նա
կում է, որ ու սա նող նե րին ու դա սա խոս նե րին 
այդ մի ջոց նե րի հետ ակ տիվ փո խազ դե ցու
թյան հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վում: Փոխ
գոր ծու նու թյու նը նշա նա կում է պայ ման նե րի 
առ կա յու թյուն ու սում նա կան ե րկ խո սու թյան–
փո խազ դե ցու թյան հա մար, ո րի մաս նա
կից նե րից մե կը հա մա կարգ չային մո դելն է: 
Օ րի նակ՝ կա րե լի է ստեղ ծել վիր տո ւալ լա
բո րա տո րի ա որ ևէ ու սում նա կան ա ռար կայի 
հա մար, ը նդ ո րում՝ վիր տո ւալ լա բո րա տո րի
ա յում ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րը կա րող 
են լի նել ե ռա չափ մո դել նե րի ձևա չա փով: 
Ու սա նողն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա
րող է կա ռա վա րել դրանք և տար բեր փո փո
խու թյուն ներ կա տա րել: Վիր տո ւալ այս պի սի 
լա բո րա տո րի ան կօգ նի ստեղ ծե լու այս կամ 
այն ա ռար կայի ու սուց ման ման կա վար ժա
կան հա մա կար գային մի ջոց տե ղե կատ վա
կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի հի ման վրա:
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ “ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА  
AUTODESK 3DS MAX” В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Н. ГРИГОРЯН, Н.ОРДЯН

Статья посвящена вопросам разработки в педагогических вузах методики преподавания 
многофункциональной профессиональной программной системы Autodesk 3ds Max, 
предназначенной для создания и редактирования трехмерной графики и анимации. 
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Для учителя информатики очень важно знать основные понятия и особенности программ 
трехмерной графики, особенно программы Autodesk 3ds Max, и уметь проектировать 
трехмерные модели различных объектов, которые в дальнейшем будут применимы в 
процессе разработки образовательных ресурсов в среде мультимедиа.

ABOUT THE TEACHING METHODS OF “THREE DIMENSIONAL GRAPHICS  
AUTODESK 3DS MAX” DISCIPLINE AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

N. GRIGORYAN, N. ORDYAN

The following article is about the teaching methods development issues (at pedagogical uni
versities) of Autodesk 3ds Max multifunctional professional program system designed for the 
creation and editing three dimensional graphics and animation. 

It is of high essentiality for the teacher of Informatics to possess the basic notions, under
standings and characteristic features of three dimensional programs, particularly the Autodesk 
3ds Max program; as well as to be able to design three dimension models for various objects, 
which will have further application within the development process of educational resources amid 
multimedia. 
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ԻՍ ԿՈՒ ՀԻ ՍԱ ՐՈՅԱՆ

 ՄԱ ԹԵ ՄԱ ՏԻ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԻՆ ՏԵ ՐԱԿ ՏԻՎ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Տ վյալ հոդ վա ծը վե րա բե րում է կրտ սեր 
դա սա րան նե րում մա թե մա տի կայի դա սե
րին ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րառ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Հոդ վա ծում 
բա ցա հայտ ված է մա թե մա տի կայի դա սե րին 
ակ տիվ, պա սիվ և ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ 
հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին: Հոդ վա ծում ին
տե րակ տիվ մե թո դը դի տարկ վում է որ պես 
մա թե մա տի կայի դա սե րին կի րառ վող ա մե
նաար դյու նա վետ մե թոդ նե րից մե կը, ի նչ պես 
նաև այն հա մար վում է մի ջոց, ո րը ակ տի
վաց նում է ա շա կերտ նե րին, և ստեղ ծում մի
ջա վայր, որ տեղ ա շա կերտ նե րը ցան կա նում 
են սո վո րել: 

Ա շա կերտ նե րի մա թե մա տի կա կան կր
թու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա
մա սամբ պայ մա նա վոր ված է ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ձևե րի ը նտ
րու թյամբ։ Ներ կա ժա մա նա կում մա թե մա
տի կայի դա սա ժա մե րին ա շա կերտ նե րը 
շատ դժ վա րու թյամբ են նպա տակ ներ դնում, 
հետ ևու թյուն ներ ա նում, սին թե զում նյու թը և 
բարդ կա ռուց վածք նե րը, հարս տաց նում գի
տե լիք նե րը և գտ նում նրանց միջև կա պը։ 
Ման կա վարժ նե րը, նշե լով սո վո րող նե րի ան
տար բե րու թյու նը գի տե լիք նե րի նկատ մամբ, 
սո վո րել ցան կա նա լու բա ցա կա յու թյու նը, 
ցածր գի տակ ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
զար գաց ման աս տի ճա նը, փոր ձում են մշա
կել ա վե լի ար դյու նա վետ ձևեր, մո դել ներ, 
մի ջոց ներ և ու սուց ման պայ ման ներ (Ю. К. 
Бабанский, 1985, В. Ф. Ефимов, 2009)։ 

Դի դակ տիկ և հո գե բա նա կան պայ ման
նե րի ստեղ ծու մը՝ ու սու ցու մը ա վե լի գի
տակց ված դարձ նե լու հա մար, հնա րա վոր է 
դառ նում ին տե րակ տիվ ու սուց ման մե թոդ
նե րի կի րառ մամբ։ Մա թե մա տի կայի դա սե
րին ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ու սուց ման 
ա ռաջ կան նոր խն դիր ներ՝ սո վո րող նե րին 
տալ ոչ մի այն գի տե լիք ներ, այլ նաև ա պա

հո վել գի տակ ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե
րի և կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մամբ ան
ձի ստեղ ծա գոր ծա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը։ 

Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը 
ա պա հո վում են սո վո րող նե րի հո գե բա նա
կան գոր ծըն թաց նե րի ո ւղ ղորդ ված ակ տի վա
ցու մը, խթա նում է մտա ծո ղու թյու նը ո րո շա կի 
խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ նե րի օգ տա գործ
մամբ և գործ նա կան խա ղե րի ան ցկաց
մամբ։ Դժ վա րին է դարձ նում գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ գլ խա վո րի 
տա րան ջատ ման մտա պահ ման ժա մա նակ, 
ա ռա ջաց նում է հե տաքրք րու թյուն մա թե մա
տի կայի հան դեպ և մշա կում է պա հանջ մունք 
գի տե լիք նե րի ի նք նու րույն ձեռք բեր ման հա
մար (О. И. Пометун, Л. В. Пирожина, 2004)։ 

Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը ան բա ժա նե լի
ո րեն կապ ված է այն պի սի հաս կա ցու թյան 
հետ, ի նչ պի սին է ու սուց ման մե թո դի կան: 
Մե թո դի կան այն չէ, թե ի նչ պես ե նք մենք 
օ գտ վում գր քե րից, այլ այն, թե մենք ի նչ պես 
ե նք կազ մա կեր պում մեր ու սուց ման գոր ծըն
թա ցը: Այլ կերպ ա սած՝ ու սուց ման մե թո դի
կան ու սուց չի և ա շա կերտ նե րի ու սուց ման 
գոր ծըն թացն է, հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևը: 
Վե րո հի շյա լի նպա տակն է մա թե մա տի կայի 
դա սե րին ա շա կերտ նե րի կող մից այս կամ 
այն գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի, ըն դու
նա կու թյուն նե րի և ար ժեք նե րի ձեռք բե րու մը: 
Ը նդ հա նուր առ մամբ վերց ված՝ ու սու ցիչ նե
րի և ա շա կերտ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցում հիմ նա կա նում ձևա վոր վել է 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րեք ձև: Մա թե մա
տի կայի ու սուց ման դա սին մե թո դա կան մո
տե ցում նե րը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բի.

·  Պա սիվ մե թոդ ներ
·  Ակ տիվ մե թոդ ներ
·  Ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ
 Պա սիվ մե թո դա կան մո տե ցու մը ու սուց

չի և ա շա կերտ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
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այն պի սի ձև է, ո րի ժա մա նակ ու սու ցի չը հա
մար վում է դա սի հիմ նա կան գոր ծող ան ձը, 
ի սկ սո վո րող նե րը հան դես են գա լիս պա սիվ՝ 
լսո ղի դե րում: Պա սիվ դա սե րի ըն թաց քում 
հե տա դարձ կա պը ի րա կա նաց վում է ի նք
նու րույն աշ խա տանք նե րի, հար ցում նե րի, 
թես տե րի, ստու գո ղա կան աշ խա տանք նե րի 
և այլ նի մի ջո ցով: Ու սու ցան վող նյու թի ըն
կալ ման և յու րաց ման տե սան կյու նից պա սիվ 
մե թո դը հա մար վում է ա մե նաա նար դյու նա
վե տը մա թե մա տի կայի դա սա ժա մե րին, սա
կայն այն ու նի նաև ո րո շա կի ա ռա վե լու թյուն՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ այս մե թո դի կի րառ ման 
ըն թաց քում ու սու ցի չը հնա րա վո րու թյուն է 
ու նե նում ա ռա վել տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր
դե լու ա շա կերտ նե րին՝ սահ մա նա փակ ժա
մա նա կա հատ վա ծում: Հաշ վի առ նե լով այս 
հան գա ման քը՝ մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ
նե րից շա տե րը գե րա դա սում են ի րենց գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում կի րա ռել հենց այս 
մե թո դը: Եվ իս կա պես, ո րոշ դեպ քե րում այս 
մո տե ցու մը բա վա կա նին հա ջող ված է լի նում, 
մաս նա վո րա պես այն ժա մա նակ, ե րբ մե թո
դի կի րա ռո ղը փոր ձա ռու և ար հես տա վարժ 
ու սու ցիչ է, հատ կա պես ե թե ա շա կերտ նե րը 
ու նեն հա տուկ նպա տակ «Մա թե մա տի կա» 
ա ռար կայի ա ռա վել խո րաց ված ու սում նա
սիր ման հա մար (Л. В. Занков, 1965): 

Ակ տիվ մե թո դա կան մո տե ցումն ու սուց չի 
և ա շա կերտ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան այն
պի սի ձև է, ո րի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րը և 
ու սու ցի չը մի մյանց հետ հա մա գոր ծակ ցում 
են դա սի ըն թաց քում, և սո վո րող նե րը այս
տեղ ար դեն պա սիվ լսող նե րի դե րում չեն, այլ 
դա սի ակ տիվ մաս նա կից ներ են: Ե թե պա
սիվ դա սի ըն թաց քում հիմ նա կան գոր ծող 
ան ձը հա մար վում էր ու սու ցի չը, ա պա այս
տեղ ու սու ցիչ և ա շա կերտ նե րը հա վա սար 
դաշ տում են: Ե թե պա սիվ դա սե րը են թադ
րում է ին ու սուց ման հե ղի նա կային ոճ, ա պա 
ակ տիվ նե րը են թադ րում են ժո ղովր դա վա
րա կան ոճ: Ակ տիվ և ին տե րակ տիվ մե թո դա
կան մո տե ցում ներն ու նեն շատ նմա նու թյուն
ներ: Այս պես, ին տե րակ տիվ մե թո դը կա րե լի 
է դի տար կել ի նչ պես ակ տիվ մե թո դի նոր ձև, 
պար զա պես, ի տար բե րու թյուն ակ տիվ մե
թոդ նե րի, ին տե րակ տիվ նե րը ա պա հո վում 

են ա շա կերտ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը ոչ մի այն ու սու ցիչ նե րի, այլ նաև մե կը 
մյու սի հետ, ի նչ պես նաև ա պա հո վում են սո
վո րող նե րի ակ տի վու թյու նը մա թե մա տի կայի 
դա սե րի ըն թաց քում (А. Н. Джуринский, 
1967, Ю. К. Бабанский, 1985): 

Ին տե րակ տիվ («Inter» փո խա դարձ, 
«act» գոր ծել) – նշա նա կում է փո խազ դել 
կամ գտն վել շփ ման փու լում, հա րա բե րու
թյան մեջ լի նել ի նչ–որ մե կի հետ: Այլ կերպ 
ա սած՝ ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը 
ճա նա չո ղա կան և հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու
նե ու թյան ա պա հով ման հա տուկ ձևերն են, 
որ տեղ սո վո րող նե րը ճա նա չո ղա կան գոր
ծըն թա ցում հա մար վում են ներգ րավ ված, 
հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում կողմ նո րոշ
վե լու նրա նում, ին չը նրանք գի տեն և մտա
ծում են: Ին տե րակ տիվ դա սե րի ըն թա ցում 
դա սի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա
մար ու սուց չի փո խա րեն հան դես են գա լիս 
ա շա կերտ նե րը: Չնա յած որ հենց ու սու ցիչն է 
կազ մում դա սի պլա նը: 

Այս կերպ ին տե րակ տիվ դա սի հիմ նա
կան մաս են կազ մում ի տե րակ տիվ վար ժու
թյուն ներն ու խն դիր նե րը, ո րոնք լու ծում են 
սո վո րող նե րը (В. Ф. Ефимов, 2009): 

Ին տե րակ տիվ վար ժու թյուն նե րի և խն
դիր նե րի հիմ նա կան տար բե րու թյունն այն 
է, որ դրանց լուծ ման ժա մա նակ ոչ այն քան 
ամ րապն դում են ար դեն ու սում նա սիր ված 
նյու թը, որ քան ու սում նա սիր վում է նո րը: Ի նչ
պես նաև ին տե րակ տիվ վար ժու թյուն ներն ու 
խն դիր նե րը հաշ վարկ ված են որ պես այս պես 
կոչ ված ին տե րակ տիվ մո տե ցում ներ: Ժա մա
նա կա կից ման կա վար ժու թյան մեջ մա թե մա
տի կայի դա սի ժա մա նակ նե րառ ված են մի 
շարք ին տե րակ տիվ մո տե ցում ներ, ո րոնց 
շար քում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ
նե րը.

· ս տեղ ծա գոր ծա կան վար ժու թյուն ներ,
·  աշ խա տանք փոքր խմ բե րում, 
·  ու սում նա ռու թյան խա ղեր (դե րային 

խա ղեր, նմա նա կում, գործ նա կան խա ղեր և 
կր թա կան խա ղեր),

·  ընդ հան րա կան ռե սուրս նե րի օգ տա
գոր ծում (մաս նա գե տի հրա վեր, է քս կուր սի
ա ներ),
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·  սո ցի ա լա կան ծրագ րեր, ու սուց ման 
դա սա րա նային մե թոդ ներ (սո ցի ա լա կան 
ծրագ րեր, մր ցույթ ներ, ռա դի ո և թեր թեր, 
ֆիլ մեր, ներ կա յա ցում ներ, ցու ցադ րում ներ, 
թատ րոն, եր գեր և հե քի աթ ներ),

·  նոր նյու թի ու սում նա սի րու թյուն և 
ամ րապն դում (ին տե րակ տիվ դա սա խո սու
թյուն, աշ խա տանք տե սազն նա կան նյու թե րի 
հետ, մո զայ կա, հար ցե րի օգ տա գոր ծում),

·  բարդ և վի ճե լի հար ցե րի ու խն դիր
նե րի քն նար կում («ըն դու նի՛ր դիրք», «փո փո
խու թյան սանդ ղակ», «փո խի՛ր դիր քը», բա
նա վեճ),

· խն դիր նե րի լու ծում («Մ տագ րոհ»):
Ս տեղ ծա գոր ծա կան վար ժու թյուն նե րի 

տակ կա րե լի է հաս կա նալ այն պի սի ու սում
նա կան վար ժու թյուն ներ, ո րոնք սո վո րող
նե րից պա հան ջում են ոչ մի այն հույ զե րի 
ար տա հայ տում, այլև ստեղ ծա գոր ծու թյուն, 
քանր որ վար ժու թյուն նե րը ի րենց մեջ պա
րու նա կում են մեծ կամ փոքր տար րեր և ու
նեն մի քա նի մո տե ցում ներ (О. И. Пометун, 
Л. В. Пирожина, 2004):

Ս տեղ ծա գոր ծա կան վար ժու թյուն նե րը 
կազ մում են յու րա քան չյուր ին տե րակ տիվ մե
թո դի մաս: Դրա շուր ջը ստեղծ վում է ա զատ 
մտ քի մթ նո լորտ: Ստեղ ծա գոր ծա կան վար
ժու թյուն նե րը ա ռա վել գործ նա կան են փո
խան ցում ու սուց ման միտ քը, խթա նում են 
սո վո րող նե րին: Ստեղ ծա գոր ծա կան վար ժու
թյուն նե րի ը նտ րու թյու նը ի նք նին հա մար վում 
է ստեղ ծա գոր ծա կան խն դիր ու սուց չի հա
մար, քա նի որ ան հրա ժեշտ է գտ նել այն պի
սի վար ժու թյուն ներ, ո րոնք հա մա պա տաս
խա նում են հետ ևյալ պա հանջ նե րին. չու նեն 
ե զա կի և մի ան շա նակ պա տաս խան կամ 
ո րո շում, հա մար վում են ա վե լի գործ նա կան 
սո վո րող նե րի հա մար, կապ ված են սո վո րող
նե րի կյան քի հետ, սո վո րող նե րի մեջ ա ռա
ջաց նում հե տաքրք րու թյուն, ա ռա վե լա պես 
ծա ռա յում են ու սուց ման մի ջոց նե րին: Ե թե 
սո վո րող նե րը չեն սո վո րել աշ խա տել ստեղ
ծա գոր ծա բար, ա պա ան հրա ժեշտ է ա նընդ
հատ ներ մու ծել սկզ բում ա ռա վել պարզ 
վար ժու թյուն ներ, ի սկ հե տո՝ ա վե լի դժ վար 
վար ժու թյուն ներ (Е. В. Сидоринко, 2001): 

Աշ խա տանք փոքր խմ բե րում. սա ա մե

նաար դյու նա վետ մո տե ցում նե րից մեկն է, 
քա նի որ բո լոր սո վո րող նե րին (այդ թվում 
նաև ա մաչ կոտ) հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
մաս նակ ցե լու աշ խա տանք նե րին, գործ նա
կա նում կի րա ռե լու ձեռք բե րած հմ տու թյուն
նե րը՝ մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
(մաս նա վո րա պես լսե լու ու նա կու թյուն, ը նդ
հա նուր մտ քե րի քն նար կում, հար թել ա ռա
ջա ցող ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը): Հա ճախ 
այս ա մե նը ան հնա րին է լի նում մեծ խմ բե
րում: Փոքր խմ բե րում աշ խա տան քը մա թե
մա տի կայի դա սե րին հա մար վում է ին տե
րակ տիվ մե թոդ նե րի ան բա ժա նե լի մաս, 
հատ կա պես այն մե թոդ նե րի, ո րոն ցից են 
մո զայ կան, բա նա վե ճե րը, գրե թե բո լոր տե
սա կի նմա նա կում նե րը և այլն:

 Միև նույն ժա մա նակ փոքր խմ բե րում 
աշ խա տան քը ժա մա նա կա տար է, այս մո
տե ցու մը չի կա րե լի չա րա շա հել: Մա թե մա
տի կայի դա սե րին խմ բային աշ խա տան քը 
ան հրա ժեշտ է կի րա ռել այն ժա մա նակ, ե րբ 
ան հրա ժեշտ է լու ծել խն դիր ներ, ո րոնք սո վո
րող նե րը չեն կա րո ղա նում լու ծել ի նք նու րույն: 
Խմ բային աշ խա տանք նե րը պետք է սկ սել 
ա ռանց շտա պե լու: Սկզբ նա կան շր ջա նում 
կա րե լի է ա պա հո վել զույ գեր: Ա ռա վել մեծ 
ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ե րե խա նե րին, 
ով քեր դժ վա րու թյամբ են հար մար վում խմ
բային աշ խա տանք նե րին: Ե րբ սո վո րող նե րը 
սկ սում են աշ խա տել զույ գե րով, ան ցում ե նք 
կա տա րում այն խմ բե րին, որ տեղ աշ խա տում 
են ե ռյակ նե րով: Այն ժա մա նակ, ե րբ մենք 
հա մոզ վում ե նք, որ այս խում բը պատ րաստ 
է աշ խա տել ի նք նու րույն, աս տի ճա նա բար 
ա վե լաց նում ե նք նոր սո վո րող նե րի (Ю. К. 
Бабанский, 1985, А. Н. Джуринский, 1987): 

Ե րե խա նե րը եր կար ժա մա նակ են ծախ
սում ի րենց տե սա կե տը ներ կա յաց նե լու հա
մար, խն դի րը քն նար կում են ա վե լի ման
րա մասն, ի նչ պես նաև սո վո րում են հար ցը 
տար բեր տե սան կյուն նե րից դի տար կել: Այս 
խմ բե րում ա շա կերտ նե րի միջև ստեղծ վում 
են ա վե լի կա ռու ցո ղա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ:

 Մա թե մա տի կայի դա սե րին ին տե րակ
տիվ մե թոդ նե րը օգ նում են ա շա կերտ նե րին 
ոչ մի այն սո վո րե լու, այլ նաև ապ րե լու: Այս 
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կերպ, ին տե րակ տիվ ու սու ցումն ան կաս
կած հե տաքր քիր է, ստեղ ծա գոր ծա կան, մեր 
ման կա վար ժու թյան հե ռան կա րային ո ւղ ղու
թյու նը:

 Այս պի սով՝ ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե
թոդ նե րի կի րառ մամբ դա սե րը հե տաքր քիր 
են ոչ մի այն սո վո րող նե րի, այլ նաև ու սու
ցիչ նե րի հա մար: Սա կայն դրանց ոչ ճիշտ 
և ան մշակ օգ տա գոր ծու մը չի տա լիս ցան
կա լի ար դյունք: Այդ պատ ճա ռով շատ կար
ևոր է դա սի ըն թաց քում կի րա ռել սե փա կան 
խա ղային մե թո դի կան՝ հաշ վի առ նե լով դա
սա րա նի ա շա կերտ նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: 

Օգ տա գոր ծել վե րո հի շյալ բո լոր մե թոդ նե
րը մեկ դա սի ըն թաց քում պար տա դիր չէ:

 Մա թե մա տի կայի դա սի ըն թաց քում՝ խնդ
րի լուծ ման ժա մա նակ, ա ռա ջա նում է լի ո վին 
թույ լատ րե լի աղ մուկ. եր բեմն կապ ված հո
գե բա նա կան տա րի քի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րից՝ կրտ սեր դա սա րան նե րում դպ
րո ցա կան նե րը չեն կա րո ղա նում կա ռա վա րել 
ի րենց զգաց մունք նե րը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
այդ մե թոդ նե րը ան հրա ժեշտ է նե րա ռել աս
տի ճա նա բար՝ ե րե խա նե րի մեջ դաս տի ա րա
կե լով հա մա գոր ծակ ցու թյան և բա նա վե ճի 
մշա կույ թը:

 Մա թե մա տի կայի դա սե րին ին տե րակ տիվ 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը նպաս տում է ու սուց
ման նկատ մամբ դրա կան հույ զե րի ա ռա
ջաց մա նը և զար գաց նում է սո վո րող նե րի 
ա մե նա լավ կող մե րը: Միև նույն ժա մա նակ չի 
կա րե լի օգ տա գոր ծել այդ մե թոդ նե րը ա ռանց 
դրանց նպա տա կը հաս կա նա լու. ին չի հա
մար դրանք կի րա ռել, և դրանց ար դյուն քում 
ի նչ հետ ևանք ներ կա րող են լի նել (ի նչ պես 
ու սուց չի, այն պես էլ ա շա կերտ նե րի հա մար): 

Ու սուց ման հա մա կար գում ա ռանց լավ 
մշակ ված մե թոդ նե րի հնա րա վոր չէ յու րաց
նել ծրագ րային նյու թը: Ա հա թե ին չու է ան

հրա ժեշտ կա տա րե լա գոր ծել այն ու սուց ման 
մե թոդ նե րը և մի ջոց նե րը, ո րոնք օգ նում են 
սո վո րող նե րին ը նկ նե լու ճա նա չո ղա կան 
փնտր տուք նե րի, ու սուց ման դժ վա րու թյուն
նե րի մեջ. օգ նում են սո վո րող նե րին սո վո
րե լու ակ տիվ, ի նք նու րույն ա վե լաց նե լու գի
տե լիք նե րը, հաս կա նա լու աս վա ծի միտ քը և 
ա ռա ջաց նե լու հե տաքրք րու թյուն ա ռար կայի 
նկատ մամբ: Մա թե մա տի կայի դա սըն թա ցում 
գո յու թյուն ու նեն տա րա տե սակ բա նաձ ևեր: 
Որ պես զի սո վո րող նե րը վար ժու թյուն ներ և 
խն դիր ներ լու ծե լու ժա մա նակ կա րո ղա նան 
ա զատ օ գտ վել դրան ցից, նրանք պետք է 
դրան ցից ա մե նա տա րած ված նե րը, ա ռա
վել հա ճախ հան դի պող նե րը ի մա նան ան
գիր: Այս կերպ, ու սուց չի խն դիրն այն է, որ 
նա կա րո ղա նա ը նտ րել այն պի սի ու սուց ման 
մե թոդ ներ, ո րոնք թույլ կտան յու րա քան չյուր 
ա շա կեր տի ցու ցա բե րել ակ տի վու թյուն:

 Մա թե մա տի կայի դա սե րին ու սուց ման 
ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը ոչ մի
այն բարձ րաց նում է դա սի ար դյու նա վե տու
թյու նը, այլ նաև հա մա պա տաս խա նեց նում է 
ան ձի զար գաց ման հետ, ին չը հնա րա վոր է 
մի այն ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ: 

Այս կերպ, ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե
թոդ նե րը սո վո րող նե րի ու սում նա ճա նա չո
ղա կան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց ման մի
ջոց ներ են, ո րոնք դր դում են սո վո րող նե րին 
ակ տիվ մտա ծա կան և գործ նա կան գոր ծու
նե ու թյան նյու թի յու րաց ման գոր ծըն թա ցում, 
որ տեղ ակ տիվ է ոչ մի այն ու սու ցի չը, այլ նաև 
սո վո րող նե րը: 

Ամ փո փե լով՝ նշենք, որ յու րա քան չյուր 
ա շա կերտ հե տաքր քիր է իր յու րա հատ կու
թյամբ, և մեր խն դիրն է պահ պա նել այդ 
յու րա հատ կու թյու նը, մե ծաց նել ի նք նու րույն 
ան ձ, բա ցա հայ տել նրանց տա ղանդ նե րը, 
ը նդ լայ նել յու րա քան չյուր «ես»–ի հնա րա վո
րու թյուն նե րը:
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

И. САРОЯН

В данной статье представлены особенности использования интерактивного метода во 
время обучения математики, в начальной школе. Раскрыты понятия пассивный, активный 
и интерактивные методы, их преимущества и недостатки. Рассмотрен интерактивный метод 
обучения, как оптимальная форма работы для повышения эффективности урока математики, 
а также мотивация учеников к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения материалом.

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS AND THEIR BENEFITS
I. SAROYAN 

This article presents the features of the use of interactive methods of teaching mathematics in 
elementary school. The concepts off passive, active and interactive methods, their advantages and 
disadvantages are disclosed. Interactive methods of teaching are considered, as an optimal form 
of work to improve the effectiveness of the mathematics lessons, as well as the motivation of the 
pupils for active mental and practical activities in the process of material learning. 



362

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ՍԻ ՐԱՐ ՓԻ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 
Ք ՆԱ ՐԻԿ ՀԱ ՐՈՅԱՆ

 ՀՈ ՄԱ ՆԻՇ Ա ԾԱՆՑ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ
 Հան րակր թու թյան հիմ նա կան դպ րո ցում 

կար ևոր վում է մայ րե նի լեզ վի դե րը, ո րի ու
սում նա սի րու մը կա տար վում է ոչ մի այն որ
պես գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի ու 
հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թաց, 
այլև որ պես դե ռա հաս նե րի ու պա տա նի նե
րի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման և խոս քի 
զար գաց ման մի ջոց. զար գա ցած բա նա վոր 
և գրա վոր խոս քով է պայ մա նա վոր ված դպ
րո ցում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի յու
րա ցու մը, հա սա րա կա կան կյան քին ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև ա ռողջ մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո
րու մը: Ա նա ռար կե լի է` հա մո զիչ, գե ղե ցիկ 
ու դի պուկ խոս քի ար վես տը վճ ռո րոշ դեր 
է խա ղա ցել ու խա ղում բո լոր ժա մա նակ նե
րի հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քի 
տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Սո վո րող նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց
ման գոր ծում, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, կար
ևոր դեր ու նի բա ռա կազ մա կան ե ղա նա կը:

 Բա ռա կազ մու թյու նը հեն վում է լեզ վում 
գո յու թյուն ու նե ցող բա ռա կազ մա կան կա ղա
պար նե րի վրա1: 

Մի ջին դպ րո ցի սո վո րող նե րի բա ռա պա
շա րի հարս տաց ման և խոս քի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցի կար ևոր աղ բյուր է բա ռա կազ
մու թյու նը, ո րի ու սում նա սի րումն ը ստ ԿԳՆ 
ծրագ րի2 նա խա տես ված է հիմ նա կան դպ
րո ցի մի ջին օ ղա կում: Այս հա մա տեքս տում 
մենք կար ևո րում ե նք ա ծանց նե րի, մաս նա
վո րա պես հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սուց ման 
դե րը՝ հիմք հա մա րե լով այն հան գա ման քը, 
որ հայոց լեզ վի դպ րո ցա կան ծրագ րում բա
ցա կա յում է հո մա նիշ ա ծանց նե րի վե րա բե
րյալ տե ղե կատ վու թյու նը:

1  Բառակազմական կաղապարների մասին հանգա
մանորեն  տե՛ս  Լ.  Խաչատրյան,  Բառակազմական  և 
ձևաբանական  կաղապարները  ժամանակակից  հա
յերենում, Եր., 2011, էջ 12:
2    Հանրակրթական  հիմնական  դպրոցի առար կա
յա կան չափորոշիչներ և ծրագրեր, Եր., 2007, էջ 70:

Ն շենք, որ ե րկ րոր դա կան ձևույթ ներն 
ար տա հայ տում են բա ռա կազ մա կան (ա ծան
ցա կան) և բա ռա հա րա բե րա կան (քե րա կա
նա կան) ի մաստ ներ: 

Ա ծանց ներն ու նեն բա ռա կազ մա կան ար
ժեք. նրանք, դր վե լով բա ռի կամ ար մա տի 
վրա (սկզ բից կամ վեր ջից), փո խում են նրա 
ձևն ու բա ռա կան ի մաս տը և կազ մում նոր 
բա ռեր, ի նչ պես՝ ըն կեր+ո վի, դժ կամ+ո րեն, 
գրք+ույկ, նավ+ակ և այլն: 

Հիմ նա կան դպ րո ցի սո վո րող նե րի խոս
քում հա մե մա տա բար քիչ են հո մա նիշ բա
ռե րը, մինչ դեռ դրանց ի մա ցու թյու նը կա րող 
է սո վո րող նե րի խոս քը դարձ նել պատ կե րա
վոր ու ար տա հայ տիչ: 

Ել նե լով ման կա վար ժու թյան բնա գա վա
ռի մեր բազ մա մյա փոր ձից՝ մենք կար ծում 
ե նք, որ հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սում նա սիր
ման գոր ծըն թա ցը կա րե լի է ա ռա վել ար դյու
նա վետ կազ մա կեր պել հա մա գոր ծակ ցային3 
և ա վան դա կան մե թոդ նե րի ու մե թո դա կան 
հնար նե րի զու գադր մամբ, մի ա ժա մա նակ 
կա րե լի է կի րա ռել տա րա տե սակ ա ռա ջադ
րանք ներ, ի նչ պի սին է վար ժու թյուն նե րի հա
մա կար գը: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
սո վո րող նե րը ո րո շա կի գա ղա փար ու նեն հո
մա նիշ բա ռե րի և ա ծանց նե րի վե րա բե րյալ, 
նպա տա կա հար մար ե նք հա մա րում հո մա
նիշ ա ծանց նե րի ու սում նա սի րու մը կազ մա
կեր պել փու լային ու սուց ման ե ղա նա կով4: 

Ա ռա ջին փու լում ա ռա ջադր ված հար ցե
րի մի ջո ցով սո վո րող նե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ ա րթ նաց նում ե նք հո մա նիշ նե րի վե րա
բե րյալ ար դեն ու նե ցած գի տե լիք ներն ու կա

3    Կառուցողական  կրթության  հիմունքներ  և 
մեթոդներ,  Սեմինար  պարապմունքների  ուղեցույց, 
Ձեռնարկ ուսուցչի համար, «Տիգրան Մեծ», Եր., 2005: 
Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ,  հնարներ, 
վարժություններ,  Կրթության ազգային  ինստիտուտ, 
Լոռու մարզ, Վանաձոր, 2008:
4   Ս. Սարուխանյան, Մ. Միրումյան, Ն. Դիշաղաջյան, 
Փուլային ուսուցման եղանակ, Եր., 2014:
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 Վար ժու թյուն 1. Տր ված բա ռե րով և հա մա պա տաս խան վեր ջա ծանց նե րով կազ մել հո մա
նիշ զույ գեր.

ա) բա ռեր՝ գույն, զոր,    բ) ա ծանց ներ՝ – յա, –ե, 
ոս կի, ար ծաթ, մե տաքս,   – եղ, –ա վոր,
 մեղմ, հեզ, հա մեստ,    – ու թյուն, –ք,
 բա րի,     – բար, –ո րեն: 
Վար ժու թյուն 2. Տր ված բա ռե րով և հա մա պա տաս խան նա խա ծանց նե րով կազ մել հո մա

նիշ զույ գեր.
ա) բա ռեր՝ գույն,    բ)ա ծանց ներ՝ ան–, տ–,
կար ծիք,      ան–, ապ–, դժ–,
հաս,      ան–, դժ–,
բախտ,     հակ–, տար–:

րո ղու թյուն նե րը և մղում նոր գի տե լի քի ձեռք
բեր ման:

 Նախ քան հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սում
նա սի րու թյունն սկ սե լը կի րա ռում ե նք էվ րիս
տիկ զրույց հո մա նիշ բա ռե րի և ա ծանց նե րի 
շուրջ: 

1. Ո՞ր ձևույթ ներն են կոչ վում ա ծանց: 
2. Ո րո՞նք են կոչ վում հո մա նիշ ներ:
3.  Քա նի՞ տե սակ են լի նում հո մա նիշ նե րը:

4.  Քա նի՞ տե սակ են լի նում ա ծանց նե րը 
(ը ստ դիր քի և ը ստ ի մաս տային հա րա բե րու
թյուն նե րի): 

Այս ե ղա նա կով ամ փո փում ե նք հո մա նի
շու թյան վե րա բե րյալ սո վո րող նե րի ու նե ցած 
գի տե լիք նե րը և հանձ նա րա րում հա ջորդ 
ա ռա ջադ րան քը՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե
լով հո մա նիշ ա ծանց նե րի բա ռա կազ մա կան 
նշա նա կու թյա նը:

 Հո մա նիշ ա ծանց նե րի վե րա բե րյալ ը նդ
հա նուր ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցին հա
ջոր դում է բուն նյու թի ըն կալ ման` ե րկ րորդ 
փու լը: 

Այս փու լում հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սում
նա սի րու մը տար վում է դե դուկ տիվ (ար տա
ծա կան) ճա նա պար հով, այ սինքն՝ ար դեն 
հայտ նի կա նոն նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի 
քն նարկ ման մի ջո ցով մտա հան գու մը կա
տար վում է ը նդ հա նու րից մաս նա վո րին ան
ցնե լու ճա նա պար հով:

 Հո մա նիշ են կոչ վում ար տա քին հն չյու
նա կան կազ մով ի րա րից տար բեր, ի մաս տով 
նույն կամ մոտ ա ծանց նե րը:

ա) Հո մա նիշ կա րող են լի նել մի այն նույն 
խոս քի մաս կազ մող ա ծանց նե րը, օ րի նակ՝ 
–բար, –պես, –ո րեն հո մա նիշ ա ծանց նե րը 
կեր տում են մակ բայ ներ՝ ար դա րա բար, ար
դա րա պես, ար դա րո րեն, ի սկ –ա կան, –ային 
ա ծանց նե րը՝ ա ծա կան ներ՝ ա նաս նա կան, 
ա նաս նային և այլն:

բ) Նույն հիմ քե րից հո մա նիշ ա ծանց նե
րով ձևա վոր վող բա ռե րը կազ մում են հո

ման շային զույ գեր, ի նչ պես՝ հե րո սա բար 
// հե րո սա պես, քա ջա բար // քա ջո րեն, ար
տաք նա պես // ար տա քուստ, լեռ նա կան // 
լեռն ցի և այլն:  

գ) Տար բեր հիմ քե րից հո մա նիշ ա ծանց
նե րով կազմ վող բա ռե րում (բա ղադ րու թյուն
նե րում) հո մա նի շու թյու նը դրս ևոր վում է 
այդ ա ծանց նե րի ը նդ հա նուր ի մաստ նե րով: 
Հմմտ. –ո րդ, –իչ, –գործ, –ա րար ա ծանց նե
րի բա ռա կազ մա կան նշա նա կու թյու նը վա
րորդ, ոս կե րիչ, գի նե գործ, հիմ նա րար բա ռե
րի ի մաս տային կա ռուց ված քում:  

Ըստ բա ռա կազ մա կան ի մաս տային 
նշա նա կու թյուն նե րի` հո մա նիշ ա ծանց ներն 
ի րենց հեր թին լի նում են նույ նա նիշ և հա մա
նիշ: 

 Նույ նա նիշ ա ծանց նե րը, հն չյու նա կան 
կազ մով տար բեր վե լով ի րա րից, մոտ կամ 
գրե թե նույն ի մաստն են ար տա հայ տում, 
ի նչ պես՝ –բար, –պես, –ո րեն՝ հաս տա տա բար 
// հաս տա տո րեն // հաս տա տա պես: Պա տա
հա կան չէ, որ այդ ա ծանց նե րը, հա ճախ դր
վե լով միև նույն բա ռի վրա, ստեղ ծում են նույ
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նի մաստ մակ բայ ներ1: 
Այ նու հետև բա ցատ րում ե նք, որ ա ծա

կան նե րով ար տա հայտ ված նույ նա նիշ ներն 
ար տա հայ տում են ա ռար կա նե րի և ան ձանց 
հատ կա նիշ ներ, և այդ կար գի նույ նա նիշ նե
րը գո յա կան ան վան լրա ցում ներ են, ո րոնք, 
ը ստ կի րա ռու թյան, կա րող են փո խա րի նել 
մի մյանց: Օ րի նակ, գու նատ–դժ գույն–դա լուկ 
հո մա նիշ նե րը կա րող են լրաց նել միև նույն 
գո յա կա նին, ի նչ պես՝ գու նատ դեմք, դժ գույն 
դեմք, դա լուկ դեմք և այլն:

 Մոտ ի մաստ ար տա հայ տող ա ծանց նե րը 
կոչ վում են հա մա նիշ ա ծանց ներ: Հո մա նիշ 
ա ծանց նե րի թի վը մեր լեզ վում ա վե լի մեծ է, 
քան նույ նա նիշ ա ծանց նե րի նը2:

 Հո մա նիշ ա ծանց նե րով բա ռեր կա րող 
են կազմ վել նաև ա ծա կա նա կան հիմ քե րից: 
Դրանք լի նում ե ն՝

·  նա խա ծան ցա վոր կազ մու թյուն ներ, 
ո րոն ցում հան դես են գա լիս ան–, գեր–, թեր– 
ա ծանց նե րը, ո րոնք հո ման շային հա րա բե
րու թյուն ու նեն ե լա կե տային կա ղա պա րի 
ի մաս տա կիր (ժխ տա կան) բա ղադ րի չի հետ: 

– ան– նա խա ծան ցը գո յա կան նե րից, 
ա ծա կան նե րից և բա յար մատ նե րից կամ 
բա յա հիմ քե րից կազ մում է ժխ տա կան կամ 
բա ցա սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ծա
կան ներ3: Այն դր վե լով ա ծա կա նա կան հիմ
քե րի վրա` ար տա հայ տում է ամ բող ջա կան 
ժխ տում՝ հա մար ժեք դառ նա լով ոչ–ին: Այս
պես, ոչ ա ռողջ–ա նա ռողջ, ոչ բնա կան–ա նբ
նա կան, գրա գի տու թյուն չու նե ցող– ան գրա
գետ, ա զն վու թյուն՝ ար դա րու թյուն՝ լր ջու թյուն 
չու նե ցող–ա նազ նիվ, ա նար դար, ան լուրջ: 
Կամ՝ զգա յա կա նին չվե րա բե րող–ա նգ զա
յա կան, ա ռող ջու թյուն չու նե ցող–ա նա ռողջ, 
բա նա կա նու թյուն չու նե ցող–ան բա նա կան, 
ըն դու նա կու թյուն չու նե ցող–ա նըն դու նակ, 
ոչ ար դա րա ցի–ա նար դա րա ցի, կա յու նու
թյու նից զուրկ–ան կա յուն, մատ չե լի ու թյու նից 
զուրկ–ան մատ չե լի: 

1    Ս.  Գ.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից  հայերենի 
քերականություն, Եր., 1969, էջ 186:
2   Մ. Միրումյան, Հոմանիշ, հականիշ և համանուն 
բառերի  ուսուցումը  որպես  խոսքի  զարգացման 
միջոց, Եր., 2005:
3  Մ.  Ասատրյան,  Ժամանակակից  հայոց  լեզվի 
ձևաբանության հարցեր, Ա, Եր., 1970, էջ 65:

–  գեր– նա խա ծանցն ար տա հայ տում 
է հատ կան շային ո րա կի հա վե լա կա նու թյան 
ի մաստ: Այդ ա ծան ցով կազ մու թյուն նե րում 
ա ծան ցը հա մար ժեք է շատ (չա փա զանց) 
բա ռին, ի նչ պես, չա փա զանց ազ նիվ–գե
րազ նիվ, շատ ըն տիր–գե րըն տիր, շատ ար
ժա նի–գե րար ժան, շատ հան ճա րեղ–գեր
հան ճար, շատ բնա կան–գերբ նա կան: 

–  թեր– նա խա ծանցն ար տա հայ
տում է հատ կան շային ո րա կի սա կա վու թյան 
ի մաստ և հա մար ժեք է կիս(ա) ա ծան ցա կեր
պին: Նման կազ մու թյուն նե րի ե լա կե տային 
կա ղա պա րում նա խա ծանցն ար տա հայ
տում է հատ կան շային ո րա կի սա կա վու թյան 
ի մաստ և հա մար ժեք է կիս(ա) ա ծան ցա կեր
պին: Նման կազ մու թյուն նե րի ե լա կե տային 
կա ղա պա րը ներ կա յաց նում է կի սով չափ + 
ա ծա կան կա ռուց ված քը՝ կի սով չափ ա ռողջ–
թե րա ռողջ, կի սով չափ եր ջա նիկ–թե րեր ջա
նիկ, կի սով չափ ի մաս տա վոր–թե րի մաստ և 
այլն:

·  Վեր ջա ծան ցա վոր կազ մու թյուն նե
րում հան դես են գա լիս –(ա) վոր, –ա րար, –
ին, –ոտ, –ո րակ, –ո ւկ, –ակ, –ո րդ և այլ վեր
ջա ծանց ներ, ո րոնք նույն պես հո ման շային 
հա րա բե րու թյուն են դրս ևո րում ե լա կե տային 
կա ղա պա րի ի մաս տա կիր բա ղադ րի չի հետ՝ 
•մի բան ա նող» կամ •մի բան ու նե ցող» նշա
նա կու թյամբ:

– խ ռո վու թյուն գցող – խռո վա րար,
– զ գու շու թյուն ցու ցա բե րող – զգու շա

վոր,
–  հեշ տու թյամբ կա տար վող – դյու րին,
–  հի վան դու թյուն ու նե ցող – հի վան

դոտ,
–  ձա խո ղում ու նե ցող – ձա խորդ,
–  հա կա ռակ դիրք բռ նող – հա կա ռա

կորդ,
– եր կա րու թյուն ու նե ցող – եր կա րուկ 

և այլն: 
Տար բեր ա ծանց նե րի ը նդ հան րա կան 

ի մաստն այն կար ևոր հիմքն է, ո րով ո րոշ
վում է նրանց հո մա նի շու թյու նը:

 Հո մա նիշ ա ծանց նե րի ի մաս տային հա
րա բե րու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար 
կի րա ռում ե նք Մտ քի քար տեզ հնա րը:
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Հոմանիշ ածանցներն արտահայտում են 

ձ ևի նշանակություն՝    
-բար, -պես, -որեն,

Փոքրացուցիչ` 
փաղաքշական նշ.՝ -ակ,-իկ 

տեղի նշ.՝ արան, -ստան, 
-ոց, -ուտ,

գործողության նշ.՝ 
մի բան ունեցողի նշ.՝ -վոր, 
-ա վետ, -ոտ, -եղ, -անի,

-ում, -յուն, -մունք,
-անք, -ույք, -ություն,

նվաստական-
արհամարհական նշ.՝ 
-ակ, -ուկ,

մի բան անողի, կատարողի 
նշ.՝  -իչ, -ող, -որդ, -պան,  

վերաբերական, հատկացման  նշ.՝ 
-ային, -ական,

 
Այ նու հետև, սո վո րող նե րին հանձ նա րար վում է տր ված ա ծանց նե րով կազ մել հո մա նիշ 

բա ռեր և հա մե մա տել նրանց ի մաս տային նշա նա կու թյուն նե րը:
Նշ ված ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լով՝ սո վո րող նե րը եզ րա կաց նում են, որ ա ծանց ման կա

ղա պար նե րում զգա լի կշիռ ու նեն հո մա նիշ վեր ջա ծանց նե րը: 
Որ պես զի ա պա հով վի հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, 

ա ռա ջար կում ե նք Վար ժու թյուն նե րի կի րառ ման մե թո դը:
 Վար ժու թյուն 1. Տր ված հո մա նիշ վեր ջա ծանց նե րով կազ մել նույ նար մատ հո մա նիշ ներ.
–կան –––––––––––– –բար –––––––––––– –եղ –––––––––––––
–ային ––––––––––– –պես –––––––––– –– –ա վոր –––––––––
–ո ւմ –––––––––––– – բար –––––––––––– –յա ––––––––––––
–մունք ––––––––– –ո րեն –––––––––––– –ե ––––––––––––

 Վար ժու թյուն 2. Տր ված հո մա նիշ նա խա ծանց նե րով կազ մել նույ նար մատ հո մա նիշ ներ.
ապ/ա/– –––

–– 
դժ– –––––––

–––
չ– –––––– ան ––––––– դժ– –––––

 տար– ––––
–––

ապ– ––––––
–––

ան– –––– տ– ––––––– ան– –––––

 Վար ժու թյուն 3. T–ա ձև ա ղյու սա կում ա ռանձ նաց նել տր ված բա ռե րի հո մա նիշ նա խա
ծանց ներն ու վեր ջա ծանց նե րը:

Դժ գույն–գու նատ, տնային–տ նա կան, գու նեղ–գու նա վոր, ոս կյա–ոս կե, ան գետ–տ գետ, 
հյու թեղ–հյու թա լի, զո րեղ–զո րա վոր, հա յա բար–հայե ցի, ան բախտ–տար բախտ:

Ն մու շօ րի նակ՝ 

 Նա խա ծան ցա վոր բա ռեր վեր ջա ծան ցա վոր բա ռեր

Դժ– գույն գուն–ա տ
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 Վար ժու թյուն 4. Դուրս գրել ը նդ գծ ված 
բա ռե րը և ան– կամ չ– ա ծանց նե րով ու հա
մա պա տաս խան բա ռե րով կազ մել նրանց 
հո մա նիշ նե րը:

 Ծա ռե րի վրա ա շու նը դա լուկ Հըծ ծում է 
մեղ միկ մի դե ղին նվագ՝ թախ ծոտ ու ա նուշ 
(ԱԻ): Էս տա րա ժամ, թշ վառ ձե նից … Մի 
պա հա պան զարթ նեց քնից (ՀԹ): Ու մենք 
ան հատ նում, էն ան լույս մթ նում Եր կար դա
րե րով գնում ե նք դեպ վեր (ՀԹ): Ա նլ ռե լի 
վշվ շում է Պղ տոր ջու րը Դե բե դի, նրա ա փին 
կան չում է մե նակ շի րիմն ի գի թի (ՀԹ): Ա զա
տու թյա՛ն զանգ, դու վեհ ղո ղան ջե …, Ի նչ
պես մր րիկ՝ շա չե, շա ռա չե Մինչև սի գա պանծ 
ա զատն Մա սիս (ԱԻ): Իմ խա ղաղ ե րե կոն է 
հի մա Մեղ մա լույս և՛ տխուր, և՛ ա նուշ (ՎՏ): 
Ես ե կել եմ դա րե րից ու գնում եմ հաղ թա կան 
Դե պի դա րե րը նո րից, դե պի վառ վող ա պա
գան (ԵՉ): Ի րիկ նա ժա մին թփերն օ րո րող հո
վի պես թեթև Մի ու րու ան ցավ, մի գու նատ 
աղ ջիկ ճեր մակ շո րե րով (ՎՏ):

 Վար ժու թյուն 5. Դուրս գրել ը նդ գծ ված 
բա ռե րը և դրանք փո խա րի նել հա մա պա
տաս խան վեր ջա ծան ցա վոր հո մա նիշ նե րով:

Բարձ րա դիր սա րա վան դա կը, ո րի վրա 
կա ռուց ված էր ամ րո ցը, շր ջա պատ ված էր 
բնու թյան ա հար կու տե սա րան նե րով: Բե շի
րը, որ ան պար տե լի ձգ ված էր յուր վրա նում, 
հրա մայեց, որ շքե ղա դիր խմ բե րը գան և 
վրան պա տեն, որ պես զի հայոց թա գա վո րը 
տես նե զո րա վա րին պան ծա լի շքե ղու թյան 
մեջ (Մ): 

Դես պան սե պու հը, խե լա ցի աչ քե րը հա
ռած Վար դա նին, յու րաց նում էր նրա ա սած
նե րի բուն ի մաս տը (ԴԴ): Ա հեղ փո թո րի կը՝ 
բնու թյան այդ ու ժը, նա ներ կա յաց նում է տա
րեր քի դեմ հուժ կու պայ քա րով (Մա մուլ):

 Կի րա ռա կան, ճա նա չո ղա կան և ամ փո
փիչ ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րու մից հե տո 
ան ցնում ե նք հա ջորդ փու լին: 

Եր րորդ փու լում կար ևոր խն դիր են դառ
նում ու սում նա սիր վող թե մային տի րա պե
տե լու կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ամ րապն դումն ու դրա յու րաց ման ըն թաց քի 
ի մաս տա վո րու մը:

 Դա սի այս փու լում, հա մոզ վե լով, որ նոր 
նյու թը բա վա րար չա փով յու րաց ված է, ան

ցնում ե նք գի տե լիք նե րի ամ րա կայ մա նը. 
նա խորդ դա սի հետ կապ ստեղ ծե լու նպա
տա կով կա տա րում ե նք ամ փո փիչ ա ռա ջադ
րանք ներ: 

Ա ռա ջադ րանք 1. Դուրս գրել ը նդ գծ ված 
վեր ջա ծան ցա վոր բա ռե րը և դրանք փո խա
րի նել նա խա ծան ցա վոր հո մա նիշ նե րով:

 Լու սա մուտ նե րի թանձր վա րա գույր նե
րի մի ջո ցով ներս սփռ վող ա րե գա կի շո ղե րը 
ոս կե զօ ծում է ին տան մթին սե նյակ նե րը՝ օ դի 
մեջ գո յաց նե լով բյու րա վոր կե տե րով սյու ներ 
…. Հան կարծ փայ լեց ձվաձև քո ղը և նրա 
տակ հրա վառ վեց գե ղա նի կնոջ մի ար ձան՝ 
խո րունկ հա յաց քով, թու րը ձեռ քին, մի ոտ
քը դրած ա մե հի ա ռյու ծի կո կոր դին՝ որ պես 
հաղ թու թյան ա ստ վա ծու հի (ԱՇ):

 Քիչ ան ց հաս տա տուն քայ լե րով ներս 
մտավ գու նատ, բայց բա վա կա նին շար ժուն 
ե րի տա սարդ մի կին, ո րի նուրբ դեմ քին գծ
ված է ին ա ղեղ նաձև հոն քեր (ԴԴ):

 Ձի ա վո րը չկորց րեց իր սառ նասր տու թյու
նը և իր մշ տա կան սա ռը հա յաց քը ձգեց ճա
նա պար հի կող մը: Դա ու րիշ ո չինչ չէր, ե թե 
ոչ մթին ան տա ռի մի մա սը, որ հե ղեղն, ար
մա տա խիլ ա նե լով, կծ կել էր և մի ան գե ղյա 
գուն դի վե րա ծել (Ր): 

Ա ռա ջադ րանք 2. Տր ված բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րի ի մաստն ար տա հայ տել ա ծան
ցա վոր հո մա նիշ բա ռով: 

ըն կույ զի ծառ–  զրու ցե լու տեղ–
 պոչ չու նե ցող–  զո րու թյուն ու նե ցող–
 բույր ու նե ցող–  կամ քի հա մա ձայն–
 բախտ ու նե ցող–  ծա ռա պատ վայր –
Ա ռա ջադ րանք 3. Տր ված բա ռա կա պակ

ցու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի ի մաստն ար
տա հայ տել մե կից ա վե լի հո մա նիշ բա ռե րով:

 մե տաք սից գործ ված–  
 բախտ չու նե ցող–
 կամք չու նե ցող–   
 չորս ո տք ու նե ցող–
 նախ շեր ու նե ցող–    
 նո րից դառ նալ–
Այս պի սով` հո մա նիշ ա ծանց նե րի ու սու

ցու մը նպաս տում է սո վո րող նե րի ի նչ պես 
բա ռա կազ մա կան հմ տու թյուն նե րի զար
գաց մա նը, այն պես էլ նրանց բա ռա պա շա րի 
հարս տաց մա նը: Թե մայի ու սուց ման ըն թաց
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քում կար ևոր վում է եր կու հան գա մանք՝ տե
սա կան և մե թո դա կան: 

ա) Տե սա կան ա ռու մով նկա տի ե նք ու նե
նում, թե ի նչ պի սի ձևույթ ներ կա րող են հո
ման շային հա րա բե րու թյուն ար տա հայ տել:

 Լեզ վա կան փաս տե րը ցույց են տա լիս, 
որ հո ման շային հա րա բե րու թյուն դրս ևո րում 
են նա խա ծան ցը և նա խա ծան ցը (ան բախտ–
դժ բախտ), վեր ջա ծան ցը և վեր ջա ծան ցը 
(ար ծա թե–ար ծա թյա), նա խա ծան ցը և վեր
ջա ծան ցը (դժ գույն–գու նատ), ի նչ պես նաև 

ա ծան ցը և ի մաս տա կիր ձևույթ նե րը (ա նի
մաստ–ա ռանց ի մաս տի):

բ) Մե թո դա կան ա ռու մով կար ևոր վում է 
այն հան գա ման քը, թե ի նչ պի սի մե թոդ ներ 
են նպաս տում թե մայի ու սուց ման ար դյու նա
վե տու թյան բարձ րաց մա նը:

 Մեր ման կա վար ժա կան փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ այս մար զում կի րա ռե լի է ԽԻԿ 
հա մա կար գը, որ պես լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ 
կա րող են ծա ռայել T–ա ձև ա ղյու սա կը, Վար
ժու թյուն նե րի հա մա կար գը և այլն:
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ցույց, Ձեռ նարկ ու սուց չի հա մար, «Տիգ րան Մեծ», Եր., 2005:
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6. ՎՏ – Վա հան Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Եր., 1967:
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СИНОНИМИЧНЫХ АФФИКСОВ 
С. ХАЧАТРЯН, К. АРОЯН

Изучение синонимичных аффиксов способствует как развитию словообразовательных 
навыков учащихся, так и обобщению их словарного запаса. Особое значение в процессе 
изучения темы придается двум обстоятельствам: теоретическому и методическому.

а) С точки зрения теоретического значения имеем в виду то, какие морфемы могут 
выразить синонимичные отношения.
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Языковые факты показывают, что синонимичное отношение выражают префикс и префикс 
(ան բախտ–դժ բախտ), суффикс и суффикс (ար ծա թե–ար ծա թյա), префикс и суффикс (դժ
գույն–գու նատ), а также аффикс и значимые морфемы (ա նի մաստ–ա ռանց ի մաս տի).

б) С методической точки зрения особое значение придаем тому, как методы способствуют 
повышению эффективности изучения темы. Приобретенный нами педагогический опыт 
показывает, что в этой области применима система СВО (стимул–восприятие–обобщение), как 
дополнительные средства могут служить T–образная таблица, система упражнений и т.д.

THE TEACHING METHODOLOGY OF SYNONYMOUS SUFFIXES
S. KHACHATRYAN, K. HAROYAN

Teaching synonym affixes not only develops the learners’ word building skills but also enriches 
their vocabulary. In the process of teaching the material two major factors should be highlighted 
– theoretical and methodological.

a) The theoretical factor takes into consideration the morphemes expressing synonymical 
relationship.

Language facts indicate that synonymical relationship is expressed between the prefix and the 
prefix (ան բախտ–դժ բախտ), the suffix and the suffix (ար ծա թե – ար ծա թյա), the prefix and 
the suffix (դժ գույն–գու նատ), as well as the affix and the denotative morphemes (ա նի մաստ – 
ա ռանց ի մաս տի):

b) From the methodological point of view the methods enhancing the effectiveness of teach
ing the material are given special importance.

Our pedagogical experience shows that in this sphere the ERR (Evocation, Realization of 
Meaning, Reflection) system is mainly applicable. T–charts, System of Exercises and others can 
serve as supplementary means.
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ՍԻ ՐԱ ՆՈՒՇ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ 

«Բ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ» Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐՆ Ա ՎԱԳ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ

«Բ նա գի տու թյուն» ա ռար կան դպ րո
ցի ա ռար կա յա ցան կում ա ռանձ նա նում է իր 
յու րա հատ կու թյուն նե րով: Այն մի հա մա լիր 
բնա գա վառ է, ո րն իր մեջ նե րա ռում է ե րկ
րա գուն դը իր բո լոր օր գա նիզմ նե րով: 

Այն կոչ ված է սո վո րող նե րի մեջ ար մա
տա վո րե լու մարդ կային լա վա գույն հատ կա
նիշ նե րը` սե րը շր ջա պա տի, բնու թյան, կեն
դա նա կան աշ խար հի նկատ մամբ և այդ ի սկ 
վեր է հա նում ան հա տի մարդ կային լա վա
գույն հատ կա նիշ նե րը, նպաս տում է ան հա
տի հու մա նի զա ցի այի գոր ծըն թա ցին: Մեծ է 
նաև ա ռար կայի դաս տի ա րակ չա կան ու ճա
նա չո ղա կան նշա նա կու թյու նը սո վո րող նե րի 
աշ խար հա յաց քի և ար ժե քային հա մա կար
գե րի ձևա վոր ման գոր ծում:

 Ան հա տի կր թու թյան ու դաս տի ա րա կու
թյան գոր ծում ա մե նա կար ևոր օ ղա կը ան
կաս կած հան րակր թու թյունն է իր ե ռաս տի
ճան հա մա կար գով, որ տեղ ա վագ դպ րո ցին 
հատ կաց վում է վերջ նա կան ու ա մե նա կար
ևոր դե րա կա տա րու մը, ո րը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ա վագ դպ րո ցի բնա գի տա կան 
հոս քեր ը նտ րած ա շա կերտ նե րին ա վե լի խո
րու թյամբ և ա վե լաց ված ժա մա քա նա կով ու
սում նա սի րե լու նա խընտ րած ա ռար կա նե րը:

 Հիմ նա կան դպ րո ցը այս ա ռու մով զի ջում 
է ա վագ դպ րոց նե րին, ո ւր ու սու ցու մը հա վա
քա կան ձևով է, այ սինքն՝ դա սա րա նում ե րե
սուն – ե րե սուն հինգ ա շա կերտ նե րի ներ կա
յու թյամբ դժ վար է ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյան զար գա
ցու մը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով մի ջի նից բարձր 
ըն դու նա կու թյուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի 
հա մար դա սապ րո ցե սը հա ճախ ան հե տաքր
քիր և ձանձ րա լի է դառ նում, և մի ա ժա մա
նակ նման դա սը դժ վար ու ան հաղ թա հա րե
լի էր մնում մի ջի նից ցածր ըն դու նա կու թյուն 
ու նե ցող ա շա կերտ նե րի հա մար:

 Ա վագ դպ րոց նե րի հա մա կար գի ներդր
ման ար դյուն քում կր թա կան հա մա կար գում 
առ կա են մի շարք սկզ բուն քո րեն նոր խն դիր

ներ, ո րոնց լու ծու մը հնա րա վո րու թյուն կտա 
ա ռար կայի ի մա ցու թյան մա կար դա կը հասց
նե լու մի նոր, ա վե լի բարձր աս տի ճա նի, ի սկ 
բնա գի տա կան հոս քե րում` նույ նիսկ մո տեց
նել հա մալ սա րա նա կան մա կար դա կին: Այս 
կար ևո րա գույն խնդ րի ճիշտ լուծ ման հա մար 
այլևս հնա րա վոր չէ բա վա րար վել ա վան
դա կան դաս– դա սա րա նա կան մո դե լով: 
Դա սապ րո ցե սի ժա մա նակ դժ վար է հաշ վի 
առ նել ա ռան ձին–ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի 
նյու թի ըն կալ ման ա րա գու թյու նը, այն նյու թը, 
ո րն ըն դու նակ ա շա կեր տը մի դա սա ժա մում 
կա րող է յու րաց նել, եր բեմն պա հանջ վում 
է մի քա նի դա սա ժամ: Ա նհ րա ժեշտ են նոր 
ժա մա նա կա կից մո տե ցում ներ, ո րը են թադ
րում է ու սու ցում ոչ մի այն հա մա պա տաս
խան թես տեր կամ վար ժու թյուն ներ լու ծե լու, 
այլև ու սու ցում ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րով, 
կազ մա կեր պել հա ճա խում ներ քի մի ա կան 
լա բո րա տո րի ա ներ և թե մա տիկ է քս կուր սի
ա ներ: Ա նհ րա ժեշտ է սո վո րո ղի մեջ զար
գաց նել ոչ մի այն լսել կա րո ղա նա լու ու դրա 
ար դյուն քում սո վո րե լու ու նա կու թյու նը, այլև 
ի մա ցա ծը դի մա ցի նին փո խան ցե լու մի ջո ցով 
ևս սո վո րե լու ու գի տե լիք ներն էլ ա վե լի ամ
րապն դե լու ու նա կու թյու նը: Այ սինքն՝ ար դյու
նա վետ ու սուց ման ա մե նա կար ևոր բա ղադ
րիչն է հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րին 
տի րա պե տե լը: 

Ան հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար մենք հա
ճախ մե ղադ րում ե նք ա ռար կա յա կան ծրագ
րե րին, դա սագր քե րին, չա փո րո շիչ նե րին 
ա ռանց մեզ հա շիվ տա լու, որ ի րա կան պատ
ճա ռը մեր հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե
րի ան կա տա րու թյունն է:

 Ցան կա լի ար դյուն քին հաս նե լու հա մար, 
ը ստ իս, հա վա սա րա պես կար ևոր են` թե՛ 
լսե լու հմ տու թյու նը, թե՛ ըն կա լե լու պատ րաս
տա կա մու թյու նը, այն պես էլ ի մա ցա ծը ճիշտ 
մա տու ցե լու ու նա կու թյու նը: 

 Միշտ պետք է հաշ վի առ նել, որ ե րե խա
նե րը սո վո րում են տար բեր ա րա գու թյամբ, 
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ու նեն տար բեր մա կար դա կի նախ նա կան 
գի տե լիք ներ, ո ւս տի ու սու ցիչ նե րին ան հրա
ժեշտ են հա տուկ հմ տու թյուն ներ ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի ճկու նու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար: Պար զա պես ե րե խա նե րին ան
հրա ժեշտ է հաս կա նա լի, մատ չե լի դա սա
վան դում: Ի սկ դա իր հեր թին են թադ րում է 
ե րե խայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ան
հա տա կան կր թա կան պա հանջ մունք նե րին, 
զար գաց ման տեմ պե րին, ըն դու նա կու թյուն
նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին հա մա պա տաս
խա նող տար բեր մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծում:

 Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար շատ 
կար ևոր է դա սա վանդ ման մե թո դի ճիշտ 
ը նտ րու թյան հար ցը: Հա յաս տա նում ար դեն 
բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ է, ի նչ փոր
ձում ե նք ներդ նել և կի րա ռել դա սա վանդ ման 
ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ, սա կայն հս տակ 
կա րիք կա ը նդ լայ նե լու այն դպ րոց նե րի ու ու
սու ցիչ նե րի թի վը, ո ւր ին տե րակ տիվ դա սա
վան դու մը կլի նի ոչ թե ժա մա նակ առ ժա մա
նակ, ցու ցադ րա կան, այլ կա յուն կի րառ վող 
մե թոդ: Ե լա կե տը պետք է լի նի այն մո տե
ցու մը, որ սո վո րե լը ու սուց չի ու ա շա կեր տի 
հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք է. բո լո րը 
սո վո րում են, և բո լո րը սո վո րեց նում են, այ
սինքն՝ պետք է կենտ րո նա նալ խն դիր նե րի 
խմ բային, այլ ո չ՝ ան հա տա կան լուծ ման վրա: 
Հա մա գոր ծակ ցային մե թոդ նե րը են թադ րում 
են սո վո րող նե րին ի րենց ի սկ ու սուց ման գոր
ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյու նը խմ բային աշ
խա տան քի ձևով: Քա նի որ ա պա ցուց ված է, 
որ ու սուց ման ակ տիվ մե թոդ նե րը շատ ա վե լի 
ար դյու նա վետ են, քան պա սիվ ա վան դա կան 
մե թոդ նե րը: Ա նգ լի ա կան ա սաց ված քը ա սում 
է «Ես լսում եմ և մո ռա նում, ես տես նում եմ 
և հի շում, ես կա տա րում եմ ու հաս կա նում»: 
Ա շա կերտ նե րին ան հրա ժեշտ է նե րա ռել ու
սուց ման գոր ծըն թա ցին, քա ջա լե րել նրանց 
ա մեն մի նա խա ձեռ նու թյուն, հնա րա վո րու
թյուն տալ ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր տե
սա կե տը: Այլ կերպ ա սած՝ սո վո րո ղը պա սիվ 
դի տոր դի կար գա վի ճա կից պետք է դառ նա 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից: 

Ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի բազ մա զա
նու թյան մեջ ի նչ պե՞ս կա տա րել ճիշտ ը նտ
րու թյուն:

Բ նա գի տու թյան ու սու ցումն ա ռանց փոր
ձե րի հնա րա վոր չէ: Փոր ձե րը պետք է հա
մա պա տաս խա նեն ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի: 
Ե թե բնա գի տու թյու նը ու սու ցա նում ե նք փոր
ձեր կա տա րե լու մի ջո ցով, դա սո վո րող նե րի 
մեջ ձևա վո րում է ո րո շա կի կա րո ղու թյուն ներ 
և հմ տու թյուն ներ, ի նչ պես նաև նպաս տում է 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գաց
մա նը: Ե ս՝ որ պես ա վագ դպ րո ցի ու սու ցիչ, 
կար ծում եմ, որ փորձ կա րող են կա տա րել ու
սու ցի չը, ա շա կեր տը, ա շա կերտ նե րի խմ բե րը: 

 Հա մա պա տաս խան մե թո դի ը նտ րու թյան 
հար ցում ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, թե՛ ու
սու ցան վող թե մայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, թե՛ նրա բար դու թյան աս տի ճա նը, թե՛ 
դա սի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

 Մե թոդ նե րի ը նտ րու թյու նը և կի րա ռու մը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ի նք նան պա տակ լի նել չեն 
կա րող: Այն կապ ված է բազ մա թիվ խն դիր
նե րի և նպա տակ նե րի հետ, ո րոնք ի րա կան 
լու ծում կա րող են ստա նալ մի այն հա տուկ 
պլա նա վոր ված և կազ մա կերպ ված ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով: Ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը պետք է իր 
մեջ նե րա ռի ու սուց ման բազ մա զան մե թոդ
ներ: Դրանց մի մա սը հա ջո ղու թյամբ բռ նել 
է ժա մա նա կի քն նու թյու նը, ա վան դա բար 
կի րառ վել և կի րառ վե լու են: Ի վեր ջո յու րա
քան չյուր ու սու ցիչ տա րի նե րի ու ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ի նքն է գտ նում յու րա քան չյուր 
դա սի և ա շա կեր տի հա մար կի րառ վող մե
թո դը և այն բա նա լին, ո րի մի ջո ցով կր թում 
և դաս տի ա րա կում է իր սա նե րին: 

Յու րա քան չյուր դաս են թադ րում է մե
թոդ նե րի բազ մա զա նու թյուն: Ի ՞նչ է մե թո
դը: Մե թո դը հու նա րեն բառ է, ո րը բա ռա ցի 
թարգ մա նած նշա նա կում է, ի նչ–որ տեղ տա
նող ու ղի: Ու սուց ման մե թո դը կի րառ վում է 
պար բե րա բար և մեծ ազ դե ցու թյուն թող նում 
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի ամ բող
ջա կան ո ւղղ վա ծու թյան վրա, այն ու սուց չի 
և ա շա կերտ նե րի հետ ևո ղա կան փոխ կա
պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ է, 
ո րը ա պա հո վում է կր թու թյան բո վան դա կու
թյան յու րա ցու մը:

Ի նչ պե՞ս եմ դա սա վան դում «Ս պի տա
կուց ներ» թե ման ա վագ դպ րո ցում 
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Ա ռանձ նա պես մեծ ու շադ րու թյուն եմ 
դարձ նում այդ թե մային, քա նի որ կար ևո
րում եմ կյան քի ծա գու մը: Չէ՞ որ կյան քը սպի
տա կու ցային մարմ նիկ նե րի գո յու թյան ձև 
է: Ա ռանց սպի տա կուց նե րի հնա րա վոր չէ 
պատ կե րաց նել կյան քը (Էն գելս): 

Ա շա կերտ նե րին տր վում են հար ցեր, ի ՞նչ 
է սպի տա կու ցը, ի ՞նչ է պո լի մե րը, ո րո՞նք են 
դրանց մո նո մեր նե րը, ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու
նի մար դու կյան քը:

 Մար դը կեն սա բա նա կան օր գա նիզմ է: 
Նրա կյան քը սպի տա կու ցային մար մին նե
րի գո յու թյան ե ղա նակ է, ո րը ծա գում է այդ 
մար մին նե րի քի մի ա կան բա ղադ րիչ մա սե րի 
մշ տա կան ի նք նա վե րա կանգն ման ըն թաց
քում: Բայց մար դը մի այն կեն սա բա նա կան 
օր գա նիզմ չէ: Կեն սա բա նա կան նպա տա կի՝ 
գո յու թյուն ու նե նա լու հետ մեկ տեղ եր ևան է 
գա լիս սո ցի ա լա կան նպա տա կը՝ ապ րել–ապ
րել: Ապ րել նշա նա կում է ճա նա չել աշ խար հը: 
Կեն սա բա նա կան կյան քը դառ նում է սո ցի ա
լա կան կյան քի մի ջոց: Ա շա կերտ նե րը պետք 
է ի մա նան, որ սպի տա կուց նե րը բարդ կա
ռուց վածք ու նե ցող կեն սա պո լի մեր ներ են: 
Սպի տա կու ցի մո լե կու լի կազ մը բնու թագ րե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ի մա նալ, որ սպի տա
կուց նե րը ու նեն ա ռաջ նային, ե րկ րոր դային, 
եր րոր դային, չոր րոր դային կա ռուց վածք, 
ի նչ պես նաև հատ կու թյուն ներ: Կեն դա նի 
է ակ նե րի կյան քը ա մե ո բայից մինչև մարդ 
ա րա րա ծը կախ ված է մի զար մա նահ րաշ 
փո խազ դե ցու թյու նից՝ սպի տա կուց նե րի և 
նոկ լե ի նաթ թու նե րի մո լե կուլ նե րի ներ դաշ
նակ աշ խա տան քից: Ի վեր ջո ի նչ պե՞ս է ծա
գել կյան քը, ի հար կե տե ղյակ ե նք, որ եր կու 
աղ բյուր նե րը՝ գի տու թյու նը և կրո նը, տար բեր 
կեր պով են բա ցատ րում կյան քի ծա գու մը: Այս 
եր կու վար կած նե րից ո ՞րն է ճիշտ: Ը ստ գի տա
կան դա սըն թաց նե րի՝ մի լի ո նա վոր տա րի նե
րի ըն թաց քում մո լե կուլ նե րի բախ ման հետ
ևան քով ի նչ–որ ձևով ծա գել է կյան քը: Ը ստ 
կրո նի՝ ա րա րիչն է ա րա րել եր կին քը, եր կի րը: 
Ա շա կերտ նե րը տի րա պե տում են է վո լյու ցի ոն 
տե սու թյա նը՝ պար զից դե պի բար դի ան վե րա
դարձ զար գա ցու մը, մար դու և կեն դա նի նե րի 
սաղ մե րի նմա նու թյուն նե րը: Սա կայն սո վո
րող նե րի հա մար դա բա վա րար պա տաս խան 

չէ: Կյան քի ծագ ման բնա գա վա ռում վեր ջերս 
կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն
քում ա ռաջ ե կան մի շարք տար բեր վար կած
ներ և տե ղե կու թյուն ներ, և դրանց ի րա զեկ 
լի նե լը կար ևոր է գի տե լիք նե րը հարս տաց
նե լու և կար ծիք նե րը ձևա վո րե լու ա ռու մով, 
ո ւս տի ա մե նա թարմ տե ղե կու թյուն ներ հա վա
քե լը ա շա կերտ նե րի ա ռջև դր ված կր թա կան 
կար ևո րա գույն խն դիր է: Ամ սագ րե րից բա ցի 
տե ղե կատ վա կան ա մե նա կար ևոր աղ բյու րը 
նրանց հա մար պետք է լի նի հա մա ցան ցը: 
Ա ռան ձին խմ բե րի հա վա քած նյու թը կա րող 
է հա մե մատ վել և քն նարկ վել: Սո վո րող նե րի 
ան հա տա կա նու թյու նը խթա նե լու հա մար ար
դյու նա վետ է ՏՀՏ–նե րի կի րա ռու մը ու սուց
ման գոր ծըն թա ցում: Այն սո վո րող նե րի մեջ 
ա ռաջ է քա շում գործ նա կան հե տաքրք րա
սի րու թյուն: Մե ծաց նում է տե ղե կատ վա կան 
դաշ տում ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու, սո վո րող նե
րի ճա նա չո ղա կան, հա ղոր դակ ցա կան կա րո
ղու թյուն նե րի, ստեղ ծա գոր ծա կան և քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը:

 Խիստ կար ևոր է հա մընդգր կուն ու սում
նա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը: Տե ղե կատ
վու թյան աղ բյու րը այլևս գր քե րը և ու սու ցիչ
նե րը չեն, այլ ի րա կան կյան քը: Խմ բային 
աշ խա տան քի մի ջո ցով ա շա կերտ նե րը հնա
րա վո րու թյուն ու նեն ի րա կան կյան քին նմա
նեց ված ի րա վի ճակ նե րում ո րո նե լու ի րա
կան խն դիր նե րի լու ծում ներ՝ օգ տա գոր ծե լով 
տար բեր ձևեր և տա րա տե սակ ե ղա նակ ներ: 
Լավ կազ մա կերպ ված խմ բային աշ խա տան
քը մե ծա պես ազ դում է ա շա կերտ նե րի ան
հա տա կա նու թյան և ար ժե քային հա մա կար
գե րի ձևա վոր ման վրա՝

·  մի ա սին մտա ծե լը
·  հար մար վե լու ու նա կու թյու նը
·  հա մա գոր ծակ ցու թյու նը
·  փաս տարկ ներ բե րե լու (հա մո զե լու) 

ու նա կու թյու նը
 Կար ևո րում եմ նաև ան հա տա կան աշ

խա տան քը:
Յու րա քան չյուր ա շա կերտ ու նի տար բեր 

ըն դու նա կու թյուն ներ և սո վո րե լու ան հա տա
կան ոճ: Այս փաս տը պետք է հաշ վի առ նել 
չա փա զանց բարձր կամ թույլ ըն դու նա կու
թյուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րի պա րա գա յում: 
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Այն հատ կա պես օգ տա կար է շնոր հա լի ե րե
խա նե րի հետ աշ խա տե լիս, կամ ե րբ ան
հրա ժեշտ է, որ ո րոշ ա շա կերտ ներ ա ռա
ջա դի մու թյան ա ռու մով հետ չմ նան ի րենց 
դա սըն կեր նե րից: Ցան կա ցած սպի տա կու ցի 
ամ բող ջա կան ա նա լի զը ի րա դար ձու թյուն է 
գի տա կան աշ խար հում: 1945–56 թթ. ան
գլի ա ցի գիտ նա կան Ֆ. Խագ նե րի կող մից 
ստաց վեց ին սու լին հոր մո նի ա ռաջ նային կա
ռուց ված քը (Նո բե լյան մր ցա նակ, 1958 թ.):

 Ա շա կերտ նե րը մեծ նշա նա կու թյուն են 
տա լիս ոչ մի այն սպի տա կու ցի կա ռուց ված քի 
ու սում նա սի րու թյա նը, այլև նրա նշա նա կու
թյու նը կյան քի գոր ծու նե ու թյան մեջ: Օ րի նակ՝ 
օ ձի թույ նը, բու տու լիզ մի թույ նը բժշ կու թյան 
մեջ: Սպի տա կուց նե րի հատ կու թյուն նե րից է 
բնա փո խու մը, այ սինքն՝ դե նա տուտ րա ցի ան: 
Կեն դա նի բջիջ նե րում այն դար ձե լի է, ի սկ 
բջ ջից դուրս` ոչ: Այս պես, բարձր ջեր մաս տի
ճա նի դեպ քում՝ քա ռա սու ներ կու աս տի ճան 
և բարձր, մար դու օր գա նիզ մում ա րյու նը 
մա կարդ վում է: Գրիպ հի վան դու թյան ժա
մա նակ ան հե տա նում է հա մի և հո տի զգա
ցո ղու թյու նը: Այդ դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
սպի տա կու ցի դե նա տու րա ցի ա, բայց պահ
պան վում է սպի տա կու ցի ա ռաջ նային կա
ռուց ված քը: Ա պա քի նու մից հե տո վեր լու ծի
չի գոր ծա ռույ թը վե րա կանգն վում է: Քա նի 
որ ա շա կերտ նե րը ծա նոթ են սպի տա կու ցի 
կա ռուց ված քին, կար ևոր է դառ նում գործ
նա կան աշ խա տան քի դե րը: Փոր ձե րը պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն ո րո շա կի չա փա նիշ
նե րի: Փոր ձե րը սո վո րո ղի մեջ ձևա վո րում են 
գործ նա կան կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն
ներ: Զար գա նում է մի ջա ռար կա յա կան կա
պը «Քի մի ա» ա ռար կայի հետ: Կար ևո րում 
եմ հի գի ե նիկ և ա ռողջ մի ջա վայ րի գո յու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Դա սա վանդ ման հիմ
նա կան ո ւղ ղու թյուն նո րից մե կը հա մա րում 
եմ սո վո րո ղի մեջ տե սա կան գի տե լիք նե րի 

ամ րապն դու մը: Դա կա տա րում ե նք ի նչ պես 
գործ նա կան–լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի 
շնոր հիվ, այն պես էլ սո վո րո ղի հա մար ու սում
նա կան է քս կուր սի ա նե րի կազ մա կերպ մամբ: 
Կար ծում եմ, որ կա րե լի է ու ժե ղաց նել ա վագ 
դպ րո ցի կա պը ու սում նա կան և գի տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հետ: Ու սում նա կան 
է քս կուր սի ա նե րը նպաս տում են սո ցի ա լա
կան հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Զար գա
նում է կա պը քի մի այի, ֆի զի կայի, միկ րո կեն
սա բա նու թյան հետ: Ին տե րակ տիվ մե թո դի 
գլ խա վոր նպա տա կը ա շա կեր տի ան ձի ամ
բող ջա կան զար գա ցումն է, ի սկ ան հա տի 
զար գաց ման մի ջո ցը, ո րը բա ցա հայ տում է 
նրա նե րու նակ ներ քին ըն դու նա կու թյուն նե
րը, ի նք նու րույն ի մա ցա կան և մտա վոր գոր
ծու նե ու թյունն է: Այս պի սով՝ ա վան դա կա նի 
հետ հա մե մա տած՝ ու սուց ման ին տե րակ տիվ 
մո դել նե րում փոխ գոր ծակ ցու թյու նը ու սուց
չի հետ, նրա ակ տի վու թյու նը իր տեղն է զի
ջում սո վո րող նե րի ակ տի վու թյու նը: Ին տե
րակ տիվ տեխ նո լո գի ա նե րում սո վո րող նե րը 
հան դես են գա լիս լի ի րավ մաս նա կից ներ: 
Այս դեպ քում ու սու ցիչն է խթա նում սո վո րող
նե րի ի նք նու րույն ո րո նու մը: Խորհր դա տո ւի 
դե րում ու սու ցի չը դի մում է ա շա կերտ նե րի 
մաս նա գի տա կան փոր ձին, օգ նում է գտ
նե լու ար դեն ձևա կերպ ված խն դիր նե րի լու
ծու մը, ի նք նու րույն ձևա կեր պե լու նո րե րը և 
այլն: Ին տե րակ տիվ մե թո դի ժա մա նակ ար
գելք նե րի աղ բյուր կա րող է լի նել ըն կալ ման 
տար բե րու թյու նը: Այս պի սով՝ մեր՝ ու սու ցիչ
նե րիս ա ռջև բաց վում է լայն դաշտ՝ ստեղ
ծա գոր ծել, փոր ձար կել և ո րո նել ու սուց ման 
ի դե ա լա կան տար բե րակ: Դա սա վանդ ման 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի ար տա հայտ չա
կա նու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը հիմ նա վո րել 
հին ա սույ թով. «Ա սա՛ ի նձ, և ես կմո ռա նամ, 
ցո՛ւյց տուր ի նձ, և ես կհի շեմ, տո՛ւր կա տա
րեմ, և ես կհաս կա նամ»: 
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THE TEACHING  OF SCIENCE  SUBJECTS METODS IN  HIGH  SCHOOL
S. MANUKYAN 

The article deals with issues that include proper study and methodology. Voyages for groups 
work using networks left a significant impact on creativity and critical thinking of students. Key
words. The proteins, polymers, monomer, interactive methods.

МЕТОДЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
С. МАНУКЯН 

В статье рассматриваются вопросы, которые относится правильной учебе и методике. 
Груповые работы, исползование сетей оставляют значительное влияние на творческий 
потенциал и критическое мышление учащихся. Ключевые слова. Белки, полимеры, мономер, 
интерактивний метод.
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ՆԱ ՐԻ ՆԵ ԴԻԼ ԲԱՐՅԱՆ 
ԱԼ ՎԱՐԴ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ

 ՀԱՅԵ ՐԵ ՆԻ ԲՆԻԿ ԵՎ ՓՈ ԽԱՌՅԱԼ ԲԱ ՌԱ ՇԵՐ ՏԵ ՐԻ 
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ

 Հայե րե նի բա ռա պա շա րի տար ժա մա
նա կյա ծա գում նա բա նա կան ու սում նա սի
րու թյու նը, զուտ լեզ վա բա նա կան խն դիր 
լի նե լով, մի ա ժա մա նակ կար ևո րա գույն 
սկզբ նաղ բյուր է հա րա կից այն պի սի գի տա
ճյու ղե րի հա մար, ի նչ պի սիք ե ն՝ հո գե բա նու
թյու նը, պատ մու թյու նը, ազ գագ րու թյու նը, 
մշա կու թա բա նու թյու նը և փի լի սո փա յու թյու
նը: Ար դի լեզ վա բա նու թյան մեջ բա ռա պա
շա րի ծա գում նա բա նա կան, ի մաս տա բա նա
կան և բա ռա կազ մա կան տար ժա մա նա կյա 
քն նու թյան խն դիր նե րը ու շադ րու թյան կի
զա կե տում են: Այս բնա գա վա ռի աշ խա
տանք նե րին մի կող մից՝ հա տուկ է հե տա
զո տու թյան սկզ բունք նե րի և մե թոդ նե րի 
բազ մա զա նու թյու նը, մյուս կող մից՝ ու սում
նա սի րու թյան սահ ման նե րի ը նդ լայ նու մը, 
բա ռային ի մաստ նե րի հետ մեկ տեղ՝ դրանց 
քե րա կա նա կան բնու թագ րիչ նե րի վեր հա
նու մը, հն չյու նա կան կա ռուց ված քի կար ևո
րու մը, լեզ վա կան և ար տա լեզ վա կան փաս
տե րի հա մադ րու մը, բա ռահ նէ ա բա նա կան 
և ստու գա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
մի ջո ցով դրանց հիմ քում ըն կած սկզբ նա
կան ի մաստ նե րի բա ցա հայ տու մը, ան վա
նադր ման բա նաձ ևե րի պար զա բա նու մը, 
փո խա ռու թյուն նե րի կա տար ման աղ բյուր
նե րի, ժա մա նա կի և պատ ճա ռա հետ ևան
քային կա պե րի հս տա կե ցու մը: 

Հայոց լեզ վի պատ մու թյունն ի բրև գի
տա կարգ սկզբ նա վոր վել է պատ մա–հա մե
մա տա կան բա ռա գի տու թյան հիմ քի վրա, 
ո րով հետև լե զու նե րի բնույ թը, զար գաց ման 
ըն թաց քը, ցե ղակ ցա կան և փո խազ դե ցա
կան հա րա բե րու թյուն ներն ա մե նից ա ռաջ 
եր ևան են գա լիս լե զու նե րի բա ռային կազ մի 
մեջ: Հր. Ա ճա ռյա նի «Հայոց լեզ վի պատ մու
թյուն» հիմ նա րար աշ խա տու թյան ա ռա ջին 
մա սը մեր լեզ վի բա ռա պա շա րի ծա գում նա
բա նա կան և ժա մա նա կագ րա կան նկա րագ

րու թյունն է1: «Հայոց լեզ վի պատ մու թյուն. 
նա խագ րային շր ջան» աշ խա տան քում Գ. 
Ջա հու կյա նը ևս վաղն ջա հայե րե նի և հնա
գույն հայե րե նի հն չյու նա կան ու բա ռա կազ
մա կան ը նդ հա նուր վեր լու ծու թյուն նե րից հե
տո ման րակր կիտ քն նում և բնու թագ րում է 
Ք. ա. III հա զա րա մյա կից մինչև IV դար ըն
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում հայոց բա ռա
պա շարն իր հիմ նա շեր տով և ե կա մուտ բա
ղադ րիչ նե րով ու փո խազ դե ցու թյուն նե րով2: 

Մի ջին գրա կան հայե րե նի բա ռա պա շա
րին նվիր ված Ռ. Ղա զա րյա նի մե նագ րու
թյու նը դար ձյալ հիմն ված է բա ռի մաս տային 
խմ բե րի ա ռանձ նաց ման սկզ բուն քի վրա, 
դրա շնոր հիվ հնա րա վոր է դար ձել վեր 
հա նել 12–16–րդ դա րե րում հայե րե նի բա
ռա պա շա րի հարս տաց ման հիմ նա կան ո ւղ
ղու թյուն նե րը, այն լե զու նե րը և հան րային 
կյան քի բնա գա վառ նե րը, ո րոնք Կի լի կյան 
Հա յաս տա նում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո
րու թյուն ու նե ին3: ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ի նս տի տու
տի հե ղի նա կած «Ակ նարկ ներ մի ջին գրա
կան հայե րե նի» աշ խա տու թյան Ա մա սում 
մի ջին հայե րե նի բա ռա պա շարն իր տար
բեր շեր տե րով նկա րագր ված է հա ման ման 
սկզ բուն քով, Մ. Մու րա դյա նը բա ռե րը խմ
բա վո րել է ը ստ «ի մաս տային կի րա ռա կան 
ո լորտ նե րի», ո րոնք ա ռա վել ման րատ ված 
են, քան Կ. Բա քի թե մա տիկ խմ բե րը4:

Ա ներկ բա է, որ հայոց լեզ վի պատ մու
թյան դա սա վանդ ման շր ջա նակ նե րում բնիկ 
և փո խա ռյալ բա ռա շեր տե րի դա սա վան

1   Տե՛ս Հրաչյա Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 
I մաս, Եր., 2013:
2   Տե՛ս Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. 
նախագրային ժամանակաշրջան, Եր., 1987, էջք 257–
344 և 382–630:
3    Տե՛ս  Ռ.  Ղազարյան,  Միջին  գրական  հայերենի 
բառապաշարը, Եր., 2001, էջք 40–159:
4    Ակնարկներ  միջին  գրական  հայերենի,  Ա,  Եր., 
1972, էջք 187–245:
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դումն ա ռաջ նային խն դիր է, ո րն ու նի իր 
բար դու թյուն նե րը և պա հան ջում է մե թո դա
բա նա կան յու րա հա տուկ մո տե ցում: Ու սա
նող նե րի հա մար բա ռա պա շա րի յու րաց ման 
ա մե նաըն դուն ված և գոր ծուն ե ղա նա կը այն 
ի մաս տային–թե մա տիկ խմ բե րի բա ժա նելն 
է: Բա ռա պա շա րի բնիկ և փո խա ռյալ շեր տե
րի նկա րագ րու թյան այս ե ղա նա կը մեր լեզ
վա բա նու թյան մեջ ա ռա ջի նը կի րա ռել է Հր. 
Ա ճա ռյա նը վե րոն շյալ աշ խա տու թյան մեջ, 
այ նու հետև Գ. Ջա հու կյա նը, ո րը ոչ մի այն 
ա վե լի հս տա կեց րել է բա ռի մաս տային (թե
մա տիկ) խմ բե րը, այլև հա տուկ ու շադ րու
թյուն է դարձ րել հն դեվ րո պա կան տար բեր 
լե զու նե րի բա ռի մաս տային խմ բե րի և հայե
րե նի հա մար ժեք մի ա վոր նե րի դիր քային 
հա րա բե րու թյուն նե րին: Գ. Ջա հու կյա նը 
նշում է, որ ին քը հնա րա վո րինս ճշգրիտ 
հետ ևել է Կ. Բա քի դա սա կարգ մա նը: Կ. 
Բա քը հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի հո մա նիշ
նե րի բա ռա րա նում1 ա ռանձ նաց նում է 22 
թե մա տիկ խմ բեր և դրանց ներ սում կա տա
րում գլ խա վոր ու ա վե լի մանր բա ժա նում
ներ՝ հա մա նիշ նե րի ը նդ գրկ մամբ: Կ. Բա քի 
բա ռա րա նում տեղ չգ տած դե րան վա նա կան 
և սպա սար կու բա ռե րը բեր վում են լրա ցու
ցիչ (23–րդ թե մա տիկ) խմ բի մեջ2: 2013 թ. 
լույս տե սած մեր ու սում նա կան ձեռ նար կում՝ 
«Հայե րե նի բնիկ և փո խա ռյալ բա ռե րը», 
մենք ևս հետ ևել ե նք բա ռա պա շա րի նկա
րագ րու թյան այս սկզ բուն քին, ո րը ոչ մի այն 
գի տա կա նո րեն է հիմ նա վոր ված, այլև ար
դա րաց ված է դա սա վանդ ման մե թո դի կայի 
տե սան կյու նից3: Սո վո րո ղը չի կա րող ի րար 
հետ չկապ ված բա ռա շար քեր մտա պա հել, 
դրանք մի մյան ցից տար բե րա կել, բնու թագ
րել, ե թե այդ բա ռե րը խմ բա վոր ված չեն 
ը ստ ի մաս տային ա ռն չակ ցու թյան աս տի
ճա նի, դրան գու մար վում է նրանց հն չյու նա
կան, ը նդ հան րու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը: 
Մի այն այս պես՝ ի մաս տային, հն չյու նա կան 
զու գոր դում նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է 
դառ նում հի շել և նկա րագ րել բնիկ կամ փո

1    Տե՛ս  Back  C.  D.,  Dictionary  of  selected  synonyms 
Indo–European languages, Chicago–London, 1965.
2   Հմմտ. Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջք 204–206:
3    Տե՛ս  Ն.  Հ.  Դիլբարյան,  Ա.  Ա.  Խաչատրյան, 
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառերը, Եր., 2013:

խա ռյալ բա ռե րը: Բա ցի այդ՝ ու սա նող նե րին 
պետք է ներ կա յաց նել բնիկ և փո խա ռյալ 
հա տուկ ա նուն նե րը՝ դի ցա նուն ներ, ան ձնա
նուն ներ, տե ղա նուն ներ, ո րով հետև դրանք 
լեզ վա կան և մշա կու թային մեծ բեռն վա ծու
թյուն ու նեն, այ սինքն՝ ձևա վո րում ե նք 24–
րդ թե մա տիկ խում բը:

 Բայց այս 24–ի միջև պետք է ը նտ րու
թյուն կա տա րել՝ ա ռանձ նաց նե լով ա ռա
վել կար ևոր նե րը կամ մի ջու կային ի մաստ 
ար տա հայ տող նե րը: Ը նտ րու թյան հիմ նա
կան չա փո րո շի չը խոս քի մեջ այդ բա ռե
րի կի րա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյունն 
է, խոս քա կազ մու թյան ըն թաց քում դրանց 
կար ևո րու թյու նը: Ը ստ այսմ՝ ու սա նող նե
րի հա մար նպա տա կա հար մար է ա ռանձ
նաց նել հիմ նա կան բա ռա ֆոն դի բա ռերն 
ը նդ գր կող ո րո շա կի խմ բեր՝ թե՛ բնիկ, թե՛ 
փո խա ռյալ բա ռե րի հա մար, ե թե, ի հար կե, 
փո խա ռյալ բա ռա շեր տում դրանք վկայ ված 
են: Ը ստ է ու թյան, 24 բա ռի մաս տային խմ
բերն ամ բող ջու թյամբ վկայ ված են մի այն 
բնիկ բա ռա պա շա րում: Հայե րե նի պա րա
գա յում լոկ ի րա նա կան փո խա ռու թյուն
նե րի դեպ քում ո րոշ վե րա պա հու թյամբ 
հնա րա վոր է ա ռանձ նաց նել 24 թե մա տիկ 
խումբ, մնա ցյալ լե զու նե րից կա տար ված 
փո խա ռու թյուն նե րը հիմ նա կա նում սահ
մա նա փակ թվով ի մաս տային դաշ տե րի են 
պատ կա նում՝ հա ճախ հիմ նա կան բա ռա
ֆոն դից դուրս: Որ պես կա նոն՝ ա ռա վել ար
դյու նա վետ է հետ ևյալ 16 բա ռի մաս տային 
դաշ տե րի և նրանց ներ քին բա ժա նում նե րի 
ա ռանձ նա ցու մը՝ 1) ֆի զի կա կան աշ խարհ, 
2) մարդ կու թյուն՝ սեռ, տա րիք, ըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն ներ, 3) կեն դա նի ներ՝ ըն
տա նի և վայ րի, 4) մարմ նի մա սեր, մարմ
նա կան գոր ծա ռու թյուն ներ և պայ ման ներ, 
5) ու տե լիք և ըմ պե լիք, կե րակ րի պատ րաս
տում և ա մա նե ղեն, 6) հա գուստ, ան ձնա
կան զար դա րանք և խնամք, 7) բնա կա րան, 
տուն, կահ կա րա սի, 8) ե րկ րա գոր ծու թյուն, 
բու սա կա նու թյուն, 9) ֆի զի կա կան տար բեր 
գոր ծո ղու թյուն ներ, 10) ու նեց վածք, սե փա
կա նու թյուն և ա ռև տուր, 11) ժա մա նակ, 12) 
քա նակ և թիվ, 13) մտա ծո ղու թյուն, միտք, 
14) օ րենք, 15) կրոն և նա խա պա շար մունք և 
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16) հա տուկ ա նուն ներ:
Ու սու ցու մը սկս վում է հն դեվ րո պա կան 

բա ռա շեր տի տե սա կան բնու թագ րու մից 
և դա սա կար գու մից: Սա հիմ նային գի տե
լիքն է, ո րի վրա կա ռուց վում է մնա ցյա լը, 
այ սինքն՝ մի ջու կային բա ռա պա շա րի, ազ
գային լեզ վամ տա ծո ղու թյան ճա նա չու մից ու 
յու րա ցու մից հե տո ու սա նո ղը գի տե լիք ներ է 
ստա նում փո խա ռյալ բա ռա պա շա րի վե րա
բե րյալ: Փո խա ռու թյուն նե րը բնու թագ րե լիս, 
բա ցի ի մաս տային դա սա կար գու մից, բա
վա կան կար ևոր է տվյալ լեզ վից կա տա րած 
փո խա ռու թյուն նե րի հն չյու նա կան բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վեր հա նու մը: 
Զո րօ րի նակ՝ հայե րե նը ժ–ով սկս վող բա ռեր 
չու նի, մեր լեզ վում առ կա ժ–ը ու նե ցող բա
ռե րի զգա լի մա սը, հատ կա պես բա ռասկզ
բում, ի րա նա կան ծա գում ու նեն՝ ժա նի–ք, 
ժա պա ւէն, ժա ռանգ, ժխտ/ում, ժպիրհ, 
ա պա ռաժ, նժոյգ, պժ գալ և այլն: Կամ՝ հր 
և րհ հն չյու նա կա պակ ցու թյուն նե րը բնիկ 
հայե րեն բա ռե րին բնո րոշ չեն, դրանք ի րա
նա կան փո խա ռու թյուն ներ ե ն՝ հրա ման, 
հրեշ տակ, հրո վար տակ, հրա պա րակ, 
աշ խարհ, ճա նա պարհ, նիրհ և այլն1: Բա
ցի հն չյու նա կա նից՝ պետք է նշել նաև ձևա
բա նա կան ու բա ռա կազ մա կան տար բե րա
կիչ հատ կա նիշ նե րը: Այս պես՝ ի րա նա կան 
փո խա ռու թյուն նե րի մեջ գե րակշ ռում են 
ան վա նա կան հիմ քե րը, հատ կա պես գո յա
կան նե րը, թվա կան նե րից հայտ նի են մի այն 
հա զար և բիւր բա ռե րը, բայե րը զգա լի թիվ 
են կազ մում, ի սկ մակ բայ նե րը հազ վա գյուտ 
ե ն՝ ա կա մայ/ կա մայ և այլն: Բա ռա կազ մա
կան տե սան կյու նից պետք է ա ռանձ նաց նել 
այն ի րա նա կան նա խա ծանց ներն ու վեր ջա
ծանց նե րը, ո րոնք հայե րե նում ի նք նու րույն 
կի րա ռու թյուն են ձեռք բե րել և կա րող են 
բա ռեր կազ մել հայ կա կան ար մատ նե րից ու 
հիմ քե րից, օ րի նակ՝ դժ, համ/ հան, պար, 
ապ/ա նա խա ծանց նե րը կամ –ա կան, –
ա նակ, –պետ, –ս տան վեր ջա ծանց նե րը և 
այլն:

 Հայե րե նի բա ռա պա շա րի ծա գում նա բա
նա կան շեր տե րի ա ռանձ նաց ման տե սա

1   Հմմտ. Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջք 558–559, Ն. 
Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջք 47–48:

կան և գործ նա կան ու սու ցու մը պա հան ջում 
է, դա սա խո սու թյուն նե րին զու գա հեռ, գրա
վոր և բա նա վոր հար ցում նե րի զու գոր դում: 
Բա ցի դա սա խո սու թյուն նե րից՝ ու սա նող
նե րին հանձ նա րար վում է տե սա կան գրա
կա նու թյու նից, հիմ նա կա նում գործ նա կան 
ձեռ նար կից գրա վոր ծաղ կա քաղ կա տա րել: 
Ու սա նո ղը պետք է կա րո ղա նա տե սա կան 
ծա վա լուն նյու թից ա ռանձ նաց նել ա ռա վել 
կար ևոր, գոր ծա ծա կան ի մաս տային դաշ
տե րը՝ ի րենց են թա բա ժա նում նե րով և յու
րա քան չյուր այդ դաշ տից դուրս գրել նախ՝ 
ի րեն հաս կա նա լի, իր կող մից կի րառ վող 
բա ռե րը, ա պա՝ յու րաց նել դրանք: Սա աշ
խա տան քի ի նք նու րույն մասն է: Դա սըն թա
ցի ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հե տա դարձ 
կապ ա պա հո վել, ը նդ սմին՝ միշտ հաշ վի առ
նել այն հան գա ման քը, որ լսա րա նում կան 
բա զային տար բեր գի տե լիք նե րով, սո վո րե
լու տար բեր ո ճեր նա խընտ րող ու սա նող
ներ: Գործ նա կան պա րապ մուն քի ըն թաց քը 
չպետք է վե րած վի տե սա կան նյու թի սոսկ 
վե րար տադ րու թյան, բարձր ար դյու նա վե
տու թյան դեպ քում այն դառ նում է թի մային 
աշ խա տանք, ո րի ըն թաց քում ու սա նո ղը 
հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ճշգր տե լու և 
վե րաձ ևա կեր պե լու իր փոր ձա ռու թյամբ ամ
րապնդ ված դիր քո րո շու մը: 

Բա նա վոր հար ցու մը բա ռա պա շա րի 
ծու գում նա բա նա կան դա սա կար գում նե րի 
վե րա բե րյալ պետք է ան ցկաց նել քն նար
կում նե րի ձևով. «Գո յու թյուն ու նեն քն նար
կում նե րի մի շարք հնա րա վոր մո դել ներ: 
Օ րի նակ՝ քն նար կում դա սա վան դո ղի և ու
սա նող նե րի միջև՝ ան ցած, ըն թեր ցա նու
թյան հա մար հանձ նա րար ված նյու թը կրկ
նե լու նպա տա կով (դա սա վանդ ման ակ տիվ 
մե թոդ) կամ խմ բային քն նար կում ու սա նող
նե րի խմ բե րի միջև (դա սա վանդ ման փոխ
ներ գոր ծուն մե թոդ)»2: Վեր ջին դեպ քում 
ու սա նող նե րը բա ժան վում են մե կից ա վե լի 
խմ բե րի, և նրանց հանձ նա րար վում է բա
ռա պա շա րային բնիկ կամ փո խա ռյալ որ ևէ 
շեր տի նկա րագ րու թյու նը տար բեր բնու
թագ րիչ նե րով՝ ի մաս տային, բա ռա կազ մա

2   Դասընթացի մշակում և կառավարում, Եր., 2010, 
էջ 40–41:
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կան, ձևա բա նա կան, հն չյու նա կան: Խմ բում 
ու սա նող նե րից յու րա քան չյու րը պետք է 
հան դես գա իր գի տե լիք նե րով, փոր ձա ռու
թյամբ, ո րը, հա մադր վե լով խմ բա կից նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րի հետ, վե րած վում է նոր 
ա ռա վել խոր քային և կա յուն գի տե լի քի: 
Նշենք նաև, որ այս պի սի քն նար կում նե րը 
չեն սահ մա նա փակ վում խմ բի ներ սում, այլ 
դառ նում են միջխմ բային ի րա զե կում ներ և 
քն նար կում ներ: 

Այս պի սով՝ ի նք նու րույն գրա վոր աշ խա
տան քին հա ջոր դում են եր կու ձևա չա փով 
քն նար կում նե րը՝ դա սա խոս–ու սա նող և ու
սա նո ղա կան խմ բե րի միջև, ի սկ ա ռար կայի 
ու սուց ման եզ րա փա կու մը գրա վոր ամ փո
փիչ ստու գումն է հետ ևյալ նմու շի հար ցա
թեր թիկ նե րով: 

Ն մուշ
1. Հետ ևյալ բա ռա շար քից ա ռանձ

նաց նել բնիկ բա ռե րը` ը ստ ի մաս տային 
դաշ տե րի` ա զն, ան ձն, այր, աշ խարհ, ամ, 
ա ղաւ նի, այծ, ա միս, ա ռեւծ, ա մպ, ա տամն, 
ա րև, ա ստղ, բլուր, բոյս, բող բոջ, գայլ, գե
ղարդ, գի շեր, դեղձ, դաղձ, ե պիս կո պոս, 
ե կե ղե ցի, ե րես, բա զուկ, դաս տակ, դուստր, 
զմ րուխտ, թա ւայ, ժամ, ժա մա նակ, լու սին, 
ծիլ, ծնաւտ, կա ղին, կայսր, կին, ձեռն, ճա
կատ, մատն, մարտ, մար տիկ, մարդ, մար
գա րիտ, նե արդ: 

2. Բնու թագ րել հու նա կան փո խա ռու

թյուն նե րի հն չյու նա կան, ձևա բա նա կան և 
բա ռա կազ մա կան յու րա հատ կու թյուն նե
րը:

3. Հետ ևյալ բա ռա շար քից ա ռանձ նաց
նել ի րա նա կան տե ղա նուն նե րը, ան ձնա
նուն նե րը և դի ցա նուն նե րը` Աբ գար, Աբ
րա համ, Ա րա մազդ, Ա րեգ, Ան նա, Ա նա հիտ, 
Աշ խէն, Ա ստ ղիկ, Աս քա նազ, Ա պա հու նիք, 
Ար շակ, Բագ րատ, Բագր ևանդ, Գրի գոր, 
Դա նի էլ, Դա ւիթ, Ե րա նու հի, Ե րո ւան դա
կերտ, Թա մար, Խոս րով, Միհր, Յա կոբ, 
Յոր դա նա նան, Վա ղար շա պատ, Պետ րոս, 
Ռե բե կա, Ռու բէն, Սա հակ, Սր բու հի, Վա
հագն, Վար դան:

4. Հետ ևյալ բա ռա շար քից ա ռանձ նաց
նել ա րա բա կան փո խա ռու թյուն նե րը` ը ստ 
ի մաս տային դաշ տե րի` ա մա րաթ, ա միր, 
ա ղեղն, ա րջ, ա րտ, գզիր, դար, լե արդ, խալ, 
խպիպ, բլ բուլ, բո ղազ, զափ րան, թու թակ, 
թուր, պախ րա, բալ, բակ լայ, բա ժակ, բլիթ, 
թար խուն, թե լուկ, թու րինջ, խա թուն, խաշ
խաշ, Խա հո ւէ, խա ւի ար, խոր տիկ, խութ, 
կու րան, ձօն, հիլ, հի նայ, ղա լամ, մա տուռն, 
մե լիք, մեղր, մզ կիթ, մղ լակ, նա ւա սարդ, նո
խազ, չա փար, սմ բուլ, սկուտղ, սուլ տան, 
սպա նախ, տատ րակ, տօն, քան քար, քի
մի ա: 

narine.dilbaryan@ysu.am 
alvard.khachatryan@ysu.am 
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КОРЕННЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
СЛОЕВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

Н. ДИЛБАРЯН, А. ХАЧАТРЯН

Этимологический диахронический анализ армянской лексики является важной составной 
частью такой лингвистической дисциплины, как история армянского языка. Преподавание 
коренных и заимствованных лексических слоев требует особого подхода. Самым 
результативным является метод описания коренной и заимствованной лексики на основе 
разделения лексико–семантических (тематических) групп. В лексикологии принято слова 
разделять на 23 тематические группы. На основе этого принципа К.Бак составил словарь 
синонимов индоевропейских языков. Однако в процессе преподавания более эффективно 
из этих 23 выделить наиболее важные группы слов, которые чаще используются в речи 
и составляют основной словарный запас. В своем учебном пособии мы (Н. Дилбарян, А. 
Хачатрян, “Коренные и заимствованные слова в армянском языке”, Ереван, 2013) выделили 
16 тематических групп, к которым добавили собственные имена–антропонимы, топонимы и 
теонимы.

THE TEACHING METHODS OF THE ARMENIAN NATIVE AND LOAN WORD STOCKS
N. DILBARYAN, A. KHACHATRYAN

Etymologically diachronic analysis of the Armenian vocabulary is an important part of this lin
guistic discipline, as the history of the Armenian language. Teaching native and loan word stocks 
requires a special approach. The most effective method of describing them is the native and bor
rowed vocabulary based on the division of lexical–semantic (thematic) groups. The division of 23 
thematic groups is accepted in lexicology. Based on this principle, C. Buck created the Dictionary 
of selected synonyms Indo–European languages. However, in the process of teaching it is more 
effective to mark out of the 23 the most important groups, the words included in that groups are 
often used in speech and constitute the basic vocabulary. We have outlined in our handbook (N. 
Dilbaryan and A. Khachatryan, “Native and loan words in the Armenian language”, Yerevan, 2013) 
16 thematic groups, to which we have added proper names –anthroponym– personal names, 
toponyms– place names and theonyms– the names of the gods.
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ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Ա ՂԱ ՋԱ ՆՅԱՆ

 ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ 
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Ու սու ցու մը շար ժուն, դի նա միկ գոր ծըն
թաց է, որ տեղ կար ևոր է աշ խա տան քի մե
թո դի կան։ Ու սուց ման մե թո դը դա սա խո սի և 
ու սա նող նե րի կա նո նա վոր ված գոր ծու նե ու
թյան ու ղին է՝ ո ւղղ ված նպա տա կի լուծ մա նը։ 
Այն կա պում է ծրագր ված նպա տա կը և վերջ
նա կան ար դյուն քը։

 Ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան մե թոդ
նե րը բազ մա զան ե ն։ Ա նդ րա դառ նանք լա բո
րա տոր մե թո դին։

 Լա բո րա տոր մե թո դի հիմ քում գի տա կան 
վար կածն է, ո րը են թարկ վում է փորձ նա կան 
ստուգ ման, շտկ ման և ի վեր ջո եր ևույթ նե րի 
դի տար կու մից ան ցում նրանց զար գաց ման 
օ րենք նե րի բա ցա հայտ մա նը։

 Լա բո րա տոր մե թոդ ներն ը ստ նպա տա կի 
լի նում ե ն՝

•  Հաս տա տող – ու սում նա սիր վում են 
հայտ նի եր ևույթ նե րը.

• Ս տու գո ղա կան – ստուգ վում է խնդ
րի ի մաս տա վոր ման գոր ծըն թա ցում ստեղծ
ված վար կա ծը.

• Ս տեղ ծա գոր ծա կան – փոր ձի ըն
թաց քում ձևա վոր վում են նոր գի տե լիք ներ:

 Հա ճախ նշ ված մե թոդ նե րը մե կու սաց
ված չեն, կազ մում են ան խզե լի հա ջոր դա կա
նու թյուն։ Ա ռա ջին քայ լով հաս տատ վում են 
հե տա զոտ վող եր ևույ թի ե լա կե տային և առ
կա փաս տե րը։ Այս տեղ գլ խա վոր նպա տա կը՝ 
ֆիք սել ե ղա ծը, ո րոնք էլ ե լա կե տային կլի նեն 
գոր ծըն թա ցի նպա տա կի հա մար՝ նոր գի տե
լիք նե րի բա ցա հայ տում և գի տե լիք նե րի մա
կար դա կի բարձ րա ցում։ 

Ինչ պե՞ս է ըն թա նում լա բո րա տոր աշ խա
տան քի գոր ծըն թա ցը, ի ՞նչ փու լեր է ան ցնում։

 Հե տա զոտ վող եր ևույ թը դի տարկ վում է 
հա տուկ ստեղծ ված և վե րահսկ վող պայ ման
նե րում։ Ստեղ ծե լով ո րո շա կի հա մա կարգ՝ 
կա րե լի է ոչ մի այն վե րահս կել և վե րար տադ
րել պայ ման նե րը, այլև գի տակ ցա բար ազ դել 
գոր ծըն թա ցի ըն թաց քի վրա։ Հնա րա վոր է 

հա ջոր դա բար բա ցա ռել ա ռան ձին պայ ման
նե րը՝ օ րի նա չափ կա պե րի, եր ևույ թի նոր 
հատ կու թյուն նե րի և օ րի նա չա փու թյուն նե
րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով։ Վեր ջինս 
ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում 
տվյալ եր ևույ թի ու սում նա սիր ման հա մար։

 Գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան հիմ քում 
տրա մա բա նա կան տար րերն ե ն։.

·  հար ցադ րում և հնա րա վոր պա տաս
խա նի ա ռա ջադ րում,

·  փոր ձի ար դյունք նե րի ֆիք սում և 
պատ ճառ նե րի պար զա բա նում,

·  ար դյունք նե րի մշա կում, բնու թյան 
է ա կան օ րենք նե րի բա ցա հայ տում։

 Լա բո րա տոր գոր ծըն թա ցը, կազմ ված լի
նե լով ի րար հա ջոր դող ա ռան ձին հատ ված
նե րից, նե րա ռում է հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը՝

• դր ված խնդ րի գի տակ ցում և ու սում
նա սիր վող հար ցի մշա կում,

•  կա տար վե լիք աշ խա տան քի կա
ռուց ված քի պար զա բա նում,

•  ար դյունք նե րի հս տակ վեր լու ծում,
•  վերջ նա կան եզ րա կա ցու թյան ձևա

կեր պում:
 Գոր ծըն թա ցի կենտ րո նում սո վո րո ղի 

գոր ծու նե ու թյունն է։ Դա սա խո սի դե րը, հեն
վե լով սո վո րող նե րի ակ տի վու թյան և ի նք նու
րույ նու թյան վրա, նպաս տել է գի տե լիք նե րի 
խո րաց մա նը։ Ու սա նող – դա սա խոս հա մա
տեղ գոր ծու նե ու թյան մեջ ա ռանձ նաց նում 
ե նք՝

•  սո վո րող նե րի ու սուց ման մո տի վա
ցի ան,

•  սո վո րող նե րի հայտ նի գի տե լիք նե
րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
կար ևո րու թյու նը,

•  գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե րի 
կա տա րե լա գոր ծու մը,

•  լա բո րա տոր աշ խա տան քի ար դյու
նա վե տու թյան ո րո շու մը:

 Գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր փու լում դա



380

Դ Ա Ս Ա Վ Ա Ն Դ Մ Ա Ն  Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

սա խո սի և ու սա նող նե րի խն դիր նե րը, գոր ծու նե ու թյու նը յու րա հա տուկ են, բայց նպա տա կը 
ը նդ հա նուր է։ Դա սա խո սի գոր ծու նե ու թյան է ու թյունն է ղե կա վա րել սո վո րող նե րի գոր ծո ղու
թյու նը՝ ե ղած գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե րի հի ման վրա նոր գի տե լիք նե րի և ու նա կու
թյուն նե րի ձեռք բեր ման և կա տա րե լա գործ ման հա մար։

Դա սա խո սի գոր ծու նե ու թյու նը Ու սա նող նե րի գոր ծու նե ու թյու նը

1.  Բա ցատ րել լա բո րա տոր գոր ծըն թա ցի 
նպա տակն ու խն դիր նե րը

1. Ստեղ ծել կա տար վե լիք աշ խա տան քի 
դրա կան մո տի վա ցի ա

2.  Բա ցա հայ տել սո վո րող նե րի ե ղած գի
տե լիք նե րի և փոր ձի կար ևո րու թյու նը

2. Գի տե լիք նե րի և փոր ձի կար ևո րու թյան 
ըն կա լում

3.  Լա բո րա տոր աշ խա տան քի կազ մա կեր
պում

3. Գործ նա կան գոր ծու նե ու թյուն՝ ո ւղղ ված
խն դիր նե րի ի նք նու րույն լուծ մա նը

4.  Նոր գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի 
ձեռք բեր մա նը ո ւղղ ված գոր ծըն թա ցի ղե կա
վա րում

4. Վեր լու ծում, հա մե մա տում, հա մադ րում, 
հա մա կար գում

5.  Գի տա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րի և 
օ րենք նե րի ի մա ցու թյա նը ո ւղղ ված գոր ծըն
թա ցի ո ւղ ղոր դում

5. Օ րի նա չա փու թյուն նե րի և օ րենք նե րի 
ի մա ցու թյուն, պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պե րի ը մբռ նում

6.  Սո վո րող նե րի ձեռք բե րած գի տե լիք նե
րի և զար գաց ման մա կար դա կի գնա հա տում 6. Փոր ձի ար դյունք նե րի ի նք նագ նա հա տում

 Լա բո րա տոր աշ խա տան քի նպա տա կին 
հաս նե լու ու ղին սկս վում է մո տի վա ցի այից։ 
Այն ան հրա ժեշտ է, որ պես զի հե տաքրքրու
թյուն, ձգ տում ա ռա ջա նա ու սում նա կան 
աշ խա տան քի նկատ մամբ, և ձևա վոր վեն 
սո վո րող նե րի նախ նա կան պատ կե րա ցում
նե րը կա տար վե լիք լա բո րա տոր գոր ծըն թա
ցի վե րա բե րյալ։ Որ պես զի գոր ծըն թա ցը լի
նի ար դյու նա վետ, դա սա խո սը կար ևո րում է 
սո վո րող նե րի ե ղած գի տե լիք ներն ու փոր ձը, 
ը նդ գծում այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք տա
նում են նոր գի տե լիք նե րի և ու նա կու թյուն նե
րի ձեռք բեր մա նը։ 

Լա բո րա տոր աշ խա տան քում վճ ռող դեր 
ու նի ու սում նա կան խնդ րի ըն կա լու մը։ Այս
տեղ ան հրա ժեշտ է ակ տի վաց նել ու սա նող
նե րի մտա վոր, մտա ծո ղա կան գոր ծու նե ու
թյու նը։

 Դրա նից հե տո դա սա խո սը ո ւղ ղում է 
սո վո րող նե րի միտքն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ան հրա ժեշտ ըն թաց քով՝ կազ մա կեր պե լով 
այն ո րո շա կի ծրագ րով։

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը 

հնա րա վոր չէ լու ծել ի նք նու րույն, և այն զար
գա նում է դա սա խոս – ու սա նող գծա պատ կե
րով։ Փոր ձի ըն թաց քը ա պա հո վում են ու սա
նող նե րը, ի սկ դա սա խո սը տրա մա բա նո րեն 
ղե կա վա րում է այն, ո ւղ ղոր դում, ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում ցու ցա բե րում ան հա տա
կան մո տե ցում։

 Դա սա խո սը զու գորդ ված կա պե րով մի
ակ ցում է փոր ձի ար դյունք ներն ար դեն 
հայտ նի փաս տե րի հետ՝

•  Ու սում նա սիր ված նյու թե րից ի ՞ն չը 
կա րող է նպաս տել լա բո րա տոր աշ խա տան
քի կա տար մա նը:

•  Ի՞նչ հար ցե րի մի ջո ցով աշ խու ժաց
նել սո վո րող նե րի հե տաքրք րու թյու նը խնդ րի 
լուծ մա նը:

•  Նոր ձևա վոր ված ու նա կու թյուն նե րը 
և հմ տու թյուն ներն ի նչ քա նո՞վ են նպաս տում 
հե տա գա լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րին:

 Լա բո րա տոր աշ խա տան քի գոր ծըն թա
ցում ստաց ված տվյալ նե րը կա րող են լի նել 
բազ մի մաստ՝ պայ մա նա վոր ված մի շարք 
հան գա մանք նե րով՝ կա տա րող նե րի գոր ծոն, 
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փոր ձի ըն թաց քի պայ ման ներ։ Ո ւս տի լա բո
րա տոր աշ խա տան քի ար դյունք նե րը տե սա
կա նո րեն մեկ նա բան վում են, գտն վում խե
լա միտ մո տե ցում ներ, և ու րեմն վեր լուծ վում, 
հա մե մատ վում, մշակ վում, կա նո նա վոր վում, 
ձևա վոր վում նոր գի տակց ված գի տե լիք ներ։

Ս տաց ված տվյալ ներն ի րենց նկա րա
գիրն են ստա նում պատ կեր նե րի, թվային, 
բա նաձ ևե րի, ա ղյու սակ նե րի, գծա պատ կեր
նե րի ար տա հայ տու թյուն նե րով։

 Լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի ժա մա
նա կա կից դրույթ նե րը դի տար կում են մե
թոդ նե րը ի բրև մար դու բնա կան ի մա ցա կան 

ըն դու նա կու թյուն նե րի ը նդ լայ նում և շա րու
նա կու թյուն՝ մի կող մից, և մյուս կող մից՝ հա
ղոր դակ ցա կան ֆունկ ցի ա մարդ կանց միջև, 
տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում, միջ նոր
դու թյուն հե տա զո տո ղի և հե տա զո տու թյան 
օբյեկ տի միջև։

 Լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը նպաս
տում են սո վո րող նե րի ի նք նու րույ նու թյան 
զար գաց մա նը, հե տա զո տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, ո րը հե տա գա
յում հիմք է գի տա–հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում։
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
М. АГАДЖАНЯН

Современные положения лабораторных работ рассматривают методы как расширение 
и продолжение познавательных способностей учащихся и как коммуникативную функцию 
между людьми, обмен информацией, посредничество между экспериментатором и 
исследуемым объектом.

THE ROLE OF LABORATORY WORK IN THE LEARNING PROCESS
M. AGHAJANYAN

Modern laboratory work position considering methods as an extension and continuation of 
cognitive abilities and as a communicative function between people, information exchange, medi
ation between the experimenter and the subject under study.
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ԿԱ ՐԻ ՆԱ ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆՅԱՆ 

ԻՆ ԴՈՒԿ ՏԻՎ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԱՆ ԳԼԵ ՐԵ ՆԻ 
ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ 

Ին դուկ տիվ մե թո դը նպա տա կաուղղ ված 
գոր ծու նե ու թյան ե ղա նակ նե րի և հնար նե րի 
յու րա տե սակ հա մա կարգ է, ո րն ա պա հո վում 
է դա սա վանդ ման հետ կապ ված խն դիր նե
րի լուծ ման ի րա կա նա ցում: Ժա մա նա կա կից 
ման կա վար ժու թյան մեջ մե թոդ նե րի դա
սա կարգ ման տար բեր սկզ բունք ներ կան: 
Ու սուց ման մե թոդ նե րը պայ մա նա կա նո րեն 
կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` ա վան դա
կան և նոր կամ ժա մա նա կա կից: 

Ա վան դա կան դա սա վանդ ման մե թոդ ներ 
ա սե լով՝ նկա տի ու նենք այն, որ դա սա խո սու
թյուն նե րում շեշ տը ա վե լի շատ դր վում է դա
սա խո սի մի ա կող մա նի աշ խա տան քի վրա, 
ո րն էլ հիմ նա կա նում մեր բու հե րում դա սա
խո սա կենտ րոն է` նվա զա գույ նի հասց նե լով 
ու սա նո ղի ակ տի վու թյու նը և ի նք նու րույն աշ
խա տան քը: 

Ա վան դա կան դա սա վանդ մա նը բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն մո տե
ցու մը, ե րբ դա սա խո սու թյուն նե րի հիմ քում 
գե րիշ խում են դե դուկ տիվ (ար տած ման) ճա
նա չո ղա կան մե թոդ ներ, ո րոնք ի ներց ի այով 
փո խանց վել են նաև դա սա վանդ ման հայ կա
կան դպ րո ցին: Դե դուկ տիվ ճա նա չո ղա կան 
հիմ քով դա սա վանդ ման հա մա կար գը են թադ
րում է, որ դա սա խո սը դա սի ըն թաց քում մի ան
գա մից ա սում է «ճշ մար տու թյու նը», որ տե ղից 
էլ կա տար վում են մաս նա վոր եզ րա հան գում
ներ՝ շարժ վե լով «ընդ հա նու րից դե պի մաս նա
վո րը (փաս տե րը)» տրա մա բա նու թյամբ: Այս 
մե թո դը ար դյու նա վետ չէ բո լոր ա ռար կա նե
րի, դա սըն թաց նե րի հա մար, և ո ւս տի պետք է 
ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն դարձ նել մա տուց
վող նյու թի մատ չե լի ու թյա նը: 

 Ժա մա նա կա կից կր թա կան հա մա կար
գում դա սա վանդ ման հիմ քում լայ նո րեն կի
րառ վում է ին դուկ տիվ (մ տաեզ րա հանգ ման) 
ճա նա չո ղա կան մե թո դը, ո րը են թադ րում է, 
որ մաս նա վոր եր ևույթ նե րի և փաս տե րի օգ
նու թյամբ դա սա խո սը ու սա նող նե րի հետ հա

մա տեղ է հան գում ը նդ հա նու րին կամ «մի ակ 
ճշ մար տու թյա նը»: Սա իր հեր թին ու նի իր 
ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը՝ և՛ 
դա սըն թա ցի, և՛ մա տուց վող նյու թի թե մայից 
կախ ված: Դա սա խո սը դա սը վա րե լիս պետք 
է խե լա միտ ը նտ րի դա սի վար ման մար տա
վա րու թյու նը` շատ հա ճախ նույ նիսկ հա մադ
րե լով այս եր կու ճա նա չո ղա կան մե թոդ նե րը:

 Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են քե րա
կա նու թյան դա սա վանդ ման մե թոդ նե րը, 
հատ կա պես ին դուկ տիվ մե թո դը, ո րը ժա մա
նա կա կից կր թա կան հա մա կար գում հա մար
վում է նո րա րա րա կան մե թոդ նե րից մե կը:

 Քե րա կա նու թյու նը օ տար լեզ վի ու սուց ման 
կար ևոր աս պեկտ նե րից մեկն է: Քե րա կա նա
կան կա նոն նե րի շնոր հիվ բա ռե րը մի ա վոր
վում և կազ մում են կա պակ ցու թյուն ներ և նա
խա դա սու թյուն ներ, ո րի ար դյուն քում խոս քը 
կրում է ի մաս տա վոր ված բնույթ: Ու սա նող նե
րը տար բե րա կում են քե րա կա նա կան տար
բեր փաս տեր և եր ևույթ ներ, ո րոնք բնո րոշ են 
ի րենց մայ րե նի լեզ վին: Քե րա կա նու թյան ու
սու ցու մը զար գաց նում է ու սա նող նե րի տրա
մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը, դի տո ղա
կա նու թյու նը, վեր լու ծու թյուն ու հա մադ րում 
կա տա րե լու կա րո ղու թյու նը: Ու սա նող նե րը մի 
կող մից՝ ծա նո թա նում են նոր եր ևույթ նե րին, 
ո րոնք յու րա հա տուկ են ու սու ցան վող օ տար 
լեզ վին, մյուս կող մից՝ օ տար կա ռուց վածք նե
րի ու սու ցու մը նպաս տում է մայ րե նի լեզ վի քե
րա կա նու թյան ա վե լի խոր գի տակց մա նը:

 Տա րի նե րի ըն թաց քում քե րա կա նու թյան 
դե րը ե ղել է ա մե նախնդ րա հա րույց հար ցե րից 
ան գլե րե նի` որ պես օ տար լեզ վի դա սա վանդ
ման գոր ծըն թա ցում: Այժմ քե րա կա նու թյու նը 
զբա ղեց նում է իր ար ժա նի տե ղը, և բո լո րը հա
մա ձայն են, որ «ա ռանց քե րա կա նու թյան լավ 
ի մա ցու թյան ու սա նող նե րի խոս քային հմ տու
թյուն նե րի զար գա ցու մը խիստ սահ ման փակ 
կլի ներ» (Richard and Renandya “Approaches” 
145), «Քե րա կա նու թյու նը հա մար վում է նա
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խա դա սու թյուն կազ մող «մե քե նա», և քե րա
կա նու թյան ի մա ցու թյու նը ու սա նո ղին հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս կազ մե լու բազ մա թիվ 
նոր նա խա դա սու թյուն ներ» (Zhang 186): Այժմ 
քն նար կում նե րը ըն թա նում են ոչ այն հար ցի 
շուրջ, թե պետք է ա րդյոք դա սա վան դել քե րա
կա նու թյուն, այլ ի նչ պե՞ս դա սա վան դել քե րա
կա նու թյուն ա մե նաար դյու նա վետ ձևով: 

 Հիմ նա կան հար ցե րից մե կը՝ հատ կա
պես ի րադ րային, ման կա վար ժա կան, հա
մա տեքս տային, հա ղոր դակ ցա կան քե րա
կա նու թյուն նե րի տե սան կյու նից այն է, թե 
ի նչ պես պետք է քե րա կա նա կան կա նոն նե րը 
ներ կա յաց վեն` դե դուկ տիվ ճա նա չո ղա կան 
մե թո դով, թե ին դուկ տիվ: Այլ կերպ ա սած` 
ու սա նող նե րին պե՞տք է բա ցատ րել կա նո նը, 
ո րից հե տո նրանք կկա տա րեն մաս նա վոր 
եզ րա հան գում ներ (դե դուկ տիվ մո տե ցում), 
թե՞ ու սա նող նե րը ի նք նու րույն պետք է ձևա
կեր պեն կա նո նը օ րի նակ նե րի մի ջո ցով և 
վեր լու ծու թյամբ (ին դուկ տիվ մո տե ցում):

 Դե դուկ տիվ մո տե ցու մը ու սուց չա կենտ
րոն է, որ տեղ ու սու ցի չը բա ցատ րում է կա
նո նը, օ րի նակ ներ է բե րում, նյու թը ամ
րապն դում է վար ժու թյուն նե րով: Ին դուկ տիվ 
մե թո դը են թադ րում է, որ ու սա նո ղը ի նքն 
է ձևա կեր պում քե րա կա նա կան կա նո նը` 
ա ռանց նա խա պես բա ցատ րու թյուն ստա նա
լու: Ու սու ցի չը տրա մադ րում է օ րի նակ ներ, 
ո րոն ցում առ կա է քն նարկ վող նյու թը, ո րից 
հե տո սո վո րո ղը վեր լու ծում է նյու թը և ի նք
նու րույն գա լիս ո րո շա կի եզ րա կա ցու թյան: 

Ին դուկ ցի ան ի րա գործ վում է մաս նա վո
րից դե պի ը նդ հա նու րը տա նող ճա նա պար
հով. ը նդ ո րում՝ լեզ վա կան փաս տե րի ու սում
նա սի րու մը կա տար վում է հա տուկ ը նտր ված 
օ րի նակ նե րով, ո րոնք հե տա գա յում ը նդ հան
րաց վում են մո դե լի կամ կա նո նի տես քով: 

Դե դուկ ցի ա ա սե լով՝ հաս կա նում ե նք հա
կա ռակ գոր ծըն թա ցը` ը նդ հա նու րից մաս նա
վո րի ան ցնե լը, ե րբ որ ևէ լեզ վա կան փաստ 
ներ կա յաց վում է կա նո նի կամ մո դե լի տես
քով, բա ցատր վում է օ րի նակ նե րով և ամ
րապնդ վում վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով: 

Դա սա վանդ ման մեր փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ դե դուկ տիվ մե թո դը «շատ ա վե
լի խե լա միտ է թվում: Ին չո՞ւ ու սա նող նե րին 

ստի պել կռա հել կա նո նը» (Krashen 113): Ու
սու ցի չը պետք է «ներ կա յաց նի պարզ բա
ցատ րու թյուն և գործ նա կան աշ խա տանք 
կա տա րի` կա նո նը ամ րապն դե լու հա մար» 
(Krashen 113): Կա նաև այն պի սի կար ծիք, որ 
քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի օգ տա գոր ծու
մը ա մե նա հիմ նա վոր ձևով է մտա պահ վում, 
ե րբ ու սա նող նե րը ի նք նու րույն են բա ցա հայ
տում այս կամ այն քե րա կա նա կան կա նո նը: 

Ո՞ր մե թոդն է ա վե լի ար դյու նա վետ: Գործ
նա կան դա սա վան դող նե րը և տե սա բան նե րը 
ար տա հայ տում են տար բեր կար ծիք ներ` ին
դուկ տիվ և դե դուկ տիվ մե թոդ նե րի ար դյու
նա վե տու թյան հետ կապ ված: Կա կար ծիք, 
որ ո րոշ քե րա կա նա կան կա ռույց ներ «ա վե լի 
մատ չե լի կդառ նան դե դուկ տիվ մե թո դի օգ
նու թյամբ, մինչ դեռ մյուս ներն ա վե լի ճիշտ 
կլի նի դա սա վան դել ին դուկ տիվ մե թո դով» 
(Hammerly 17): Այս տե սա կետն է ար տա հայ
տում նաև Բրաու նը, ո ւմ խոս քե րով «և՛ ին
դուկ տիվ, և՛ դե դուկ տիվ մե թոդ նե րը կա րող 
են լի նել ար դյու նա վետ` կախ ված ու սու ցան
վող նյու թից և նպա տակ նե րից (105): 

Դա սա վանդ ման մեր փոր ձը ցույց է տա
լիս, որ ին դուկ տիվ մե թո դը կա րող է ար դյու
նա վետ օգ տա գործ վել ան գլե րե նի քե րա կա
նու թյան դա սա վանդ ման ըն թաց քում: Այն 
կա րե լի է կի րա ռել ան վա նա կան խոս քի մա
սե րի ներ կա յաց ման հա մար, ի նչ պես նաև 
բա յաձ ևե րի դա սա վանդ ման ժա մա նակ: 

Ին դուկ տիվ ու ղին ու նի հետ ևյալ ա ռա վե
լու թյուն նե րը` այն ա վե լի կոնկ րետ է և ա վե լի 
ը մբռ նե լի լսա րա նում, ա ռա ջաց նում է ակ տի
վու թյուն, քա նի որ սո վո րող նե րը մաս նակ
ցում են կա նո նի ձևա կերպ մա նը, ի սկ մտա
վոր ակ տի վու թյունն օ ժան դա կում է նյու թի 
ա վե լի խոր և լավ յու րաց մա նը: 

Ին դուկ ցի այի կի րա ռու մը դա սա վան դո
ղից պա հան ջում է նա խա պատ րաս տել մի 
շարք հար ցեր, ո րոնք դր դում են սո վո րող նե
րին մտա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի հի ման վրա 
ը նդ հան րա ցում ներ կա տա րե լուն:

 Բե րենք մի օ րի նակ, թե ի նչ պես կա րե
լի է ի րա կա նաց նել ին դուկ տիվ մե թո դի կի
րա ռու մը դա սապ րո ցե սի ըն քաց քում: Դա
սի թե ման է` Present Simple (պարզ ներ կա) 
ժա մա նա կաձ ևը: Ու սու ցի չը հանձ նա րա րում 
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է ըն թեր ցել տեքս տը և գտ նել նա խա դա սու
թյուն ներ, որ տեղ կա վե րոն շյալ ժա մա նա
կաձ ևը: Այ նու հետև կա տար վում է հար ցադ
րում, թե ի նչ տե սա կի գոր ծո ղու թյուն ներ է 
ար տա հայ տում տվյալ բա յաձ ևը: Ու սա նո ղը 
ի նք նու րույն ձևա կեր պում է կա նո նը` Present 
Simple ժա մա նա կաձ ևը ի նչ պես է կազմ վում, 
և որ դեպ քե րում է այն օգ տա գործ վում: Այս 
ա մե նը կա րե լի է ան ցկաց նել նաև բա նա վոր 
քն նարկ ման մի ջո ցով՝ հա տուկ կազմ ված 
հար ցա թեր թիկ նե րի ձևով, որ տեղ ամ բողջ 
նյու թը ներ կա յաց վում է հար ցե րի մի ջո ցով: 
Նման մո տեց ման ա ռա վե լու թյունն էլ այն է, 
որ դա սապ րո ցե սի ըն թաց քում ներգ րավ ված 
է յու րա քան չյուր ու սա նող, և ո րի շնոր հիվ ու
սա նո ղը ի նքն է ձևա կեր պում կա նո նը և բա
յաձ ևի կազ մու թյու նը: Այ նու հետև նյու թը վեր
լուծ վում է լսա րա նում` բո լոր ու սա նող նե րին 

ներգ րա վե լու մի ջո ցով: Նյու թը ամ րապնդ
վում է նա խա պես մշակ ված հա տուկ վար
ժու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ին դուկ տիվ 
մե թո դը հնա րա վոր է ար դյու նա վետ ձևով 
կի րա ռել ան գլե րե նի ժա մա նա կաձ ևե րի 
դա սա վանդ ման հա մար, ո րոշ բա ցա ռու
թյուն նե րով՝ ան կա նոն բայեր, ժա մա նա կի 
հա մա ձայ նե ցում պայ մա նա կան նա խա դա
սու թյուն նե րում, ժա մա նա կաձ ևե րի ե րկ րոր
դա կան ի մաստ ներ և այլն: Այդ մե թոդն ու նի 
մի շարք ա ռա վե լու թյուն ներ: Սա կայն դա սա
վանդ ման ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս նաև 
ո րոշ բա ցա սա կան կող մեր: Ի մի բե րե լով 
ա վագ դպ րո ցի լսա րա նում կա տար ված աշ
խա տանք նե րը` ին դուկ տիվ մե թո դի ա ռա վե
լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը ներ կա յաց վել 
են հետ ևյալ ա ղյու սա կի մի ջո ցով:

Ա ռա վե լու թյուն ներ Թե րու թյուն ներ

Ին դուկ տիվ մո տե ցումն ար դյու նա վետ է, 
քա նի որ ու սա նող ներն ի րենք են ձևա կեր
պում կա նո նը: 

Ին դուկ տիվ մո տե ցու մը բա վա կա նին ժա
մա նակ է խլում. դե դուկ տիվ մե թո դը խնա
յում է ժա մա նա կը:

Ու սա նող ներն ակ տիվ մաս նակ ցում են կա
նո նի ձևա կերպ մա նը, ին չը նպաս տում է 
նյու թի ա վե լի լավ յու րաց մա նը:

Ին դուկ տիվ մե թո դը ին տե րակ տի վու թյուն է 
պա հան ջում ու սա նող նե րից, ով քեր կա րող 
են նա խընտ րել, որ դա սա խո սը պար զա
պես նրանց ներ կա յաց նի այս կամ այն բա
յաձ ևի օգ տա գործ ման կա նո նը:

Ին դուկ ցի ան ձևա վո րում է ի նք նու րույն 
մտա ծո ղու թյուն: Ու սա նող նե րը դառ նում են 
ա վե լի ան կախ և այլևս չեն հա մա րում, որ 
քե րա կա նու թյու նը դժ վար է, և մի այն դա
սա վան դո ղը կա րող է բա ցատ րել այս կամ 
այն կա նո նը:

Դա սա վան դո ղը պար զա պես դառ նում է 
ո րո շա կի ու սում նա կան նյութ կազ մող և այն 
լսա րա նում ու սա նող նե րին տրա մադ րող:

 Նոր քե րա կա նա կան նյու թը կա րե լի է բա
ցատ րել ին դուկ տիվ մե թո դով ներ կա յաց նե
լուց հե տո, ին չը մե ծաց նում է ա վե լի հաս
կա նա լի դարձ նե լու հա վա նա կա նու թյու նը:

Ու սա նող նե րը դեռ ծա նոթ չեն այն քե րա կա
նա կան եզ րե րին, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
այս կամ այն կա նո նի սահ մա նու մը տա լու 
հա մար:

Այս պի սով, ու նե նա լով ո րոշ բա ցա սա կան 
կող մեր, ին դուկ տիվ մե թո դը ու նի մի շարք 
ա ռա վե լու թյուն ներ և այն կա րե լի է ար դյու
նա վետ հա մա րել ան գլե րե նի քե րա կա նու
թյան դա սա վանդ ման հա մար: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, այս մե թո դը ը նտ րե լիս հար կա վոր է 
հաշ վի առ նել դա սի թե ման, նպա տակ նե րը, 

ու սա նող նե րի լեզ վի ի մա ցու թյան մա կար
դա կը, ու սու ցան վող կա ռույց նե րի բար դու
թյու նը: Դա սա վան դո ղը պետք է նա խա պես 
պատ րաս տի օ րի նակ ներ, հար ցեր, լսա րա
նին բա ժան վող նյու թեր, ո րոնք կն պաս տեն 
քե րա կա նա կան եր ևույ թի ամ րապնդ մա նը:
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THE USE OF INDUCTIVE METHOD IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR
K. SOGHOMONYAN

The inductive method of teaching and its main differences from the deductive method are 
observed in the article. By the example of teaching English grammar the author points out the 
advantages and disadvantages of the inductive method emphasizing the effinciency of this method 
in teaching English.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ

К. СОГОМОНЯН

В статье рассматривается индуктивний метод обучения, его осносвные отличия от 
дедуктивного метода. На примере преподавания грамматики английского языка автор 
выделяет приемущества и недостатки индуктивного метода, подчеркивая целесообразность 
использования данного метода в процессе обучения английскому языку. 
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Հեղուկների (գազերի) մեխանիկայի 
խնդիր ների լուծման առանձնահատկությունն 
այն է, որ հեղուկների (գազերի) փոխազ
դե ցու թյունը պայմանավորված է հպվող 
մա կերևույթի բոլոր կետերով՝ ի տար բե
րու թյուն դինամիկայի, որտեղ պայմա նա
վոր ված էր մեկ կետով: Դրա համար էլ 
այս բաժնի խնդիրները լուծելիս պետք է 
հաշ վել մակերևույթի բոլոր կետերի ուժե
րի երկրաչափական գումարը: Ճնշումը 
(P – ն) հավասար է ճնշման ուժի (Fճնշ) և 
հեն ման մակերեսի (S) հարաբերությանը՝  

P= 
Fճնշ

S :

Հիդրոստատիկ ճնշումը հավասար է հե
ղուկի խտության (ρ), ազատ անկման արա
գացման (g) և հեղուկի սյան բարձ րու թյան 
(հ) արտադրյալին՝ 

P = ρgh:
Հիդրոստատիկայի հիմքում ընկած է 

Պասկալի օրենքը.
Հեղուկի կամ գազի վրա գործադրած 

ճնշումը առանց փոփոխության հաղորդվում 
է հեղուկի կամ գազի յուրաքանչյուր կետին:

Հիդրոդինամիկայի խնդիրներում հա
ճախ քննարկվում են այնպիսի դեպքեր, երբ 
հե ղու կի հետ հպվող մարմնի ամբողջ մակե
րևույ թին ճնշումը նույնն է: Դա հնա րա վոր է 
եր կու դեպքում.

1) երբ ջրի հետ հպման մարմնի 
մակերևույթը ունենա հորիզոնական դիրք

2) երբ մարմնի բարձրությունը շատ 
փոքր է, և կարելի է այդ բարձրությամբ 
պայմանավորված հիդրոստատիկ ճնշման 
փոփոխությունը անտեսել:

Օրինակ` ջրաբաշխական մամլիչի 
մխոցի վրա կարելի է ճնշումը համարել 
նույնը: Իսկ եթե ջրի հետ հպման մարմնի 
մակերևույթը ուղղաձիգ է կամ հորիզոնի 
հետ կազմում է ինչ–որ անկյուն, ապա այդ 

մակերևույթի տարբեր կետերում ճնշումը 
կլինի տարբեր: Այստեղ կարևոր է հիշել, 
որ ճնշման ուժերը միշտ ուղղված են 
ուղղահայաց այն մակերևույթին, որի վրա 
ազդում են: Խնդրի պայմանները կարդալիս 
պետք է ուշադրություն դարձնել, թե ճնշումը 
պայմանավորված է միայն կշռով, թե կան 
նաև արտաքին ազդեցություններ: Եթե 
վերջիններս նկատի չունենանք, խնդրի 
լուծումը սխալ կլինի: Հնարավոր է, որ 
միևնույն մակերևույթի վրա միաժամանակ 
ազդեն մի քանի ուժեր:

Այդ դեպքում այդ ուժերի գործադրած 
արդյունարար ճնշումը հավասար է բոլոր 
ուժերի ճնշումների գումարին:

Օրինակ` սուզանավի վրա ազդում է 
նրանից վերև գտնվող ջրի հիդրոստատիկ 
ճնշումը և մթնոլորտային ճնշումը: Այս 
դեպքում S մակերեսով սուզանավի վրա 
ազդող ճնշումը հավասար է մթնոլորտային 
ճնշման և հիդրոստատիկ ճնշումների 
գումարին:

P = Pհ + Pմթն    Pհ = 
p
S  = 

mg
S  , որտեղ m–ը 

ջրի զանգվածն է:

Խնդիրներ լուծելիս պետք է հիշել, 
որ ըստ Պասկալի օրենքի՝ հեղուկի 
հավասարակշռության դեպքում նրա 
մակերևույթի բոլոր կետերում ճնշումը 
նույնն է: Դա կարևոր նշանակություն ունի 
խնդիրներ լուծելիս:

Ուշադրություն դարձրե՛ք հիդրոստատիկ 
ճնշման բանաձևին՝ P = ρgh, որտեղ h–ը այն 
մակերևույթից հեղուկի սյան բարձրությունն 
է, որից պետք է հաշվենք ճնշումը (անկախ 
անոթի ձևից):

Ենթադրենք անհրաժեշտ է հաշվել 
ճնշումը ծռված անոթի M կետում:

ԱՇՈՏ ԱՐՏՈՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԵԿ ԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ  
ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
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Այդ դեպքում ճնշումը հաշվելիս պետք 
է տեղադրել ոչ թե h–ը, այլ H–ը: Մի քանի 
հին խնդիրներում տրվում է ոչ թե հեղուկի 
խտությունը, այլ նրա տեսակարար կշիռը (γ):

γ – միավոր ծավալի զանգվածն է՝ γ = 
p
V : 

Քանի որ P = mg, ապա γ = 
mg
S , կամ γ = 

ρg, որտեղ ρ–ն նյութի խտությունն է : 
ՄՀ–ում տեսակարար կշռի միավորը [γ] 

հավասար է 1 ն/մ3:
Եթե անոթում լցված հեղուկի մակե

րևույթին դնենք ինչ–որ մարմին, օրինակ` 
փայտե չորսու կամ գունդ, ապա ճնշումը և 
ճնշման ուժը անոթի հատակին կմեծանան, 
քանի որ կմեծանա ընդհանուր զանգվածը, 
որը ճնշում է գործադրում անոթի հատակին:

Հաղորդակից անոթների օրենք.
Բաց հաղորդակից անոթներում ճնշում

ների հավասարակշռության դեպքում հե
ղուկ ների մակարդակները կլինեն նույնը: 

Հետևանք 1. Բաց հաղորդակից անոթ նե
րում հեղուկների սյուների հավա սա րա կշռու
թյան դեպքում հեղուկների սյու ների բարձ
րու թյունները հակադարձ համե մա տա կան 
են նրանց խտություններին: 

Հետևանք 2. Բաց հաղորդակից անոթ նե
րում համասեռ հեղուկը կանգնում է միևնույն 
մակարդակի վրա:

Հաղորդակից անոթների խնդիրները 
լուծելիս պետք է գծել գծագիրը և ընտրել 
զրոյական մակարդակ: Դա այն մակարդակն 
է, որից ներքև միայն մեկ տեսակի հեղուկ Է: 
Օրինակ` հաղորդակից անոթներում սկզբում 
լցրել են սնդիկ, այնուհետև ձախ ծնկում լցրել 
են ջուր, իսկ աջում` յուղ:

mn–ը զրոյական մակարդակն է, քանի 
որ նրանցից ներքև միայն սնդիկ է: Եթե 
անոթները բաց են, և հեղուկները դադարի 
վիճակում են, ապա կարող ենք ասել, որ 
աջ ծնկի բոլոր հեղուկների ճնշումների 
գումարը հավասար է ձախ ծնկի հեղուկների 
ճնշումների գումարին: Մեր գծագրում ջրի 
ճնշումը մեծ է յուղի ճնշումից, դրա համար 
էլ աջ ծնկում կա որոշակի քանակությամբ 
սնդիկ: Այսինքն՝ ջրի ճնշումը հավասար է 
յուղի և սնդիկի ճնշումների գումարին:

Pջ = Pu + Pյ   

Pջ gh1 = Pu gΔh + Pյ gh2

Pջh1 = Pu Δh + Pյ h2

Δհ –ը երկու ծնկներում սնդիկի մակար
դակ ների տարբերությունն է:

Եթե հաղորդակից անոթի ծնկներից 
մեկը փակ է, ապա հեղուկի հիդրոստատիկ 
ճնշմանը պետք է գումարենք նաև հեղուկից 
վերև գտնվող հագեցած գոլորշու ճնշումը՝ Pգ: 

Այս դեպքում՝ Pջ + Pգ = Pu + Pյ 
Pջ gh1 + Pգ = Pu gΔh + Pյ gh2
Հագեցած գոլորշու ճնշումը խնդիրը 

կարող է տալ կամ էլ նրա արժեքը վերցնել 
համապատասխան աղյուսակից: Ենթադրենք 
հաղորդակից անոթի մեկ ծունկը հորիզոնի 
հետ կազմում է ինչ–որ անկյուն:
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Ենթադրենք անոթը հորիզոնի հետ կազ
մում է α անկյուն, իսկ հեղուկի սյան երկա րու
թյունը՝ ձախ ծնկում ℓ: Ըստ հիդրոստատիկ 
ճնշման բանաձևի՝ P = ρgհ, h = ℓsinα, հե
տևում է, որ P = ρgℓsinα:

Խնդիրներ լուծելիս մենք ընդունում ենք, 
որ հեղուկները անսեղմելի են, այսինքն, եթե 
S1 մակերեսով անոթից V1 ծավալով հեղուկ 
ենք մղել մյուս S2 մակերեսով անոթ (որտեղ 
այդ հեղուկը կգրավի V2 ծավալ), ապա V1 = V2, 

S1 h1 = S2 h2 ,    
S1

S2
 = 

h2

h1
,

որտեղ հ1, հ2 համապատասխանաբար 
առաջին և երկրորդ անոթներում նույն 
ծավալով հեղուկների սյան բարձրություններն 
են: Ջրաբախշական մամլիչների խնդիրները 
լուծելիս պետք է օգտագործել հետևյալ 
օրենքը. Ջրաբախշական մամլիչի մխոցների 
վրա ազդող ուժերը ուղիղ համեմատական 
են մխոցների մակերեսներին՝ 

S1

S2
 = 

F1

F2
:

Նշենք մի կարևոր հանգամանք, որ 
այս պրոցեսի ընթացքում աշխատանքի 
մեջ շահում չենք ունենում, քանի որ որքան 
անգամ շահում ենք ուժի մեջ, այնքան 
անգամ կորցնում ենք ճանապարհի մեջ:

Խնդիր 1
Ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցի 

վրա ճնշումը ապահովվում է լծակի միջոցով, 
որի բազուկների հարաբերությունը 10 է: Ի՞նչ 
զանգվածով բեռ կարող ենք բարձրացնել 
մեծ մխոցով, եթե լծակի մեծ բազուկի վրա 
ազդենք F = 0,01 Կն ուժով: Մխոցների 
մակերեսները` S1 = 10սմ2, S2 = 500սմ2: 
Մխոցի ՕԳԳ–ն՝ η = 0,75: 

Սկզբում հաշվենք 100 % ՕԳԳ–ի դեպքում 
մեծ մխոցին փոխանցվող F2 ուժը: Ըստ 
ջրաբաշխական մամլիչի բանաձևի՝

F2

F1
 = 

S2

S1
 , որտեղից՝ F2 = F1

S2

S1
      (1) . 

F1–ը փոքր մխոցի վրա ազդող ուժն է: F1 
ուժը կորոշենք՝ օգտվելով լծակի հավասա
րակշռության պայմանից:

F1

F  = 
l1
l2

, որտեղից՝ F1 = F
l1
l2

     (2) 
Նկատի ունենալով (1) և (2) հավասա

րում ները՝ կարող ենք գրել.

F2 = F
l1
l2

S2

S1
 

Այսպիսի ուժ կգործադրի ջրաբաշխական 
մամլիչը, եթե ՕԳԳ–ն լինի 100 %: Բայց քանի 
որ ունենք կորուստներ (η = 0,75), ապա՝ 

F0 = η, F2 = η, F
l1
l2

S2

S1
 , որտեղից՝ m = η

g    F
l1
l2

S2

S1

Խնդրի տված պայմանները բերենք 
ՄՀ–ի միավորների՝ 

F = 0,01 Կն = 10 ն S2 = 500սմ2 = 0,05մ2

S1 = 10սմ2 = 0,001մ2

Տեղադրելով թվային արժեքները՝ կստա
նանք.

m= 0,75
9,2  • 10 • 0,05

0,001  = 38
   Պատ.՝ 38 կգ:
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Խնդիր 2
Ունենք տարբեր մակերեսներով 

հաղորդակից անոթներ, ընդ որում՝ ձախ 
ծունկը հորիզոնի հետ կազմում է α = 600 

անկյուն: Հաղորդակից անոթի մեջ լցված 
է սնդիկ: Այնուհետև լայն անոթի մեջ, որի 
մակերեսը՝ S = 1սմ2 , լցնում են m = 200 գ 
ջուր: Գտնել ձախ ծնկում սնդիկի սյան Δℓ 
երկարությունը, որից ներքև միայն սնդիկ է: 
Սնդիկի խտությունը՝ ρս = 13600 կգ/մ3:

Նախ անհայտ Δℓ–ը արտահայտենք Δh–ի 
միջոցով:

sinα = Δh
Δℓ

, որտեղից՝ Δℓ = Δh
sinα  (1) 

Ձախ ծնկում զրոյական մակարդակից 
վերև կա սնդիկ (Δh բարձրությամբ), և նրա 
ճնշումը` 

P1 = ρսg Δh P1 – սնդիկի ճնշումն է, իսկ աջ 

մասում ունենք ջուր, որի ճնշումը՝ P2 = 
p
S  = 

mg
S : 

P2–ը ջրի ճնշումն է,
S–ը՝ լայն անոթի մակերեսը:
Քանի որ հեղուկները չեն շարժվում, ապա 

սնդիկի և ջրի ճնշումները հավասար են՝

P1 = P2 , ρսg Δh = 
mg
S  = > ρս Δh = 

m
S  = > Δh 

= 
m
pug (4) 
նկատի ունենալով՝ (4) և (1) կարող ենք 

գրել՝

Δℓ = 
m

puSsinα :

Խնդրի տված պայմանները բերենք 
ՄՀ–ի միավորների՝

S = 1սմ 2 = 10 – 4 մ2 

m = 200 գ = 0,2 կգ
Տեղադրելով արժեքները՝ կստանանք.

Δℓ = 
0,2

13,6 · 103 · 10 – 4sin600  = 0,17 մ 

   Պատ՝. 0,17 մ:
Խնդիր 3
Բաց հաղորդակից անոթներում լցված է 

սնդիկ: Այնուհետև ձախ անոթի մեջ լցնում 
են h1 = 20 սմ բարձրությամբ յուղ, իսկ աջ 
ծնկում՝ h2 = 30 սմ բարձրությամբ ջուր: Գտնել 
երկու ծնկներում սնդիկի մակարդակների Δh 
տարբերությունը: Յուղի խտությունը՝ ρ1 = 
900 կգ/մ3 , սնդիկի խտությունը՝ ρ2 = 13600 
կգ/մ 3, ջրի խտությունը՝ ρ3 = 1000 կգ/մ 3: 
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Քանի որ ջրի ճնշման ուժն ավելի մեծ 
է, քան յուղի ճնշումը, դրա համար էլ ջրի 
մակարդակը ավելի ցածր է: Ընտրենք ab 
որպես զրոյական մակարդակ, քանի որ 
նրանից ներքև միայն սնդիկ է: Քանի որ 
հեղուկները դադարի վիճակում են, ապա 
ձախ կողմի ազդող հեղուկների ճնշումը 
հավասար է աջ կողմի ազդող ճնշումների 

գումարին: Ձախ կողմում ունենք յուղ և 
սնդիկ, իսկ աջում՝ միայն ջուր (զրոյական 
մակարդակից վերև): Ուստի կարող ենք 
գրել.

Pյ + Pu = Pջ,   Pյ = ρ1gh1, 
Pջ = ρ3gh2,   Pu = ρ 2g Δh,
ρ1gh1 + ρ2g Δh = ρ3gh2, 
ρ1h1 + ρ2Δh = ρ3h2, 

որտեղից՝ Δh = 
ρ3h2 – ρ1h1

ρ2
: 

Խնդրի տված պայմանները բերենք 
ՄՀ–ի միավորների՝ 

h1 = 20 սմ = 0,2 մ,
h2 = 30 սմ = 0,3 մ:
Տեղադրելով արժեքները՝ կստանանք՝

Δℓ = 
103 · 0,3 – 0,9 · 103 · 0,2

13600 = 8,8 · 10 –3 մ 

   Պատ՝. 8,8 · 10 –3 մ: 

О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ НА ОДНОМ УРОКЕ
А. АРТОЯН

Это статья раскрывает тонкости закона ,,Паскаля и силы Архимеда,,. То есть выясняет, 
на что нужно обращать внимание при решении задач, чтобы избежать ошибок.

ABOUT PHYSICS TASKS SOLVING DURING ONE LESSSON 
A. ARTOYAN

This article reveals the peculiarities of ‘’Archimedes’’ principle and Pascal’s law. It helps us to 
see what we have to pay attention to avoit making mistakes when solving sums (problems). 
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ՎԱՐ ԴՈՒ ՀԻ ԻՎԱ ՆՅԱՆ

Մ. ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ «ՏՈ՛ՒՐ ԻՆ ԾԻ, ՏԵ՛Ր…»  
ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  ԵՎ  

ՀԱՆ ԴՈՒՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Դաս` վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի ցու
ցադր մամբ

 Հա մա գոր ծակ ցային ու սուց ման կար ևո
րա գույն հետ ևան քը ան ձի զար գա ցումն ու 
ան հա տա կա նու թյան ձևա վո րումն է, ինչ պես 
նաև անանձ նա կան որակ նե րի դրս ևո րու մը: 

Այ սօր առա վել, քան երբ ևէ, կյան քում 
պետք են հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, ապ
րու մակ ցու մը, բա րու թյունն ու բա րյա ցա
կա մու թյու նը: Գրա կա նու թյան դա սե րը 
առա վե լա գույնս կա րող են նպաս տել նման 
որակ նե րի ձևա վոր մա նը: Հա մա գոր ծակ
ցային դա սե րից մե կի ժա մա նակ հա տուկ 
նպա տա կադր մամբ մենք զու գակ ցե ցինք 
գրա կա նու թյան դա սը և թե մա տիկ ընդ հան
րու թյուն ու նե ցող վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րը:

 Դա սի թե ման էր «Մ. Մե ծա րեն ցի «Տո՛ւր 
ին ծի, Տե՛ր....» բա նաս տեղ ծու թյու նը և հան
դուր ժո ղա կա նու թյու նը»: 

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը անանձ նա կան 
ու րա խու թյամբ տար վե լու, այն եր ջան կու
թյան գա գաթ նա կետ տես նե լու ան բա ցատ
րե լի ձգ տումն է, ինչ պես «Հայր մեր»–ի ամեն 
տո ղով ու րա խու թյան, եր ջան կու թյան աստ
վա ծային հո րի զոն ներն են ըն դար ձակ վում:

 Դա սը նա խա տես ված էր տն տե սա գի
տա կան հոս քի 11–րդ դա սա րա նի հա մար: 
Աշա կերտ նե րի թի վը տասն վեցն էր, աշ խա
տել էին նա խա պես ձևա վոր ված երեք խմ բե
րով, որոնք կազմ վել էին ու ժե րի հա մա չափ 
բաշխ մամբ: Նա խա պես ներ կա յաց վել էին 
դա սի նպա տակ նե րը, կա տար վել էր յու րա
քան չյուր խմ բի աշ խա տան քի բաշ խում:

1–ին խումբ – պաս տա ռային ձևա վո րում՝ 
ըստ հա մա ցան ցային նյու թի և թե մային վե
րա բե րող նկա րա զարդ ման: «Տո՛ւր ին ծի, 
Տե՛ր....» բա նաս տեղ ծու թյան վեր լու ծու թյուն:

2–րդ խումբ – հան դուր ժո ղա կա նու թյուն 
և հար մար վո ղա կա նու թյուն, ապ րու մակ

ցում, կարծ րա տի պեր հաս կա ցու թյուն նե րի 
սահ կա հան դե սային, պաս տա ռային մեկ նա
բա նու թյուն ներ, նյու թի ինք նու րույն նա խա
պատ րաս տում և վեր լու ծու թյուն:

3–րդ խումբ – նյու թի լու սա բա նում վա
վե րագ րա կան ֆիլ մի մի ջո ցով, ինչ պես նաև 
դպ րո ցում իրա կա նաց վող նե րա ռա կան կր
թու թյան շուրջ տնօ րե նի հետ հար ցազ րույ ցի 
նկա րա հա նում՝ հար ցե րի տար բեր տե սակ
նե րի օգ տա գործ մամբ:

 Նա խա պես բա ցատր վել էր աշ խա տան քը 
կազ մա կեր պե լու ձևը, և ներ կա յաց վել՝ հա
մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան տար րե րը` 
դրա կան փոխ կապ վա ծու թյուն, ան հա տա
կան և խմ բային պա տաս խա նատ վու թյուն:

Խմ բե րի աշ խա տանք նե րին մի ջամ տել եմ 
հետ ևյալ նպա տակ նե րով՝

• ձ ևա վո րել հա մա գոր ծակ ցային հմ
տու թյուն ներ,

•  ա ջակ ցել նյու թի ճիշտ ընտ րու թյան 
և նա խա պատ րաստ ման հար ցում,

• գ նա հա տել խմ բի և նրա յու րա քան
չյուր մաս նակ ցի աշ խա տան քը,

•  հե տա դարձ կապ ապա հո վել:
Խմ բե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը.
• ձ ևա կեր պել պա հան ջը, լու ծել այն և 

պատ րաստ վել ներ կա յաց նե լու,
• խմ բի պա տա հա կա նո րեն ընտր ված 

ան դա մը պետք է կա րո ղա նա ներ կա յաց նել 
աշ խա տան քային թեր թիկ նե րի նյու թի խմ
բային քն նարկ ման ար դյուն քը,

•  յու րա քան չյուր խումբ պետք է պատ
րաս տի և ներ կա յաց նի կա տա րած աշ խա
տան քի հաշ վետ վու թյուն,

•  բո լոր աշա կերտ նե րը պետք է ան գիր 
իմա նան Մ. Մե ծա րեն ցի «Տո՛ւր ին ծի, Տե՛ր....» 
բա նաս տեղ ծու թյու նը և «Հայր մեր»–ը,

•  աշ խա տան քը կգ նա հատ վի նա խա
պես ներ կա յաց ված սյու նա կա շա րով:
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 Դա սի պլա նը
 Թե մա՝ Մ. Մե ծա րեն ցի «Տո՛ւր ին ծի, Տե՛ր, 

ու րա խու թյունն անանձ նա կան» բա նաս տեղ
ծու թյու նը և հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը (90 
րո պե):

 Վա վերգ րա կան ֆիլմ՝ Ալիս Էլյի ոթ՝ «Դ
րամ հա վա քո ղը Բրեդ ֆորդ փո ղո ցից» 

Ին տեգր ված առար կա ներ՝ հայոց լե զու, 
գրա կա նա գի տու թյուն, հա սա րա կա գի տու
թյուն, ան գլե րեն, կի նոար վեստ:

 Դա սի նպա տակ նե րը՝
1. ա կա դե մի ա կան՝
•  պաս տառ նե րի ձևա վո րում
•  նյու թի ան գիր իմա ցու թյուն
•  հե տա զո տա կան աշ խա տանք
•  վեր լու ծա կան աշ խա տանք
•  նյու թի հայե ցի և ճիշտ վե րար տա

դրու թյուն
2.  սո ցի ա լա կան՝
• խմ բային հա մա գոր ծակ ցու թյուն
•  հե տա զո տա կան և վեր լու ծա կան 

հմտու թյուն նե րի ձևա վո րում
•  մար դա սի րու թյան, հան դուր ժո ղա

կա նու թյան դաս տի ա րա կու թյուն
•  գե ղա գի տա կան ճա շա կի զար գա

ցում:
 Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ՝ 
ա նանձ նա կան ու րա խու թյուն, հան դուր

ժո ղա կա նու թյուն, հար մար վո ղա կա նու թյուն, 
ապ րու մակ ցում, կարծ րա տի պեր:

 Դա սի ժա մա նակ օգ տա գործ վող հնար
ներ և մե թոդ ներ՝

·  դասն ան ցկաց նել ԽԻԿ հա մա կար գով
·  վեբ–ո րո նում
·  աշ խա տանք հա մա գոր ծակ ցային 

ֆոր մալ խմ բե րով
·  ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի 

մի ջո ցով
·  հա մա պաս տա ռի ստեղ ծում
·  սահ կա հան դե սի նա խա պատ րաս

տում
·  դե րա խաղ
·  աշ խա տան քային թեր թիկ ներ
·  գա ղա փա րի քար տեզ
·  հինգ րո պե ա նոց շա րադ րանք՝ կա

րու սե լի մե թո դով 
Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝

գ րե լու պա րա գա ներ, պաս տառ ներ, աշ
խա տան քային թեր թիկ ներ, էլեկտ րո նային 
գրա տախ տակ, կպ չուն ժա պա վեն, նշիչ ներ, 
հա մա կար գիչ, նյու թե րը փակց նե լու տեղ, 
գու նա վոր թղ թեր։

 Դա սա վանդ ման հեր թա շար՝
v Խ թա նում (15 րո պե)
 Կազ մա կեր պել դե րա խաղ. աչ քե րը կապ

ված աշա կեր տը տր ված գու նա վոր թեր թե
րից պետք է ընտ րի վար դա գույ նը և հասց նի 
նշ ված տե ղը: Թույլ տալ, որ իրա վի ճա կից ել
քը գտ նի ինք նու րույն կամ ըն կեր նե րի օգ նու
թյամբ (նա խա պես դե րա խաղ տալ մի քա նի 
աշա կերտ նե րի, որ հրա ժար վեն օգ նու թյուն 
ցույց տալ): Դե րա խա ղից հե տո յու րա քան
չյու րը քն նար կում է իր դե րա խա ղը՝ տա լով 
մեկ նա բա նու թյուն ներ, ներ կա յաց նե լով իր 
ապ րում նե րը: Կարճ քն նար կում. ինչ է հար
կա վոր անել հա տուկ կա րիք ու նե ցող նե րի 
կյան քը թեթ ևաց նե լու հա մար:

v  Ի մաս տա վո րում (40 րո պե)
·  Կազմ վում է «հան դուր ժո ղա կա նու

թյուն» բա ռի գա ղա փա րի քար տե զը, հե տո 
դա սա րանն ար տա սա նում է Մ. Մե ծա րեն ցի 
«Տո՛ւր ին ծի, Տե՛ր....» բա նաս տեղ ծու թյու նը և 
«Հայր մեր»–ը:

· Տր վում է կարճ մեկ նա բա նու թյուն.
«Ար դի մար դուն Հայր մե րը». սա է այն 

ժո ղո վա ծո ւի խո րա գի րը, որից բա նաս տեղ
ծը հասց րեց գրել մի այն «Տո՛ւր ին ծի, Տե՛ր, 
ու րա խու թյուն անանձ նա կան» բա նաս տեղ
ծու թյու նը: 

Այս տեղ հե ղի նա կը բարձ րա նում է եսա
կան ըն կա լում նե րից ու բա նաս տեղ ծու թյու
նը հասց նում տե րու նա կան աղոթ քի հա մա
պար փակ ընդ գրկ մա նը. նրա խնդ րան քը 
բարձր է ես–ի պա հանջ նե րից:

 Հե ղի նա կը դառ նում է այն մեծ մար դա
սե րը, ով հան դուր ժում է Աստ ծուց իրեն տր
ված ճա կա տա գի րը, խո րա պես տա ռա պում 
իրեն բա ժին հա սած չի րա կա նաց ված երա
զանք նե րի կսկ ծից, արև երա զում, դառ նում 
անուրջ նե րի, «ս պաս ման հի վանդ», բայց 
հո գում ամ բա րած է պա հում բա րու թյան ան
բե կե լի պայ ծառ լույ սը: Եվ որ պես «լույ սե րու 
նա վորդ» նա առ նում է հո գու ճա ճանչ նե րը, 
որ հա մայն աշ խար հը լու սա վո րի, որ բո լո րի 
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հո գի նե րում ծն վի լույ սի հե ղեղ, լույ սի տոն, 
որ մար դը դուրս գա ես–ի ան ձուկ շր ջա նա
կից և նայի աշ խար հին ժպի տով:

 Մե ծա րենցն ան ձնա կան մութ ցա վե րից 
ամե նա լու սա վոր բաղ ձանքն է հղում առ 
Աստ ված, որ հան կարծ իր ու րա խու թյան 
ձայ նը չխ լաց նի մեկ ու րի շի եր ջան կու թյու նը, 
ցա վը, ապ րում նե րը: 

Ու զում է դառ նալ կեն սա տու ավիշ ու թե
կուզ իր կյան քի գնով կյանք դառ նալ բո լոր 
տեն չա ցող նե րի հա մար, կոչ նակ դառ նալ 
բո լո րի դռ նե րին ու հն չեց նել ապ րե լու ար ևա
գա լը: 

Ին քը, մո տե նա լով մահ վան սահ մա նագ
ծին, կյան քի ան սահ ման հո րի զոն է գծում 
բո լո րի հա մար, բո լո րի եր ջան կու թյան ու 
բե ղուն կյան քի հա մար. նրա՝ կյան քի դաշ
տե րում բա ցած ակոս նե րում պի տի ցն ծա 
անանձ նա կան ու րա խու թյու նը: 

Այս պես բա նաս տեղ ծու թյուն–ա ղոթ
քը մարդ կանց բարձ րաց նում է մե նա մոլ 
ու ինք նա պաշտ ըն կա լում նե րից, իսկ վեր
ջին տո ղե րի աղո թա ձայն պա ղա տանք նե րը 
այն քան ընդ հան րա կան են, որ ու րա խու
թյան, անանձ նա կան եր ջան կու թյան իդե ա լը 
«լաստ ըրած» բա նաս տեղ ծը սո վո րեց նում է 
նայել շուր ջը ու ապ րել յու րա քան չյու րի ու բո
լո րի եր ջան կու թյամբ՝ կյան քի ափ հասց նե
լով լու սա վոր առա գաստ ներ:

·  Դի տել հատ ված Ալիս Էլյի ո թի 
«Դրամ հա վա քո ղը Բեդ ֆորդ փո ղո ցից» ֆիլ
մից: Դի տու մից հե տո խմ բե րը քն նար կում են 
մար դա սի րու թյան և հան դուր ժո ղա կա նու
թյան դրս ևո րու մը ֆիլ մում ու բա նաս տեղ ծու
թյան մեջ: Ներ կա յաց նում են Լա րի ի՝ ֆիլ մի 
գլ խա վոր հե րո սի ու ժեղ և թույլ կող մե րը, հա
սա րա կու թյան ու նե ցած վե րա բեր մուն քը նրա 
նկատ մամբ, լրաց նել աշ խա տան քային թեր
թիկ՝ ֆիլ մի դի տու մից ստա ցած տպա վո րու

թյուն նե րը ար տա հայ տող:
· Խմ բե րը ներ կա յաց նում են իրենց 

պատ րաս տած նյու թը.
1–ին խում բը ներ կա յաց նում է պաս տառ

նե րը՝ մեկ նա բա նե լով՝ ինչ են հան դուր ժո ղա
կա նու թյու նը և ապ րու մակ ցու մը:

2–րդ խում բը ներ կա յաց նում է իր պատ
րաս տած սահ կա հան դե սը և տե սա նյու թը՝ 
հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը վե րա բե րող՝ կա
տա րե լով ան հրա ժեշտ մեկ նա բա նու թյուն ներ:

Խմ բերն աշ խա տում են աշ խա տան քային 
թեր թիկ նե րով՝ «Փո ղո ցում ապ րող երե խա
նե րին սպառ նա ցող 10 հիմ նա կան վտանգ
նե րը»՝ տա լով մեկ նա բա նու թյուն ներ, կա տա
րե լով վեր լու ծու թյուն ներ:

3–րդ խում բը ցու ցադ րում է նկա րա հան
ված հար ցազ րույ ցը տնօ րե նի հետ՝ դպ րո ցում 
նե րա ռա կան կր թու թյուն ստա ցող երե խա նե
րի կա րիք նե րին, նրանց հան դեպ դրս ևոր
վող մո տե ցում նե րին վե րա բե րող:

 Խում բը պաս տա ռային վեր լու ծու թյամբ 
ներ կա յաց նում է «հան դուր ժո ղա կա նու թյուն» 
և «հար մար վո ղա կա նու թյուն» հա րա նուն նե
րի տար բե րու թյու նը:

 Վեր ջում ցու ցադ րում են հան դուր ժո ղա
կա նու թյա նը և ապ րու մակց մա նը վե րա բե րող 
ան գլե րեն ֆիլմ՝ հա մա ցան ցից ընտր ված՝ 
կա տա րե լով հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա
նու թյուն:

Խմ բերն աշ խա տում են կարծ րա տի պե
րին վե րա բե րող աշ խա տան քային թեր թիկ
նե րով՝ տա լով ամ փո փիչ մեկ նա բա նու թյուն
ներ:

v Կշ ռա դա տում (23 րո պե)
 Հինգ րո պե ա նոց շա րադ րանք՝ «Հան դուր

ժո ղա կա նու թյու նը և մենք»: Քն նար կել խմ բե
րի շա րադ րան քը:

v Գ նա հա տել սյու նա կա շա րով (8 րո
պե):

Խմ բեր Նյու թի նա խա
պատ–րաս տում

Նյու թը վե րար
տադ րե լու հմ
տու թյուն նե րի 

դրս ևո րում

Խմ բային հա
մա գոր ծակ–

ցու թյուն

Հինգ րո պե ա
նոց շա րադ

րանք

Ամ փո փիչ գնա
հա տա կան

I
II
III
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v Տ նային առա ջադ րանք (4 րո պե)՝
 դա տո ղա կան շա րադ րու թյուն՝ «Գ րա կա

նու թյան մեր դա սը» 
Ամ փո փում
 Դա սը կա րե լի է հա մա րել հա ջող ված. 

իրա կա նաց րի իմ առջև դր ված նպա տակ նե
րը, աշա կերտ նե րը ցու ցա բե րե ցին ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն, կա տա րե ցին ինք նու
րույն վեր լու ծու թյուն ներ, հան դես եկան բա
նա վոր և գրա վոր գե ղե ցիկ խոս քով, պատ
րաս տե ցին հե տաքր քիր պաս տառ ներ: Այս 
դա սը հնա րա վո րու թյուն տվեց մեկ ան գամ 

ևս հա տուկ կա րիք ու նե ցող մարդ կանց ապ
րում նե րը հաս կա նա լու, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում լի նե լու նրանց կող քին, մե ծե րի օրի
նա կով գնա հա տե լու անանձ նա կան ձգ տում
նե րի կար ևո րու թյու նը: Ապ րել՝ չա ռանձ նաց
նե լով կարծ րա տի պեր, ըն դու նել մե զա նից 
տար բեր մարդ կանց այն պի սին, ինչ պի սին 
նրանք կան, ցու ցա բե րել հան դուր ժո ղա կա
նու թյուն ու լի նել ապ րու մակց ման կա րիք ու
նե ցող նե րի կող քին: Այս դասն ավե լաց րեց 
մի պտ ղունց բա րու թյուն աշ խար հի բա րու
թյա նը և բա րյա ցա կա մու թյա նը: 

ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Դ. Գաս պա րյան, Ժ. Քա լան թա րյան, Հայ գրա կա նու թյան դա սա գիրք, 11–րդ դա սա րան:
2. Ու սու ցում վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի մի ջո ցով, Ու սուց չի ձեռ նարկ, Եր., 2013 թ.:
3.  Հա մա գոր ծակ ցային ու սու ցում, Ձեռ նարկ, Եր., «Ան տա րես», 2006 թ.:
4. Կր թա կար գի մշակ ման և ին տեգր ման մո տե ցում ներ, Ձեռ նարկ ու սուց չի հա մար, Եր., 2004 թ.:

M. METSARENT’S ‘’GIVE ME, GOD’’ POEM AND TOLERANCE
V. IVANYAN

A lesson can be called a success: I accomplished the goals I set, the students performed 
with active co–operation, made individual analysis, implemented beautiful written work and oral 
speech, filed alluring posters. This class gave us the opportunity to understand the feelings and 
lives of disabled people once more and in case of need to be with them, to value the significance 
of impersonal aspiration with the example of elderly. Live with ought segregating stereotypes, 
accept people who differ from us just the way they are, be indulgent and be with people in need 
of empathy. This lesson added a pinch of kindness to the goodness and the goodwill of the world. 

С ТИ ХОТ ВО РЕ НИЕ М.МЕ ЦА РЕН ЦА ‘’ ДАЙ МНЕ, БОГ…’’ И УС ТУП ЧИ ВОСТЬ
В. ИВА НЯН 

У рок мож но счи тать ус пеш ным: я осу щест ви ла пос тав лен ные пе ре до мной це ли, уче ни ки 
выс ту пи ли с ак тив ным сот руд ни чест вом, са мос то я тель но вы пол ни ли ана ли зы, выс ту пи ли с 
кра си вой уст ной и пись мен ной реч ью, под го то ви ли ин те рес ные пла ка ты. Этот урок дал воз
мож ность еще раз по нять пе ре жи ва ния осо бо нуж да ю щих ся лю дей, в слу чае не об хо ди мос ти 
быть ря дом с ни ми, на при ме ре вз рос лых оце нить важ ность не лич ных ст рем ле ний .Жить, 
не от де ляя сте ре о ти пов, при нять от ли ча ю щих ся от нас лю дей та ки ми, ка кие они есть, быть 
ус туп чи вы ми и на хо дить ся ря дом с те ми, кто нуж да ет ся в на шем со пе ре жи ва ни и. Этот урок 
до ба вил ще пот ку доб ро ты в мир доб ро ты и доб ро же ла тель нос ти.
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Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քը ան հա տի 
օն տո գե նե տիկ զար գաց ման փուլ է, ման կու
թյան գա գաթ նա կե տը։ Ե րե խան պահ պա
նում է ման կա կան շատ ո րակ ներ, բայց նա 
ար դեն սկ սում է կորց նել ման կա կան ան
մի ջա կա նու թյու նը վար քում, նա դրս ևո րում 
է մտա ծո ղու թյան ու րիշ տրա մա բա նու թյուն։ 
Ու սու մը նրա հա մար նշա նա կա լից գոր ծու նե
ու թյուն է։ Դպ րո ցում ե րե խան ձեռք է բե րում 
ոչ մի այն նոր գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն
ներ, այլև ո րո շա կի սո ցի ա լա կան կար գա վի
ճակ։ Փոխ վում են հե տաքրք րու թյուն նե րը, 
ար ժեք նե րը, ե րե խայի կյան քի ամ բողջ դր
ված քը (1, 12)։ 

Որ պես զի ե րե խան հա ջո ղու թյամբ սո վո
րի, նա ա ռա ջին հեր թին պետք է հո գե բա նո
րեն պատ րաստ լի նի դպ րո ցա կան կյան քին, 
«լուրջ» պա րապ մունք նե րին, պա տաս խա
նա տու ա ռա ջադ րանք նե րին։ Այս տե սա կե
տից շատ կար ևոր է ե րե խայի շր ջա պա տի 
վե րա բեր մունքն ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի հան դեպ: Շատ կար ևոր է հատ կա պես 
նրանց շր ջա պա տի ա վե լի մե ծա հա սակ ե րե
խա նե րի վե րա բեր մուն քը ո ւս մա նը, քա նի 
որ փոք րե րը միշտ ձգ տում են հա վա սար վել 
և հա մե մատ վել ա վե լի մե ծե րի հետ: Ծնող
նե րի, մտե րիմ նե րի, քույր–եղ բայր նե րի վե
րա բեր մուն քի հի ման վրա է հենց ե րե խայի 
մեջ ձևա վոր վում նախ նա կան դպ րո ցա կա նի 
ներ քին դիր քո րո շու մը։ 

Սկզբ նա պես ե րե խա նե րին գրա վում են 
դպ րո ցա կան կյան քի ար տա քին բա ղադ րիչ
նե րը՝ գրիչ նե րը, տետ րե րը, դա սա րա նը և 
այլն։ Նոր տպա վո րու թյուն նե րը, նոր մթ նո
լոր տը, նոր ըն կեր ներ ձեռք բե րե լու գի տակ
ցու մը մե ծաց նում է դպ րոց գնա լու ե րե խայի 
ցան կու թյու նը, ի սկ սո վո րե լու, ի նչ–որ նոր 
բան ի մա նա լու, գնա հա տա կան ստա նա լու 
ցան կու թյուն ա ռա ջա նում է ա վե լի ո ւշ։ Դպ րո
ցա կան ու սուց ման հենց սկզ բում ե րե խա նե
րի մեջ հաս տատ վում է տա րե կից նե րի հետ 
շփ ման նոր մա կար դակ։

 Տար րա կան դպ րո ցում ու սուց ման ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց ման կար ևո րա գույն 
ե ղա նակ է խա ղե րի մի ջո ցով ու սու ցու մը (2, 
6): Գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման, դրանց կրկ
նու թյան և ամ րապնդ ման հա մար այս մե թո
դի կար ևո րու թյու նը հատ կա պես ը նդ գծ վեց 
կր թու թյան մեկ նար կային տա րի քի ի ջեց
մամբ պայ մա նա վոր ված:

 Միշտ էլ խա ղը՝ որ պես ու սուց ման մի ջոց, 
ոչ մի այն ար դյու նա վետ է ե ղել, այլև հա մար
վել է դա սա վանդ ման շար ժիչ ո ւժ: Խա ղը 
ու սուց ման մի ջոց է, ո րը նպաս տում է դա սի 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Այն 
կա րող է փո խել դա սի ան ցկաց ման վե րա բե
րյալ նախ կին, հնա ցած պատ կե րա ցում նե րը:

 Դա սի ժա մա նակ խա ղերն ան ցկաց վում 
են ա շա կեր տա կան մեծ ու փոքր խմ բե րով` 
ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ, և ո ւղղ ված են 
դա սի ա ռա վել ար դյու նա վետ յու րաց մա նը: 

Երբ դասն ան ցկաց վում է խա ղի մի ջո ցով, 
ո րի ժա մա նակ դա սի թե մային հա մա պա
տաս խան պա րա գա ներ են օգ տա գործ վում, 
ու սու ցի չը հան դես չի գա լիս դա սա վան դո ղի 
դե րում, ի սկ ա շա կերտն էլ չու նի ըն դա մե նը 
սո վո րո ղի դեր: Մի ա ժա մա նակ խաղն ա ռա
ջաց նում է մր ցակ ցու թյուն ա շա կերտ նե րի 
միջև, քա նի որ բո լո րը ձգ տում են հաղ թո ղի 
դե րում լի նել և շատ մի ա վոր ներ վաս տա կել: 
Ու սու ցի չը պետք է կա րո ղա նա նաև խա ղի 
մեջ ը նդ գր կել այն ա շա կերտ նե րին, ով քեր 
ա մաչ կոտ են. նրանց պետք է տալ այն պի սի 
դե րեր, որ նրանք շա րու նա կեն ի րենց մաս
նակ ցու թյու նը խա ղին:

 Խա ղի ան ցկաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է նա խօ րոք դա սա րա նում հար մա րու թյուն 
ստեղ ծել` ա թոռ նե րի, սե ղան նե րի տե ղա փո
խում, մի ան ման պա րա գա նե րի ը նտ րու թյուն: 
Ու սու ցիչն ա շա կերտ նե րին պետք է բա ցատ
րի, թե որ թե ման են յու րաց նե լու խա ղի տես
քով, ո րն է դրա նպա տա կը, պարզ բա ցատ
րի խա ղի կա նոն նե րը:

 Խա ղի ար դյու նա վետ ան ցկաց ման հա

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄԱ ՂԱ ՔՅԱՆ
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մար ու սու ցի չը պետք է հանձ նա րա րու թյուն 
տա ա շա կերտ նե րին և վե րահս կի խա ղի ան
ցկաց ման ո ղջ ըն թաց քը, քա նի որ այն կա
րող է խառ նաշ փո թի վե րած վել և հա կա ռակ 
ար դյունք տալ: Խա ղի ըն թաց քում օգ տա
գործ վող դի դակ տիկ պա րա գա ներն օգ նում 
են ա շա կեր տին ա վե լի մնա յուն տպա վո րու
թյուն ներ ստա նալ խա ղին ա ռնչ վող թե մայի 
վե րա բե րյալ:

 Խա ղի մի ջո ցով կա րե լի է լու ծել ու սում նա
կան բո լոր խն դիր նե րը, հատ կա պես տար
րա կան դպ րո ցում: Հար կա վոր է ոչ թե դա
սը բա ժա նել ու սում նա կան աշ խա տան քի ու 
խա ղի, այլ պար զա պես խա ղը տար րա լու ծել 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի մեջ և ու սում նա
կան նպա տակ ներն ի րա կա նաց նել խա ղի 
օգ նու թյամբ ու խա ղի մի ջո ցով: 

Ու սուց ման ըն թաց քում խա ղի կի րա ռու մը 
զար գաց նում է ե րե խա նե րի ու շադ րու թյու նը, 
օգ նում է ու սուց չին ակ տի վաց նե լու ան հա
մար ձակ ե րե խային, ո րով հետև խա ղա լիս 
ե րե խան ի րեն ա զատ է զգում:

 Խա ղի ամ բողջ ըն թաց քում ման կա վար ժը 
մաս նակ ցում է դրան: Նա դրս ևո րում է ե րե
խա յա կենտ րոն մո տե ցում՝ չպար տադ րե լով 
խմ բին իր կար ծի քը և հիմ նա վո րում նե րը: Ե րե
խա նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում ա զատ 
ար տա հայ տե լու ի րենց մտ քերն ու կար ծիք
նե րը: Խա ղային ի րա վի ճակ նե րում ե րե խան 
դառ նում է ա ռա վել գոր ծուն և ու շա դիր:

 Խա ղե րը հա ճախ տե ղե կատ վա կան 
բնույթ են կրում: Խա ղի ըն թաց քում ե րե խան 
կա րո ղա նում է ա զատ մտա ծել տվյալ հար ցի 
շուրջ: Քն նարկ ման փու լում նա լսում է ու րիշ
նե րի կար ծիք նե րը և նույն հար ցի վե րա բե
րյալ տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ներ: Ի նքն էլ 
հնա րա վո րու թյուն ու նի հա մա գոր ծակ ցե լու 
ըն կեր նե րի հետ և սե փա կան ո րո շում կա
յաց նե լու:

 Խաղն օգ նում է ե րե խային հաս կա նա լու, 
որ իր խն դիր նե րը և մտա հո գու թյուն նե րը ու
շադ րու թյան ար ժա նի են: Ար դյուն քում ե րե
խան ի նք նավս տա հու թյուն է ձեռք բե րում և 
զար գաց նում զն նո ղա կա նու թյու նը:

 Ներ կա յաց նենք դե րային խա ղը որ պես ու
սուց ման մե թո դի կա տար րա կան դպ րո ցում:

 Դե րային խա ղե րը՝

·  Բարձ րաց նում են ո ւս ման ո րա կը և 
ար դյու նա վե տու թյու նը:

· Խ թա նում են սո վո րող նե րի հե
տաքրք րու թյու նը:

·  Օ ժան դա կում են սո վո րող նե րին՝ 
հու շե լով, թե տվյալ ի րադ րու թյան մեջ ի նչ 
խոս քային նմուշ ներ կա րե լի է գոր ծա ծել այս 
կամ այն միտքն ար տա հայ տե լու հա մար:

·  Ո րո շա կի հույ զեր և զգա ցում ներ են 
ա րթ նաց նում, ո րոնք դրա կա նո րեն են ազ
դում ո ւս ման ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան 
վրա:

 Դե րային խա ղե րի ժա մա նակ սո վո րող
նե րը, օգ տա գոր ծե լով յու րաց ված ռեպ լիկ
նե րը, ար տա հայ տում են տար բեր զգա ցում
ներ՝ ու րա խու թյուն, տխ րու թյուն, հի աց մունք: 
Այս պի սով՝ դե րային խա ղե րը նպաս տում են 
այն պի սի կար ևոր մե թո դա կան խն դիր նե րի 
լուծ մա նը, ի նչ պի սիք են.

·  սո վո րող նե րի շփ վե լու պատ րաս
տա կա մու թյու նը,

·  լեզ վա կան նյու թի բազ մա կի վե րար
տադր ման բնա կան պա հանջ նե րը,

·  վար ժան քի հա մար հա ղոր դակ ցա
կան ի րադ րու թյուն նե րը և հա մա պա տաս
խան պայ ման նե րը: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս դա սա վանդ ման 
փոր ձը, դե րային խա ղե րի մի ջո ցով սո վո րող
նե րը ձեռք են բե րում նաև հա մա գոր ծակ
ցային կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ:

 Դե րային խա ղե րին բնո րոշ են.
·  հա ղոր դակ ցու թյու նը (շ փում, հա մա

գոր ծակ ցու թյուն),
·  հու զա կա նու թյու նը (դե րային խա

ղե րը նաև զվար ճաց նում են ե րե խա նե
րին), սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
(ն պաս տում են ան ձի սո ցի ա լաց մա նը, նրան 
ը նդ գր կում հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի մեջ),

·  ու սում նա կան գոր ծըն թա ցը են
թարկ վում է խա ղի կա նոն նե րին,

·  ու սում նա կան նյու թը դիտ վում է որ
պես խա ղի մի ջոց,

·  խա ղի կա նոն նե րը կա րող են մշակ
վել նաև աշ խա տան քային խմ բե րում,

·  փոխ ներ գոր ծու թյու նը (ըն կեր նե րին, 
ծնող նե րին դե րային խա ղի ի րենց տար բե
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րա կը ներ կա յաց նե լուց հե տո ե րե խա նե րը 
նրան ցից ստա նում են հե տա դարձ կապ, 
տե ղե կու թյուն, գնա հա տա կան՝ ի րենց ա րա
ծի մա սին (4, 180):

 Դե րային խա ղը նպաս տում է սո վո րո ղի՝ 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ճիշտ կողմ նո րոշ
վե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: Կան 
բազ մա թիվ ի րա վի ճակ ներ, ո րոն ցում սո վո
րո ղը փոքր տա րի քում, հնա րա վոր է, դեռ չի 
հայտն վել, բայց հե քի ա թի կեր պա րի մի ջո
ցով ի րեն եր ևա կա յում է այդ ի րա վի ճա կում 
և փոր ձում լու ծում ներ և ել քեր ա ռա ջար կել:

 Դե րային խա ղը նաև շատ նպա տա կա
հար մար է տար րա կան դպ րո ցի հա մար, 
ո րով հետև ի տար բե րու թյուն մե ծե րի՝ փոք
րե րը ա մա չե լու և կաշ կանդ վե լու բար դույթն 
ա վե լի հեշտ են հաղ թա հա րում, ա վե լի ան
կեղծ են և ո րգ ևոր վող: 

Իմ ման կա վար ժա կան փոր ձից ներ կա
յաց նեմ խա ղի մի ջո ցով դա սի ան ցկաց ման 
մի օ րի նակ:  Ա ռա ջին դա սա րա նում «Մայ րե
նի»–ի դա սա ժա մին փոր ձում եմ ամ րապն դել 
ա շա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը տար վա ե ղա
նակ նե րի մա սին և նոր տե ղե կու թյուն ներ 
տալ: Նախ դա սա րանն այն պես եմ ձևա վո
րում, որ ա շա կերտ նե րը ներս մտ նե լուն պես 

զգում են աշ նան շուն չը: Մինչ ես ա շա կերտ
նե րի հետ քն նար կում եմ տար վա ե ղա նակ
նե րը, հար ցեր տա լիս այն մա սին, թե քա նի 
ե ղա նակ ու նի տա րին, որ ե ղա նակն է ա մե
նա սի րե լին նրանց հա մար, քա նի ա միս ու նի 
ա մեն ե ղա նա կը և այլն, 3 ա շա կերտ դր սում 
սպա սում են ի րենց մուտ քին: Ներս է մտ նում 
«Սեպ տեմ բեր»–ը, նրա հա գին ա շա կեր տա
կան հա մազ գեստ է: Ներս մտ նե լով՝ ող ջու
նում է իր ըն կեր նե րին, ար տա սա նում քա ռա
տող՝ սեպ տեմ բե րին նվիր ված, և ը նդ գծում, 
որ աշ նան սկի զը իր հա մար շատ կար ևոր է 
հատ կա պես նոր ու սում նա կան տար վա մեկ
նար կով պայ մա նա վոր ված: Այ նու հետև հա
ջոր դա բար ներս են մտ նում «Հոկ տեմ բեր»–ը 
և «Նոյեմ բեր»–ը: Նրանք ևս ար տա սա նում 
են ի րենց բա ժին քա ռա տո ղե րը, հար ցեր 
տա լիս դա սա րա նին՝ ա մեն ամ սի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի հետ կապ ված, խնդ րում 
են մյուս ա շա կերտ նե րին աշ նան վե րա բե
րյալ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ հի շել և ա սել, 
հա նե լուկ նե րի պա տաս խա նել, այ նու հետև 
բո լո րը մի ա սին եր գում են «Աշ նան եր գը»: 
Դա սա րա նում ու րախ և աշ խույժ մթ նո լորտ 
է: Իմ ա ռջև դր ված խն դի րը լուծ ված է: Դա սը 
ծա ռայել է իր նպա տա կին:
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ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С. МАХАКЯН

В начальной школе учится пока еще мальенкие дети. В глубине их сознания до сих пор 
зафиксированы детские игры, но в школе меняются интересы, жизненные устои, путь 
жизни ребенка, и для того, чтобы добиться желаемого результата учитель должен уметь 
организовать урок в соответствии с особенностями возраста ребенка. В этом случае отличным 
методом является урок–игра, что делает процесс обучения еще более увлекательным, дети 
не устают, весь класс вовлечен в уроке.
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LEARNING THROUGH GAMES IN PRIMARY SCHOOL
S. MAXAKYAN

In primary schools, learning is for still small children. In the depths of their psychology are 
still fixing children’s games, but in school interests are changing, as well as changing the way of 
child’s life, and in order to achieve the desired results teacher should be able to organize a lesson 
in accordance with the peculiarities of the child’s age. In this case, the method of lesson–game 
is excellent, that makes learning even more fun, the children do not get tired, the whole class is 
involved in the lesson.
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ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Է ԴՈ ՒԱՐԴ ԶՈՀ ՐԱ ԲՅԱՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ՎԱԶ ԳԵՆ Ա Ա ՄԵ ՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈ ՍԻ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ԳԻ ՏԱՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ  

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Հայոց ազ գային մե ծե րի ա ստ ղա բույ լի 
մեջ կան նվի րյալ գոր ծիչ ներ, ով քեր տա կա
վին կեն դա նու թյան օ րոք ան վե րա պա հո րեն 
ոչ մի այն ար ժա նա ցել են մեր ժո ղովր դի խո
րա գույն հար գան քին ու ան կեղծ սի րուն, այլև 
սր բաց վել նրա կող մից:

 Այդ ոչ բազ մա քա նակ փա ղան գի մեջ 
իր բա ցա ռիկ, ու րույն տեղն է զբա ղեց նում 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազ գեն Ա Ա մե նայն Հայոց կա
թո ղի կո սը, ո րի կյանքն ու գոր ծը մարմ նա վո
րում է մի ո ղջ դա րաշր ջան՝ իր ան վի ճե լի նվա
ճում նե րով և տա րա մերժ հա կա սու թյամբ: 
Նրա կեր պա րը դար ձել է մեր պե տու թյան 
նո րա գույն ժա մա նակ նե րում հայոց հոգ ևոր 
հով վա պե տի ան զու գա կան կա տա րե լու թյան 
խորհր դա նիշ: Այ սօր էլ ցան կա ցած հայ մար
դու մտա պատ կե րում Վազ գեն Ա կա թո ղի կո
սը պատ կեր վում և հիշ վում է ի բրև ա ստ վա
ծային մարդ և սուրբ կեր պար: 

Տա րի նե րը որ քան հե ռաց նում են Վազ
գեն Ա Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սի ապ
րած ժա մա նա կաշր ջա նից, այն քան ա վե լի 
ի րա կան գույ նե րով ու լի ար ժե քո րեն է հառ
նում նրա՝ Մեծ մար դու, բազ մա գի տակ ման
կա վար ժի ու հո գե բա նի, վե հա պար կեշտ ու 
վսե մա շուք հոգ ևոր գործ չի ու հով վա պե տի 
պատ կե րը: Վազ գեն Ա–ն իր ան ցած կյան
քի ճա նա պար հով ստեղ ծեց հով վա պե տի և 
ազ գի ու հայ րե նի քի ան մնա ցորդ նվի րյա լի 
մի կեր պար՝ հիմ քում ու նե նա լով ե ռա մե ծար 
մշտն ջե նա կան հայ րե նիք, ե կե ղե ցի և ժո ղո
վուրդ ար ժեք նե րը:

Ա րար չային կամ քով ծն ված, հայոց կե
նա րար զո րու թյամբ տո գոր ված Լևոն–Կա

րա պետ Պալ ճյա նի հա մար նա խախ նա մու
թյու նը ու ղեն շել էր ճա նա պարհ դե պի հայոց 
հով վա պե տի նվի րա կան գա հը: Ի րոք, շնոր
հա տու ա մե նա բար ձյա լը շռայլ էր գտն վել 
նրա նկատ մամբ՝ ե րկ նային սի րո ան ստ վեր 
լույ սով ամ բա րե լով նրա մեջ բազ մա ձիրք 
շնոր հա շա տու թյուն, ար դա րակ շիռ, ա ռա
քի նի ու վե հա պար կեշտ հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք բո վան դա կում են Վազ գեն Ա–ի բազ
մա բե ղուն գոր ծու նե ու թյու նը բո լոր ո լորտ նե
րում: 

Հայոց հայ րա պետն իր գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր շր ջա փու լե րում հա մա գո յա կից էր ո ղջ 
բազ մաս փյուռ հա յու թյա նը՝ ան խտիր աշ
խար հի բո լոր ծա գե րում: Մեծ բա րե նո րո գիչ 
հայոց 130–րդ հով վա պե տը եր կայ նա միտ և 
ըմ բե րա կան ող ջա խո հու թյամբ ո ւժ առ նե լով 
ա մե նա բարձ րյա լից՝ բա րե շի նա կան բա զում 
գոր ծեր թո ղեց՝ վե րա կանգ նե լով և նո րա նոր 
կո թող ներ կա ռու ցե լով ի նչ պես ս. Էջ մի ա ծին 
մայր տա ճա րում և նրա շր ջա կայ քում, այն
պես էլ մեր ե րկ րի տար բեր վայ րե րում և աշ
խար հաս փյուռ գաղ թա վայ րե րում:

 Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի կյան քին ու գոր
ծու նե ու թյա նը նվիր վել են բազ մա թիվ աշ խա
տու թյուն ներ, հոդ ված ներ, հի շո ղու թյուն ներ. 
նրա մա սին գր վե լիք նյութն ան սպառ է, ի սկ 
ա սե լի քի ազ դակ ներն՝ ան նվա զե լի: 

Աստ վա ծային կա տա րյալ իս կու թյան և 
մշտն ջե նա կան է ու թյան խո րա խոր հուրդ 
գան ձեր է ին ամ բար ված Ա մե նայն Հայոց 
130–րդ հայ րա պե տի հո գու շտե մա րա նում: 
Հենց դրանց վրա էր խարսխ ված նրա՝ ի բրև 
Մեծ մար դու, ման կա վար ժի, մտա վո րա կան 
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գիտ նա կա նի, հոգ ևոր և հա սա րա կա կան 
գործ չի բազ մար դյուն գոր ծու նե ու թյու նը:

Վազ գեն Ա–ի կյան քի և բազ մա բե ղուն 
գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու մը մեր ժա
մա նակ նե րում խիստ ար դի ա կան է: Նրա 
բո վան դակ կեր պա րը բո լոր ա ռում նե րով 
ամ բող ջա կան ներ կա յաց նե լը նման է մեկ 
մար դու կող մից հաս տա բուն կաղ նին գր կե
լուն, ո րն ան հնա րին է: Ո ւս տի մենք խն դիր 
ե նք դրել դի տար կե լու Հայոց հայ րա պե տի 
հա սա րա կա կան և գի տամ շա կու թային գոր
ծու նե ու թյան աս պա րեզ նե րը, ո րոնք, մեր 
կար ծի քով, դեռևս կա րոտ են լուրջ գի տա
կան ու սում նա սի րու թյան: Փոր ձել ե նք հոգ
ևոր հար թու թյան հեն քի վրա մա տու ցել նաև 
նրա գի տամ տա վոր և մշա կու թային ան
գնա հա տե լի կա րո ղու թյուն նե րը՝ լծոր դե լով 
դրանք ժա մա նա կի հա սա րա կա կան–քա ղա
քա կան կյան քի ի րո ղու թյուն նե րին: 

Այս տե սան կյու նից նրա կյան քի ու գոր
ծու նե ու թյան մեջ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
եր կու պատ մա փու լեր՝ աշ խար հիկ – թե մա
կան ա ռաջ նոր դա կան և կա թո ղի կո սա կան 
շր ջան ներ, ո րոնք, սա կայն, ան ջր պետ ված 
չեն մի մյան ցից: Ա վե լին, դրանք սեր տո րեն 
փոխ կա պակց ված են և լրաց նում են ի րար, 
կազ մում են ամ բող ջա կան բազ մե րան գու
թյան ներ դաշ նա կու թյուն:

Ա ռա ջին պատ մա փու լում՝ աշ խար հիկ 
գոր ծու նե ու թյան շր ջա նում, տա կա վին ե րի
տա սարդ տա րի քում ի հայտ ե կան Լևոն Կա
րա պետ Պալ ճյա նի մտա վոր, ման կա վար ժա
կան, կազ մա կերպ չա կան ու նա կու թյուն նե րը, 
ե րբ 19–ա մյա ե րի տա սար դը մուտք գոր ծեց 
«Մի սա քյան–Քե սի մյան» ազ գային վար
ժա րան՝ նախ որ պես կազ մա կեր պիչ, ի սկ 
այ նու հետև ու սու ցիչ: Հե տա գա յում նա դա
սա վան դում էր Բու խա րես տի հայ կա կան 
դպ րոց նե րում, ո ւր իր ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կեց մինչև 1943 
թվա կա նը:

1932 թ. նա Բու խա րես տի պե տա կան հա
մալ սա րա նի գրա կա նու թյան և փի լի սո փա յու
թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող էր, ո րն ա վար
տեց 1936 թ., ի սկ 1937 թ. ու սում նա տենչ 
ե րի տա սարդն ա վար տեց նաև գործ նա կան 
ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տը: Ա պա գա 

Ա մե նայն Հայոց հայ րա պե տի ա րա գաթ ռիչք 
միտքն ու մտա վոր և գի տա կան ա նա ռար
կե լի կա րո ղու թյուն նե րը, գրա կան ձիր քը ի 
հայտ ե կան հատ կա պես նրա հրա պա րա
կագ րա կան, խմ բագ րա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ: 1937 թ. հու նի սին ռու մի նա հայ հա մալ
սա րա նա կան հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ նե
րը հրա տա րա կե ցին «Հերկ» ամ սա գի րը, ո րի 
խմ բա գիրն էր Լևոն Կա րա պետ Պալ ճյա նը: 
Ամ սա գիրն ու ներ մշ տա կան մի շարք է ջեր՝ 
«Տն տե սա կան», «Էջ մը պատ մու թե նէ», «Գի
տա կան», «Այ սօ րո ւան ե րի տա սար դու թիւ նը» 
և այլն: Ա վե լի ո ւշ բաց վեց մի նոր մշ տա կան 
էջ «Մեր հար ցու մին կպա տաս խա նեն», որ
տեղ զե տեղ ված հոդ ված նե րում ար ծարծ վում 
է ին ու շագ րավ կար ծիք ներ, տե սա կետ ներ, 
քն նարկ վում է ին ոչ մի այն ռու մի նա հայ հա
մայն քի ներ քին կյան քի տա րաբ նույթ խն դիր
ներ, այլև հա մազ գային նշա նա կու թյան հիմ
նա հար ցեր: «Ինչ կը նշա նա կէ» մշ տա կան 
է ջում ներ կա յաց վում է ին Կա րա պետ Պալ
ճյա նի փի լի սո փա յա կան տար բեր կա տե գո
րի ա նե րի լու սա բան մա նը նվիր ված մի շարք 
հոդ ված ներ, ի սկ «Գի տա կան» կոչ վող բաժ
նում ՝ նրա «Մեն տե լի օ րենք նե րը», «Բ նազդ 
և գի տակ ցու թյուն» ու սում նա սի րու թյուն նե րը: 

1938 թ. հուն վա րի 8–րդ հա մա րում բաց
վում է նոր էջ, որ տեղ ներ կա յաց վում է ին 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում ապ րող հայ 
մտա վո րա կան նե րի կար ծիք նե րը հայ ե րի
տա սարդ նե րի, նրանց ա նե լիք նե րի և այդ 
դի տան կյու նից ամ սագ րի կոչ ման ու կա
տա րած դե րի մա սին: Ամ սագ րում սկ սում 
են ար ծարծ վել նաև սփյուռ քում ապ րող հայ 
մտա վո րա կան նե րի և նշա նա վոր գոր ծիչ նե
րի կար ծիք–հոդ ված նե րը՝ Ա լեք սանդ րի այից 
(Օ. Ռ. Պէր պէ րե ան), Բա րի զից (Լ. Կ. Կեր
տան), Սո ֆի այից (Գ. Նժ դեհ), Փա րի զից (Ս. 
Վրա ցյան), Բու խա րես տից (Ս. Ա րա րա տե
ան), Վե նե տի կից (Հայր Սա հակ Կո գե ան, 
Մխի թա րյան մի ա բա նու թյուն): Լևոն Կա րա
պետ Պալ ճյա նը, ի մի բե րե լով ու խմ բագ րե
լով թղ թակ ցու թյուն ներն ու ա ռատ նյու թը, 
ին քը ևս տպագ րում էր խմ բագ րա կան ներ 
ու հոդ ված ներ հայ մշա կույ թի, հայոց պատ
մու թյան, հայ ո գու, մտ քի, Ս. Էջ մի ած նի, հայ 
ե րի տա սար դու թյան, սփյուռ քի մա սին՝ ու սա
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նե լի խորհր դա ծու թյուն նե րով և ի մաս տա
լից եզ րա հան գում նե րով: Ամ սա գիրն ու նրա 
ե րի տա սարդ խմ բա գի րը նոր շունչ է ին հա
ղոր դում հա մայն քի կյան քին, նպաս տում հայ 
մտ քի ան շեղ ա ռա ջըն թա ցին՝ ո ւղ ղոր դե լով 
այն դե պի ա նափ հայ րե նա սի րու թյան ճշ մա
րիտ ու վեհ գա ղա փա րը: Իր «Հա յու պայ քա
րը» հոդ վա ծում Կա րա պետ Պալ ճյա նը ռու մի
նա հայ ե րի տա սար դու թյա նը հոր դո րում էր. 
«Պայ քար, մշ տա պես պայ քար՝ մեր ազ գային 
ար ժեք նե րը, ձգ տում նե րը, ապ րում նե րը փր
կե լու: Եվ զա նոնք վերս տին կյան քի կո չե լու 
տեն չը պետք է ստեղ ծե այդ պայ քա րը» 1:

Հա մալ սա րա նա կան կր թու թյունն ու ման
կա վար ժա կան աշ խա տան քի հա րուստ փոր
ձը, հրա պա րա կագ րի տա ղան դը, գրա կան 
ձիրքն ու զար գա ցած ճա շա կը, հան րային 
կյան քին ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը բա վա
կա նա չափ ճա նա չում է ին բե րել նրան ռու մի
նա հայ ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում: 

Նր բան կա տո րեն ար ձա գան քե լով իր 
գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայ րում ծա վալ վող 
խմո րում նե րին՝ Լևոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը 
իր ի սկ կող մից հիմ նադ րած «Հերկ» ամ սագ
րում զար գաց նում էր սե րունդ նե րի հա ջոր
դա կա նու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան ու 
մի աս նա կա նու թյան գա ղա փա րը ռու մի նա
հայ գաղ թօ ջա խում: Այս գա ղա փա րը հե տա
գա յում նրա հոգ ևոր գոր ծու նե ու թյան հիմ
նա րար սյու նե րից մեկն ու հա վա տամքն էր 
դառ նա լու՝ վե րած վե լով ոչ մի այն մի մյանց 
հա ջոր դող սե րունդ նե րի, այլև հայոց բազ
մա դա րյան պատ մու թյան բա վիղ նե րում ան
թեղ ված հոգ ևոր, նյու թա կան, մշա կու թային 
ար ժեք նե րի ա նա ղարտ պահ պան ման, 
սե րունդ նե րին փո խանց ման ա ներ ևույթ 
կամր ջի, բո վան դակ ազ գին հա մախմ բե լու 
և ազ գային իղ ձե րը կեն սա կո չե լու առ հա
վատ չյայի: Ե րի տա սարդ խմ բա գի րը հայոց 
ազ գային –ե կե ղե ցա կան և մշա կու թային 
կյան քի մա սին խո սե լիս ի նք նա տիպ ո ճով ու 
ու րույն փի լի սո փա յու թյամբ ար ծար ծում էր 
հայ րե նի քի սի րո գա ղա փա րը, հայ մշա կույ
թի պաշ տա մուն քը, մշ տա բոր բոք պա հում 
Հա յաս տա նյաց ե կե ղե ցին, հոր դո րում բո լոր 

1    Նշանավոր  ճեմարանականներ,  Պրակ  Ա,  Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 101:

հայ րե նա կից նե րին լի նել խո հուն, ա ռաջ
նորդ վել գի տու թյան լույ սով, կար գա պա հու
թյան ճա նա պար հով: Հայ րե նա պաշտ մտա
վո րա կա նի գի տա կան–գ րա կան տա ղանդն 
իր ամ բողջ ու ժով փայ լեց նրա մի շարք հայ
րե նա սի րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, 
ո րոնք ոչ մի այն բա ցա հայ տում է ին Կա րա
պետ Պալ ճյան գրո ղի խո րա գի տակ կա րո
ղու թյուն ներն ու բազ մաշ նորհ տա ղան դի 
նոր ո րակ նե րը, այլև հայ րե նան վեր ու բա րե
պաշտ Մեծ հայի ան զու գա կան կեր պա րը2:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա
րի նե րին ռու մի նա հայոց թե մի ա ռաջ նոր դը 
դար ձյալ իր հայ րե նի քի ու հայ րե նա կից նե րի 
կող քին էր: Նա դժ վա րին այդ շր ջա նում հոգ 
էր տա նում ոչ մի այն ռու մի նա հայ գաղ թօ ջա
խի հայե րի, այլև Ռու մի նի այի ֆա շիս տա կան 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում պահ վող 
ա վե լի քան հա զար հայ ռազ մա գե րի նե րի 
մա սին: Այդ մա սին է վկա յում ե րի տա սարդ 
վար դա պե տի խի զախ այ ցը գեր մա նա կան 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար՝ հայ ռազ
մա գե րի նե րին սա տա րե լու, մո տա լուտ հաղ
թա նա կի լու րով քա ջա լե րե լու և հու սադ րե լու 
նպա տա կով կար դա ցած քա րո զը3:

Մինչ Լու սա վոր չի գա հը ժա ռան գե լը 
Վազ գեն ե պիս կո պո սը շա րու նա կում էր իր 
հա սա րա կա կան, մտա վոր–գի տա կան գոր
ծու նե ու թյու նը: Ոչ մի այն Ռու մի նի այի և Բուլ
ղա րի այի հա յու թյան շր ջա նում իր հայ րե նա
սի րա կան, ե կե ղե ցա սի րա կան քա րոզ նե րով, 
հոդ ված նե րով, գր քե րով, այլև Ս. Էջ մի ած նի 
Մայր Ա թո ռին և Գևոր գյան ճե մա րա նին սա
տա րում և օգ նում էր նվի րատ վու թյուն նե րով 
և այլ մի ջոց նե րով4:

1955 թ. սեպ տեմ բե րի 29–ին ս. Էջ մի ած
նի Ազ գային ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը ար տա
սահ մա նի և ներ քին սփյուռ քի 19 թե մե րի 
պատ վի րակ նե րի, բազ մա թիվ հյու րե րի և 

2    Մուսա  լեռան  հայերը  Ֆրանց  Վերֆելի  վեպին 
մեջ,  Բուխարեստ,  1940,  Խրիմյան  Հայրիկը  որպես 
դաստիարակ,  Բուխարեստ,  1943:  Խոսք  հայրենիքի 
մասին,  Բուխարեստ,  1945:  Մեր  պատարագը, 
Բուխարեստ,  1945:  Հայրենի  արևին  տակ, 
Բուխարեստ, 1954:
3   Գյուլնազարյան Խ., Ոսկի որոնողները, Եր., 1964, 
էջ 241:
4   ՀԱԱ, Ֆ. 409, ց. 1, գ. 5316, թ.թ. 2–3 շրջ.:
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ո ւխ տա վոր նե րի մաս նակ ցու թյամբ մի ա ձայն 
Ա մե նայն Հայոց 130–րդ Կա թո ղի կոս ը նտ
րեց Վազ գեն Ա–ին: Հոկ տեմ բե րի 2–ին Մայր 
տա ճա րում տե ղի ու նե ցավ նո րըն տիր կա թո
ղի կոս Վազ գեն Ա–ի օ ծու մը: Իջ ման սե ղա նի 
ա ռջև իր ե րդ ման ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ 
ա ռա ջին խոս տում նե րից մե կը Հայոց ե կե
ղե ցու, Ս. Էջ մի ած նի դե րի պահ պա նումն ու 
բարձ րա ցումն էր:

Հի շյալ ե րդ ման կեն սա կո չու մը դար ձավ 
նրա հայ րա պե տա կան ո ղջ գոր ծու նե ու թյան 
ու ղե նի շը: Վե հա փա ռը հաս տա տա կամ հետ
ևո ղա կա նու թյամբ, ա մե նօ րյա ջան քե րով 
հաղ թա հա րում էր բազ մա թիվ ար գե լա պատ
նեշ ներ ե կե ղե ցի–պե տու թյուն փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը ներ դաշ նակ հուն տե ղա փո
խե լու հա մար: Ա ստ վա ծա մերժ խորհր դային 
ե րկ րում ա ռա ջադր ված խնդ րի լու ծու մը դյու
րին չէր, մա նա վանդ, ե րբ կյան քի բո լոր բնա
գա վառ նե րը, այդ թվում՝ ե կե ղե ցին տո տալ 
վե րահս կո ղու թյան ներ քո է ին: Ի նչ պես ճիշտ 
նկա տում է ու սում նա սի րող նե րից Տ. Իգ նա
տի ոս Վրդ. Մալ խա սյա նը, «Աշ խար հիկ ու 
հոգ ևոր իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մտա հո րի զո նի լայ նու թյու նը, ազ գի ու ե րկ րի 
կեն սա կան շա հե րի գի տակ ցու թյու նը, սե փա
կա նը հան րայի նին ստո րա դա սե լու կա րո ղու
թյու նը ևս մի շարք այլ գոր ծոն ներ մի ա նա լով 
կազ մում են այն բարդ հան գույ ցը, որ ան վա
նում ե նք պե տու թյուն–ե կե ղե ցի փոխ հա րա
բե րու թյուն ներ»1: Կա թո ղի կոս ը նտր վե լուց 
կարճ ժա մա նակ ան ց՝ 1955 թ. հոկ տեմ բե րի 
9–ին, նո րաօծ Հայ րա պե տին, Ազ գային ե կե
ղե ցա կան խորհր դի ան դամ դր սեկ և ներ սի 
ե պիս կո պոս նե րի ու ղեկ ցու թյամբ, ըն դու նեց 
Հայ կա կան ՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի 
նա խա գահ Ա. Քո չի նյա նը,2 ո րով դր վեց ե կե
ղե ցի– պե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի նոր շր ջա փու լի հիմ քը:

Նո րաօծ Վե հա փառ Հայ րա պե տի կա
թո ղի կո սա կան գա հա կա լու թյան ժա մա նա
կաշր ջա նի սկիզ բը խորհր դային հա սա րա
կու թյան բարդ ու դժ վա րին փու լե րից էր: 

1    Տ.  Իգնատիոս  Վրդ.  Մալխասյան,  Եկեղեցի–
պետություն  փոխհարաբերությունները,  Գևորգ 
Զ.  Հայրապետի  օրոք,  «Էջմիածին»  ամսագիր,  Ս. 
Էջմիածին, Գ., 2013, էջ 50:
2   ՀԱԱ, Ֆ. 709, ց. 3, գ. 36, թ. 7:

Դեռևս հաղ թա հար ված չէ ին ստա լի նյան 
բռ նու թյուն նե րի դրս ևո րում նե րը, դրանք թո
թա փե լու, դրան ցից ձեր բա զատ վե լու ե րկ չոտ 
փոր ձե րը տա կա վին նոր է ին սկս վում: Նման 
պայ ման նե րում էր, որ կա թո ղի կո սա կան գա
հին բազ մեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազ գեն Ա Ա մե նայն 
Հայոց կա թո ղի կո սը: Նրա գա հա կա լու թյան 
39 տա րի նե րից 36–ը խորհր դային ժա մա
նա կաշր ջա նում էր: Այդ ըն թաց քում փոխ վել 
են Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ
ցու թյան կենտ կո մի վեց քար տու ղար ներ (Ս. 
Թով մա սյան, Յա. Զա րու բյան, Ա. Քո չի նյան, 
Կ. Դե միր ճյան, Ս. Հա րու թյու նյան, Վլ. Մով
սի սյան) և գրե թե նույն քան՝ ԽՄԿԿ կենտ կո
մի քար տու ղար ներ (Ն. Խրուշչև, Լ. Բրեժնև, 
Յու. Ա նդ րո պով, Կ. Չեռ նեն կո, Մ. Գոր բա չով, 
Բ. Ել ցին): Բա րե բախ տա բար, Հայոց հով վա
պետն իր ա ռինք նող մարդ կային ու հոգ ևոր 
ան զու գա կան հատ կա նիշ նե րով, գաղտ նա
տես խո րա թա փան ցու թյամբ ու ան ձնա դատ 
հա մար ձա կու թյամբ կա րո ղա նում էր շա հել 
պե տու թյան քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյան 
հա մակ րանքն ու վս տա հու թյու նը: Իր լայ նա
խոհ շր ջա հա յա ցու թյամբ և հմուտ ու ճկուն 
դի վա նա գի տու թյամբ Վազ գեն Ա.–ն կա րո
ղա ցավ կար գա վո րել պե տու թյուն–ե կե ղե
ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ եր բեմն նաև 
զգու շա վո րու թյամբ դուրս գա լով թույ լատ րե
լի ու թյան սահ ման նե րից:

Նախ պե տա կան և կու սակ ցա կան վե
րը հի շա տակ ված բո լոր գոր ծիչ նե րի կող մից 
Վազ գեն Ա.–ն ան վե րա պա հո րեն վայե լում 
էր բարձր հե ղի նա կու թյուն և ե րկ րորդ, ո րն 
ա վե լի կար ևոր էր, ի մաս տուն խե լամ տու
թյամբ նա իր ան ձի շուրջ ստեղծ ված խոր 
հար գանքն ու ան վի ճե լի հե ղի նա կու թյու նը 
կա րո ղա ցավ ծա ռայեց նել ի շահ հայ րե նի քի, 
ե կե ղե ցու և ժո ղովր դի մի աս նու թյան: Նրան 
մեծ ջան քե րի շնոր հիվ հա ջող վեց պե տա
կան–քա ղա քա կան այ րե րի բա րե հա ճու թյու
նը ո ւղ ղոր դել դե պի Խորհր դային Հա յաս տա
նի և սփյուռ քի գի տամ շա կու թային, հոգ ևոր 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը, հայ րե նի քի շե
նաց մա նը և ե կե ղե ցու դե րի բարձ րաց մա նը: 
Նա այդ խն դիր նե րի լուծ մա նը ձեռ նա մուխ 
ե ղավ ա ռանց ժա մա նակ կորց նե լու՝ գա հա
կալ ման հենց սկզ բից:
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Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Վազ
գեն Ա–ի 1956 թ. մայի սի 12–ի նա մակ նե րը 
ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ 
Ն. Ա. Բուլ գա նի նին: «Բո լոր նա խագ ծե րի 
բա րե հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար» վեր
նագր ված նա մա կում կա թո ղի կո սը գրում էր. 

«Իմ՝ Հայոց ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դիս, վե
րոն շյալ նա խագ ծե րի բա րե հա ջող ի րա կա
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման ներ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով Ձեր բարձր ու շադ
րու թյա նը ներ կա յաց նում ե նք հետ ևյալ խն
դիր նե րը. 

1. (2.) Հնա րա վո րու թյուն և ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ ստեղ ծել Խորհր դային Հա յաս
տա նի ու ար տա սահ մա նյան հայե րի միջև 
գրա կա նու թյան, ար վես տի, գի տու թյան աս
պա րեզ նե րում եր կուս տեք կա պե րի ու ժե ղաց
ման հա մար՝ կազ մա կեր պե լով այդ ո լորտ նե
րի պատ գա մա վոր նե րի ո ւղ ևո րու թյուն ներ և 
փո խա դարձ այ ցե լու թյուն ներ:

2. (3.) Ար տա սահ մա նի հա յու թյու նը Հա
յաս տա նում տպ վող գրա կա նու թյու նից օ գտ
վե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի… Խնդ րում 
ե նք Ձեր մի ջամ տու թյու նը՝ Խորհր դային 
Հա յաս տա նին հատ կաց վող տպագ րա կան 
թղ թի տա րե կան ֆոն դե րը ա վե լաց նե լու հա
մար, այն հաշ վով, որ տպագր վող գրա կա
նու թյան մի մասն ու ղարկ վի ար տա սահ ման1: 
Նա մա կի բո վան դա կու թյան հի շյալ կե տե րից 
պար զո րոշ եր ևում է, որ Վազ գեն Ա–ի հա մար 
ե կե ղե ցու դե րի բարձ րաց մա նը հա վա սա րա
զոր կար ևո րու թյուն ու նե ին նաև գրա կա նու
թյան, ար վես տի, գի տու թյան խթա նու մը և 
բո լոր հնա րա վոր ե ղա նակ նե րով սփյուռ քի 
հետ մշա կու թային կա պե րի ամ րապն դու մը:

Վե հա փառն իր նա մակ նե րի մեջ ան մի ջա
կա նո րեն ե կե ղե ցուն և ե կե ղե ցա շի նու թյա նը 
ա ռնչ վող հար ցե րից զատ հա մար ձա կո րեն 
ա ռաջ էր քա շում հայ ժո ղովր դի կեն սա կան 
շա հերն ար ծար ծող, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղը, 
Նա խիջ ևա նը, Ջա վախ քը Խորհր դային Հա
յաս տա նին վե րա դարձ նե լու խն դիր նե րը2:

Նա խա մե ծար Հայ րա պե տի մարդ կային 
զուսպ, ա ռա քի նի, բա րե պաշտ ու լր ջա խոհ 
կեց ված քը վս տա հու թյուն ու խոր հա վատ 

1   ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 5787, է. 1–8:
2   ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 5787, թ. 1–8:

էր ներշն չում շր ջա պա տին: Հա ղոր դա կից ու 
մար դա սեր բնա վո րու թյան շնոր հիվ Վազ գեն 
Ա.–ն կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ոչ մի այն 
ըն կալ վեց ու սիր վեց շր ջա պա տի կող մից, 
այլև սերտ կա պեր հաս տա տեց հայ մտա վո
րա կա նու թյան՝ գիտ նա կան նե րի, մշա կույ թի, 
ար վես տի գոր ծիչ նե րի հետ թե՛ մայր հայ րե
նի քում և թե՛ ի սփյուռս աշ խար հի: Ի մաս տա
լից օգ տա շա հու թյամբ է ին հա գե ցած վսե
մա շուք Հայ րա պե տի բո լոր հան դի պում ներն 
ու զրույց նե րը Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի, 
Ֆա դեյ Սարգ սյա նի, Սիլ վա Կա պու տի կյա նի, 
Սոս Սարգ սյա նի և այ լոց հետ: 

Նա սփյուռք կա տա րած հով վա պե տա
կան 25–ից ա վել այ ցե րի ըն թաց քում ա ռի թը 
բաց չէր թող նում իր հո տի սո ցի ա լա կան բո
լոր խա վե րի հետ շփ ման եզ րե րը ը նդ լայ նե
լու, նրանց հայ րե նի քի սի րով և մի աս նու թյան 
գա ղա փա րով ո գեշն չե լու հա մար: Նրա այդ 
շփում նե րի ար դյուն քում բազ մա թիվ հնա մյա 
ար ժե քա վոր ձե ռագ րեր, գր քեր, կտավ ներ, 
վա վե րագ րեր փրկ վե ցին ան դառ նա լի կորս
տյան վտան գից և Վե հա փա ռի ձե ռամբ հայ
րե նա դարձ վե ցին մայր Հայ րե նիք:

Վե հա փա ռի կող մից բա ցա ռիկ սևե ռու մի 
ար ժա նա ցավ Էջ մի ած նի հոգ ևոր ճե մա րա նը, 
ո ւր 39 տա րի շա րու նակ դա սա վան դեց խո
րագ նա մտա վո րա կանն ու մեծ դաս տի ա րա
կը: 1964 թ. հու նի սի 8–ին Վե հա փա ռը վերս
տին ան դրա դար ձավ Գևոր գյան ճե մա րա նի 
վե րա կազ մա վոր մանն ու բա րե կար գե լուն՝ 
խն դիր դնե լով պատ րաս տել ար տա սահ մա
նի հայ ե կե ղե ցա կան և կր թամ շա կու թային 
հաս տա տու թյուն նե րին ծա ռայող հոգ ևո րա
կան ներ ու մտա վո րա կան ներ3: 

Լի նե լով բազ մա վաս տակ ու հմուտ ման
կա վարժ, հեն վե լով սե փա կան հա րուստ փոր
ձին՝ նա գի տա կան հիմ քե րի վրա դրեց կր
թու թյան ան տրո հե լի բա ղադ րա տար րե րից 
մե կի՝ դաս տի ա րա կու թյան խն դի րը: Այս տեղ 
ա ռա վել ամ բող ջա կան ու հա մա պար փակ 
դար ձավ հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի և գիտ նա
կա նի մի ա ձույլ կեր պա րը: Ճե մա րա նում նա 
դա սա վան դել է փի լի սո փա յու թյուն, տրա մա
բա նու թյուն, հո գե բա նու թյուն, քա րոզ չու թյուն 
դա սըն թաց նե րը: Մաս նա վո րա պես փի լի

3   ՀԱԱ, Ֆ. 823, ց. 1, գ. 255, թ. 1–2:
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սո փա յու թյան դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
Վե հա փա ռը դուրս բե րեց ի մաս տա սի րու
թյու նը զուտ մա տե րի ա լիս տա կան մտա ծո
ղու թյան շր ջա նակ նե րից՝ այն լու սա բա նե լով 
ա վե լի շատ դի ա լեկ տի կա կան մո տեց մամբ, 
նյու թա կա նի և հոգ ևո րի հա մա հա րա բե րակ
ցու թյամբ, դրանց ներ դաշ նակ հա մադ րու
թյամբ: Նա հմ տո րեն գտ նում և մա տու ցում 
էր դրանց մի աս նու թյու նը՝ հա մո զիչ կեր պով 
հասց նե լով ո ւնկնդ րի գի տակ ցու թյա նը: Վե
հա փա ռի ո գե շունչ խոս քը աչ քի էր զար նում 
ան հեր քե լի վեր լու ծա կա նու թյամբ, ստույգ 
փաս տարկ վա ծու թյամբ: Գի տա ման կա վար
ժա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան տա րի նե րի 
ըն թաց քում նրա բե ղուն գր չի զո րու թյամբ 
ստեղծ վել են մոտ եր կու հա րյուր տար բեր 
բնույ թի գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ և հա
րյու րա վոր հայ րա պե տա կան կոն դակ ներ: 

Վազ գեն Ա–ն նաև գի տու թյան հմուտ 
կազ մա կեր պիչ էր: Նրա ջան քե րով ա մուր 
հիմ քե րի վրա խարսխ վեց գի տա կան լայն 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի գի տու
թյուն նե րի ա կա դե մի այի, Եր ևա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի, պե տա կան կոն սեր վա
տո րի այի և այլ գի տա կան ու ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի միջև: Հի շյալ հաս տա
տու թյուն նե րի բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ ու 
դա սա խոս ներ ը նդ գրկ ված է ին Ս. Էջ մի ած նի 
Գևոր գյան ճե մա րա նի ու սում նա կան ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Լի
նե լով ճշ մա րիտ մտա վո րա կան և գիտ նա
կան՝ Վե հա փա ռը հայ րա կան հո գա ծու թյուն 
էր ցու ցա բե րում ՀՀ ԳԱԱ–ի նկատ մամբ: Այս 
ա ռու մով հատ կան շա կան է նրա 1961 թ. Հայ
կա կան ՍՍՌ Մի նիստր նե րի Սո վե տին կից 
Հայ ե կե ղե ցու գոր ծե րի խորհր դի նա խա գա
հին գրած նա մա կը, ո ւր մաս նա վո րա պես աս
վում էր. «Ինչ պես հայտ նի է հար գո Խորհր
դիդ, սույն հոկ տեմ բե րի 15–ին պետք է տե ղի 
ու նե նա Մայր Ա թո ռի տպա րա նի պաշ տո նա
կան բա ցու մը: Տպա րա նը գրե թե ամ բող ջո
վին պատ րաստ է և մոտ ա պա գա յում կա րե
լի է այն շա հա գործ ման հանձ նել: …. Մենք 
ջեր մա պես կփա փա գենք, որ տպա րա նը 
շա հա գործ վեր Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե
րի ա կա դե մի այի կող մից, Մայր Ա թո ռի հետ 
հա մա տեղ և հա մա խոր հուրդ: Ա կա դե մի այի 

հրա տա րա կու թյուն նե րը, ո րոնք գե րա զան
ցա պես գի տա կան բնույթ ու նեն, մա նա վադ 
պատ մա կան ու հա յա գի տա կան բո վան դա
կու թյամբ, հետ ևա բար, մի ան գա մայն պի տի 
հա մա պա տաս խա նեն մեր տպա րա նի բնույ
թին ու խն դիր նե րին, քան թե այդ տպա րա նը 
շա հա գործ վեր Պո լիգ րաֆ վար չու թյան կող
մից: Հարկ է նկա տի ու նե նալ նաև, որ տպա
րա նը Ա կա դե մի այի կող մից շա հա գործ վե
լու պա րա գան շատ ա վե լի պի տի խո սեր և 
մի ան գա մայն հա մա պա տաս խա ներ նվի
րա տու նե րի իղ ձե րուն, քան ե թե այլ վի ճակ 
ստեղծ վեր: Սա շատ կար ևոր հան գա մանք 
է»1: Հե ռա տես ու ճշգր տո րեն կշ ռա դատ ված 
այս քայ լը գի տու թյան խթան մանն ո ւղղ ված 
կա թո ղի կո սի հո գա ծու թյան ար տա հայ տու
թյունն էր, ո րը հե տա գա յում ու նե ցավ նո
րա նոր դրս ևո րում ներ: 1991 թ. Հա յաս տա
նի գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ան, 
բարձր գնա հա տե լով Վե հա փա ռի գի տա կան 
վաս տա կը, մի ա ձայն նրան ը նտ րեց ա կա դե
մի այի պատ վա վոր ան դամ2:

 Հայոց 130–րդ հով վա պե տը, շա րու նա կե
լով իր նա խորդ եր ջա նա հի շա տակ Հայ րա
պե տի՝ Գևորգ Զ կա թո ղի կո սի կի սատ թո
ղած գոր ծե րը և հետ ևե լով նրա բա րեխ նամ 
ա վան դույթ նե րին, իր գա հա կա լու թյան տա
րի նե րին նոր շունչ հա ղոր դեց «Էջ մի ա ծին» 
հան դե սի հրա տա րակ մանն ու տա րած մա
նը: Դեռևս 1944 թ. հուն վա րից կա թո ղի կոս 
Գևորգ Զ Չո րեք չյա նի տևա կան պայ քա րի 
շնոր հիվ պաշ տո նա պես թույ լատր վեց հրա
տա րա կել «Էջ մի ա ծին» ամ սա գի րը: Վեր ջի
նիս թե մա տի կայի ը նդ լայ նու մը, ար ձա նագ
րած հա ջո ղու թյուն նե րը, ձեռք բե րած բարձր 
վար կա նի շը Ս. Էջ մի ած նի ե կե ղե ցա կան 
կյան քը վե րահս կող մար մին նե րի կող մից 
հա ճախ հա մար ժեք վե րա բեր մուն քի չէ ին 
ար ժա նա նում: Ար հես տա կան, չհիմ նա վոր
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սուղ լի նե լու 
հետ ևան քով ամ սա գի րը ան գամ հայտն վում 
էր փակ ման վտան գի ա ռջև: 

1    Ս.  Սուքիասյան,  Պատիվ  արեք  հայոց 
Վեհափառներին, Եր., «Նաիրի», 2009, էջ 247–249:
2    Նշանավոր  ճեմարանականներ,  Պրակ  Ա,  Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 107:



405

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ա մե նայն Հայոց Վազ գեն Ա Հայ րա պե տի 
ան խոնջ ջան քե րով փոխ վեց մթ նո լոր տը «Էջ
մի ա ծին» հան դե սի շուրջ: Ար տերկ րում Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րը խրա խուս վում էր պե տու թյան կող մից, 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծեց նաև 
«Էջ մի ա ծին» ամ սագ րի պար բե րա կան լույս 
ըն ծայ ման հա մար: Այն վե րած վեց հա մա հայ
կա կան, հա մազ գային եր ևույ թի, դար ձավ 
ի նք նա տիպ օ ղակ, կա մուրջ ե կե ղե ցու, պե
տու թյան, սփյուռ քի և հայ րե նի քի միջև: Այն 
սկ սեց ա վե լի շատ գի տա կան բնույթ կրել, 
մաս նա վո րա պես հա յա գի տու թյան ա ռու մով, 
մի ա ժա մա նակ դար ձավ հան րա մատ չե լի: 

Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի եր կա րատև 
գա հա կա լու թյան շր ջա նում բո լո րո վին նոր 
աս տի ճա նի հասց վեց կոն դա կագ րու թյան 
մշա կույ թը: Դրա նում կա տար վող փո փո խու
թյուն նե րում նկա տե լի են դառ նում գի տա կան 

մո տե ցում նե րը: Վե հա փա ռը յու րա քան չյուր 
կոն դա կում ա րժ ևո րում է եր ևույ թը, հս տա
կո րեն գնա հա տում դրանք, փաս տար կում 
դրա կեն սա կոչ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ 
նր բո րեն ան ցկաց նե լով ցան կա լի մո տե ցու
մը: Հա րուստ զգա ցա կան և գի տա կան տրա
մա բան ված միտ քը շա ղախ ված է ին Վազ գեն 
Ա–ի կոն դակ նե րում, որ տեղ ցայ տուն եր ևում 
են մարդն ու գիտ նա կա նը: 

Եր ջան կա հի շա տակ Հայ րա պե տի կյան քի 
ու գի տամ շա կու թային գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ի մաս տուն խո րա թա փան ցու թյամբ ծո վա ծա
վալ գի տե լիք նե րը գոր ծադ րե լու կա րո ղու թյու
նը, նուրբ և ճշգ րիտ դի վա նա գի տու թյու նը, 
ան կոտ րում ու հա մո զիչ լա վա տե սու թյու նը 
նրա լու սե ղեն կեր պա րը դարձ րել են ներշն
չան քի հոր դա ռատ աղ բյուր և ըն դօ րի նա կե լի 
խորհր դա նիշ:

eduard.zohrabyan@ysu.am 
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THE PUBLIC AND SCIENTIFIC CULTURAL ACTIVITIES OF THE CATHOLICOS OF 
ALL ARMENIANS VAZGEN A

ED. ZOHRABYAN 

The circles of public and scientific cultural activity of the 130–th catholicos of the Armenians 
Vazgen A have a need of serious scientific investigations. It is nesessary to observe these circles 
on the basis of real public political reality of life.

On this point of view his activity can divided into two historical stages, which are the world 
leading eparchialien and the catholic.

The intellectual pedagogical and organizational talents of Levon Palchian were exposed on the 
first stage. University education, the great pedagogical experience, developed taste and active 
participation in the public life brought him enough recognition and authority in Armenian dias
pora of Romania. 
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On the 29–th of september in 1955 the national church meeting of st. Echmiadzin voted Vaz
gen A. to be the Catholicos of all Armenians.

He was able to direct the officials’ favour of the strengthening of scientific cultural spiritual 
relations between Soviet Armenia and diaspora and to raise the role of church.

Vazgen A. was a skillfull organizer of science. Wide scientific colloboration between public 
scientific centers and Gevorgian seminary of Echmiadzin was established by his efforts, the atmo
sphere round the magazine ‘’Echmiadzin’’ had changed and enciclical culture raised to new level.

ОБЩЕСТВЕННАЯ И НАУЧНО–КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН ВАЗГЕНА А 

ЭД. ЗОГРАБЯН

Общественная и научно–культурная деятельности 130–ого католикоса Всех Армян Вазгена 
А, которые нуждаются в серезном научном исследовании, необходимо рассматривать на 
основе реальной, общественно–политической действительности жизни.

С этой точки зрения его деятельность можно разделить на два исторических этапа: 
мировой, епархиально–руководительский и католический.

На первом этапе выявились интеллектуальные, педагогические, организаторские 
способности Левона Карапета Пальчяна. Университетское образование и большой 
педагогический опыт, публикационная способность и развитый вкус, активное участие 
в общественной жизни принесли ему достаточное признание и авторитет в армяанской 
диаспоре Румынии.

29 сентября 1955г. национальное церковное собрание святого Эчмиадзина избрало 
Вазгена А. Католикосом Всех Армян. 

Ему большим трудом удалось направить благосклонность политических чиновников на 
укрепление научно–культурных духовных связей между Советской Арменией и диаспорой, 
на благоустройство родины и на повышение роли церквы. 

Вазген А. был исскуссным организатором науки. Его усилями развернулось широкое 
научное сотрудничество между общественно–научными центрами и Эчмиадзинской духовной 
семинарии Геворкян, изменилась атмосфера вокруг журнала “Эчмиадзин”, поднялась на 
новую ступень энцикликальная культура.
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Э ти по ня тия всег да не раз рыв ны, ес ли 
речь идет об уже сос то яв шем ся яв ле нии – 
имя ко то ро му – му зы каль но–пе да го ги чес кое 
учи ли ще им. Ар но  Ба бад жа ня на. Это зда ни е, 
ко то рое на хо дит ся в се вер ной час ти го ро да, 
хо ро шо зна ют те, кто име ет хоть ка ко е–то от
но ше ние к му зы ке.

 Пер во го ок тяб ря 1967 го да в толь ко отст
ро ен ном зда нии отк ры лось но вое учеб ное 
за ве де ни е. Для кол лек ти ва учи ли ща и пер во
го ди рек то ра М. А.Чо ла хян сто я ла труд но ис
пол ни мая за да ча – за ло жить проч ную ос но ву 
про фес си о наль но го му зы каль но го об ра зо ва
ни я. Для дос ти же ния этих це лей приг ла ша
лись спе ци а лис ты всех спе ци аль нос тей: в 
ос нов ном из про фес сорс ко–п ре по да ва тельс
ко го сос та ва кон сер ва то ри и, да бы удос то
ве рить ся в том, что му зы каль но му учи ли щу 
обес пе чи ва лась блес тя щая ба за пе ре да чи 
про фес си о наль ных на вы ков и мас терст ва мо
ло до му по ко ле ни ю.

 Как мож но оха рак те ри зо вать об раз М. А. 
Чо ла хян? Не у го мон ный ха рак тер? Что ж, мож
но ска зать и так, ес ли иметь в ви ду ее уни
каль ный дар об ще ния с людь ми, ак тив ную 
граж данс кую по зи ци ю, ко то рая не мог ла и 
не хо те ла сдер жи вать эмо ций, ес ли зат ра ги
ва лись прин ци пи аль ные воп ро сы. Вмес те с 
тем каж дый член кол лек ти ва чувст во вал ее 
не на зой ли вую опе ку, ма те ринс кую теп ло ту и 
лас ку, ведь в то вре мя все мы бы ли очень мо
ло ды. 

За поч ти по лу ве ко вой пе ри од су щест
во ва ния кол лед жа во гла ву уг ла ста ви лась и 
сох ра ня лась все ми ди рек то ра ми мис сия эс те
ти чес ко го вос пи та ния и ду хов но го обо га ще
ния юно го му зы кан та. Это му спо собст во ва ли 
ор га ни за ция и про ве де ние мно го чис лен ных 
вст реч с вид ны ми предс та ви те ля ми му зы
каль ной куль ту ры, ли те ра ту ры и ис кусст ва.

С тар шее по ко ле ние пе да го гов хо ро шо 
пом нит вст ре чу с мэт ром ми ро вой му зы ки 
А. И. Ха ча ту ря ном. Арам Ха ча ту рян, ко то
рый при е хал в Ар ме нию на празд но ва ние 
сво е го се ми де ся ти ле ти я, при нял приг ла ше
ние М. Чо ла хян по се тить учи ли ще.  Бу ду чи 
прек рас ным пе да го гом, Арам Ил ьич от ме тил, 
что пра виль ный пе да го ги чес кий под ход да ет 
воз мож ность рас поз нать ин ди ви ду аль ность 
сту ден та, раз вить все луч ше е, что за ло же но 
в уче ни ке. Вст ре ча с ве ли ким ком по зи то ром 
бы ла по дар ком, как для пе да го гов, так и для 
сту ден тов.

 Пят над ца ти лет ний от ре зок ис то рии кол
лед жа свя зан с ди рек торст вом Арц ру на Гри
го ря на. Окон чив Ле нинг радс кую кон сер ва то
рию и ас пи ран ту ру по клас су П. Се реб ря ко ва, 
он все вни ма ние сос ре до то чил на ук реп ле ние 
пре по да ва тельс ко го сос та ва всех от де ле ний, 
осо бен но фор те пи ан но го. Не слу чай но, что 
боль шой по тен ци ал, сфор ми ро вав ший ся в 
этот пе ри од, стал оп ло том бу ду щих ус пе хов 
кол лед жа, т.к. ак цен ти ро ва лось вни ма ние на 
по вы ше ние уров ня учеб но–вос пи та тель но го 
про цес са. В этой свя зи ре гу ляр но про во ди
лась ат тес та ция пе да го гов. В ат тес та ци он
ную ко мис сию бы ли прив ле че ны про фес со ра 
кон сер ва то рии Т. Са зан да рян, Г. Са рад жев, 
Р. Ман га са рян и дру ги е. Та те вик Тиг ра нов на 
всег да вно си ла ра дость об ще ни я, каж дый 
раз пос ле окон ча ния за се да ния она ар тис ти
чес ки эмо ци о наль но го во ри ла об ис кусст ве, 
расс ка зы ва ла мно жест во ис то рий из сво ей 
бо га той со бы ти я ми жиз ни, а Ге ор гий Вар до
вич в от ли чие о Т. Са зан да рян был скуп в 
вы ра же ни ях, нес коль ко стес ни те лен и под
черк ну то ин тел ли ген тен. Об ла дая по ис ти не 
эн цик ло пе ди чес ки ми зна ни я ми, Г. Са рад жев 
лю бил об суж дать воп ро сы ис пол ни тельс ко
го мас терст ва и фор те пи ан но го ре пер ту а ра. 

И РИ НА АВА НЕ СО ВА

П РОШ ЛО Е, НАС ТО Я ЩЕ Е, БУ ДУ ЩЕЕ  
Е РЕ ВАНС КО ГО ГО СУ ДАРСТ ВЕН НО ГО МУ ЗЫ КАЛЬ НО– 

ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КО ГО КОЛ ЛЕД ЖА ИМ. А. БА БАД ЖА НЯ НА 
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Мно гие пом нят его дос ко наль ное зна ние ре
дак ций, раз ноч те ний в текс те и т.д. 

С по соб ность к твор чест ву – это выс ший 
дар, ка ким при ро да наг раж да ет че ло ве ка. В 
по ли фо ни и, как в че ло ве чес кой судь бе, так 
и в де я тель нос ти учеб но го за ве де ния есть 
свои слож ные сп ле те ни я, где от ре зок вре ме
ни сла га ет ся в не пов то ри мый узор. От сю да, 
каж дое про во ди мое ме роп ри я ти е, де таль или 
зве но в це пи усо вер шенст во ва ния учеб но го 
про цес са, не от ъем ле мая часть эс те ти чес ко го 
вос пи та ни я, нравст вен нос ти и ду хов но го обо
га ще ни я. С этих по зи ций мож но оце ни вать 
ре гу ляр но про во ди мые кон цер ты пе да го гов, 
лек ции – кон цер ты, со рев но ва ния меж ду кур
са ми и от де ла ми. По ка за тель ные выс туп ле
ния пе да го гов про во дят ся и сей час, еще раз 
до ка зы вая пре емст вен ность свя зей. 

О ко ло двух де ся ти ле тий учи ли ще обу ча
ло иност ран ных сту ден тов из Мон го ли и, Ли
ва на, Си рии и Егип та (пи а нис ты, во ка лис ты, 
ди ри же ры, а так же ск ри па чи). Хо чет ся на де
ять ся, что про фес си о наль ная ба за, зна ния и 
на вы ки, за ло жен ные пе да го га ми ста ли ос но
во по ла га ю щи ми в их даль ней шей про фес си
о наль ной кар ье ре. 

В этот пе ри од бы ла за дум ка отк рыть на 
ба зе учи ли ща выс шее учеб ное за ве де ние – 
инс ти тут с пе да го ги чес ким ук ло ном. Од на ко, 
труд нос ти не бы ли пре о до ле ны. 

90 – е го ды прош ло го сто ле тия в на шу 
жизнь вош ли бур ным про ры вом всех клас
си чес ких ус то ев. Но во наз на чен но му ди рек
то ру учи ли ща, Ара ке ля ну Ата не су, вы па ла 
не за вид ная до ля: хо лод ные клас сы, сок ра
ще ние дли тель нос ти учеб но го про цес са спо
собст во ва ли рез ко му упад ку де я тель нос ти 
учеб но го за ве де ни я. Бла го да ря стой кос ти и 
вы нос ли вос ти пе да го ги чес ко го кол лек ти ва и 
лич ным ка чест вам ди рек то ра, учи ли ще ос
та лось на пла ву. Глав ным дос ти же ни ем дан
но го пе ри о да ста ло ре гу ляр ное про ве де ние 
кон кур са име ни А. Ба бад жа ня на, по лу чив ше
го впос ледст вии ста тус меж ду на род но го. Во
об ще, со рев но ва ния му зы кан тов – тра ди ция 
прек рас ная и древ ня я, как са ма му зы ка. В 
нас то я щее вре мя кол лек тив кол лед жа го то

вит ся к про ве де нию оче ред но го кон кур са. 
Кон курс ная сис те ма при всех ее не до че тах 
– луч ший спо соб вы я вить но вое да ро ва ни е, 
по дос то инст ву оце нить ту шко лу, ко то рая 
фор ми ру ет ла у ре а та. За ис то рию про ве де ния 
кон кур са им. А. Ба бад жа ня на зна чи тель но 
рас ши ри лась его ге ог ра фи я, за мет но вы рос 
про фес си о наль ный уро вень со рев ну ю щих ся. 
Сту ден ты кол лед жа не толь ко при ни ма ют са
мое ак тив ное учас тие и в дру гих кон кур сах, 
но ста но вят ся ла у ре а та ми: меж ду на род ный 
кон курс–фес ти валь му зы кан тов ис пол ни те
лей “Воз рож де ни е”(Վե րած նունդ); отк ры тый 
меж ду на род ный во каль ный кон курс «Го лос 
юнос ти» в Санкт–Пе тер бур ге; рес пуб ли канс
кий кон кур се «ArtMusic» и дру ги е. 

 Пе ре ме ны, про и зо шед шие в ду хов ной, 
нравст вен ной жиз ни кос ну лись и воп ро сов 
об ра зо ва ни я: из ме не ны учеб ные прог рам мы, 
пе рес мот ре ны пре по да ва е мые пред ме ты. 
Пом нит ся, что в прог рам му гос. эк за ме нов у 
пи а нис тов вхо ди ло ис пол не ние од ной час ти 
фор те пи ан но го кон цер та. В на ча ле сво ей ди
ри жерс кой кар ье ры, Ва ле рий Гер ги ев, ко то
рый при е хал в Ере ван на ра бо ту, пред ло жил 
луч шим сту ден там учи ли ща выс ту пать с сим
фо ни чес ким ор кест ром с ис пол не ни ем выб
ран но го кон цер та. Ду ма ю, толь ко се год ня 
эти сту ден ты мо гут по дос то инст ву оце нить 
то счаст ье, ко то рое вы па ло им, сов сем юным, 
от сов мест ных выс туп ле ний с од ним из вы да
ю щих ся ди ри же ров сов ре мен нос ти. 

П ла тон по ла гал, что “… лишь ста ра ясь о 
счаст ье дру гих, мы на хо дим свое собст вен но
е”.1 Толь ко тот труд, в ко то рый вк ла ды ва ет ся 
ду ша, вре мя, жизнь, мо жет при нес ти пло
ды, удов лет во ре ни е, а так же по Л. Толс то му 
“с по кой ную со весть”. Ра дост но, что быв шие 
вы пуск ни ки как в свой род ной дом при во
дят сво их де тей (на ших “в ну ков”), что бы те, 
в свою оче редь, по лу чи ли про фес си о наль ное 
об ра зо ва ние и бы ли вер ны тра ди ци ям, за ло
жен ным око ло по лу ве ка на зад. Сле ду ет от
ме тить, что не ма лый про цент се год няш не го 
пе да го ги чес ко го кол лек ти ва кол лед жа сос тав

1  В  фондах  колледжа  хранятся  фотодокументы  и 
письма великого композитора.
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ля ют вы пуск ни ки. 
Ко нец XX ве ка внес свои кор рек ти вы в 

на ла жен ную жизнь ра бо ты кол лед жа им. А. 
Ба бад жа ня на. В од но час ье про фес сия му
зы кан та ста ла не вост ре бо ван ной, рез ко сок
ра тил ся при ток аби ту ри ен тов поч ти по всем 
спе ци аль нос тям, кро ме во ка лис тов и на род
ни ков. Мощ ная ин дуст рия шо у–биз не са ув ле
ка ет сов ре мен ную мо ло дежь, де ла ет ее за ви
си мой, ли ша ет вер ной ори ен ти ров ки.

В это неп рос тое вре мя браз ды прав ле
ния пе ре хо дят к Ар ме ну Хрис то фо ро ви чу 
Ару тю ня ну. С его при хо дом про и зо шел дол
гож дан ный всп леск во всем. Ежед нев но мы 
ви дим его в раз лич ных ипос та сях: уме лый 
ру ко во ди тель, ок ру жа ю щий се бя ко ман дой 
еди но мыш лен ни ков, прек рас ный му зы кант, 
вос пи тав ший не один де ся ток про фес си о
на лов–ск ри па чей ла у ре а тов меж ду на род ных 
кон кур сов, со лис тов ор кест ра, пе да го гов. 

Ес ли по на до би лось бы в пре дель но крат
кой ла ко нич ной фор ме наз вать са мое ха рак
тер но е, что при су ще твор чес кой су ти про фес
со ра А. Х. Ару тю ня на, я, по жа луй, при бег ла 
бы к та ко му оп ре де ле ни ю: ск ру пу лёз ность 
во всем, аб со лют ная тре бо ва тель ность, чест
ность, пря мо та и пре дан ность сво е му де лу. 
Твор чес кая лич ность А. Ару тю ня на фор ми
ро ва лась не без вли я ния му зы каль ных пе да
го ги чес ких прин ци пов од но го из ос но ва те лей 
ар мянс кой ск ри пич ной шко лы про фес со ра Г. 
К. Бог да ня на, уче ни ков ко то ро го об ъе ди ня ет 
еди ная нап рав лен ность с ее вы со ким про
фес си о наль ным уров нем, куль ту рой ис пол
не ни я. Раск ру чи вая спи раль вре ме ни, предс
та ет класс про фес со ра А. Х. Ару тю ня на; это 
– ла у ре а ты мно го чис лен ных меж ду на род ных 
кон кур сов, ве ду щие пе да го ги во мно гих кон
сер ва то ри ях Ев ро пы и Аме ри ки. 

Т руд но оп ре де лить, ка кая са мая впе чат ля
ю щая сос тав ная твор чес ко го кре до А.А ру тю
ня на. Оче вид но од но – ст рем ле ние слу жить 
ис кусст ву, при об щать к не му все боль шее 
чис ло мо ло де жи, а глав ное – его вос пи та ни ю. 
Все пе ре чис лен ные фак то ры спо собст во ва ли 
ре а ли за ции мно го чис лен ных на чи на ний на 
ТВ. Так, ко нец 80–ых прош ло го сто ле тия оз

на ме но вал ся еже не дель ным эфи ром пе ре да
чи “Ме ло ди я”, за тем “Մուտք” (В ход) ст рем ле
ни ем вы я вить та лант ли вых де тей, дать старт 
их му зы каль но му бу ду ще му, а так же “М леч
ный путь”.

 Пер вый год XXI ве ка при вел к жиз ни об
щест вен ную ор га ни за цию “Ка мер тон”, цел ью 
ко то рой бы ла про па ган да чуть “под за бы той” 
клас си ки, а точ нее ст рун ной му зы ки. С яв
ным же ла ни ем соз дать ан самбль А. Ару тю нян 
об ъе ди нил в нем сво их, как юных пи том цев, 
так и ла у ре а тов раз лич ных кон кур сов. Здесь 
про я ви лось важ ное ка чест во ру ко во ди те ля – 
не толь ко учить де тей иг ре на ск рип ке, но и 
при вить им уме ние слу шать не толь ко се бя, 
но и тех, кто ря дом с то бой. По жа луй, это не 
толь ко важ ней ший му зы каль ный, но и пе да
го ги чес кий прин цип, го то вя щий юно го му зы
кан та к про фес си о наль ной сре де, вос пи ты
вая ан самб ле вое чувст во. 

За не пол ное де ся ти ле тие ди рек торст ва А. 
Ару тю нян сфо ку си ро вал все то луч ше е, что 
бы ло при об ре те но прой ден ны ми го да ми: по
вы ше ние ка чест ва учеб но–вос пи та тель но го 
про цес са, ак ти ви за ция твор чес ко го под хо да к 
пре по да ва ни ю. В дан ное вре мя кол ледж сот
руд ни ча ет с Меж ду на род ным фон дом па мя ти 
А. Ба бад жа ня на, а так же все мир ным фон
дом “Հա յաս տան”, при ни мая са мое ак тив ное 
учас тие во всех про во ди мых бла гот во ри тель
ных ме роп ри я ти ях. Мно гое из ме ни лось за 
этот ко рот кий срок. Оче вид но,а ру тю новс кий 
та лант пе да го га за ост рил чут ье че ло ве ка, зна
ю ще го свое де ло,у ме ю ще го быст ро ори ен ти
ро вать ся в дан ной си ту а ции и шаг за ша гом 
ид ти к на ме чен ной це ли. 

Вер ный сво е му жиз нен но му ка мер то ну А. 
Х. Ару тю нян ис тин ный “бо лель щик учи ли ща” 
(пе реф ра зи ро вав сло ва Дмит рия Шос та ко
ви ча обА лек санд ре Гла зу но ве – “бо лель щик 
кон сер ва то ри и”). К мес ту вс пом нить иб се
новс кий афо ризм – де виз: «Че го ты не смог 
– те бе прос тит ся, но че го не за хо тел – ни
ког да!»1 А. Ару тю нян де ла ет все воз мож но е, 
что бы прив лечь мо ло дежь к клас си чес ко му 

1  Платон “Кратил” (Κρατύλος), перевод Карпов 
В. Н., 1879.
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ис кусст ву, по вы сить ис пол ни тельс кое мас
терст во, а глав ное быть вер ным луч шим тра
ди ци ям на ше го прош ло го. 

Мож но сме ло ска зать, на дан ном эта пе 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный му зы каль но–
пе да го ги чес кий кол ледж им. А. Ба бад жа ня на 
во гла ве с про фес со ром А.А ру тю ня ном сто ит 
в аван гар де сред них спе ци аль ных учеб ных 
за ве де ний Ар ме ни и.

В ре мя те чет нес лыш но: не то роп ли во 
дви жет ся оно от ме ся ца к ме ся цу, от го да к 
го ду, от де ся ти ле тия к де ся ти ле ти ю. Как ча
ру ю щая му зы ка Ар но Ба бад жа ня на в из веч
ной ата ке че ло ве чес ко го серд ца про дол жа ет
ся де я тель ность кол лед жа, что бы еже год но 
яв лять об щест ву но вые по ко ле ния му зы
кан тов, пе да го гов и прос то ин тел ли гент ных, 
вос пи тан ных лю дей, влюб лен ных в му зы ку.
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THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE OF YEREVAN STATE MUSICAL –  
PEDAGOGICAL COLLEGE AFTER ARNO BABAJANYAN

I. AVANESOVA

The present article touches upon the history of Yerevan State Musical – Pedagogical College 
after Arno Babajanyan. The college was formed in 1967, October 1. The author presents the work 
that has been conducted by the directors of the college during the years of its existence.

ԵՐ ԵՎԱ ՆԻ ԱՌ ՆՈ ԲԱ ԲԱ ՋԱ ՆՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ  
ԵՐԱԺՇ ՏԱ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ՔՈ ԼԵ ՋԻ ԱՆ ՑՅԱ ԼԸ, ՆԵՐ ԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱ ԳԱՆ 

Ի. ԱՎԱ ՆԵ ՍՈ ՎԱ

 Հոդ վա ծը նվիր ված է Առ նո Բա բա ջա նյա նի ան վան Եր ևա նի պե տա կան երաժշ տա ման
կա վար ժա կան քո լե ջի հիմ նադր ման 50 –ա մյա կին: Քո լե ջը հիմ նադր վել է 1967 թ. հոկ տեմ բե
րի 1–ի ն։ Շր ջա նա վարտ նե րից լա վա գույն ներն ար դի հայ երաժշ տար վես տի ան վա նի գոր ծիչ
ներ են՝ ՀՀ ժո ղովր դա կան ու վաս տա կա վոր ար տիստ ներ, մի ջազ գային ու հան րա պե տա կան 
մր ցույթ նե րի դափ նե կիր ներ, տար բեր պարգև նե րի և շքան շան նե րի ար ժա նա կիր ներ:
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Ն կա րա թե րա պի ան կեր պա րային ստեղ
ծա գոր ծու թյամբ թե րա պի ան է: Այն լայն կի րա
ռում ու նի բժշ կու թյան, հո գե բու ժու թյան, հո գե
թե րա պի այի տար բեր ո լորտ նե րում, ի նչ պես 
նաև հա տուկ հո գե բա նու թյան ո լոր տում [3]: 

Ն կա րա թե րա պի ան դրա կան ար դյունք
ներ է տա լիս կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում՝ խոս քային 
խան գա րում ներ, լսո ղու թյան խան գա րում ներ, 
մտա վոր հե տամ նա ցու թյուն, վաղ ման կա կան 
աու տիզմ, որ տեղ խոս քային հա ղոր դակ ցու մը 
շատ դժ վար է կամ նույ նիսկ ան հնա րին: Այս 
դեպ քում նկա րա թե րա պի ան ա ռա ջին հեր թին 
դի տարկ վում է որ պես աշ խար հի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քի սիմ վո լիկ ար տա հայ տում:

Ն կա րե լը զար գաց նում է զգա յա շար
ժո ղա կան հա մա ձայ նե ցու մը, քա նի որ այն 
պա հան ջում է բազ մա թիվ հո գե կան գոր
ծա ռույթ նե րի մի ա ժա մա նա կյա հա մա ձայ
նեց ված մաս նակ ցու թյուն: Մաս նա գետ նե րի 
կար ծի քով նկա րե լու ժա մա նակ տե ղի է ու նե
նում միջ կի սագն դային փոխ հա րա բե րու թյան 
հա մա ձայ նե ցում, քա նի որ այդ ըն թաց քում 
ակ տի վա նում է մար դու ակ նա ռու–պատ կե
րա վոր մտա ծո ղու թյու նը, ո րը հիմ նա կա նում 
կապ ված է աջ կի սագն դի աշ խա տան քի հետ, 
և վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը, ո րի հա մար 
պա տաս խա նա տու է ձախ կի սա գուն դը:

Ն կա րա թե րա պի ա ի րա կա նաց նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է ու նե նալ տա րա տե սակ 
նյու թե րի մեծ ը նտ րա նի: Ներ կե րի, մա տիտ
նե րի, պաս տիլ նե րի, կա վիճ նե րի հետ մեկ տեղ 
օգ տա գոր ծում են նաև ամ սագ րեր, գու նա վոր 

թղ թեր, կավ, խմոր, ա վազ, փայ տեր և այլ նյու
թեր: Նկա րե լու հա մար թղ թե րը պետք է լի նեն 
տար բեր չա փե րի և գույ նե րի, ան հրա ժեշտ 
է ու նե նալ նաև տար բեր չա փե րի վր ձին ներ, 
մկրատ, թե լեր, սո սինձ ներ և այլն:

Ն կա րա թե րա պի այի նպա տակ ներն են.
•  հո գե բա նա կան կան խար գե լիչ և 

զար գաց նող ներ գոր ծու թյան ա պա հո վում
•  անձ նային ո րակ նե րի ներ դաշ նակ 

զար գա ցում
•  ի նք նա ճա նաչ ման և ի նք նաար տա

հայտ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գա ցում:
Ն կա րա թե րա պի այի պա հանջ ներն են.
•  ա պա հո վել ար դյու նա վետ հու զա կան 

վի ճա կը, տալ այ ցե լո ւին հնա րա վո րու թյուն 
դրս ևո րել սո ցի ա լա պես ըն դու նե լի վար քային 
ձևեր, այդ թվում՝ ագ րե սի ա,

•  ա պա հո վել ա զատ հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թաց վաղ ման կա կան աու տիզմ ու նե
ցող ե րե խա նե րի հետ,

• ս տեղ ծել բա րեն պաստ պայ ման ներ 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ներ դաշ նակ զար
գաց ման և ըն դու նա կու թյուն նե րի ի նք նա կար
գա վո րան հա մար,

• ս տեղ ծել պայ ման ներ կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե
ցող ե րե խայի ի նք նա ճա նաչ ման հա մար, 

• ս տեղ ծել ի րա վի ճակ ներ՝ նպաս տե լով 
հու զա կան կապ վա ծու թյան ա ռա ջաց մա նը և 
շր ջա պա տող մարդ կանց ետ հու զա կան կա
պե րի հաս տատ մա նը,

•  բարձ րաց նել ի նք նագ նա հա տա կա նը, 
ա ջակ ցել ե րե խայի «ես»–ի դրա կան ձևա վոր

ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ա ՐԱՔ ՍՅԱ ՍՎԱ ՋՅԱՆ 
Ա ՆԻ ԹԱԴ ԵՎՈ ՍՅԱՆ

Ն ԿԱ ՐԱ ԹԵ ՐԱ ՊԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՐԻՔ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ 

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԱՆՁ ՆԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆՆ Ո ՒՂՂ ՎԱԾ ՄԻ ՋՈՑ 



412

Շ Տ Կ Ո Ղ Ա Կ Ա Ն  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մա նը:
Ն կա րա թե րա պի ան նպաս տում է.
•  տար բեր թե րապև տիկ նյու թե րի հետ 

աշ խա տե լու հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը,
•  ի մա ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար

գաց մա նը,
• շր ջա պա տող մի ջա վայ րի հետ փոխ

հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը,
•  ան հա տա կան պա հանջ մունք նե րի 

գի տակց ման և մեկ նա բան ման հմ տու թյուն նե
րի ձեռք բեր մա նը,

•  հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը: 

Ն կա րա թե րա պի այի փու լերն են.
1.  Նա խա պատ րաս տա կան փուլ.
Այս փու լում ի րա կա նաց վում է ծա նո թա ցու

մը ե րե խայի / ե րե խա նե րի և մաս նա գետ նե րի 
հետ: Ե րե խա նե րի հետ զրույ ցի ըն թաց քում 
տր վում է տե ղե կու թյուն կա տար վե լիք աշ խա
տանք նե րի և դրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի մա սին: Հատ կա պես կար ևոր է ի մա նալ, որ 
հանձ նա րա րու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա
նակ չի պա հանջ վում նկար չա կան զար գա ցած 
հմ տու թյուն ներ: Այս տեղ հիմ նա կան շեշ տը դր
վում է ա զատ ստեղ ծա գոր ծե լու վրա: Այս փուլն 
իր մեջ նե րա ռում է եր կու հանձ նա րա րու թյուն:

2.  Հիմ նա կան փուլ.
Այս փու լում հիմ նա կա նում շեշտն ար

դեն դր վում է հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
զար գաց ման, սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե
րի ձևա վոր ման վրա: Նկա րե լու ժա մա նակ 
թե րապև տիկ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
ու շադ րու թյուն դարձ նել ե րե խա նե րի տրա
մադ րու թյան, տպա վո րու թյուն նե րի, զգա ցո
ղու թյուն նե րի փո փոխ ման վրա: Այս տեղ կա
րող ե նք հարց նել.

– Ի՞նչ ես դու հի մա զգում:
–  Փոր ձի՛ր այն պատ կե րել թղ թի վրա և 

այլն:
3. Ա վար տա կան փուլ.
Ա վար տա կան փու լում տե ղի է ու նե նում 

ա ռա ջադ րան քի գնա հա տում, քն նար կում, ամ
փո փում, նոր փոր ձի ամ րագ րում և հրա հանգ
նե րի կա տա րու մից ստա ցած դրա կան հույ զե
րի ամ րապն դում: 

Ա մե նա վեր ջում կա տար վում է եզ րա կա
ցու թյուն, որ նկա րը հան դի սա նում է ե րե խայի 

կող մից ստաց ված գի տե լի քի դրս ևո րում [2]:
 Հույ զե րի և գույ նի փոխ կա պակց վա ծու

թյու նը. «Գույ նը մեզ տա լիս է կյան քի ջեր մու
թյու նը, զգա յու թյուն ներ, հույ զեր և այն ապ
րում նե րի ան նկա րագ րե լի նր բե րանգ նե րը, 
ո րոնք բա նա կա նու թյու նը ըն դու նակ չէ տար
բե րա կել և ար տա հայ տել: Հետ ևա բար, ձևի 
ար ժա նի քը պար զու թյունն է, գույ նի նը` խո րու
թյու նը: Գույ նը բա ցա հայ տում է այն, ի նչ վե
րա բե րում է ձևի ներ քին է ու թյա նը, հու զա կան 
նշա նա կու թյա նը»,– գրում է Գո վին դան [1, 146]: 
Օ րի նակ՝ նկա րե լը զար գաց նում և կա նո նա վո
րում է մար դու գույ նի և ձևի զգա ցո ղու թյու նը: 

Ան ձի հու զա կա նու թյու նը, ո րը եր բեմն հան
դի պում է մար դու մոտ, պար տադ րում է կար
ծես վի զո ւա լի զա ցի ա ձևի և գույ նի մեջ: Մի այն 
այդ է քսպ րե սիվ մի ջոց նե րի շնոր հիվ է մար դը 
գի տակ ցում իր նե րաշ խար հում փո թորկ վող 
հույ զերն ու ձգ տում նե րը, ապ րում ներն ու վի
ճակ նե րը, ո րոնք խոս քայ նաց նել հնա րա վոր 
չէ: Այդ ոչ նյու թա կան, ա բստ րակտ գծե րը, 
ձևերն ու գույ նե րը բնու թագր վում են եր կա կի 
հրա շա լի ո րակ նե րով. մի ա ժա մա նակ և՛ թաքց
նում են, և՛ բա ցա հայ տում: 

Գույ նը շատ հա ճախ է օգ տա գործ վում 
ա րտ–թե րա պի ա յում՝ որ պես հույ զե րի և ապ
րում նե րի սիմ վո լիկ ար տա հայտ չա մի ջոց: 
Ա րտ–թե րապև տիկ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տան քում մար դը ին տո ւի տիվ և խո րու
թյամբ է զգում գույ նը: Նրա մոտ կա գի տակ ցա
կան պա հանջ կոնկ րետ գույ նե րի նկատ մամբ: 
Հա ճախ, ե րբ մար դը լար ված հու զա կան վի
ճա կում է, ձևը չի բա վա րա րում նրան, գի ծը 
դառ նում է սահ մա նա փա կող, և մի այն գույնն 
է մնում նրա հույ զե րի ար տա հայ տի չը: Գույ նի 
մի ջո ցով մար դը փնտ րում է ի նքն ի րեն, սե փա
կան «Ես»–ը [1]:

Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րի հետ նկա րա թե րա պի
ան կա րող է ի րա կա նաց վել նաև նե րա ռա
կան կր թու թյուն ի րա կա նաց նող ՆՈՒՀ–ե րի 
ման կա վարժ նե րի կող մից: Դրա հա մար ան
հրա ժեշտ է.

1.  ման կա վարժ նե րին տալ ը նդ հա նուր 
պատ կե րա ցում նկա րա թե րա պի այի մա սին,

2.  ծա նո թաց նել նա խադպ րո ցա կան 
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տա րի քի կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի սո ցի ա
լա կան հար մար ման մա կար դա կի հետ,

3. տե ղե կաց նել գե ղար վես տա կան նյու
թե րի հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան մա սին,

4.  տե ղե կա նալ այ ցե լու նե րի նկար չա
կան նյու թե րի ըն կալ ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ան դրա դար ձի մա սին, ո րոնք առ կա 
են նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում,

5.  հետ ևել նկա րա թե րա պի այի փու լե րի 
ճիշտ հեր թա գա յու թյա նը:

Ն կա րա թե րա պի այի զար գաց նող ազ դե
ցու թյու նը բնու թագր վել է նաև Օ. Ա. Կա րա բա
նո վայի կող մից, ո րը հիմ նա կա նում աշ խա տել 
է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 
հետ և ա ռանձ նաց րել է ե րեք սկ բունք ներ, 
ո րոն ցով նկա րա թե րա պի այի գոր ծըն թա ցը 
սկզ բուն քո րեն տար բեր վում է մյուս ու սում նա
կան գոր ծըն թաց նե րից.

1. ա ռա ջի նը կապ ված է այն հան գա ման
քի հետ, որ նկա րե լու ըն թաց քում ե րե խային չի 

տր վում որ ևէ ա ռա ջադ րանք: Այս տեղ ե րե խան 
թղ թի վրա ար տա հայ տում է այն ա մե նը, ին չը 
նրան այդ պա հին ան հանգս տաց նում է կամ 
դուր է գա լիս,

2. ն կարն ա վար տե լուց հե տո ե րե խան 
ի նքն է գնա հա տում իր աշ խա տան քը, այլ ոչ 
թե ու սու ցի չը,

3. ն կա րի մեկ նա բան ման ժա մա նակ 
պետք է հաշ վի առ նել կր թու թյան ա ռանձ նա
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե
խայի տա րի քը, հո գե կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, և մեկ նա բա նել այդ տա րի քին 
հա մա պա տաս խա նող սանդ ղա կով: 

Այս պի սով՝ նկա րա թե րա պի ան թե րա պի ա 
է պատ կե րային ստեղ ծա գոր ծու թյան մի ջո ցով, 
ո րը չու նի ոչ մի սահ մա նա փա կում և նպաս
տում է կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ներ դաշ նակ 
զար գաց մա նը, մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը [3]:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Киселева М. В., «Арт–терепия в работе с детьми», СПБ., Речь, 2008, стр. 145–154. 
2. http://www.orenipk.ru/
3. http://www.vashpsixolog.ru/

РИСУНОЧНАЯ ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЬ В 

ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
А. СВАДЖЯН, А. ТАДЕВОСЯН

В статье дается представление о рисуночной терапии, об этапах ее проведения и 
особенностях. А также о взаимодействии цвета и человеческих эмоций, о положительном 
влиянии рисуночной терапии, которая способствует созданию и улучшению межличностных 
отношений детей с особыми образовательными потребностями.

ART THERAPY, AS A MEAN, DIRECTED TO A DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL 
INTERACTIONS OF CHILDREN NEEDING A SPECIAL EDUCATIONAL CONDITIONS

A. SVAJYAN, A. TADEVOSYAN

The article gives a performance about an Art Therapy, about its condacting stages and about 
its features. It is also about an interaction of colours and human emotions, about a positive effects 
of Art Therapy, wich helps in creating and improving interpersonal interactions of children with 
special educational needs.
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 Հայտ նի է, որ տե սո ղու թյան խան գա
րում նե րը բա ցա սա բար են ան դրա դառ նում 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րի տե սո ղա կան ըն կալ ման, ֆի զի
կա կան զար գաց ման, ճա նա չո ղա կան գոր
ծու նե ու թյան, ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման և այլ նի վրա: Վեր ջինս խո
չըն դո տում է ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վու
թյանն ու աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
զար գաց մա նը (М. И. Земцова, 1973, Л. И. 
Солнцева 2004, Р. Н. Азарян, 2008):

 Թույլ տես նող ե րե խա նե րի կող մից ար
տա քին աշ խար հի ըն կալ ման գոր ծըն թացն 
ու նի մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Բա ցա հայտ ված է, որ տե սո ղու թյան խան
գա րում ներն ա ռաջ են բե րում ֆի զի կա կան 
զար գաց ման մի շարք ե րկ րոր դային խան
գա րում ներ, ա ռաջ են գա լիս մի շարք դժ
վա րու թյուն ներ ու սում նա կան ա ռար կա նե րի 
յու րաց ման գոր ծըն թա ցում: Տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա ներն ու
նե նում են դժ վա րու թյուն ներ` կապ ված կր
թա կան գոր ծու նե ու թյան տեմ պի և ո րա կի 
հետ: Այդ ե րե խա նե րին բնո րոշ է ը նդ հա նուր 
պատ կե րը գնա հա տե լու կա րո ղու թյան ցածր 
մա կար դակ, սյու ժե տային նկար նե րի ամ բող
ջա կան և մաս նա կի ըն կալ ման խան գա րում, 
չեն կա րո ղա նում տար բե րա կել գլ խա վո րը 
ե րկ րոր դա կա նից, օբյեկտ նե րը ճա նա չե լու 
ցածր մա կար դակ, ձեռ քի և աչ քի հա մա տեղ
ման ցածր մա կար դակ, թվե րը տար բե րե լու 
ան կա րո ղու թյուն, տա ռե րը և դրանց տար
րե րը, տե սո ղա կան պատ կեր նե րի ան բա վա
րար ձևա վո րու մը, նմա նա տիպ օբյեկտ նե րի 
տար րե րի տար բե րա կե լու ան կա րո ղու թյուն, 
գրե լու և կար դա լու ցածր մա կար դակ: 

Ել նե լով վե րը նշ վա ծից՝ մենք կար ևո րում 
ե նք թույլ տես նող ե րե խա նե րին դպ րո ցա կան 
ու սուց մա նը նա խա պատ րաս տե լու գոր ծըն
թա ցը: 

Ու սում նա սի րե լով թույլ տես նող ե րե
խա նե րի դպ րո ցին ու սուց ման նա խա պատ
րաստ ման վե րա բե րյալ հար ցե րը` մենք 
ան ցկաց րել ե նք հե տա զո տու թյուն` պար
զե լու դաս տի ա րակ նե րի, ծնող նե րի, բարձր 
կուր սի ու սա նող նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու նը 
այդ հար ցի շուրջ: Հե տա զո տու թյան հա մար 
մշակ վել է դաս տի ա րակ նե րի, ծնող նե րի, ու
սա նող նե րի ի րա զեկ ման մա կար դա կի հե
տա զոտ ման հար ցա թեր թիկ:

Տ վյալ հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 
Եր ևա նի Նի կո ղայոս Տիգ րա նյա նի ան վան 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րի թիվ 14 դպ րո ցի 20 դաս տի ա րակ, 
Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա
նի տիֆ լո ման կա վար ժու թյան բաժ նի բարձր 
կուր սի 20 ու սա նող և թույլ տե սո ղու թյուն ու
նե ցող ե րե խա նե րի 10 ծնող: Տվյալ սո ցի ա
լա կան հե տա զո տու թյու նը ան ցկաց վել է մեր 
կող մից մշակ ված հար ցա թեր թիկ նե րի մի ջո
ցով:

 Հար ցա թեր թի կի մեջ նե րառ վել են մի 
շարք հար ցեր, ո րոնք խմ բա վոր վել են հետ
ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով.

· Ս տա տիկ տվյալ ներ (հե տա զոտ վող
նե րի տա րի քը, աշ խա տան քային ստա ժը, 
մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը և այլն):

·  Թույլ տես նող նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րի դպ րո ցին ու սուց ման 
նա խա պատ րաստ ման վե րա բե րյալ հար ցեր 
(ով պետք է զբաղ վի, ի նչ մե թոդ ներ և մի

 ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 
 ՏԱԹԵՎ ԳՈՒԼ ՔԱ ՆՅԱՆ

ԹՈՒՅԼ ՏԵՍ ՆՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԴՊ ՐՈ ՑԻ  
ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ  ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 

ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԾՆՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԶԵԿ ՎԱ
ԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ
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ջոց ներ եք կի րա ռում այդ աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման ըն թաց քում և այլն): 

 Մեզ հե տաքրք րում էր հե տա զոտ վող
նե րի վե րա բեր մուն քը ու սում նա սիր վող 
հիմ նախնդ րի նկատ մամբ: Կար ևոր են հա
մա րում այն հար ցը, թե թույլ տես նող նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը 
պետք է նա խա պատ րաստ վեն դպ րո ցի ու
սուց մա նը, պար զե ցինք դաս տի ա րակ նե րի 
կր թու թյու նը, մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու
թյու նը, տա րի քը և այլն: Ու սում նա սի րու թյան 
ար դյունք նե րում պարզ դար ձավ, որ հարց
ված նե րի 70 %–ը ու նի բարձ րա գույն կր թու
թյուն, 30 %–ը՝ բարձ րա գույն մաս նա գի տա
կան:

 Փոր ձե ցինք պար զել թե հարց ման մաս
նա կից նե րը ո ՞ր ժա մա նա կա հատ վա ծում են 
կազ մա կեր պում դպ րո ցա կան ու սուց մա
նը նա խա պատ րաս տող աշ խա տանք նե րը: 

Վեր լու ծու թյու նից պարզ դար ձավ, որ դաս
տի ա րակ նե րի 70 % –ը դպ րո ցի նա խա պատ
րաստ ման աշ խա տանք նե րը կա տա րում է ու
սում նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, 
ի սկ 10 % –ը՝ ա զատ ժա մե րին: Հարց ված նե րի 
20 %–ը տվե ցին այլ պա տաս խան: 

Այն հար ցին, թե հարց վող նե րը դպ րո
ցա կան ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման 
հա մար ին չի վրա են ու շադ րու թյուն դարձ
նում` մտա վոր պատ րաստ վա ծու թյան, ֆի
զի կա կան պատ րաստ վա ծու թյան, հո գե կան 
պատ րաստ վա ծու թյան, մանր մո տո րի կայի 
զար գաց ման, տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
և այլն, հն չե ցին տար բեր պա տաս խան ներ: 
Հե տա զոտ վող նե րի 80 %–ը ու շադ րու թյուն է 
դարձ նում բո լոր հար ցե րին, 10 %–ը ու շադ
րու թյուն էր դարձ նում տա րա ծա կան կողմ
նո րոշ ման վրա, ի սկ 10 %–ը՝ հո գե բա նա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան վրա:

Ն կար 1. Ու սում նա սիր վող հար ցին հե տա զոտ վող նե րի պա տաս խան նե րի ցու ցա նիշ ներ

 Փոր ձե ցինք պար զել նաև, թե ի նչ պես 
են գնա հա տում նա խակր թա րա նում ա վագ 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 
դպ րո ցի ու սուց ման նա խա պատ րաստ ման 
մա կար դա կը: Ար դյուն քում պարզ դար ձավ, 
որ 50 % –ը բա վա րար է գնա հա տում, ի սկ 
50 % –ը՝ լավ: 

Ինչ պես նշե ցինք, հե տա զո տու թյուն է 
ի րա կա նաց վել նաև թույլ տե սո ղու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի շր ջա նակ նե րում: 
Մեզ հե տաքրք րում էր, թե ծնող նե րը ի նչ 
կար ծիք ու նեն հետ ևյալ հիմ նախնդ րի վե րա
բե րյալ:

 Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ըն տա
նի քում ճիշտ կազ մա կերպ ված ու սում նա
դաս տի ա րակ չա կան հար ցե րը: Մինչև ե րե
խայի դպ րոց ըն դուն վե լը ծնող նե րը պետք 
է ո րո շա կի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տանք ներ ի րա կա նաց նեն: Ա ռա ջին հեր թին 
բնա կա րա նում պետք է ե րե խայի նոր մալ տե
սո ղա կան աշ խա տանք նե րի հա մար ստեղ ծել 
լավ պայ ման ներ, աշ խա տան քային ան կյուն, 
հա մա պա տաս խան լու սա վո րու թյուն, ը նտ րել 
կա հույք, խա ղա լիք ներ, գր քեր, ո րոնք պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն ե րե խայի տա րի քին 
և տե սո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րին: 
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Այս նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տանք նե րը նպաս տում են հե տա գա ո ւս ման 
գոր ծըն թա ցում հա ջո ղու թյուն ներ ու նե նա
լուն: 

Հարց ված ծնող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 
70 %–ը, կար ևո րում է այդ հար ցը, 20 %–ը չի 
կար ևո րում, ի սկ 10 %–ը դժ վա րա ցան պա
տաս խա նել այդ հար ցին:

Ն կար 2. Դպ րո ցի ու սուց ման նա խա
պատ րաստ ման հար ցի կար ևո րու թյան 

 ցու ցա նիշ նե րը
 Մենք փոր ձե ցինք պար զել նաև, թե 

ծնող նե րի կար ծի քով ով պետք է զբաղ վի 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի թույլ տես նող 
ե րե խայի դպ րո ցի նա խա պատ րաս տու մով: 
Ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ 
պարզ դար ձավ, որ հարց ված նե րի 50 %–ի 
կար ծի քով պետք է զբաղ վի մայ րը, 40 % –ի 
կար ծի քով՝ հրա վիր ված մաս նա գե տը, ի սկ 
10 %–ի կար ծի քով՝ տա տի կը:

 Հարց ման ըն թաց քում քն նար կե ցինք նաև 
այն հար ցը, թե տան պայ ման նե րում ի նչ պես 
են կազ մա կեր պում ե րե խայի նա խա պատ
րաս տու մը դպ րո ցին: Վեր լու ծե լով ար դյունք
նե րը՝ ու նե ցանք հետ ևյալ պատ կե րը. 10 % –ը 
հա տուկ ժա մա նակ է հատ կաց նում, հարց
ված նե րի 30 %–ը զբաղ վում է ա զատ օ րե րին, 
ի սկ 60 %–ը ը նդ հան րա պես չի զբաղ վում: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, սո ցի ա լա կան 
հար ցում ներ ե նք ան ցկաց րել նաև Խա չա
տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե
տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
հա տուկ կր թու թյան ֆա կուլ տե տի բարձր 
կուր սե րի ու սա նող նե րի շր ջա նում, քա նի որ 
մեզ հե տաքր քիր էր ի մա նալ, թե ի նչ քա նով 

են ու սա նող նե րը տե ղե կաց ված թույլ տես
նող ե րե խա նե րի դպ րո ցի ու սուց ման նա խա
պատ րաստ ման հար ցե րին:  

Ինչ պես ու սու ցիչ նե րի և դաս տի ա րակ նե
րի դեպ քում, այս տեղ նույն պես հե տաքր քիր 
էր ի մա նալ ու սա նող նե րի կար ծի քը այն մա
սին, թե ան հրա ժե՞շտ է ա րդյոք նա խա պատ
րաս տել թույլ տես նող նա խադպ րո ցա կա նին 
դպ րո ցի ու սուց մա նը: Հարց ման ար դյուն
քում ստաց ված տվյալ նե րը վկա յում են, որ 
հե տա զոտ մա նը մաս նակ ցած ու սա նող նե րի 
100 %–ն էլ մի ան շա նակ գտ նում է, որ թույլ 
տես նող նա խադպ րո ցա կա նին ան հրա ժեշտ 
է նա խա պատ րաս տել դպ րո ցի ու սուց մա նը:

 Հարց ված ու սա նող նե րի մե ծա մաս նու
թյու նը` 65 %–ը, գտ նում էր, որ տա նը պետք 
է ստեղ ծել հա տուկ պայ ման ներ դպ րո ցի նա
խա պատ րաստ ման հա մար, 25 %–ը գտ նում 
էր որ պետք չէ հա տուկ պայ ման ներ, ի սկ 
20 %–ը դժ վա րա ցավ պա տաս խա նել:

 Հատ կան շա կան է ու սա նող նե րի կար
ծի քը այն հար ցին, թե ա րդյոք ան հրա ժեշտ 
է, որ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խան 
լի նի գրա ճա նաչ: Մե ծա մաս նու թյու նը՝ 13 հե
տա զոտ վող, գտ նում էր, որ պետք է լի նեն 
գրա ճա նաչ, 5 հե տա զոտ վող գտ նում էր, որ 
պետք չէ լի նեն գրա ճա նաչ, ի սկ 2 –ը՝ դժ վա
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րա ցան պա տաս խա նել: 
Եվ վեր ջա պես, մեզ հե տաքր քիր էր, թե 

ի նչ ա ռա ջար կու թյուն ներ ու նեն ու սա նող նե
րը թույլ տես նող նա խադպ րո ցա կան ե րե խա
նե րի դպ րո ցի ու սուց ման նա խա պատ րաստ
ման դր ված քի կա տա րե լա գործ ման հա մար: 
Վեր լու ծու թյու նից պարզ դար ձավ, որ ու սա
նող նե րը նշում է ին հայե րե նով գի տա մե թո
դա կան գրա կա նու թյան ստեղծ ման կար ևո
րու թյան մա սին:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 

տվե ցին, որ թե՛ ծնող նե րը, թե՛ ու սա նող նե րը 
և թե՛ մաս նա գետ նե րը շատ բարձր են գնա
հա տում թույլ տես նող ե րե խա նե րի դպ րո ցին 
նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րի 
ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Այն կա րիք ու նի բազ մա կող մա նի ու սում
նա սի րու թյան: Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը՝ 
տիֆ լո ման կա վար ժու թյու նը մեծ ու շադ րու
թյուն է դարձ նում թույլ տես նող նա խադպ րո
ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի դպ րո ցա կան 
ու սուց ման նա խա պատ րաստ մա նը: 
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 Հայտ նի է, որ մտա վոր հե տամ նա ցու
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լը կր թա կան հաս տա տու
թյուն նե րի ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ճիշտ 
և կար ևո րա գույն ու ղի նե րից է: Ըն տա նի
քին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լով` ման կա
վար ժա կան թի մը ծնող նե րին լի ար ժեք տե
ղե կատ վու թյուն է տա լիս ի րենց ե րե խայի 
հո գե ֆի զի կա կան զար գաց ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի մա սին, նշում է դրա կան 
և բա ցա սա կան, թույլ և ու ժեղ կող մե րը [3, 
61–65, 4, 25–28]:

 Հաս տատ ված է, որ ե րե խայի հետ ա մե
նօ րյա շփու մը ար մա տա պես փո խում է 
մոր աշ խար հա յաց քը, նա դառ նում է ա վե
լի մար դա սեր, ա վե լի ի մաս տուն` գի տակ
ցե լով, որ մար դիկ ու նեն ապ րե լու և սի րո 
ի րա վունք, ան կախ այն ա մե նից, նման են 
ա րդյոք նրանք ու րիշ նե րին, ստա նում են 
կր թու թյուն, թե ոչ: Այդ պի սի ի րա զե կու մը 
դրա կան է և՛ ե րե խայի, և՛ մոր հա մար և ո րո
շիչ դեր է խա ղում ըն տա նի քում ներ դաշ նակ 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու գոր
ծում: Սկ սե լով օգ նել սե փա կան ե րե խային` 
մայ րը ստեղ ծա գոր ծա բար է մո տե նում դաս
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցին և իր սե փա
կան փոր ձով կիս վում է այլ մարդ կանց հետ 
[2, 48–56]:

 Կապ ված վե րոն շյա լի հետ՝ պետք է ը նդ
գծել, որ մաս նա գե տը ծնող նե րին հի շեց նում 
է հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյու նը 
պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 
Դրա հա մար օգ տա կար է ո րո շա կի ցու ցում
ներ կա տա րել ե րե խայի ը նդ հա նուր ռե ժի
մի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև տի րա պե տել 
աու տո գեն վար ժանք նե րի ա ռան ձին հնար

նե րին: Օ րի նակ՝ սե փա կան շն չա ռու թյու նը 
կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյու նը (շն չա ռա կան 
վար ժու թյու նը) նպաս տում է հու զա կան լար
ված վի ճակ նե րի կար գա վոր մա նը, հատ կա
պես սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րում: 

Մաս նա գե տը ծնող նե րին պար զա բա
նում է շր ջա պա տի հետ շփ ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը, ին չը նպաս տում է ե րե խայի 
սո ցի ա լա կան հար մա րեց մա նը: Ը նդ ո րում` 
ե րե խային պետք չէ ներշն չել, որ ի նքն ու
նի խն դիր, այլ պետք է կի րա ռել այն բո լոր 
մի ջոց նե րը, ո րոնց ար դյուն քում ե րե խան 
կս տա նա հա մա պա տաս խան դաս տի ա րա
կու թյուն:

Կար ևոր է, որ պես զի ըն տա նի քում պահ
պան վի ե րե խայի նկատ մամբ բո լոր պա
հանջ նե րի մի աս նա կա նու թյու նը և հա մա
ձայ նեց վա ծու թյու նը:  Հա մա ձայ նեց ված 
ազ դե ցու թյու նը, մի աս նա կան մո տե ցումն 
օգ նում են ա վե լի ա րագ ձևա վո րե լու ե րե
խայի կա րո ղու թյուն նե րը և հմ տու թյուն նե րը, 
ճիշտ վար քա գի ծը: Ե րե խա նե րը փոր ձում 
են նման վել ծնող նե րին: Այդ պատ ճա ռով 
ծնող նե րի կող մից տար բեր մո տե ցում նե րը, 
հատ կա պես նրան ցից մե կի կոպ տու թյու նը 
ա ռաջ է բե րում հու զա կան սթ րես: Կո կի կու
թյան, ի նք նաս պա սարկ ման, ըն տա նի քում 
իր ու ժե րին հա մա պա տաս խան աշ խա տան
քի, հա րա զատ նե րի նկատ մամբ հո գա տա
րու թյուն ցու ցա բե րե լու հմ տու թյուն նե րի 
նկատ մամբ պա հանջ նե րը պետք է լի նեն 
նվա զա գույն չա փով:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
նշ վում է, որ ծնող նե րը պետք է կազ մա կեր
պեն կա յուն ռե ժիմ, ո րը խնա յում և միև նույն 
ժա մա նակ ամ րապն դում է ե րե խայի նյար
դային հա մա կար գը: Ռե ժի մը ե րե խային և 

 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ՊՈ ՂՈ ՍՅԱՆ 
 ՍԱ ԹԵ ՆԻԿ ԹՈ ՐՈ ՍՅԱՆ

Մ ՏԱ ՎՈՐ ՀԵ ՏԱ ՄՆԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՂ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻՆ 

ՑՈՒ ՑԱ ԲԵՐ ՎՈՂ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎԱ ԿԱՆ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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ծնող նե րին ա զա տում է ա վե լորդ ջան քե րից: 
Ե րե խա նե րի հա մար ան հրա ժեշտ սո վո րու
թյուն նե րը ձևա վոր վում են դան դաղ, այդ 
պատ ճա ռով հար կա վոր է դրանք եր կար և 
հա մա ռո րեն մշա կել ռե ժի մի պահ պան ման 
պայ ման նե րում [5, 102–110]:

 Կար ևոր է, որ ծնող նե րը պար բե րա բար 
և ակ տի վո րեն հետ ևեն ի րենց ե րե խայի 
զար գաց մա նը՝ ծն վե լու պա հից սկ սած: Դա 
կօգ նի ժա մա նա կին ու շադ րու թյուն դարձ նե
լու ե րե խայի այն ու նա կու թյուն նե րին, ո րոնց 
խան գար ման մա սին հարկ է խորհր դակ ցել 
մաս նա գետ նե րի հետ: 

Օգ տա կար է նշել սե փա կան դի տար
կում նե րը և այն հնար նե րը, ո րոնք ար դյու
նա վետ են ե ղել: Դա կօգ նի վեր լու ծա բար 
գնա հա տե լու ե րե խայի նկատ մամբ վե րա
բեր մուն քը, հաշ վի առ նե լու հա ջո ղու թյուն
նե րը և ձա խո ղում նե րը: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ակ
ներև է դար ձել, որ ըն տա նի քում ե րե խային 
ան հրա ժեշտ է սո վո րեց նել կողմ նո րոշ վել 
շր ջա կա մի ջա վայ րում, շփ վել մարդ կանց 
հետ: Պետք է ե րե խային ծա նո թաց նել շր
ջա կա մի ջա վայ րի զա նա զան եր ևույթ նե րի 
հետ: Ե րե խան պետք է ի մա նա, թե ի նչ պի սի 
ու տե լիք ներ կան, կա րո ղա նա ի նք նու րույն 
կե րակ րել ու րի շին և այլն: Ա ռար կա նե րը 
պետք է ճա նա չի տար բեր ի րա վի ճակ նե
րում` նկա րում, գր քում, նկար չու թյան, ձեռ
քի աշ խա տան քի դա սե րին [2, 98–106]:

 Վե րոն շյա լից պարզ է դառ նում, որ փոք
րի կին ան հրա ժեշտ է դր դել ոչ մի այն պա
տաս խան տալ հար ցե րին, այլև կա տա րել 
մտա հան գում ներ, գնա հա տել իր և ու րիշ նե
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, վե րար տադ րել: Այդ
պի սի դաս տի ա րա կու թյան ըն թաց քում ե րե
խայի մեջ զար գա նում են ճա նա չո ղա կան 
գոր ծըն թաց նե րը (ու շադ րու թյուն, մտա ծո
ղու թյուն, հի շո ղու թյուն, խոսք), ան հրա ժեշտ 
հմ տու թյուն նե րը և կա րո ղու թյուն նե րը: Ե րե
խա նե րի ամ բողջ գոր ծու նե ու թյու նը պետք 
է ու ղեկց վի հու զա կա նու թյամբ: Ե րե խայի 
հետ խա ղում մայ րը մեկ նա բա նում է նրա 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, կրկ նում է ար տա հայ
տու թյուն նե րը մի քա նի տար բե րակ նե րով, 
հա ղոր դակ ցա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի 

տար բեր տե սակ նե րով (հա ղոր դում, հարց, 
դր դում, ժխ տում): 

Այս պի սով՝ ըն տա նի քում մտա վոր հե
տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խայի դաս
տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է 
ծնող նե րի կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա
տան քի հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րը.

·  հո գե կան զար գաց ման ա նընդ հատ 
խթա նում, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ե րե
խայի տա րի քային և ան հա տա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րին,

·  ու սուց ման և ռե ժի մի պահ պան ման 
հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ
ծում,

·  ե րե խայի հետ հու զա կա նո րեն դրա
կան, ա ռար կա յա կան գործ նա կան և հա
ղոր դակց ման ձևա վո րում:

  Այս ա մե նը կն պաս տեն ե րե խայի 
սո ցի ա լա կան հար մա րեց մա նը և ախ տա
բա նա կան վար քային կարծ րա տի պի ձևա
վոր ման կան խար գել մա նը: Ճիշտ դաս տի
ա րա կու թյան չա փո րո շիչ կա րող է դառ նալ 
ե րե խայի և ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի 
միջև հո գե բա նա կան ֆի զի ո լո գի ա կան հար
մա րեց ման վի ճա կը [2, 89–95]:

  Ըն տա նիք նե րի հետ ի րա կա նաց վող 
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի հիմ քում 
դր ված են հետ ևյալ սկզ բունք նե րը.

·  ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման հա մա լիր մո տեց ման 
սկզբունք,

·  ախ տո րոշ ման և ման կա վար ժա կան 
գոր ծըն թա ցի մի աս նու թյան սկզ բունք,

· ծ նող նե րի և մաս նա գետ նե րի, ծնող
նե րի և ե րե խա նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու
թյան սկզ բունք,

·  հե տաքրք րու թյուն նե րը հաշ վի առ
նե լու սկզ բունք: Այլ կերպ այն կա րե լի է 
ան վա նել հե տաքրք րու թյուն նե րի մի ջո ցով 
խնդ րի լուծ ման սկզ բունք: Այն կի րա ռե լի է 
թե՛ ե րե խա նե րի, թե՛ ծնող նե րի հետ տար վող 
աշ խա տանք նե րում:

  Ըստ մաս նա գետ նե րի՝ մտա վոր 
հե տամ նա ցու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին 
դաս տի ա րա կող ըն տա նի քի հետ ի րա կա
նաց վող աշ խա տան քի հիմ նա կան ո ւղ ղու
թյուն ներն են` 
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·  ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի ներ դաշ նա կու թյուն,

·  մոր հո գե բա նա կան վի ճա կի թե
թևա ցում,

·  ե րե խա–ծ նող դրա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ստեղ ծում,

·  ե րե խային հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հա մա պա տաս խան օգ նու թյան ցու ցա բե
րում: 

 Այդ ո ւղ ղու թյուն նե րից ել նե լով` հա
տուկ ման կա վար ժը լու ծում է հետ ևյալ խն
դիր նե րը.

·  մոր վար քի ոչ ճիշտ ձևե րի հաղ թա
հա րում (ագ րե սի վու թյուն, ե րե խայի վար քի 
ոչ օբյեկ տիվ գնա հա տում, բա ցա սա կան 
ցան կու թյուն ներ, դժ վա րու թյուն նե րից խու
սա փե լու ձգ տում, ցածր ի նք նագ նա հա տա
կա նի հետ կապ ված տար րա կան վար քի 
ցու ցա բե րում և այլն),

·  մոր կող մից իր ե րե խայի խն դիր նե
րը հաս կա նա լու կա րո ղու թյան ձևա վո րում, 
հատ կա պես` 

•  աս տի ճա նա բար հե ռա ցում այն պի
սի դիր քո րո շու մից, ո րը ժխ տում է խն դի րը 
(իմ ե րե խան այն պի սին է, ի նչ պես բո լո րը), 
և հա սա րա կու թյա նը հա կադ րե լու դիր քո րո
շու մից ան ցում փո խազ դե ցու թյան դիր քո
րոշ ման (ի սկ ի նչ պե՞ս նրան սո վո րեց նել: Ես 
չեմ կա րո ղա նում),

•  ե րե խայի խն դիր նե րի չա փա զանց
ման, ան հե ռան կա րային զար գաց ման վե
րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի աս տի ճա
նա կան բա ցա ռում (ն րա նից եր բեք ո չինչ չի 
ստաց վի) [1, 65–70],

•  մոր ան ձնա կան ի նք նագ նա հա տա
կա նի բարձ րա ցում` պայ մա նա վոր ված ե րե
խայի աշ խա տան քի հա ջո ղու թյուն նե րի ար
դյունք նե րը տես նե լու հնա րա վո րու թյու նով,

•  մոր ներ քին հո գե բա նա կան վի ճա
կի կան խար գե լում,

•  ե րե խայի հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ ստեղ ծե լու, մաս նա գե տի օգ նու
թյամբ ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծըն թա ցում ծնո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա ճի ի րա կա նա ցում,

•  ե րե խայի կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի վե րա փո խում հո գե թե րապև
տիկ գոր ծըն թա ցի:

Ծ նող նե րի հետ ի րա կա նաց վող ան հա
տա կան աշ խա տան քի ձևերն ե ն՝

·  ե րե խայի հետ աշ խա տե լու հնար նե
րի ցու ցադ րում մո րը,

·  ման կա վար ժի կազ մա կեր պած պա
րապ մունք նե րի հա մա կար գում, 

·  ե րե խայի հետ տնային ա ռա ջա
դրանք նե րի կա տա րում,

·  հա տուկ գրա կա նու թյան ըն թեր
ցում,

·  ե րե խայի հետ աշ խա տան քում 
ստեղ ծա գոր ծա կան մտահ ղա ցում նե րի 
ի րա գոր ծում:

 Մաս նա գե տի աշ խա տան քում կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել ե րեք հիմ նա կան փուլ: 

Ա ռա ջին փուլ. ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցի մեջ մոր ներգ րա վում: Ման կա վար ժը 
խնդիր ու նե ցող ե րե խայի մո րը պետք է հա
մո զի, որ փոք րի կը հենց իր կա րիքն ու նի, որ 
ի րե նից բա ցի ոչ ոք չի կա րող զբաղ վել այդ 
գոր ծըն թա ցով: 

Երկ րորդ փուլ. մոր կող մից ե րե խայի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցով հե տաքրքր վե
լու կա րո ղու թյան ձևա վո րում: Ման կա վար ժը 
մո րը ցույց է տա լիս փոքր, բայց ե րե խայի 
հա մար շատ կար ևոր ձեռք բե րում նե րի հնա
րա վո րու թյու նը: Մայ րը սո վո րում է տա նը 
ե րե խայի հետ կա տա րել այն ա ռա ջադ րանք
նե րը, ո րոնք հան ձա րա րում է մաս նա գե տը: 

Եր րորդ փուլ. բնու թագր վում է ե րե խայի 
ու սուց ման վե րա բե րյալ ստեղ ծա գոր ծա
կան մո տե ցում նե րի ո րոն ման և ե րե խայի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի հե տա զոտ ման մեջ 
ան ձնա կան մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու
թյուն նե րի բա ցա հայ տում:

 Հենց ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ներն 
են թույլ տա լիս մորն այդ քան ե կա րատև 
սթրե սի պայ ման նե րում չե զո քաց նել ներ քին 
հո գե բա նա կան վի ճա կը, վե րա կա ռու ցել իր 
հաս տա տում նե րի և ար ժեք նե րի աս տի ճա
նա կար գը:
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗЫВАЕМОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ  

УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
С. ПОГОСЯН, С. ТОРОСЯН

В статье представлены особенности организации консультационных работ с родителями, 
воспитывающих детей с умственной отсталостью. Описаны специальные средства и методы 
работы, направленные на развитие психофизических процессов у умственно отсталого 
ребенка.

THE PECULIARITIES OF THE CONSULTING SERVICES PROVIDED TO FAMILIES 
BRINGING UP CHILDREN WITH MENTAL BACKWARDNESS

S. POGHOSYAN, S. TOROSYAN

The article describes the peculiarities of the consulting series provided to families bringing up 
children with mental backwardness. Special means and methods are presented wich are directed 
towards the development of psychological–physical processes of those children.
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Խոս քը ե րե խայի կյան քում կա տա րում է 
բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ, ա ռա ջին հեր
թին՝ հա ղոր դակց ման: Հաս տատ ված է, որ 
հա ղոր դակց ման բազ մա մա կար դակ գոր ծըն
թա ցը (լատ.՝ communication – հա ղոր դում, 
մտ քե րի փո խա նա կում), լի նե լով խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն գոր ծա ռույ
թը, կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ե րե խայի 
ան հա տա կան զար գաց ման հար ցում: Հա
ղոր դակց ման գոր ծըն թաց նե րի զար գա ցու
մը սկս վում է ե րե խայի զար գաց ման դեռևս 
վաղ շր ջա նից (մինչ խոս քային շր ջան), ե րբ 
փոք րի կը չի տի րա պե տում, չի հաս կա նում 
մե ծա հա սա կի խոս քը: Այս շր ջա նը նա խա
պատ րաս տա կան փուլ է հա մար վում հա ղոր
դակց ման զար գաց ման հա մար: Ձևա վոր վում 
է ի րա վի ճա կային–ա նձ նային հա ղոր դակ ցու
մը, որ տեղ հիմ նա կան դե րը պատ կա նում է 
մե ծա հա սա կին: Մեկ տա րե կա նի վեր ջում, 
ե րբ ե րե խան սկ սում է բռ նել ա ռար կա նե րը, 
ձևա վոր վում է ի րա վի ճա կային–գործ նա կան 
հա ղոր դակ ցու մը: Ե րե խան այս շր ջա նում հա
ղոր դակց վում է մինչ խոս քային ձայ նար կու
թյուն նե րով, ո րը կա րե լի է ան վա նել ձայ նային 
հա ղոր դակ ցում (С. Ю. Мещерякова, 1975), 
ո րը իր հեր թին հող է պատ րաս տում խոս
քային հա ղոր դակց ման ձևա վոր ման հա մար: 
Այս շր ջա նում ակ տի վո րեն սկ սում են զար գա
նալ խոս քային լսո ղու թյու նը և ար տա բե րա
կան ա պա րա տը: Կյան քի ե րկ րորդ տա րում 
պա հանջ է ա ռա ջա նում շփ վել հա ղոր դակց
ման այլ, նոր մի ջո ցով՝ խոս քով, ո րը վկա յում 
է ե րե խայի զար գաց ման դի նա մի կայի մա սին: 
Մինչ խոս քային շր ջա նում ե րե խան հա ղոր
դակց վում է ոչ խոս քային մի ջոց նե րով: Եր կու 
տա րե կա նից, ե րբ ակ տի վո րեն զար գա նում 
է խոս քը, հա ղոր դակց ման ոչ խոս քային մի
ջոց նե րին ա վե լա նում են խոս քային նե րը: 
Ա նդ րա դառ նա լով հա ղոր դակց ման գոր ծըն
թա ցին՝ հե ղի նակ նե րը յու րո վի են ա րժ ևո րել 
ե րե խայի հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձևա
վոր ման գոր ծըն թա ցում շր ջա պա տող մի ջա

վայ րի դերն ու նշա նա կու թյու նը, մաս նա վո
րա պես ե րե խայի շփու մը մե ծա հա սակ նե րի և 
հա սա կա կից նե րի հետ: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ ի րենց հե տա զո տու
թյուն նե րով ա պա ցու ցել են ե րե խայի և մե ծա
հա սա կի հա մա տեղ աշ խա տան քի, ի նչ պես 
նաև շփ ման կար ևո րա գույն դե րը ե րե խայի 
ան ձի ներ դաշ նակ զար գաց ման գոր ծըն թա
ցում (А. В. Запорожец, М. И. Лисина, 1974): 
Մե ծա հա սա կի հետ հա մա տեղ կա տար վող 
աշ խա տան քի ար դյուն քում ձևա վոր վում է 
հու զա կան շփու մը, զար գա նում են ճա նա չո
ղա կան գոր ծըն թաց նե րը. ե րե խան տես նում 
է ա ռար կան, լսում՝ ի նչ պես են այն ան վա նում 
(А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, 1990): Հենց 
այս հա մա տեղ կա տար վող աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում զար գա նում են և՛ հա ղոր դակց
ման գոր ծըն թաց նե րը, և՛ ե րե խան: Ա պա
ցուց ված է նաև, որ շր ջա պա տող մի ջա վայ րը 
և մե ծա հա սա կը է ա կան դեր ու նեն ե րե խայի 
օ րի նա կե լի վար քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցում (У. В Ульенкова, О. В. Лебедева, 2002): 
Սկզբ նա կան շր ջա նում մե ծա հա սա կի խոսքն 
է հա մար վում ե րե խայի վար քը ղե կա վա րող 
գոր ծոն, ա պա հենց ի ր՝ ե րե խայի խոս քը: 
Ե րբ ձևա վոր ված են լի նում հա ղոր դակց ման 
վե րոն շյալ բա ղադ րիչ նե րը, սկիզբ է դր վում 
խոս քային հա ղոր դակց ման ակ տի վաց ման 
փու լին: Հա ղոր դակց ման ի րա վի ճա կային 
ձևե րը վե րած վում են հաս կա ցու թյուն նե րի: 
Ի հար կե, այս ա մե նի հա մար ան հրա ժեշտ է 
ո րո շա կի բա ռա պա շար:

Վե րը թվարկ ված տե սա կետ նե րը վե
րա բե րում են ե րե խայի և մե ծա հա սա կի շփ
ման կար ևո րու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 
Սա կայն, ան կաս կած, ե րե խայի հո գե կա նի 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցում է ա կան նշա
նա կու թյուն ու նի նաև հա սա կա կից նե րի հետ 
հա ղոր դակ ցու մը:

Դեռևս 1990 թ. ա մե րի կա ցի ման կա բույժ 
Բ. Սպո կը ե րե խայի հա ղոր դակց ման գոր
ծըն թա ցում կար ևո րում էր հա սա կա կից նե րի 

ԳՈ ՀԱՐ ԲԱ ՐՈ ՅԱՆ

ԱՈՒ ՏԻԶՄ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ 
ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ
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հետ ի րա կա նաց վող շփ ման գոր ծըն թա ցը, 
քա նի որ, ը ստ նրա, «ե րե խան ե րե խայի հետ 
շփ վե լով է կա րո ղա նում հար մար վել կո լեկ
տի վում»: Բ. Սպո կը փաս տում էր նաև, որ 
«ե թե հա սուն մար դը չի կա րո ղա նում շփ
վել աշ խա տան քային կո լեկ տի վում, ա պա 
սա վկա յում է վաղ տա րի քի՝ նրա մի շարք 
բաց թո ղում նե րի և ման կա կան կո լեկ տի վում 
չհար մար վե լու մա սին» (Б. Спок, 1990): 

Այս պի սով՝ շփու մը հա սա կա կից նե րի 
հետ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նաև հաղ
թա հա րե լու ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ 
ու նե ցած հի վան դա գին կապ վա ծու թյու նը: 

Ը ստ Ա. Կեմ պինս կու՝ ե րե խան, շփ վե լով հա
սա կա կից նե րի հետ, շփ վում է «ի րեն հա վա
սա րի» հետ, և այս փաս տը ներ կա յաց վում ու 
մեկ նա բան վում է հե տաքր քիր, յու րօ րի նակ 
ձևով, այն է՝ «Ե րե խայի շփու մը մե ծա հա սա
կի հետ հար թու թյան վրա կո րա ցած է, ե րե
խան նա յում է մե ծե րին՝ վեր բարձ րաց նե լով 
աչ քե րը, ո րի ար դյուն քում մե ծա հա սա կի 
պատ կե րը տե սո ղա պես նրա հա մար բա վա
կա նին մեծ է, ի սկ հա սա կակ ցի հետ շփ ման 
ժա մա նակ հար թու թյու նը հո րի զո նա կան է» 
(Кемпински А., 1975), ո րը մենք փոր ձել ե նք 
ներ կա յաց նել նկա րի օգ նու թյամբ:

Նկար 1. Ե րե խայի, իր հա սա կակ ցի և մե ծա հա սա կի հետ շփ ման դրս ևոր ման ձևե րի
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան:

Ե րե խայի՝ իր հա սա կա կից նե րի հետ 
շփ վե լու պա հան ջի մա սին են վկա յում կեն
ցա ղում հան դի պող շատ դեպ քեր, ո րոնց 
պար զա բա նու մը վկա յում է ե րե խայի զար
գաց ման և սո ցի ա լա կան փոր ձի ձեռք բեր
ման փու լայ նու թյան մա սին: Այս ա ռանձ նա
հատ կու թյու նը ի հայտ է գա լիս դեռևս 1,5–2 
տա րե կա նում (ե րբ ե րե խան փոք րիկ եղ բայր 
կամ քույ րիկ է ու զում ու նե նալ):

Մի շարք գիտ նա կան նե րի կող մից ի րա կա
նաց ված բազ մա պի սի ու սում նա սի րու թյուն
նե րը փաս տում են, որ գրե թե բո լոր ե րե խա
ներն ան ցնում են վե րոն շյալ փու լով և ի րենց 
աշ խա տու թյուն նե րում նկա րագ րում են նմա
նա տիպ դեպ քեր (Б. Спок, 1990): Ե թե ե րե
խայի զար գաց ման ըն թաց քում այս օ ղակ նե
րից մե կը խա թար վում է, ա պա տու ժում է ո ղջ 
գոր ծըն թա ցը (ի նչ պես աու տիզ մի դեպ քում): 
Աու տիզ մը ե րե խայի հո գե կա նի զար գաց ման 
կա յուն խան գա րում է, ո րը դրս ևոր վում է հա
ղոր դակց ման, սո ցի ա լա կան հար մար ման, 
հու զա կա մային ո լոր տի, վար քի յու րա հա տուկ 
դրս ևո րում նե րով: Զար գաց ման դեռևս վաղ 

շր ջա նից նկա տե լի է հա ղոր դակց ման տար
րա կան ձևե րի բա ցա կա յու թյու նը: Այս խնդ
րով ե րե խա նե րի մեջ չկան մինչ խոս քային 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնք հիմք պետք է դառ
նան հե տա գա խոս քային հա ղոր դակց ման 
ձևա վոր ման հա մար: Մենք կար ևո րում ե նք 
ե րե խայի օն տո գե նե տի կա կան զար գաց ման 
նմա նա տիպ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վա ռու մը նաև աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա
նե րի ու սում նա դաս տի ա րակ չա կան և զար
գաց նող աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լիս: 
Վեր լու ծե լով վե րը թվարկ ված մո տե ցում նե րը, 
ի նչ պես նաև մեր կող մից ի րա կա նաց ված ու
սում նա սի րու թյուն նե րը՝ ա ռա ջար կում ե նք 
աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րի զար գաց ման փու լայ նու թյան 
պահ պա նում (Գ ծա պատ կեր 1): Սկզ բում ան
հրա ժեշտ է ձևա վո րել դի մա խա ղային հա ղոր
դակց ման մի ջոց նե րը, ո րոնց թվին է պատ
կա նում հա յաց քի կենտ րո նա ցու մը, դեմ քի 
հու զա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը, ձայ նար
կու թյուն նե րը, այ նու հետև ա ռար կա յա գործ
նա կան հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րը՝ մեր ժում, 
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հա մա ձայ նու թյուն ար տա հայ տող դիր քե րը, 
ոչ խոս քային դրս ևո րում նե րը և վեր ջում բուն 
խոս քային հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձևա
վո րու մը: Աշ խա տանք նե րի սկզբ նա կան փու
լում ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի ո րեն կր ճա տել 

խոս քային հրա հանգ նե րը, մեկ նա բա նու թյուն
նե րը և շեշ տը դնել ոչ խոս քային հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րի վրա, ո րի զար գա ցումն ու ամ
րապն դումն էլ կա պա հո վի հա ղոր դակց ման 
խոս քային մի ջոց նե րի ձևա վո րու մը:

Խոսքային հաղորդակցման միջոցներ

(վերարտադրում, հարցեր, պատասխաններ, մեկնաբանություններ)

Առարկայագործնական հաղորդակցման միջոցներ

(շփման նպատակով օգտագործվող դիրքեր, մերժում, 
համաձայնություն արտահայտող դիրքեր, մեծահասակին 
մեկնվելը, մոտենալը, հեռանալը)

Դիմախաղային հաղորդակցման միջոցներ

(ժպիտ, հայացք, դիմախաղ, արտահայտիչ ձայնարկություններ)

Հաշ վի առ նե լով նաև այն, որ ե րե խայի 
հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
հա սա կա կից նե րի հետ շփու մը, մենք կար
ևո րում ե նք նաև կազ մա կերպ վող աշ խա
տանք նե րում խոս քի բնա կա նոն զար գա ցում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի ներգ րա վու մը (քույր, 
եղ բայր, հա մա դա սա րան ցի), ով քեր կա պա
հո վեն հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցի ի րա
կա նա ցու մը, ո րն էլ իր հեր թին կա պա հո վի 
աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի սո ցի ա լա
կան հար մա րու մը: Մեր կող մից կա տար ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ 

բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող ե րե խա նե րը 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նում են աու
տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րին, ին չը չի ար ձա
նագր վում վեր ջին նե րիս մոտ: 

Այս պի սով՝ ա ռա ջար կում ե նք աու տիզմ ու
նե ցող ե րե խա նե րի խոս քային հա ղոր դակց
ման մի ջոց նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
պահ պա նել հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի 
փու լային զար գա ցու մը՝ ան կախ ե րե խայի 
ու նե ցած հմ տու թյուն նե րից: Ա նհ րա ժեշտ է 
ա պա հո վել ե րե խայի շփու մը ի նչ պես մե ծա
հա սակ նե րի, այն պես էլ հա սա կա կից նե րի 
հետ:
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ  
СПОСОБОВ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Г. БАРОЯН

В статье представлена этапы формирования речевых коммуникативных способов детей 
с аутизмом. 

SPEAKING SKILLS FORMATION STAGE FOR AUTISTIC CHILDREN
G. BAROYAN

The article represent speaking skills formation stage for autistic children.
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Տա րեց տա րի նկատ վում է նա խադպ րո ցա
կան տա րի քի երե խա նե րի խոս քի խան գա
րում նե րի զգա լի աճ, հա ճախ այն կրում է հա
մա կար գային բնույթ: Խոս քի խան գա րում ներ 
ու նե ցող երե խա նե րին բնո րոշ խոս քի տար
բեր բա ղադ րիչ նե րի թեր զար գա ցու մից բա ցի 
նկատ վում է տե սո ղա պատ կե րային խն դիր
նե րի լուծ ման դժ վա րու թյուն ներ: Սա խո սում է 
այս երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո
ղու թյան թույլ զար գաց ման մա սին [6, 17–20]:

 Ժա մա նա կա կից կյան քի սրըն թաց դի նա
մի կան պա հան ջում է ման կա վար ժա կան նոր, 
ավե լի ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի, 
տեխ նո լո գի ա նե րի որո նում ներ, դրանց զար
գա ցում ներ և ար դյու նա վետ կի րա ռու թյուն [4, 
25–30]:

 Վեր ջին տա րի նե րին ման կա վար ժա կան 
կր թա կան հա մա կարգ են ներ մուծ վել մի շարք 
նո րա րա կան ծրագ րեր և տեխ նո լո գի ա ներ: 
Նո րա րա կան կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 
ի սկզ բա նե կա ռուց վում են հա մա լիր մո տեց
մամբ և ուղ ղորդ ված են երե խայի ու սուց ման 
ար դյունք նե րի վրա: Նա խադպ րո ցա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը, նա խակր թա րան ներն 
ու երե խա նե րի զար գաց ման տար բեր հաս
տա տու թյուն ներն իրենց աշ խա տանք նե րում 
ևս ան դրա դար ձել են նո րա րա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի կի րառ մա նը: Նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քը մի շր ջան է, երբ երե խան իր հա մար 
բա ցա հայ տում է աշ խար հը: Ինչ պես կձ ևա վոր
վի նրա աշ խար հա յաց քը, ինչ պի սին կլի նի նա 
կյան քում, կա րե լի է նկա տել դեռևս այս տա րի
քում: Այդ իսկ պատ ճա ռով, շատ կար ևոր է այս 
շր ջա նում խթա նել յու րա քան չյուր երե խայի 
ինք նու րույն մտա ծե լու, դա տո ղու թյուն ներ 
անե լու, ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու թյու նը 
զար գաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ման
կա վար ժի առջև դր ված է մի խն դիր՝ ստեղ ծել 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ և հնա րա վո
րինս լի ար ժեք բա ցա հայ տել երե խայի առանձ

նա հատ կու թյուն նե րը: Մի այն ավան դա կան, 
ըն դուն ված ձևե րի մի ջո ցով դժ վար է լի ար ժեք 
լու ծել այս խն դի րը [2, 47–63]:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խայի 
հետ աշ խա տող լո գո պե դի և դաս տի ա րա կի 
ման կա վար ժա կան մո տե ցու մը ամ բող ջո վին 
պետք է ուղղ ված լի նի ան հա տի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի լի ար ժեք զար գաց ման վրա: 
Լո գո պե դի գոր ծու նե ու թյան կար ևո րու թյու նը 
խոս քի և խոս քային հա ղոր դակց ման, ակ տիվ 
բա ռա պա շա րի, կա պակց ված և քե րա կա նո
րեն ճիշտ խոս քի, ինչ պես նաև ու շադ րու թյան, 
հի շո ղու թյան և մտա ծո ղու թյան զար գա ցումն է: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում սիս տե մա տիկ և հա մա կարգ ված 
աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ կա րե լի է շտ կել 
և զար գաց նել վե րը թվար կած բո լոր խն դիր
նե րը, որոնք թույլ կտա երե խա նե րին դպ րոց 
մտ նել ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը պատ
րաստ ված [6, 24–30]: Ցան կա ցած գոր ծու նե
ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար երե խային պետք 
է կա յուն դր դա պատ ճառ: Սա նշա նա կում է, 
որ լո գո պե դա կան պա րապ մունք նե րը պետք 
է կազ մա կեր պել այն քան հե տաքր քիր, որ 
երե խան ու նե նա ակ տիվ մաս նակ ցու թյան և 
հա ղոր դակց ման ցան կու թյուն: Մի այն ավան
դա կան, ըն դուն ված ձևե րի մի ջո ցով դժ վար է 
լի ար ժեք լու ծել այս խն դիր նե րը [1, 12–25]: 

Այ սօր այն կա րե լի զու գակ ցել Հեն րիխ 
Ալտ շու լե րի կող մից առա ջար կած «Ս տեղ ծա
գոր ծա կան խն դիր նե րի լուծ ման տե սու թյուն` 
ՍԽԼՏ» տեխ նո լո գի այի հետ: Տեխ նո լո գի ան, 
որն առա ջին ան գամ առա ջակ վել է ռուս գիտ
նա կա նի կող մից մոտ 40 տա րի առաջ, ի սկզ
բա նե նա խա տես ված է եղել կա ռու ցո ղա կան 
գի տու թուն նե րի հա մար: 1987 թվա կա նից այն 
որ պես նո րա րա կան մո տե ցում ներ մուծ վեց 
ման կա վար ժա կան բնա գա վառ: ՍԽԼՏ տեխ
նո լո գի այի նպա տակն է զար գաց նել երե խա
նե րի ոչ մի այն եր ևա կա յու թյու նը, այլև հա մա

ԱՍՏ ՂԻԿ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒԾ ՄԱՆ  
ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ԱՆ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ ԵՎ ԼՈ ԳՈ ՊԵ ԴԱ ԿԱՆ  ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔՈՒՄ
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կար գային մտա ծո ղու թյու նը: Տեխ նո լո գի ան 
թույլ է տա լիս կր թել, դաս տի ա րա կել և սո վո
րեց նել երե խա նե րին` «ս տեղ ծա գոր ծու թյուն 
ամեն ին չում» նշա նա բա նով: Դա սա կան տեխ
նո լո գի ան ու նի բազ մա թիվ տա րի նե րի փոր ձը 
տար բեր երկր նե րում, ինչ պի սին են՝ Ասի ան, 
Եվ րո պան և Ամե րի կան: ՍԽԼՏ–ն հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս վեր հա նե լու սե փա կան 
ինք նա տի պու թյու նը, յու րա հատ կու թյու նը, 
ան կրկ նե լի ու թյու նը, սո վո րեց նում է երե խա
նե րին մտա ծել ստան դարտ նե րից դուրս: Այն 
զար գաց նում է բա րո յա կան այն պի սի որակ
ներ, ինչ պի սին են կա րո ղա նալ ու րա խա նալ 
ու րի շի հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար, գտ նել դժ
վա րու թյուն նե րից դուրս գա լու հնա րա վոր 
ճա նա պարհ ներ, ու նե նալ դի մա ցի նին օգ նե լու 
ցան կու թյուն: ՍԽԼՏ տեխ նո լո գի այի առա վե
լու թյունն այն է, որ այն թույլ է տա լիս առանց 
եր կար ու սուց ման և ծան րա բեռն վա ծու թյան 
ձեռք բե րել գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ: 
Որ քան վաղ սկ սել խրա խու սել և զար գաց նել 
երե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո ղու
թյու նը, այն քան բարձր կլի նի ճա նա չո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան մա կար դա կը, ավե լի արագ և 
սա հուն կի րա կա նա նա կոնկ րետ մտա ծո ղու
թյան ան ցու մը վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյան: 
Տեխ նո լո գի այի կի րա ռու մը ման կա վար ժի 
ձեռ քին մի նոր գոր ծիք է երե խայի ստեղ ծա
գոր ծա կան հատ կա նիշ նե րի և ու նա կու թյուն
նե րի զար գաց ման հա մար: Այն հնա րա վո րին 
է դարձ նում հաս կա նալ շր ջա կա աշ խար հի 
մի աս նու թյուն ներն ու հա կա սու թյուն նե րը, 
ինք նու րույն լու ծել իրենց փոք րիկ խն դիր նե րը: 
Հարկ է նշել Լ. Ս. Վի գոտս կու այն դրույ թը, որ 
նա խադպ րո ցա կանն ու սում նա կան ծրա գի րը 
ըն դու նում է այն քա նով, որ քա նով այն դառ նում 
է իր սե փա կա նը: 

ՍԽԼՏ տեխ նո լո գի ան նա խադպ րո ցա
կան նե րի հա մար կո լեկ տիվ խա ղե րի ծրա
գիր է, որ տեղ բո լոր հանձ նա րա րու թյուն նե րը 
և խա ղե րը հիմն ված են երե խայի ինք նու րույ
նու թյան հիմ քի վրա: Դրանք սո վո րեց նում են 
երե խային բա ցա հայ տել առար կա նե րի միջև 
գո յու թյուն ու նե ցող ընդ հան րու թյուն ներն ու 
հա կա սու թյուն նե րը և լու ծել այդ հա կա սու
թյուն նե րը: Հենց այս հա կա մար տու թյուն նե րի 
կար գա վո րումն էլ ստեղ ծա գոր ծա կան մտա ծո

ղու թյան բա նա լին է: Աշ խա տան քի հիմ նա կան 
մի ջո ցը ման կա վար ժա կան նո րա նոր որո նում
ներն են: Պար տա դիր չէ երե խային մա տու ցել 
պատ րաս տի գի տե լիք ներ, այլ պետք է սո վո
րեց նել փնտ րել և գտ նել դրանք: ՍԽԼՏ տեխ
նո լո գի ան ման կա վար ժին և երե խային տա լիս 
է ստեղ ծա գոր ծա կան մի ջոց ներ և գոր ծիք ներ, 
որոնց կա րե լի է տրի ա պե տել ան կախ տա րի
քից: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խայի 
մտա վոր, ճա նա չո ղա կան, ֆի զի կա կան և հո
գե կան գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման խն դի
րը այ սօր էլ շատ ար դի ա կան է: Վեր ջին ներս 
ան փո խա րի նե լի նա խա պայ ման են ան ձի 
լի ար ժեք ձևա վոր ման, ինք նու րույ նու թյան, 
պա տաս խա նատ վու թյան, մարդ կային այլ 
որակ նե րի զար գաց ման հա մար: Նպա տակ 
ու նե նա լով զար գաց նել երե խայի ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կու թյուն նե րը՝ ամե րի կա ցի հո գե
բան Դ. Տրեֆ ֆին գե րը դաս տի ա րակ նե րին, ու
սու ցիչ նե րին ու ծնող նե րին խոր հուրդ է տա լիս 
պահ պա նել հետ ևալ սկզ բունք նե րը՝ 

1.  Չա նել ան հիմն դի տո ղու թյուն ներ՝ 
թող նե լով երե խային գոր ծել ինք նու րույն: 

2. Չշ տա պել անել վերջ նա կան են թադ
րու թյուն ներ, ման րակր կիտ դիտ ման և գնա
հատ ման հի ման վրա բա ցա հայ տել երե խայի 
ու ժեղ և թույլ կող մե րը: 

3. Չզս պել երե խայի նա խա ձեռ նու թյուն
նե րը, նրա փո խա րեն չա նել այն, ինչ երե խան 
կա րող է անել ինք նու րույն: 

4.  Սո վո րեց նել երե խային խն դիր նե րի 
լուծ ման ինք նու րույ նու թյան հմ տու թյուն ներ: 

5.  Բո լոր իրա վի ճակ նե րին մո տե նալ 
ստեղ ծա գոր ծա բար: 

Այ սօր վա ժա մա նա կա կից կյան քում ակն
հայտ է ման կա վարժ նե րի առջև ծա ռա ցած 
նոր խն դիր նե րը. ինչ պե՞ս պետք է սո վո րեց նել 
երե խա նե րին ապ րել այս արագ փո փոխ վող 
աշ խար հում, հաս կա նալ և ըն դու նել նոր իրո
ղու թյուն նե րը, շատ արագ կողմ նո րոշ վել յու
րա քան չյուր իրադ րու թյան մեջ, կա րո ղա նալ 
ինք նու րույն որո շում ներ կա յաց նել, արագ և 
ար դյու նա վետ լու ծել ստեղ ծա գոր ծա կան առա
ջադ րանք նե րը [7, 21–42]:

ՍԽԼՏ տեխ նո լո գի ան ու նի մի շարք այլ 
սկզ բունք ներ և մե թոդ ներ, որոնք կա րե լի է 
կի րա ռել ավան դա կան լո գո պե դա կան աշ խա
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տանք նե րին զու գա հեռ` խոս քի խան գա րում նե
րի շտկ ման, հն չյուն նե րի ավ տո մա տի զաց ման, 
ակ տիվ բա ռա պա շա րի, կա պակց ված խոս քի 
հարս տաց ման և զար գաց ման աշ խա տանք
նե րում: Կա տա րե լու թյան մա կար դա կի կա րե լի 
է հասց նել այն պի սի հո գե կան գոր ծըն թաց
նե րի մա կար դա կը, ինչ պի սին են ու շադ րու
թյու նը, հի շո ղու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը, 
եր ևա կա յու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան հմ
տու թյուն նե րը: ՍԽԼՏ տեխ նո լո գի այի կի րա
ռու մը մե ծաց նում է երե խա նե րի հե տաքրք
րու թյու նը պա րապ մունք նե րի նկատ մամբ, 
թույլ է տա լիս զար գաց նել յու րա քան չյուր 
երե խայի ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն
նե րը: 

Լո գո պաթ երե խա նե րի հն չյու նի դրու մը, 
ավ տո մա տի զա ցու մը, բա ռա պա շա րի, կա
պակց ված խոս քի, խոս քի քե րա կա նա կան 
կող մին ուղղ ված մյուս աշ խա տանք նե րը 
եր բեմն եր կար ժա մա նակ են զբա ղեց նում: 
Կա րե լի է ասել, որ լո գո պե դա կան աշ խա
տանք նե րի զու գակ ցու մը ստեղ ծա գոր ծա կան 
խա ղե րի օգ նու թյամբ լու ծում է մի ա ժա մա
նակ մի քա նի խն դիր ներ: Հա տուկ սխե մա
նե րը, նկար նե րը, բա ռային խա ղե րը, որոնք 
ուղղ ված են նա խադպ րո ցա կա նի խոս քի 
զար գաց մա նը, թույլ են տա լիս յու րա քան
չյուր երե խային ազատ և լի ար ժեք դրս ևո րել 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րը, 
հեշ տու թյամբ շր ջան ցել դժ վա րու թյուն նե րը, 
զգալ սե փա կան մտ քե րի կար ևո րու թյու նը, 
հա ճույք ստա նալ ինք նու րույն կա տա րած 
աշ խա տան քից և հաս նել գործ նա կան ար
դյունք նե րի: Պա րապ մունք նե րի կազ մա կեր
պու մը ան պայ մա նո րեն պետք է կա ռուց վի 
ազատ, հար մա րա վետ և հե տաքր քիր պայ
ման նե րում: 

  Խոս քի խան գա րում նե րի հաղ թա
հար ման աշ խա տանք նե րում ՍԽԼՏ տեխ
նո լո գի ան ու նի մի շարք դրա կան առա վե լու
թյուն ներ.

•  զար գաց նում է երե խայի ճա նա չո
ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը,

• ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե
րում ակ տի վաց նում է դր դա պատ ճա ռը, 

•  հարս տաց նում է բա ռա պա շա րը, 
•  նպաս տում է խոս քային բո լոր բա

ղադ րիչ նե րի զար գաց մա նը (հն չյու նահն չու
թային, բա ռա քե րա կա նա կան կա ռուց վածք
ներ),

•  ակ տի վաց նում է երե խայի վեր լու ծա
հա մադ րա կան և մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն նե
րը:

  Նո րա րա րա կան տեխ նո լո գի այի կի
րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս երե խային 
ստեղ ծա գոր ծե լու յու րո վի, մտա ծե լու ստան
դարտ նե րից դուրս, այն ստեղ ծում է մեծ հնա
րա վո րու թյուն ներ՝ բա ցա հայ տե լու երե խայի 
նե րաշ խար հը, վեր հա նե լու սե փա կան հույ
զերն ու զգաց մունք նե րը՝ թույլ տա լով յու րա
քան չյուր երե խային ազատ և լի ար ժեք դրս ևո
րել իր ստեղ ծա գոր ծա կան ու նա կու թյուն նե րը, 
հեշ տու թյամբ շր ջան ցել դժ վա րու թյուն նե րը, 
զգալ սե փա կան մտ քե րի կար ևո րու թյու նը, 
հա ճույք ստա նալ ինք նու րույն կա տա րած որո
շում նե րից և գործ նա կան ար դյունք նե րից: Որ
քան ազատ և ան կաշ կանդ է երե խան ար տա
հայ տում իր մտ քե րը, այն քան հեշտ և առանց 
բար դույթ նե րի նա հա ղոր դակց վում է իր հա
սա կա կից նե րի և մե ծե րի հետ [5, 18–27]: 

Վս տահ կա րե լի է ասել, որ լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մադ րու թյու նը ստեղ ծա
գոր ծա կան խա ղե րի օգ նու թյամբ լու ծում է մի
ա ժա մա նակ երե խայի հա մար շատ կար ևոր 
մի քա նի խն դիր, ինչ պի սին են՝ խոս քի, մտա
վոր, ճա նա չո ղա կան, ֆի զի կա կան և հո գե կան 
գոր ծու նե ու թյուն նե րը և ան հա տի լի ար ժեք 
զար գա ցու մը: 

ՍԼԽՏ տեխ նո լո գի այի կի րա ռու մը նա
խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան տա րի քի 
երե խա նե րի հետ լո գո պե դա կան աշ խա
տանք նե րին տա լիս է բազ մա բո վան դակ և հե
տաքր քիր լու ծում ներ: Այն շատ ար դյու նա վետ 
զու գորդ վում է հիմ նա կան աշ խա տան քային 
ծրագ րե րի հետ և նպաս տում է ար դյունք նե
րի ձեռք բեր ման ար դյու նա վե տու թյա նը: Լո
գո պեդ ման կա վար ժի մի փոքր ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կու թյուն նե րը, մտ քի թռիչքն ու 
եր ևա կա յու թյու նը թույլ կտան, ավան դա կան 
լո գո պե դա կան աշ խա տանք նե րում ներ մու ծե
լով ՍԼԽՏ տեխ նո լո գի այի էլե մենտ նե րը, սե
փա կան աշ խա տան քը դարձ նել է՛լ ավե լի ար
դյու նա վետ և ժա մա նա կա հունչ:
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  ТЕХ НО ЛО ГИЯ ТЕ О РИИ РЕ ШЕ НИЯ ИЗОБ РЕ ТА ТЕЛЬС КИХ ЗА ДАЧ  
В ПЕ ДА ГО ГИ КЕ И  ЛО ГО ПЕ ДИ ЧЕС КОЙ  РА БО ТЕ 

А. ГРИ ГО РЯН

В стат ье предс тав ле на те о рия ре ше ния изоб ре та тельс ких за дач ТРИЗ, как ин но ва ци он
ная пе да го ги чес кая тех но ло ги я. ТРИЗ тех но ло гия ста вит цел ью фор ми ро ва ние кре а тив но го 
мыш ле ния и  вос пи та ние твор чес кой лич нос ти, под го тов лен ной к  ре ше нию слож ных проб
лем в  раз лич ных об лас тях де я тель нос ти. Ис поль зо ва ние эле мен тов сов ре мен ной об ра зо ва
тель ной тех но ло гии   ло го пе ди чес кой ра бо те по вы ша ет ин те рес к за ня ти ю, да ет воз мож ность 
к раз ви тия твор чест ва каж до го ре бен ка, про яв ле ния ин тел лек ту аль ной  ини ци а ти вы.

THE TECHNOLOGY OF THE THEORY OF INVENTIVE TASKS SOLVING  
IN PEDAGOGY AND SPEECH THERAPY

A. GRIGORYAN 

The article presents the technology of TRIZ – Theory of inventive tasks solving – as innovative 
pedagogical technology. It aims at developing creative thinking of an individual, who is ready to 
solve major problems in various fields of activity. The use of modern educational technology in 
speech therapy increases the level of children’s engagement with different issues and contributes 
to their intellectual initiative and creativity.
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Հայտ նի է, որ տա րա ծու թյան և ժա մա
նա կի մեջ մար դու կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ձևա վոր
վում են դեռ վաղ ման կա կան տա րի քից: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով էլ ե րե խա նե րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը կար ևոր դեր և նշա նա կու թյուն ու նեն: 
Այս խն դի րը նկա տե լի ո րեն բար դա նում է, ե րբ 
այս չա փա նիշ նե րի ձևա վոր ման հար ցը վե
րա բե րում է խոր և մաս նա կի տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին:

Այս ե րե խա նե րի` ժա մա նա կի և տա րա
ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վոր ման գոր ծըն թացն ու ղեկց վում է ո րո
շա կի դժ վա րու թյուն նե րով, ո րի ար դյուն քում 
չտես նող և թույլ տես նող ե րե խա նե րի ժա մա
նա կի և տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
կա րո ղու թյան զար գաց մանն ո ւղղ ված մի
ջոց նե րի, մե թոդ նե րի և պայ ման նե րի մշակ
մա նը մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ և գործ նա կա նում շատ կար ևոր տեղ են 
հատ կաց նում [1, 24–25]:

Չ տես նող և թույլ տես նող ե րե խա նե րի 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյան 
հե տա զո տու թյան խնդ րի ո ւղ ղու թյամբ ի րա
կա նաց վել են շատ հե տա զո տու թյուն ներ (В. 
С. Сверлов, 1951; Л. Ф. Касаткин, 1980; Л. 
А. Семенов, 1979; Л. И. Солнцева, 1980; Р. 
Н. Азарян, 1990; Т. И. Нагаева, 2010; Т. А. 
Подугольникова, 2011): Խն դիրն այ սօր էլ 
ար դի ա կան է, սա կայն նրա լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը չեն օգ տա
գործ վում [2, 73–79; 3, 55–58]: 

Չ տես նող և թույլ տես նող կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րի ժա մա նա կի և տա րա ծա կան 
կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյան զար գաց ման 
ար դյու նա վետ մի ջոց է մար զա սար քե րի և 
հա տուկ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ խա ղային 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը:

Ներ կա յումս չտես նող և թույլ տես նող դպ
րո ցա կան նե րի հետ ի րա կա նաց վող աշ խա
տանք նե րում լայն կի րա ռու թյուն ու նեն տեխ
նի կա կան մի ջոց նե րը, մար զա սար քե րը և 
հա տուկ սար քա վո րում նե րը: Տե սո ղու թյան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա
տուկ, ի նչ պես նաև հան րակր թա կան դպ րո
ցում դրանց կի րա ռու մը մե թո դա կան և կազ
մա կերպ չա կան բնույ թի շատ խն դիր ներ է 
լու ծում`  դառ նա լով ե րե խայի բազ մա կող մա նի 
զար գա ցումն ա պա հո վող հա վե լյալ մի ջոց:

Շատ հե ղի նակ նե րի (И. С. Тиновский, Л. 
А. Семенов, 1966; В. С. Николаев, 1982; З. В. 
Саркисян, 2003; У. Кислинг, 2010) հե տա զո
տու թյուն ներն ա պա ցու ցում են, որ չտես նող և 
թույլ տես նող դպ րո ցա կան նե րի դաս տի ա րա
կու թյան գոր ծում մար զա սար քե րի և հա տուկ 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մը դրա կան ազ դե ցու
թյուն ու նի նրանց շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ
նե րի զար գաց ման վրա: Դրանք նաև տա լիս 
են ան հա տա կան մո տե ցում՝ ի րա կա նաց նե
լու, օր գա նիզ մի շար ժո ղա կան և վե գե տա տիվ 
գոր ծա ռույթ նե րի վրա ը նտ րո ղա բար ազ դե լու 
հնա րա վո րու թյուն [4, 43–45; 5, 12–14]:

Այս սար քա վո րում նե րի հա մա պար փա
կու թյունն ու մատ չե լի ու թյու նը են թադ րում են 
տար բեր վար ժու թյուն նե րի կա տար ման մե

 ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄՈՒ ՐԱԴՅԱՆ  
Ա ՆԻ ԴԻ ԼԱՆՅԱՆ

 ՀԱ ՏՈՒԿ ՍԱՐ ՔԵ ՐԻ, ՄԱՐ ԶԱ ՍԱՐ ՔԵ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ  
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ԽԱ ՂԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  

ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵՐ 

ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ՝  ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻ ԵՎ ՏԱ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ 
ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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թոդ նե րի լայն ը նտ րու թյուն, այդ թվում՝ խա
ղային վար ժու թյուն նե րի և ա ռա ջադ րանք նե
րի լայ նա ծա վալ կի րա ռում: Տար բեր խա ղային 
ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա րու մը բա րե լա վում 
է չտես նող և թույլ տես նող ե րե խա նե րի հու
զա կա մային ո լոր տը, ակ տի վաց նում` նրանց 
շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը: 

Կա տա րած հե տա զո տո թյու նը թույլ է տա
լիս հաս տա տե լու խոր և մաս նա կի տե սո ղու
թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման զար գաց ման 
նպա տա կով կի րառ վող խա ղային մե թոդ
նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը` թի ա վա րող 
մար զա սար քի և հա տուկ հար մա րան քի` 
«փոր ձա րա րա կան ու ղե գոր գի» օգ նու թյամբ 
ի րա կա նաց վող ա ռա ջադ րանք նե րի և վար
ժու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ: Ման
կա վար ժա կան գի տա փոր ձին մաս նակ ցել են 
Եր ևա նի Նի կո ղայոս Տիգ րա նյա նի ան վան 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե
խա նե րի թիվ 14 հա տուկ դպ րո ցի ա ռա ջի նից 
եր րորդ դա սա րան նե րի 29 չտես նող և թույլ 
տես նող ե րե խա ներ` 15–ը` փոր ձա րա րա կան 
և 14–ը` ստու գո ղա կան խմ բե րում:

Ըստ տա րի քի և սե ռային պատ կա նե լու
թյան՝ տե սո ղու թյան խան գար ման աս տի ճա նի 
և տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման կա րո ղու թյու
նե րի բա ժան ված 2 հե տա զո տա կան խմ բե րի 
փոր ձարկ վող նե րը գրե թե մի ա կազմ է ին նաև 
ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ
վե լու գործ նա կան կա րո ղու թյու նե րի և հմ տու
թյուն նե րի մա կար դա կին հա մա պա տաս խան:

Ու սու ցա նող մա նա վար ժա կան գի տա փոր
ձի ա ռա ջին փու լում եր կու հե տա զո տա կան 
խմ բե րի ե րե խա նե րը մեր կող մից հանձ նա
րար ված ա ռա ջադ րանք ներն ու վար ժու թյուն
նե րը կա տա րել են «Նա վակ» թի ա վար ման 
մար զա սար քի վրա: Փոր ձա րա րա կան խմ բում 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րի ժա մա նակ 
կար ևոր տեղ է հատ կաց վել` «ժա մա նակ», 
«ժա մա նա կի հատ ված ներ», «տ ևո ղու թյուն» 
և «ըն թացք» հաս կա ցու թյուն նե րի ծա նո թաց
մա նը: Ձեռք բեր ված պատ կե րա ցում ներն ամ
րապնդ վել են ան ցկաց ված հա տուկ պա րապ
մունք նե րի ժա մա նակ, ի նչ պի սիք են` «Լուց կու 
հա տիկ նե րը դի՛ ր տու փի մեջ ո րո շա կի ժա
մա նա կա հատ վա ծում», «Ո րո շի՛ր, թե որ քան 

ժա մա նա կում ես ներ կել նկա րը», «Գու շա
կի՛ ր ժա մա նա կը» և այլն: «Ճա նա պար հոր
դու թյուն գե տի վրայով» սյու ժե տային խաղ 
մար զա սար քի վրա ան ցկաց ված բո լոր ա ռա
ջադ րանք ներն ու վար ժու թյուն նե րը ի րենց 
մեջ նե րա ռել են նաև մի քա նի հա տուկ ա ռա
ջադ րանք ներ` «տե ղա շարժ հան գիստ գե տի 
վրայով», «գե տի հոս քին հա կա ռակ», այլ նա
վակ նե րի հետ մր ցու թյուն և այլն: Ստու գո ղա
կան խմ բի փոր ձարկ վող ներն այս ա ռա ջադ
րան քը մար զա սար քի վրա կա տա րում է ին 
հա մընդ հա նուր մե թո դի կայով` բա ցատ րու
թյուն, ցու ցադ րում, փորձ նա կան մո տե ցում
ներ և այլն: Պա րապ մունք նե րի ան ցկաց ման 
խա ղային ձև այս դեպ քում չի կի րառ վել:

Հե տա զո տա կան եր կու խմ բի ե րե խա նե րը 
հոգ նե լու կամ այլ պա րապ մունք նե րի դեպ քում 
ի րա վունք ու նե ին ի նք նու րույն դա դա րեց նե լու 
ա ռա ջադ րան քի կա տա րու մը: Քա նի որ չտես
նող և թույլ տես նող կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րը 
դժ վա րա նում են ի նք նու րույն ըն կա լել շր ջա կա 
ի րա կան աշ խար հը, ման կա վար ժա կան գի
տա փոր ձում կի րա ռել ե նք մե թո դա կան հնար
ներ, ո րոնք այս ե րե խա նե րին տա լիս են ժա
մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
կա րո ղու թյան զար գաց մա նը միտ ված աշ խա
տանք նե րում դրա կան ար դյունք ներ ձեռք բե
րո լու հնա րա վո րու թյուն. Դրանք են` 

·  ծա նո թա ցում ժա մա նա կի չափ ման 
սար քա վո րում նե րի՝ տե սո ղա կան, զգա յա կան 
և լսո ղա կան հատ կա նիշ նե րին (տար բեր ժա
մա ցույց ներ, ա վա զային ժա մա ցույց ներ, վայր
կե նա չափ, ձայ նային կողմ նո րո շիչ ներ, ձայ
նային փա րոս և այլն),

·  ժա մա նա կի մի ա վոր նե րի տևո ղու
թյան տար բե րա կում. ծա նո թա ցում րո պե ի, րո
պե նե րի միջև ըն կած տա րածք նե րին և ժա մա
նա կային այլ հաս կա ցու թյուն նե րին,

·  տար բեր ա ռա ջադ րանք նե րի կա տա
րում ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում` 3 րո
պե, 5 րո պե, 10 րո պե, 

·  որ ևէ ա ռա ջադ րան քի կա տար ման 
ժա մա նա կի ի նք նու րույն ո րո շում: 

 Գի տա փոր ձի սկզբ նա կան փու լում չտես
նող և թույլ տես նող ե րե խա նե րին ծա նո
թաց րինք ժա մա նա կի չափ ման սար քա վո
րում նե րին, նշա նա կու թյա նը, աշ խա տե լու 
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սկզ բունք նե րին, դրան ցից օ գտ վե լու ձևե րին: 
Կար ևոր տեղ հատ կաց րինք ժա մա նա կի հաս
կա ցու թյան ը մբռն մա նը, նրա ին տեր վալ նե րի, 
եր կա րու թյան հետ ծա նո թաց մա նը, տար բեր 
տե սա կի գոր ծու նե ու թյան ձևե րի մեջ ժա մա
նա կի ըն թաց քը ո րո շե լու կա րո ղու թյա նը: 

Մեր կող մից կա տա րած դի տում նե րը, ու
սու ցիչ նե րի և դաս տի ա րակ նե րի հետ ի րա
կա նաց րած զրույց նե րի ըն թաց քում ձեռք 
բե րած փաս տերն ա պա ցու ցում են, որ տե
սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե
րը գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րի 
ո ւղ ղու թյամբ պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ 
չեն կա րո ղա նում կողմ նո րոշ վել ժա մա նա կի 
և տա րա ծու թյան մեջ, վե րահս կել ժա մա նա
կի ըն թաց քը:

Այս պի սով՝ փոր ձա րա րա կան և ստու
գո ղա կան խմ բի ան դամ նե րը նախ քան գի
տա փոր ձի ան ցկա ցու մը ժա մա նա կի գնա
հատ ման հա մե մա տա բար ցածր մա կար դակ 
ու նե ին թի ա վար ման մար զա սար քի վրա 
ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լիս: Թի ա վար
ման մար զա սար քի վրա կա տար վող ա ռա
ջադ րան քի հա մար տր ված ժա մա նա կում 
(8 րո պե) հե տա զոտ վող խմ բե րի ձեռ քե րով 

թեթև շար ժում ներ կա տա րե լուց և 10 րո պե 
հանգս տա նա լուց հե տո բո լոր սո վո րող նե րը 
սխալ է ին ո րո շում ծախս ված ժա մա նա կը, 
ը նդ ո րում` սխա լը մի ջի նում կազ մում էր ի րա
կան ժա մա նա կի 49,8 %–ը (ա ղյու սակ 1): 

Այս պի սով՝ թի ա վար ման մար զա սար քի 
վրա վար ժու թյուն կա տա րե լու հա մար հատ
կաց ված ի րա կան ժա մա նա կը 8 րո պե էր, ի սկ 
չտես նող և թույլ տես նող ե րե խա նե րի ցու ցա բե
րած ցու ցա նիշ նե րը մի ջի նում` 3 րո պե 52 վրկն, 
սխա լը մի ջի նում կազ մում էր 4,07 րո պե (51,6 
%): Մո տա վո րա պես նման պատ կեր էր դիտ
վում փոր ձարկ վող նե րի հանգս տի ժա մա նա կի 
գնա հատ ման դեպ քում` շար ժո ղա կան ա ռա
ջադ րան քի կա տա րու մից ան մի ջա պես հե տո: 
Հանգս տի ժա մա նա կի ո րոշ ման սխա լը մի ջի
նում կազ մում էր 4 րո պե 50 վրկն (48,3 %):

Այս պի սով՝ ա կն հայտ է դառ նում, որ սյու ժե
տային խա ղում մար զա սար քի վրա կա տար
վող ա ռա ջադ րանքն ա վե լի դրա կան ազ դե ցու
թյուն ու նի տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ժա մա նա կի մեջ կողմ նո րոշ վե լու 
զար գաց ման վրա, քան ա վան դա կան մե թոդ
նե րի կի րա ռու մը` բա ցատ րում, ցու ցադ րում, 
փոր ձար կում և այլն: 

Ա ղյու սակ 1
 Փոր ձարկ վող նե րի ժա մա նա կի մեջ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյան ցու ցա նիշ նե րը 

 գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րի դեպ քում

Աշ խա տան քի ձևե րը  Ժա մա նա կը

Փոր ձարկ վող խմ բեր

Փոր ձա րա րա կան n=15 Ս տու գո ղա կան n=14

Մինչ գի տա փոր ձը Գի տա փոր ձից 
հե տո Մինչ գի տա փոր ձը Գի տա փոր ձից 

հե տո

բաց. /ր/ % բաց. /ր/ % բաց. /ր/ % բաց. /ր/ %

Շար ժո ղա կան գոր
ծու նե ու թյուն

Ի րա կան 8 100 8 100 8 100 8 100

Փոր ձարկ վող նե րի 
կող մից գնա հատ ված 3.50 47.9 6.35 82.3 3.55 48.9 4 50.0

Տար բե րու թյու նը 4.10 52.1 1.25 17.7 4.05 51.1 4 50.0

Հանգս տի ժա մա նակ

Ի րա կան 10 100 10 100 10 100 10 100

Փոր ձարկ վող նե րի 
կող մից գնա հատ ված 5.10 51.7 8.40 86.7 5.10 51.7 5.30 55.0

Տար բե րու թյու նը 4.50 48.3 1.20 13.3 4.50 48.3 4.30 45.0

Մի ջին ցու ցա նիշ

Ի րա կան 9 100 9 100 9 100 9 100

Փոր ձարկ վող նե րի 
կող մից գնա հատ ված 4.30 49.9 7.37 84.5 4.32 50.3 5.05 52.5

Տար բե րու թյու նը 4.30 49.9 1.23 15.5 4.28 49.7 3.55 47.5
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Գի տա փոր ձի ան ցկաց ման ար դյուն քում 
այս ցու ցա նիշ նե րը զգա լի ո րեն բա րե լավ ված 
է ին հատ կա պես փոր ձա րա րա կան խմ բում:

 Գի տա փոր ձի վեր ջում փոր ձա րա րա կան 
խմ բի տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե
ցող ե րե խա նե րը հա մե մա տա բար ճիշտ են 
ո րո շել թի ա վար ման մար զա սար քի վրա 
ի րենց հանգս տի ան ցկաց ման ժա մա նա կը: 
Այս խմ բում սխա լը կազ մել է միջ նում` 17.7 % 
և 13.3 %, հա մա պա տաս խա նա բար, 34.4 % 
և 35.0 % պա կաս, քան մինչև գի տա փոր ձը: 
Ստու գո ղա կան խմ բում այս փո փո խու թյուն
նե րը քիչ է ին ար տա հայտ ված: Հա մե մա տած 
մինչ փոր ձա րա րա կան ար դյունք նե րի հետ՝ 
ծախ սած ժա մա նա կի ո րո շու մը կր ճատ վել էր 
ըն դա մե նը 1.1 % (թի ա վար ման մար զա սար քի 
վրա ձեռ քե րով շար ժում ներ կա տա րե լու ժա
մա նակ) և 3.3 % հանգս տի ժա մա նա կի ո րոշ
ման դեպ քում: 

Պետք է նշել, որ հե տա զոտ վող եր կու խմ
բե րի բա ցար ձակ չտես նող և մնա ցոր դային 

տե սո ղու թյամբ չտես նող ե րե խա նե րը, ի 
տար բե րու թյուն թույլ տես նող ի րենց հա սա
կա կից նե րի, ու սու ցա նող ման կա վար ժա կան 
գի տա փոր ձի վեր ջում, ա ռա ջադ րանք ներ 
կա տա րե լով «Նա վակ» թի ա վար ման մար
զա սար քի վրա, ցույց տվե ցին ժա մա նա կի 
մեջ կողմ նո րոշ վե լու լա վա գույն ար դյունք
ներ: Տե սո ղու թյան խոր խան գա րում ներ ու
նե ցող ե րե խա նե րը սյու ժե տային խա ղում 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ար դյուն քում հա
մե մա տա բար ա վե լի լավ են կողմ նո րոշ վել, 
քան թույլ տես նող ե րե խա նե րը:

Այս պի սով՝ պարզ վում է, որ կու րու թյունն 
ու ան նշան մնա ցոր դային տե սո ղու թյու նը 
ստի պում են այս ե րե խա նե րին լի նել ա ռա
վել ու շա դիր, կենտ րո նա ցած և ամ բողջ շր
ջա պա տող ին ֆոր մա ցի ան ըն կա լել ա ռա վել 
ման րակր կիտ, քան այդ ա նում են թույլ տես
նող փոր ձարկ վող նե րը, ո րոնք ի նչ–որ չա փով 
հիմն վում են ի րենց ու նե ցած տե սո ղու թյան 
վրա:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТРЕНАЖЕРАХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОРИЕНТИРОВКИ ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

С. МУРАДЯН, А. ДИЛАНЯН

В статье на основе анализа результатов экспериментальных исследований показана 
эффективность выполнения игровых действий на тренажерах и специальных приспособлениях 
на развитие ориентировки во времени и в пространстве у детей с нарушениями зрения.
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A RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF GAME ACTIONS 
ON TRAINER AND SPECIALLY ADAPTED FACILITIES FOR DEVELOPMENT OF TIME 

AND SPACE ORIENTATION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS 
S. MURADYAN, A. DILANYAN

In the article the effectiveness of implementation of game actions on trainer and specially 
adapted facilities for development of time and space orientation of children with visual impair
ments is presented based on analysis of results of experimental research.
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 Հայտ նի է, որ մար դու զար գաց ման ըն
թաց քում ձևա վոր վել է զգա յա րան նե րի բարդ 
հա մա կարգ, ո րն ա պա հո վում է ար տա քին 
աշ խար հից ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան 
ըն դու նու մը: Այս հա մա կար գում ա ռա ջա տար 
դեր են կա տա րում տե սո ղա կան, լսո ղա կան և 
զգա յա շար ժո ղա կան հա մա կար գե րը, ո րոնք 
ու նեն զգա յու թյան և ըն կալ ման ա ռա վել ճա
նա չո ղա կան ար ժեք [4, 8–9]:

 Մի շարք ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ 
կար ծում են, որ զգա յա րան նե րի տվյալ հա
մա կար գում ա ռա ջա տար դե րը տե սո ղու
թյանն է [6, 125–129]: 

Հայտ նի է, որ աչ քե րում ար տա ցոլ վում է 
այն ա մե նը, ի նչ մենք զգում ե նք. ու րա խու
թյուն, տա ռա պանք, ան տար բե րու թյուն, սեր 
և ա տե լու թյուն: Պա տա հա կան չէ, որ «աչ քերն 
ը նդ հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կի և հո գու 
հայե լին են»: Մար դու հա մար աչ քե րի դե րը 
գե րագ նա հա տե լի է, մար դու կող մից շր ջա
կա աշ խար հի ար տա ցոլ ման մեջ` բա ցա ռիկ: 
Է վո լյու ցի այի ըն թաց քում մար դը ձևա վոր վել 
է որ պես «օպ տի կա կան է ակ»: Սա պայ մա
նա վոր ված է ի նչ պես լույ սի նշա նա կու թյամբ, 
այն պես էլ մի շարք այլ գոր ծոն նե րով, ո րոնք 
մար դուն ա ռանձ նաց րել են կեն դա նա կան 
աշ խար հից:

 Շատ գիտ նա կան ներ ա պա ցու ցել են, որ 
ա չքն օր գա նիզ մի մաս է, այլ ոչ թե ա ռան ձին 
ի նք նու րույն աշ խա տող օր գան: Այս պի սով՝ 
ռուս մեծ գիտ նա կան Ռ. Մ. Բեխ տեր ևը նշել է, 
որ լույ սի ազ դե ցու թյան տակ աչ քե րում փոխ
վում է ա րյան ճն շու մը, ի սկ Ս. Վ. Կրավ կո վը 
նշել է, որ տե սո ղու թյու նը փոխ վում է ան գամ 
ձայ նային գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ և 
այլն [8, 428–441]: 

Ըն դու նե լով, որ մար դու տե սո ղու թյու նը 
բնու թյան հի աս քանչ պարգև է, ո րին պար
տա կան ե նք մեզ շր ջա պա տող եր ևույթ նե րը 
ճա նա չե լու հա մար, Ի. Դ. Ար տո մո նո վը նշել է, 
որ իր հատ կու թյուն նե րով այն գե րա զան ցում 

է այլ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի տե սո ղու թյա
նը: Նա ը նդ գծում է, որ Ի. Պ. Պավ լո վի հե
տա զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ շներն 
ու նեն լու սա վոր վա ծու թյան ան նշան տա տա
նում ներն ըն կա լե լու ու նա կու թյուն, սա կայն 
նրանց գու նային տե սո ղու թյու նը շատ ցածր 
մա կար դա կի վրա է, ի սկ շա տե րի դեպ քում 
ան գամ բա ցա կա յում է: Մի շարք թռ չուն նե րի 
տե սո ղու թյան սրու թյունն ա վե լի մեծ է, քան 
մարդ կան ցը, սա կայն հայտ նի է, որ տե սո ղու
թյան բարձր սրու թյուն ու նե ցող կեն դա նի նե
րը տա ռա պում են գի շե րային կու րու թյամբ [2, 
6–7]:

 Հայտ նի է, որ մարդ կային ա չքն ու նի շր
ջա կա աշ խար հում կողմ նո րոշ վե լու հի աս
քանչ հնա րա վո րու թյուն. ա ռանձ նաց նում 
է ա ռան ձին ա ռար կա ներն ու նրանց միջև 
ե ղած տա րա ծու թյու նը` ը ստ լու սա վոր վա ծու
թյան աս տի ճա նի: Տե սո ղա կան օր գանն ու նի 
նաև յու րա հա տուկ բարձր զգա յու նա կու թյուն: 
Տե սո ղա կան ըն կա լիչ նե րը լույ սի ա ռա վել կա
տա րյալ ա լի քա փո խար կիչ ներ են: Լու սազ
գա յու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ է ըն դա մե նը մի քա նի քվանտ, և ե թե 
հնա րա վոր լի նի ստեղ ծել տե սո ղա կան ըն կալ
ման հա մար ի դե ա լա կան պայ ման ներ, ա պա 
մար դը կա րող է տես նել վառ վող մո մի լույ սը 
27000 մ հե ռա վո րու թյան վրա [4, 52–58]:

 Տե սո ղա կան զգա յու թյուն ներն ու ըն կա
լու մը մար դուն տա լիս են լայն դի ա պա զո նի 
նուրբ տար բե րակ ված տվյալ նե րի ա ռա վել 
մեծ քա նակ: Ա. Գ Լիտ վա կը նշում է, որ մար
դու մի այն մեկ օր վա ըն թաց քում ի րա կա նաց
րած տե սո ղա կան ըն կա լու մը հաս նում է մո
տա վո րա պես 100000–ի, չնա յած ոչ բո լորն են 
դառ նում գի տակց ված փաս տեր: Այս հան գա
ման քը բա ցատր վում է մար դու տե սո ղա կան 
ըն կալ ման ը նտ րո ղա կա նու թյամբ: Ը նդ ո րում` 
տե սո ղա կան ըն կալ ման դաշ տը գործ նա կա
նում ան սահ ման է [5, 6–10]: 

Ի հար կե, տե սո ղու թյու նը շր ջա կա աշ

 ՆԱԻ ՐԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 

ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵ ՐԸ ՄԱՐ ԴՈՒ ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ  
ԵՎ ԴՐԱ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ  ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ
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խար հը ար տա ցո լող զգա յա կան ճա նա չո ղու
թյան մի ակ կա ռուց ված քային մի ա վո րը չէ, 
սա կայն ը ստ Ռու բինշ տեյ նի՝ «Տե սո ղու թյու նը 
մեզ տա լիս է ա ռար կա նե րի ա ռա վել կա տա
րյալ և ճշգ րիտ ըն կա լում: Տե սո ղա կան ըն կա
լու մը մար դու` ա ռա վել ա ռար կա յաց ված ըն
կա լումն է: Հենց դա է պատ ճա ռը, որ դրանք 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն մար դու ճա նա չո
ղա կան և պրակ տիկ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա
մար» [9, 65]:

 Տե սո ղու թյու նը մեծ դեր է կա տա րում մար
դու գոր ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րի 
դեպ քում` խա ղային, ու սում նա կան, աշ խա
տան քային: Տե սո ղու թյան շնոր հիվ մար դը 
կա րո ղա նում է հետ ևել իր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և շար ժում նե րի ճիշտ կա տար մա նը: Այս պի
սով, օ րի նակ, շար ժում նե րի, նկար չու թյան, 
գրի և այլ հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման ժա
մա նակ մար դը տե սո ղու թյան շնոր հիվ կա րո
ղա նում է վե րահս կել իր կա տա րած գոր ծո
ղու թյուն նե րի հս տա կու թյունն ու ճշ տու թյու նը: 
Տե սո ղու թյան նվա զու մը կամ բա ցա կա յու թյու
նը զգա լի ո րեն բար դաց նում է մակ րո և միկ րո 
տա րա ծու թյան մեջ կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու
թյան զար գա ցու մը. մի ա ժա մա նակ շատ գոր
ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը խո չըն դո տում է 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հս տա կու
թյան ու ճշ տու թյան վե րահս կու մը: 

Որ պես զի ակ նա ռու կեր պով ը մբռ նենք 
մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան մեջ տե սո
ղու թյան դե րը և այն, թե ի նչ աս տի ճա նով է 
տու ժած զգա յա կան ճա նա չո ղու թյան ո լոր տը, 
բնա կա նա բար, տե սո ղա կան զգա յա րա նի 
գոր ծա ռույ թի մաս նա կի կամ լրիվ խան գար
ման հետ ևան քով ծա գած դժ վա րու թյուն նե րը, 
պի տի դի տար կենք, թե ի նչ պի սին է այս խան
գա րում նե րի ազ դե ցու թյու նը ե րե խա նե րի շար
ժո ղա կան և ֆի զի կա կան զար գաց ման ո լոր
տի, տար բեր օր գան նե րի և հա մա կար գե րի 
տար բեր աշ խա տանք նե րի վրա` սիրտ–ա նո
թային, շն չա ռա կան, կողմ նո րոշ ման և այլն: 

Ակն հայտ է, որ տե սո ղու թյան նվա զու մը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է շր ջա
կա աշ խար հը ճա նա չե լու հետ կապ ված ա ռա
վել լուրջ կո րուստ նե րի: 

Տե սո ղա կան գոր ծա ռույ թի (տե սո ղա կան 
սրու թյուն, տե սա դաշտ, լու սային և գու նա

տար բե րա կում, տե սո ղա կան ըն կա լում) խան
գա րում նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան ար
դյունք նե րը տե սո ղու թյան խան գա րում ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե կան գոր ծըն թաց
նե րի զար գաց ման վրա ու նեն ի նչ պես քա նա
կա կան, այն պես էլ ո րա կա կան բնույթ:

 Հա տուկ գի տա մե թո դա կան գրա կա
նու թյան մեջ նշ վում է, որ ճա նա չո ղու թյան 
զգա յա կան ո լոր տում քա նա կա կան փո փո
խու թյուն ներ են նկատ վում. զգա լի ո րեն կր
ճատ վում կամ ամ բող ջու թյամբ բա ցա կա յում 
են չտես նող և թույլ տես նող նե րի տե սո ղա
կան զգա յու թյունն ու ըն կա լու մը, հա մա պա
տաս խա նա բար պա կա սում է նաև պատ
կե րա ցում նե րի քա նա կը: Ի նչ վե րա բե րում է 
տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ան
ձանց հո գե կա նի ո րա կա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րին, ա պա դրանք դրս ևոր վում են 
տար բեր աս տի ճան նե րով, սա կայն բո լոր հո
գե կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ փոխ վում 
է զգա յա րան նե րի փոխ ներ գոր ծու թյան հա
մա կար գը, պատ կե րա ցում նե րի, հաս կա ցու
թյուն նե րի, խոս քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցում ի հայտ են գա լիս ո րո շա կի յու րա հա տուկ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ [7, 48–53]: 

Ակ ներև է, որ տե սո ղա կան տե ղե կու
թյուն նե րի ստաց ման ան հնա րի նու թյու նը 
կամ սահ մա նա փա կու թյու նը հան գեց նում 
է հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման 
խան գար ման, ո րոնք հո գե բա նա կան ժա մա
նա կա կից գրա կա նու թյան մեջ սահ ման վում 
է որ պես դեպ րի վա ցի ոն վի ճակ: Այդ պի սի 
պա հանջ մունք նե րից են հա մար վում քա նա կի 
և ո րա կի ար տա քին գրգ ռիչ նե րի, ծնող նե րի, 
հա սա կա կից նե րի հետ սո ցի ա լա կան կա պե
րի մեջ մտ նե լու պա հանջ մունք նե րը և այլն: 

Ել նե լով վե րոն շյա լից` պետք է հաշ վի առ
նել, որ տե սո ղու թյան խան գա րում նե րը հան
գեց նում են ոչ մի այն զգա յա կան, այլ նաև 
հու զա կան և սո ցի ա լա կան ան բա վա րա րու
թյան: Մի ա ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ
նել, որ այս ա մե նի հետ ևան քով ի ծնե կամ 
տե սո ղու թյան վաղ խան գա րում նե րը ոչ մի
այն տե սո ղա կան խթան ներն են, այլ նաև 
պահ պան ված զգա յա րան նե րի ան բա վա րար 
զար գա ցու մը, սո ցի ա լա կան կա պե րի և հա
րա բե րու թյուն նե րի աղ քա տու թյու նը: Սրա 
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հետ ևան քով ա ռա ջա նում է վար քի ակ նա
ռու և բազ մաբ նույթ բա խում ներ, սո մա տիկ 
վի ճակ ներ, հա ճախ լի նում են նյար դային 
խան գա րում ներ: Նկատ վում են նաև ե րե
խա նե րի հու զա կա մային ո լոր տի ը նդ հա նուր 
փո փո խու թյուն ներ: Այս ա մե նը հան գեց նում 
է նկա տե լի և բազ մա տե սակ փո փո խու թյուն
նե րի, ի սկ հա ղոր դակց ման մեջ նկատ վում 
են նյար դա հո գե կան խան գա րում ներ: 

Ու սում նա սի րած մաս նա գի տա կան գրա
կա նու թյան տվյալ ներն ու մի խումբ հե ղի նակ
նե րի կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ տե սո ղու թյան խան գա րու մը 
կտ րուկ ի ջեց նում է ե րե խա նե րի շար ժո ղա
կան ակ տի վու թյու նը և աշ խա տու նա կու թյու նը 
[1, 11–16]: 

Այս պի սով՝ կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի
քում թույլ տես նող տղա նե րը օր վա ըն թաց
քում մի ջի նում ան ցնում են 3,4 կմ, ի սկ բնա
կա նոն տես նող հա սա կա կից նե րը՝ 10,3 կմ, 
մի ջին դպ րո ցա կան տա րի քում` 5,6 կմ և 14,7 
կմ, ա վագ դպ րո ցա կան տա րի քում` 5,2 և 13,6 
կմ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի շար ժում նե րի պա կա սը ար տա
ցոլ վում է նաև նրանց ֆի զի կա կան զար գաց
ման վրա: Սա կավ շար ժու նու թյունն իր հեր
թին հան գեց նում է մկան նե րի թու լու թյան, 
կեց ված քի և ներ քին օր գան նե րի խան գա
րում նե րի [3, 45–50]:

 Հաս տատ ված է, որ դպ րո ցա կան տա րի
նե րի ըն թաց քում տե սո ղու թյան խան գա րում
ներ ու նե ցող ե րե խա ներն ի րենց բնա կա նոն 
տես նող տա րե կից նե րից հետ են մնում հա
սա կով, քա շով, կրծ քա վան դա կի շր ջագ ծով: 
Այդ ե րե խա նե րի շար ժում նե րի ա րա գու թյան 
ար տա հայտ ման բո լոր ձևե րի (շար ժում նե րի 
ռե ակ ցի այի ըն թաց քը, ա ռան ձին շար ժում
նե րի հա ճա խա կա նու թյունն և շար ժում նե րի 
ամ բող ջա կա նու թյուն) զար գա ցումն ու նի հա
մե մա տա բար ցածր մա կար դակ:

 Տե սո ղու թյան խան գա րումն ազ դում է ոչ 
մի այն ե րե խայի տո կու նու թյան վրա, այլ նաև 
տա րի քային զար գաց ման տեմ պի վրա: Տե սո
ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե
րի շար ժում նե րի ճկու նու թյու նը դպ րո ցա կան 

տա րի նե րի ըն թաց քում զգա լի ո րեն ցածր է, 
քան նրանց տես նող տա րե կից նե րի նը:

 Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի թույլ ֆի զի կա կան տվյալ նե
րը, ճկու նու թյան, ա րա գու թյան, դի մաց կու
նու թյան զար գաց ման ցածր մա կար դա
կը հան գեց նում են նրան, որ ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան ցու ցա նիշ նե րով, և՛ 
հիմ նա կան շար ժում նե րի զար գաց ման մեջ` 
քայլք, վազք, ցատ կեր, հա վա սա րակշ ռու
թյան պահ պա նում հետ են մնում: 

Ըստ Ռ. Ն. Ա զա րյա նի տվյալ նե րի՝ թույլ 
տես նող տղա նե րի 30 մ վազ քի ցու ցա նիշ նե
րը ցածր են բնա կա նոն տես նող ե րե խա նե րի 
ցու ցա նիշ նե րից (19–21 %), տե ղից ցատկ եր
կա րու թյուն` 16–24 %, գն դա կի նե տում հե ռա
վո րու թյուն` 14–15 %, գն դա կի նե տում նպա
տա կա կե տին` 30–35 %:

Ու սում նա սի րե լով 8–17 տա րե կան թույլ 
տես նող 302 դպ րո ցա կան նե րի հա վա սա
րակշ ռու թյան գոր ծա ռույ թը՝ պարզ վել է, որ 
տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա
նե րի մարմ նի հա վա սա րակշ ռու թյան ցու ցա
նիշ նե րը հետ են մնում նոր մայից: Չնա յած, 
որ տա րի քի ա ճի հետ ե րե խա նե րի հա վա սա
րակշ ռու թյան գոր ծա ռույ թը բա րե լավ վում է, 
միև նույնն է, 16–17 տա րե կա նում այն մնում է 
հա մե մա տա բար ցածր մա կար դա կի վրա: 

Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հիմ նա կան շար ժում նե րի ան բա
վա րար զար գա ցու մը (քայլք, վազք, ցատկ, 
նե տում) հան գեց նում է նրան, որ այս ե րե
խա նե րը վատ են յու րաց նում նա խադպ րո
ցա կան և դպ րո ցա կան ծրագ րի շար ժում նե րի 
շատ տե սակ ներ, ին չը զգա լի ո րեն ի ջեց նում 
է նրանց աշ խա տան քային, կեն ցա ղային և 
հա տուկ կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րոնք կար
ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նրանց խա ղային, 
ու սում նա կան և ա ռօ րյա կյան քում: 

Ան բա վա րար ֆի զի կա կան զար գա ցու մը, 
մկա նային հա մա կար գի թու լու թյու նը հան
գեց նում է ող նա շա րի կո ղային ծռ վա ծու թյան` 
լոր դոզ նե րի, կի ֆոզ նե րի, հար թա թա թու թյան 
զար գաց ման: Ե թե բնա կա նոն տե սո ղու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի կեց ված քի շե ղում նե րը 
նկատ վում են մի ջի նում 29 %–ի մոտ, ա պա 
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տե սո ղու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա
նե րի դեպ քում այն կազ մում է 41–51 %:

 Տե սո ղու թյան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կեց ված քի շե ղում նե րի հետ 
կապ ված՝ փոխ վում է նաև կրծ քա վան դա կի 
կա ռուց ված քը, ո րն ազ դում է նաև շն չա ռա
կան օր գան նե րի և սիր տա նո թային հա մա
կար գի վրա: Շն չա ռա կան և ո րո վայ նի մկան
նե րի թու լու թյու նը նվա զեց նում է ե րե խայի 
ար տաշն չե լու գոր ծա ռույ թը: Այս հան գա
ման քը մի ա ժա մա նակ թույլ տե սո ղու թյունն 
այն պի սի ան ձնային ո րակ նե րի ձևա վոր ման 
պատ ճառ է դառ նում, ի նչ պի սիք են` սե փա
կան ու ժե րի նկատ մամբ ան վս տա հու թյու նը, 
խի զա խու թյան բա ցա կա յու թյու նը և այլն: 

Այս պի սով՝ տե սո ղու թյան խան գա րում ներ 

ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե կան և ֆի զի կա կան 
զար գաց ման (նույ նիսկ նշ ված ը նդ հա նուր գծե
րի) փո փո խու թյուն նե րը վս տա հո րեն ցույց են 
տա լիս տե սո ղու թյան մաս նա կի կամ լրիվ բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը նրանց ը նդ հա նուր 
զար գաց ման, ա ռող ջու թյան վի ճա կի, աշ խա
տան քային և հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու
թյա նը պատ րաս տե լու վրա: Սրա նով ա ռա ջին 
հեր թին ո րոշ վում են հիմ նախնդ րի խոր ու
սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, տե
սա կան, գործ նա կան և սո ցի ա լա կան նշա
նա կու թյու նը, ո րոն ցով էլ պայ մա նա վոր ված 
են ե րե խա նե րի տե սո ղու թյան պահ պան ման 
և խան գա րում նե րի կան խար գել ման հա տուկ 
ման կա վար ժա կան պայ ման նե րի մշակ ման 
կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
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 РОЛЬ ЗРЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО РАССТРОЙСТВО 
Н. ГРИГОРЯН

В статье представлена роль и значение зрения в жизни человека. Изучена последствие 
расстройство зрения на развития деятельности человека и личностых качеств.

THE ROLE OF VIZION IN A PERSONS LIFE AND THE CONSEQUENCES OF VISION 
DISABILITIES

N. GRIGORYAN

Tha article presents the role and significance of vision in a persons life. It analyzes the con
sequences of vision disabilities for the persons activities and the development of his/her personal 
qualities.
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 Զար գաց ման խան գա րում նե րի հա մա
կազ մում է ա կան թիվ են կազ մում բաց օր
գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող ե րե խա նե րը: 
Հայտ նի է, որ բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ան 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է վե րին 
շր թուն քի և քիմ քի բնա ծին ճեղք վածք նե րի 
առ կա յու թյամբ [1, 2, 3, 4, 6 և այլք]: Ը ստ 
ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ
մա կեր պու թյան տվյալ նե րի, վե րին շր թուն քի 
և քիմ քի ճեղք վածք նե րի հան դիպ ման հա
ճա խա կա նու թյու նը աշ խար հում կազ մում է 
1:700 [7, 101]:

 Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող 
ե րե խա նե րի խոս քի ձևա վոր ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը հատ կա պես հան գա մա
նո րեն ու սում նա սիր վել և վեր լուծ վել են Ա. Գ 
Իպ պո լի տո վայի, Ի. Ի. Եր մա կո վայի, Բ. Մ. 
Դու բո վի, Դ. Վ. Ո ւկ լոնս կա յայի, Վ. Ե. Ա գա
ևայի և մի շարք այլ հե ղի նակ նե րի կող մից: 
Նշ ված հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում 
այս ե րե խա նե րի խոս քի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը և մինչ վի րա հա
տա կան շր ջա նում տար վող լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի մո տե ցում նե րը վեր լուծ ված 
և մեկ նա բան ված են հիմ նա կա նում ձայ նի 
տեմբ րի կար գա վոր ման և հն չար տա բեր ման 
խան գա րում նե րի շտկ ման հա մար ան հրա
ժեշտ նա խադ րյալ նե րի ձևա վոր ման կար ևո
րու թյան տե սան կյու նից:

 Մինչ դեռ մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյան շր ջա նակ նե րում մի այն ո րո շա կի 
մաս նա վոր աշ խա տու թյուն նե րում է ներ կա
յաց վում, որ այս ե րե խա նե րին, բա ցի ձայ նի 
տեմբ րի և հն չար տա բեր ման խան գա րում
նե րից, բնո րոշ են նաև խոս քի մյուս բա ղադ
րիչ նե րի, ի նչ պես նաև կա պակց ված խոս քի 
ձևա վոր ման ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ, ո րոնք ևս ի րենց բա ցա սա կան 

կնիքն են թող նում նրանց լի ար ժեք խոս
քային հա ղոր դակց ման վրա [1, 9, 10, 11]: 

 Դի տար կե լով կա պակց ված խոս քի զար
գա ցու մը, որ պես ե րե խայի հա ղոր դակց ման, 
ի սկ հե տա գա յում նաև ու սում նա կան նյու թի 
յու րաց ման կար ևոր գրա վա կան` մեր կող մից 
ա ռա վել է ա րժ ևոր վում կա պակց ված խոս քի 
զար գաց մանն ո ւղղ ված լո գո պե դա կան աշ
խա տան քի ի րա կա նա ցու մը դեռևս մինչ վի
րա հա տա կան շր ջա նում:

 Մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում 
մեզ հա մար է ա կա նո րեն կար ևոր վում էր բա
ցա հայ տել, թե մինչ վի րա հա տա կան շր ջա
նում բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ծնող նե րը բժիշկ նե րի կող մից 
ո ւղ ղորդ վում են ա րդյո՞ք լո գո պեդ նե րի մոտ, 
այս ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող լո գո պեդ
նե րի կող մից մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում 
կա պակց ված խոս քի զար գաց մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք ներ տար վո՞ւմ են ա րդյոք, և ի նչ
պի սի՞ մո տե ցում ներ են կի րառ վում նրանց 
կող մից կա պակց ված խոս քի զար գաց ման 
նպա տա կով: Այս հար ցե րի մեկ նա բան ման 
նպա տա կով մեր կող մից ի րա կա նաց վել է 
մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում բաց օր գա
նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հետ աշ խա տող լո գո պեդ նե րի, դի մած նո
տային վի րա բույժ նե րի, ի նչ պես նաև այս 
ե րե խա նե րի ծնող նե րի սո ցի ո լո գի ա կան հե
տա զո տու թյուն:

 Սո ցի ո լո գի ա կան հարց մա նը մաս նա կի
ցել են ք. Եր ևա նի բժշ կա կան հաս տա տու
թյուն նե րում աշ խա տող 97 լո գո պեդ ներ, 40 
դի մած նո տային վի րա բույժ ներ և 40 ծնող: 
Հար ցումն ի րա կա նաց րել է մեր կող մից 
ը նտր ված, հա մա կարգ ված, մշակ ված հար
ցա թեր թիկ նե րով:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած լո գո պեդ նե րի 

ԼԻ ԼԻԹ ԱԴ ԼՈ ՅԱՆ

ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԶԵԿ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱՑ  
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՌԻ ՆՈ ԼԱ ԼԻ ԱՅՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  

ԿԱ ՊԱԿՑ ՎԱԾ ԽՈՍ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ 
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ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 95,9 %–ը նշել է, 
որ կար ևո րում են մինչ վի րա հա տա կան շր
ջա նում այս ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող 
լո գո պե դա կան աշ խա տան քը, ի սկ 4,1 %–ը 
մեկ նա բա նել է, որ մինչ վի րա հա տա կան շր
ջա նում այս ե րե խա նե րը դեռ «պատ րաստ» 
չեն լո գո պե դա կան աշ խա տան քի ի րա կա
նաց մա նը:

«Ո րո՞նք են մինչ վի րա հա տա կան շր ջա
նում բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող լո գո պե
դա կան աշ խա տան քի ո ւղ ղու թյուն նե րը» 
հար ցին պա տաս խա նե լիս լո գո պեդ նե րի 
45,4 %–ն ա ռաջ նայ նու թյու նը տվել է քմըմ
պա նային փա կա նի մկան նե րի ակ տի վաց
մա նը, 36,1 %–ն ը նդ գծել է, որ այս փու լում 
հատ կա պես պետք է աշ խա տել ֆի զի ո լո գի
ա կան և խոս քային շն չա ռու թյան ու ձայ նի 
կար գա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ, ի սկ 18,5 %–ը 
կար ևո րել է լեզ վի դե պի ետ պար տադր ված 
դիր քի կան խար գե լու մը: 

 Վեր լու ծե լով տր ված պա տաս խան նե րի 
ար դյունք նե րը` կա րե լի է փաս տել, որ լո գո
պեդ նե րը մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում 
հիմ նա կա նում աշ խա տանք ներ են տա նում 
ձայ նի և հն չար տա բեր ման խան գա րում նե
րի կար գա վոր ման նա խադ րյալ նե րի ձևա
վոր ման ո ւղ ղու թյամբ, և նրանց կող մից ը նդ
հան րա պես աշ խա տանք ներ չեն տար վում 
խոս քի մյուս բա ղադ րիչ նե րի և կա պակց ված 
խոս քի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ: Տվյալ 
խնդ րի հաղ թա հար ման վե րա բե րյալ մաս
նա գետ նե րի մո տե ցու մը կա րե լի է դի տար կել 
որ պես մի ա կող մա նի:

 Մեր հե տա զո տու թյան տրա մա բա նու թյա
նը հա մա հունչ՝ փոր ձե ցինք ճշ տել, թե քիմ
քի բնա ծին ճեղք վածք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կա պակց ված խոս քի հե տա զոտ մա նը և դրա 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին ան դրա դառ
նո՞ւմ են ա րդյոք լո գո պեդ նե րը մինչ վի րա հա
տա կան շր ջա նում: Հարց ման ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը գո հա ցու ցիչ չի կա րե լի հա
մա րել, քա նի որ հարց ված նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը՝ 92,7 %–ը, այս հար ցին բա ցա սա
կան է պա տաս խա նել՝ մեկ նա բա նե լով, որ 
դի տարկ ված մո տե ցու մը գի տա գործ նա կան 
տե սան կյու նով ու սում նա սիր ված չէ, և մաս

նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ այն ներ
կա յաց ված չէ:

 Միև նույն ժա մա նակ բնու թագ րե լով այս 
ե րե խա նե րի կա պակց ված խոս քը՝ լո գո պեդ
նե րի 64,9 %–ը նշում է, որ այն ո րա կա պես 
տար բեր վում է նրանց բնա կա նոն զար գա
ցում ու նե ցող հա սա կա կից նե րի կա պակց
ված խոս քից. ե րե խա նե րի խոս քը հա մա
ռոտ է, հիմ նա կա նում կազմ ված է 1–2 բառ 
պա րու նա կող նա խա դա սու թյուն նե րից, 
բա ռա պա շարն աղ քատ է, խոս քը եր բեմն 
բնու թագր վում է բա ռա քե րա կա նա կան ձևա
կերպ ման ան ճշ տու թյուն նե րով, մտ քի ձևա
կերպ ման տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա
նու թյան խա թա րում նե րով և այլն, 35,1 %–ը 
ե րե խա նե րի կա պակց ված խոս քում առ կա 
խն դիր նե րը դի տար կել է որ պես խոս քի զար
գաց ման «դան դաղ տեմպ»:

Ս տաց ված ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
ակ նա ռու փաս տում է, որ բաց օր գա նա կան 
ռի նո լա լի ա ու նե ցող ե րե խա նե րին բնո րոշ 
են նաև խոս քի մյուս բա ղադ րիչ նե րի, ի նչ
պես նաև կա պակց ված խոս քի ձևա վոր ման 
ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ,  ին չը, սա
կայն, լո գո պեդ նե րի կող մից մինչ վի րա հա
տա կան շր ջա նում պատ շաճ ու շադ րու թյան 
չի ար ժա նա նում, և այս ո ւղ ղու թյամբ գրե թե 
լո գո պե դա կան աշ խա տանք չի տար վում:

 Մեր կող մից լո գո պեդ նե րին ա ռա ջադր
ված այն հար ցին, թե «ու նեն ա րդյոք հայե րե
նով մշակ ված և ներ կա յաց ված կա պակց ված 
խոս քի հե տա զոտ մանն ու զար գաց մանն 
ո ւղղ ված ա ռա ջադ րանք ներ, հանձ նա րա րու
թյուն ներ, խա ղեր», պա տաս խա նե լիս հարց
մա նը մաս նակ ցած բո լոր լո գո պեդ նե րը մի
ա ձայն նշե ցին, որ օ տա րա լե զու բա վա կան 
նյու թեր կան, սա կայն ի րենք չու նեն բաց 
օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող ե րե խա նե
րի կա պակց ված խոս քի հե տա զոտ մանն ու 
զար գաց մա նը նպաս տող հայե րե նով նյու թեր 
և «ծ րա գիր», ո րի ար դյուն քում յու րա քան չյուր 
մաս նա գետ աշ խա տում է ը ստ իր հայե ցո ղու
թյան, ի նչն էլ նվա զեց նում է լո գո պե դա կան 
աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում մեզ 
հե տաքրք րում էր նաև, թե բժիշկ նե րը (դի
մած նո տային վի րա բույժ նե րը) որ քա նո՞վ են 
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ի րա զեկ բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե
ցող ե րե խա նե րի խոս քի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին, լո գո պե դա կան աշ խա տան քի 
փու լե րին, մաս նա վո րա պես մինչ վի րա հա
տա կան շր ջա նում ի րա կա նաց վող լո գո պե
դա կան աշ խա տան քի կար ևո րու թյա նը:

Խնդ րո ա ռար կայի շուրջ մեր կող մից 
ա ռա ջադր ված այն հար ցին, թե «Կար ևո րո՞ւմ 
եք ա րդյոք լո գո պե դա կան աշ խա տան քը 
բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող ե րե
խա նե րի խնդ րի լի ար ժեք հաղ թա հար ման 
հա մար», դի մած նո տային վի րա բույժ նե րի 
85 %–ի կող մից այն մի ան շա նակ կար ևոր
վել է, 10 %–ը դժ վա րա ցել է պա տաս խա նել՝ 
հիմ նա վո րե լով, որ ի րենք չեն մաս նակ ցում 
նշ ված գոր ծա ռույթ նե րին, ի սկ 5 %–ը այն չի 
կար ևո րել պատ ճա ռա բա նե լով, որ մի այն վի
րա հա տու թյու նը բա վա րար է որ պես զի ե րե
խան կա րո ղա նա խո սել, և մինչ վի րա հա տու
թյու նը նպա տա կա հար մար չէ աաշ խա տել 
ե րե խայի խոս քի զար գաց ման ո ւղ ղու թյամբ:

 Հարց ման ար դյունք նե րը փաս տում են, 
որ բժիշկ ներն ըն դու նում են, որ այս խնդ րի 
հաղ թա հա րումն ու նի հա մա լիր՝ բժշ կա հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան բնույթ, և նրանց 
կող մից չի ան տես վում խնդ րի հաղ թա հար
ման ման կա վար ժա կան տե սա կե տը:

«Բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող 
ե րե խա նե րը դեռևս մինչ վի րա հա տա կան շր
ջա նում ո ւղ ղորդ վո՞ւմ են ա րդյոք լո գո պեդ նե
րի մոտ» հար ցին պա տաս խա նե լիս բժիշկ
նե րը նշում է ին, որ ի րենք հիմ նա կա նում 
վի րա հա տու թյու նից հե տո են ե րե խա նե րին 
ո ւղ ղոր դում լո գո պե դա կան ծա ռա յու թյան, 
և մի այն հարց ված բժիշկ նե րի 4 %–ն էր, որ 
կար ևո րել էր մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում 
ե րե խա նե րի հետ ի րա կա նաց վող լո գո պե դա
կան աշ խա տան քը:

 Մեր կար ծի քով հետ զոտ վող հիմ նա հար
ցը ման կա վար ժա կան տե սան կյու նից բժիշկ
նե րի շր ջա նակ նե րում բա վա րար չա փով 
չի լու սա բան վում, ի նչն էլ հե տա գա յում իր 
կնիքն է թող նում խնդ րի հաղ թա հար մանն 
ո ւղղ ված գոր ծըն թա ցում: Ո ւս տի տվյալ խնդ
րի մեկ նա բա նու մը դեռևս ու սում նա ռու թյան 
տա րի նե րին մեր կար ծի քով շա հե կան է և 
ան հրա ժեշտ: 

Մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում 
հատ կա պես մեզ հե տաքրք րում էր, թե այս 
ե րե խա նե րի ծնող նե րը որ քա նով են ի րա զեկ
ված մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում լո գո
պե դա կան աշ խա տանք նե րի կար ևո րու թյան 
մա սին, ի նչ պես նաև մեզ հե տաքրք րում էր, 
թե ի նչ պի սին են այս ե րե խա նե րի դաս տի
ա րա կու թյան պայ ման նե րը (ի նչ պե՞ս են վե
րա բեր վում ե րե խայի խնդ րին, ի նչ պե՞ս են 
վե րա բեր վում ե րե խայի խոս քի զար գաց ման 
հար ցե րին, ա պա հո վո՞ւմ են ա րդյոք կա
պակց ված խոս քի զար գաց ման հա մար ան
հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ և այլն):

 Թի րա խային խմ բի ե րե խա նե րի ծնող նե
րի սոց հարց ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը փաս տում է, որ ծնող նե րի բա վա կան 
ստ վար զանգ ված այդ քան էլ չի ա րժ ևո րում 
մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում լո գո պե դա
կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը՝ 40՝ 
մեկ նա բա նե լով, որ մինչ վի րա հա տու թյու նը, 
ի րենց կար ծի քով, լո գո պե դա կան աշ խա
տանքն այդ քան էլ ար դյու նա վետ չի լի նի, 
ծնող նե րի ո րոշ մա սը ը նդ հան րա պես տե ղե
կաց ված չէր, որ ան հրա ժեշտ է ե րե խայի հետ 
լո գո պե դա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց
նել դեռևս մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում՝ 
27,5, ի սկ ծնող նե րի 32,5–ը ա րժ ևո րել է մինչ
վի րա հա տա կան շր ջա նում լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք նե րի ան ցկաց ման կար ևո րու
թյու նը և հրա տա պու թյու նը: 

Ծ նող նե րի սոց հարց ման ար դյունք նե
րի վեր լու ծու թյու նը փաս տում է նաև, որ այս 
ե րե խա նե րի խոս քի զար գաց ման հա մար 
մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում ըն տա նի քի 
կող մից չեն ա պա հով վում խոս քի զար գաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան գոր
ծոն ներ՝ բա վա րար շփում հա սա կա կից նե րի 
և մե ծա հա սակ նե րի հետ, ե րե խայի խոս
քային ակ տի վու թյան խթա նում, ե րե խայի 
խա ղային գոր ծու նե ու թյան զար գաց ման 
խթա նում և այլն: 

 Մաս նա վո րա պես մեր կող մից հն չեց ված 
այն հար ցին, թե «հա ճա՞խ եք ա րդյոք Ձեր 
ե րե խայի հետ հյու րըն կալ վում ըն կեր նե րի, 
հա րա զատ նե րի ըն տա նի քում», ծնող նե րի 
52,5–ը նշել է, որ նա խընտ րում են ե րե խային 
ի րենց հետ չտա նել, 30–ը նշել է, որ ե րե խայի 
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հետ հյու րըն կալ վում են մի այն շատ մտե րիմ 
մարդ կանց (ով քեր քա ջա տե ղյակ են ե րե
խայի խնդ րի մա սին), 17,5–ը դրա կան է պա
տաս խա նել: Վե րը նշ վա ծը, մեր կար ծի քով, 
սահ մա նա փա կում է ե րե խայի սո ցի ա լա կան 
շփում նե րի շր ջա նա կը, ի նչն էլ իր հեր թին ևս 
բա ցա սա բար է ազ դում ե րե խայի խոս քային 
զար գաց ման և մաս նա վո րա պես կա պակց
ված խոս քի զար գաց ման վրա:

Այս պի սով, վեր լու ծե լով մեր կող մից ի րա
կա նաց ված սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րը, մենք հան գե ցինք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ բաց օր գա նա կան ռի
նո լա լի ա ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ մինչ վի
րա հա տա կան շր ջա նում ի րա կա նաց վող լո
գո պե դա կան աշ խա տան քը հիմ նա կա նում 
սահ մա նա փակ վում է մի այն խոս քային շն
չա ռու թյան, ձայ նի կար գա վոր ման և հն չար
տա բեր ման խան գա րում նե րի շտկ ման նա
խադ րյալ նե րի ձևա վոր ման շր ջա նակ նե րում: 
Սոց հարց ման ար դյունք նե րը փաս տում են, 
որ լո գո պեդ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը 
կա պակց ված խոս քի զար գաց մանն ո ւղղ ված 
աշ խա տանք ներ չի ի րա կա նաց նում այս ե րե
խա նե րի հետ, և այս օ ղա կը դուրս է մնում 
լո գո պե դա կան աշ խա տան քի հա մա կար գից: 
Բա ցի այդ՝ պետք է նշել, որ դի մած նո տային 
վի րա բույժ նե րի մեծ մա սը, ևս ա ռանձ նա պես 
չկար ևո րե լով մինչ վի րա հա տա կան շր ջա նում 
լո գո պե դա կան աշ խա տան քի ի րա կա նաց
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ժա մա նա կին չի 
ո ւղ ղոր դում այդ ե րե խա նե րին լո գո պեդ նե

րի մոտ: Թի րա խային խմ բի ե րե խա նե րի 
ծնող նե րի հարց ման ար դյունք ներն էլ ի րենց 
հեր թին փաս տում են, որ ծնող նե րը, հա
ճախ չըն դու նե լով ի րենց ե րե խայի խն դի րը 
կամ ա մա չե լով հա սա րա կա կան կար ծի քից, 
սահ մա նա փա կում են մինչ վի րա հա տա կան 
շր ջա նում ի րենց ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան 
փոր ձը, սո ցի ա լա կան շփում նե րի շր ջա նա կը, 
ի նք նու րույ նու թյու նը, ի նչն էլ իր հեր թին, մեր 
կար ծի քով, ևս բա ցա սա բար է ազ դում այս 
ե րե խա նե րի ոչ մի այն խոս քային հա մա կար
գի ձևա վոր ման, կա պակց ված խոս քի լի ար
ժեք ձևա վոր ման և խոս քային ակ տի վու թյան 
վրա, այլ նաև հու զա կա մային ո լոր տի վրա՝ 
ձևա վո րե լով ե րե խա նե րի մեջ ան լի ար ժե քու
թյան զգա ցում, ի նք նամ փո փու թյուն, ա մաչ
կո տու թյուն, մե ծա հա սակ նե րից կախ վա ծու
թյուն և այլն, ի նչն էլ հե տա գա յում ևս յու րօ վի 
ան դրա դառ նում է այս ե րե խա նե րի խոս
քային հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում: 

 Հետ ևա բար մինչ վի րա հա տա կան շր ջա
նում բաց օր գա նա կան ռի նո լա լի ա ու նե ցող 
ե րե խա նե րի կա պակց ված խոս քի զար գաց
մա նը նպա տա կաուղղ ված մո տե ցում նե րի 
մշա կու մը կար ևո րա գույն տեղ է գրա վում 
այս ե րե խա նե րի հետ տար վող լո գո պե դա
կան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման հա մա տեքս տում: Այս մո տե
ցում նե րի մշա կումն էլ հենց կենտ րո նա կան 
տեղ է զբա ղեց նում մեր հե տա զո տու թյան 
շրջա նակ նե րում:
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОТКРЫТОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ РИНОЛАЛИЕЙ

Л. АДЛОЯН

В статье рассматривается проблема развития связной речи у детей с отктрытой 
органической ринолалией. А также представлены результаты социологического опроса по 
данной проблеме. 

SIGNIFICANCE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH FOR CHILDREN WHIT 
OPEN RINOLALIA IN PREOPERATIONAL PERIOD./SOCIAL RESEARCH/

L. ADLOYAN

The article about complexity of the development of coherent speech in children with clef–palat 
in periud and information about experts. 



444

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն  Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն Յ Ա Ն  Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ՄԱ ՍՈՒԴ ՔԱ ՆԱ ՆԻ 

Ի ՐԱ ՆԻ ԵՎ ՃԱ ՊՈ ՆԻ ԱՅԻ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ 27 ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ  

ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Հա մե մա տա կան ման կա վար ժու թյու նը, 

այ սինքն` տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րի և 
մշա կույթ նե րի կր թա դաս տի ա րա կու թյան հա
մա կար գե րի հա մե մա տու թյու նը, ի րա կա նում 
ոչ թե մեկ գի տա ճյուղ է, այլ տար բեր գի տա
ճյու ղեր նե րա ռող հե տա զո տա կան մի ջա կայք, 
միջ ճյու ղային գի տու թյուն, որ տեղ նե րառ ված 
են բո լոր այն գի տու թյուն նե րը, որ ան հրա ժեշտ 
են կր թա դաս տի ա րա կու թյու նը հաս կա նա
լու և բա ցատ րե լու հա մար, ի նչ պես, օ րի նակ, 
կեն սա բա նու թյու նը, հո գե բա նու թյու նը, ման
կա վար ժու թյու նը, լեզ վա բա նու թյու նը, ազ
գագ րա գի տու թու նը, տն տե սա գի տու թյու նը, 
սո ցի ո լո գի ան, պատ մու թյու նը, կա ռա վա րու մը 
և այլն: Տար բեր տի պի հա սա րա կու թյուն նե
րի միջև նմա նու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն
նե րի ճա նա չու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
վեր հա նե լու մի ան ման եր ևույթ նե րի ի մաս տը: 
Որ ևէ հա րա բե րու թյուն կամ օ րի նա չա փու թյուն 
կա րող է մի հա սա րա կու թյան դեպ քում լի նել 
ճիշտ ու հա վաս տի, սա կայն մեկ այլ մի ջա
վայ րում՝ ոչ: Հա մե մա տու թյու նը թույլ է տա լիս 
սահ մա նել դա սա կար գում ներ ու տի պա բա նու
թյուն և «ա նուղ ղա կի փոր ձար կում ներ» ի րա
կա նաց նել ո րո շա կի պայ ման նե րում: 

Կր թա դաս տի ա րա կու թյան որ ևէ ը նդ հա
նուր տե սու թյուն ձևա վոր վում է եր կա րա ժամ
կետ ու սում նա սի րու թյուն նե րի հիմ քի վրա, ո րի 
ըն թաց քում տվյալ հա սա րա կու թյու նը կրում 
է քա նա կա կան փո փո խու թյուն ներ, մինչ դեռ 
նրա տն տե սա կան կա ռուց ված քը, սո ցի ա լա
կան աս տի ճա նա կար գը, ի նս տի տուտ նե րը 
և ար ժեք նե րը մնում են գրե թե ան փո փոխ: 
«Եր կա րա ժամ կետ» բնո րո շու մը շատ բնու
թագ րիչ է կր թա դաս տի ա րա կու թյան հա մար, 

ո րը հա ճախ կոչ վում է «կան գուն կամ կա յուն» 
ի նս տի տուտ, քա նի որ ժա մա նա կի ըն թաց
քում այն ա ռա վել կա յուն է քա ղա քա կան ի նս
տի տուտ նե րի հա մե մա տու թյամբ»: 

Հաշ վի առ նե լով հա մե մա տա կան ման կա
վար ժու թյան ու սում նա սի րու թյան լայն շա
ռա վի ղը և կր թա կան ի րո ղու թյուն նե րի եր կա
րատև լի նե լու հատ կա նի շը՝ մշ տա պես պետք 
է հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի մեկ նա բա նու մը կա տա րել 
ի րա տե սո րեն և վե րա պա հու թյամբ: Մեկ նա
բա նու թյուն նե րը և ըն կա լում նե րը միշտ կա
րող են ազ դե ցու թյուն կրել ժա մա նա կից ու 
վայ րից, պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նից 
և հա սա րա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րից, մեկ նա բա նո ղի աշ խար հա յաց քից և 
մո տե ցում նե րից, այդ ի սկ պատ ճա ռով վեր
լու ծու թյուն նե րը, թերևս զերծ չմ նան ար ժե
քային և սուբյեկ տիվ դա տո ղու թյուն նե րից: 

Հա մե մա տա կան ման կա վար ժու թյան հե
տա զո տու թյուն նե րում նկա տե լի է նաև մեկ 
այլ հան գա մանք: Դա կր թա կան եր ևույ թի 
ձևա վոր ման պայ ման նե րի և կր թու թյան տե
սու թյան միջև հա մա պա տաս խա նու թյունն 
ու ներ դաշ նա կումն է: Բո լոր այն տե ղե րում, 
որ տեղ կր թու թյան տե սու թյունն ու մո տե ցու
մը հա մա հունչ են ե ղել կր թա կան եր ևույթ
նե րի ձևա վոր ման պայ ման նե րին, հա ջո ղու
թյամբ են պսակ վել տե սու թյան կի րառ ման 
ու ներդր ման փոր ձե րը: Ը նդ հա կա ռա կը, որ
տեղ տե սու թյուն նե րը կա ղա պա րային ձևով 
ներդր վել ու կի րառ վել են ան հա մա պա տաս
խան մի ջա վայ րում ու պայ ման նե րում, ա պա 
հա կադ րու թյուն է ստեղծ վել նոր մի ջա վայ րի 
ու պայ ման նե րի հետ՝ ա ռա ջաց նե լով սո ցի ալ–
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մ շա կու թային և գի տա կան բա ցեր: Այս պի սի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյան օ րի նակ ներ ե ն՝ 
Ի րա նի բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար
գում կրե դի տային կար գի կի րա ռու մը և հան
րակր թա կան դպ րոց նե րում «Աշ խա տանք և 
ար հեստ ներ» նա խագ ծի ներդ րու մը: 

Ստ րա տե գիկ մտա ծո ղու թյան, ծրագ րամ
շակ ման և ծրագ րե րի գոր ծադր ման հա մար 
պետք է հա մա լիր պատ կե րա ցում և ըն կա լում 
ու նե նալ ամ բող ջի կամ ը նդ հա նու րի մա սին: 
Յու րա քան չյուր մաս նա կի ի րո ղու թյուն պետք է 
վե րաի մաս տա վո րել ամ բող ջի շր ջա նա կում և 
ամ բող ջի հետ ու նե ցած հա րա բե րակ ցու թյամբ: 
Ամ բող ջու թյան հս տակ պատ կե րա ցու մը կօգ
նի կա ռա վա րիչ նե րին և ո րո շում կա յաց նող
նե րին՝ ձեռք բե րել ըն կա լո ղա կան հմ տու թյուն
ներ, այդ ի սկ պատ ճա ռով մենք հե տա զո տել 
ե նք կր թու թյան և նրա վերջ նար դյուն քի վրա 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցող 27 բնու թագ րիչ ներ ու 
ցու ցիչ ներ Ի րա նում և Ճա պո նի ա յում (ի հար
կե, գո յու թյուն ու նեն նաև այլ ցու ցիչ ներ կամ 
բնու թագ րիչ ներ): Ցան կա ցած ե րկ րի կր թա
կան ցու ցա նիշ ներն ու սում նա սի րե լիս պետք է 

հաշ վի առ նել բո լոր բա ղադ րիչ նե րը և դրանք 
դի տար կել ի րար կող քի՝ խու սա փե լով մի նի մա
լիս տա կան մո տե ցում նե րից: Հա մե մա տա կան 
ման կա վար ժու թյան վեր լու ծու թյան ժա մա նակ 
պետք է դի տար կել կր թա կան ամ բողջ գոր
ծըն թա ցը, այ սինքն՝ պետք է վեր լու ծել կր թու
թյան հա մա կարգ ներ մուծ վող ռե սուրս նե րը 
(մուտ քային ռե սուրս ներ), ո րոնք ո րո շա կի 
գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյամբ վե րած վում 
են վերջ նար դյուն քի և դուրս գա լիս կր թու թյան 
հա մա կար գից: Կր թա կան բարձր վերջ նար
դյունք (ել քային տվյալ ներ) ար տադ րող ե րկր
նե րի հա ջո ղու թյան բա նա լին գտ նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է քն նել մուտ քային ռե սուրս նե
րի վրա կա տար ված աշ խա տանք նե րը, կրած 
փո փո խու թյուն նե րը և տե ղի ու նե ցած գոր ծըն
թաց նե րը, ո րոնք հան գեց րել են կր թա կան 
բարձր ար դյունք նե րին: 

Ս տորև բեր ված ա ղյու սա կում ներ կա յաց
ված են եր կու ե րկր նե րի՝ Ի րա նի և Ճա պո նի
այի կր թու թյան հա մա կար գի վրա ներ գոր
ծող մի շարք կար ևոր սո ցի ալ–տն տե սա կան 
և կր թա կան ցու ցա նիշ ներ: 

Ա ղյու սակ 1
27 բնու թագ րիչ նե րի հա մե մա տու թյու նը Ի րա նի և Ճա պո նի այի միջև

Բ ՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻՉ Ի ՐԱՆ ՃԱ ՊՈ ՆԻ Ա

1. Բ նակ չու թյան թվա քա նակ և բնակ չու թյան 
ա ճի ին դեքս

75149669 մարդ (2011 թ.) 1.62 % 
(1996–2006 թթ.)

127156222 մարդ (2010 թ.) 
0.3 %

2. Հ ՆԱ 4300531 մլրդ ռի ալ (2010 թ.) 5458797 դո լար (2010 թ.)

3. Տա րե կան ե կա մուտ / մեկ ան ձի հաշ վով 57226213 ռի ալ (2010 թ.) Ի րա նի 
վի ճա կագ րութ. կենտ րոն 427863 դո լար (2010 թ.) 

4. Ան գոր ծու թյան ա ճի ին դեքս 12,3 % (2012 թ.) Ի րա նի վի ճա
կագ րութ. կենտ րոն 4,5 % (2012 թ.)

5. Հե տա զո տող նե րի թվա քա նակ
931 հո գի/ մեկ մի լի ոն բնակ չու
թյան մեջ (2006 թ.) Ի րա նի վի
ճա կագ րութ. կենտ րոն

5390 հո գի/ մեկ մի լի ոն 
բնակ չու թյան մեջ (2010 թ.) 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի վի ճա կա
գրութ. 

6. Գի տա կան հոդ ված նե րի թի վը 300971 հոդ ված (2006 թ.) Ի րա
նի վի ճա կագ րութ. կենտ րոն 

49627 (2009 թ.) Հա մաշ
խար հային բանկ 

7. Հա մա ցան ցից օ գտ վե լու չա փը

Ի րա նի բնակ չու թյան 38 %–ը 
28500000 մարդ Ի րա նի կա պի 
և հա ղոր դակ ցու– թյան ըն կե
րու թյուն 

Ճա պո նի այի բնակ չու թյան 
79,53 %–ը 101127343 մարդ 
Հե ռա հա ղոր դակ ցութ. մի
ջազ գային մի ու թյուն 

8. Հա մա ցան ցի ա րա գու թյու նը տա նը 2,09 MbPs test.net 36,80 MbPs www.Lspeed 

9. Կյան քի տևո ղու թյուն 72 տա րե կան (2010 թ.) Ա ռող
ջա պա հութ. նա խա րա րութ.

83 տա րե կան (2010 թ.) 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի վի ճա կա
գրութ. 
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10. Ա ռող ջա պա հա կան ծախ սում ներ / մեկ 
ան ձի հաշ վով

44000 ռի ալ (2008 թ.) Ա ռող ջա
պա հութ. նա խա րա րութ.

4065 դո լար (2010 թ.) Հա
մաշ խար հային բանկ

11. Մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գա ցում
0,742 ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի վի ճա
կագ րութ. Այս ցու ցա նի շի մի ջա
կայ քը 0–1 է: 

0,912 

12. Գրա ճա նա չու թյան ին դեքս 84,6 % (2006 թ.) Ի րա նի վի ճա
կագ րութ. կենտ րոն 99 %

13. Պար տա դիր կր թու թյան տա րի ներ 8 տա րի 9 տա րի 

14. Մաս նա վոր դպ րոց հա ճա խող ա շա կերտ
նե րի տո կո սը 7,5 % (2008–2009 թթ.) 25 % (2009 թ.)

15. Ու սում նա կան օ րե րի և շա բաթ նե րի քա
նա կը մեկ ու սում նա կան տա րում 200 օր, 40 շա բաթ 201 օր, 40 շա բաթ 

16. Դա սա րա նի ծան րա բեռն վա ծու թյուն 
տար րա կան դպ րո ցում

26 ա շա կերտ քա ղա քային շր
ջան նե րում, 17,3՝ գյու ղա կան 
շր ջան նե րում (2008–2009 թթ.) 

28,1 ա շա կերտ (2009 թ.)

17. Դա սա րա նի ծան րա բեռն վա ծու թյուն մի
ջին դպ րո ցում

26,6 ա շա կերտ քա ղա քային շր
ջան նե րում, 18,9 ՝ գյու ղա կան 
շր ջան նե րում (2008–2009 թթ.)

23,2 ա շա կերտ (2009 թ.)

18. Ա շա կերտ–ու սու ցիչ հա րա բե րակ ցու թյուն
Տար րա կան դպ րոց՝ 24,75 Մի
ջին դպ րոց՝ 21,33 (2008–2009 
թթ.) 

18 հո գի (2009 թ.) 

19. Նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան տևո ղու
թյու նը

2 տա րի Կրթ. նա խա րա րութ. 
բարձ րագույն խորհր դի ո րո
շում ներ 

3 տա րի 

20. Մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րի հա
ճախ ման տո կո սը

17,83 % (2008–2009 թթ.) Կրթ. 
նա խա րա րութ. վի ճա կագր. և 
ծրագ րե րի գրա սե նյակ

68 % (2010 թ.) 

21. Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն 
սկ սե լու հեշ տու թյուն

145 Ցու ցա նի շի մի ջա կայ քը՝ 
1–145: 24 (2012 թ.)

22. Ար հես տա գի տա կան վար ժա րան նե րում 
սո վո րող ա շա կերտ նե րի տո կո սը

Չ կան վի ճա կագ րա կան տվյալ
ներ 

11,95 % ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի վի
ճա կագ րութ. 

23. Բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի տո կո սը ին
ժի նե րա տեխ նի կա կան ճյու ղե րում

46,69 % Հա մաշ խար հային 
կազ մա կեր պութ. վի ճա կագր. 

20,51 % (2010 թ.) Հա մաշ
խար հային կազ մա կեր
պութ. վի ճա կագր.

24. Հա մալ սա րա նի և ար դյու նա բե րու թյան 
կապ 3,37 5,03 

25. Մա թե մա տի կայի մի ջազ գային օ լիմ պի ա
դա նե րում ձեռք բե րած աս տի ճան

15–րդ (2009 թ.) 15–րդ (2010 թ. 
) 10–րդ (2011 թ.) 

7–րդ (2009 թ.) 7–րդ (2010 
թ.) 12–րդ (2011 թ.)

26. Timss մր ցույ թում (2007 թ.) ձեռք բեր ված 
մա թե մա տի կայի և բնա գի տու թյան ա ռար
կա նե րի մի ջին մի ա վո րը (8–րդ դա սա րան)

Բ նա գի տու թյուն՝ 459 Մա թե մա
տի կա՝ 403 

Բ նա գի տու թյուն՝ 554 Մա թե
մա տի կա՝ 570

27. Timess մր ցույ թում (2007 թ.) ձեռք բեր ված 
մա թե մա տի կայի և բնա գի տու թյան ա ռար
կա նե րի մի ջին մի ա վո րը (4–րդ դա սա րան)

Բ նա գի տու թյուն՝ 436 Մա թե մա
տի կա՝ 402

Բ նա գի տու թյուն՝ 548 Մա թե
մա տի կա՝ 568

 Վե րոն շյալ ա ղյու սա կի տվյալ նե րը վկա
յում են տար բեր չա փա նիշ նե րի ա ռու մով Ճա
պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գի շա հե կան 

դիր քը Ի րա նի հա մե մա տու թյամբ: Ա ռանձ
նա պես ու շադ րու թյուն է գրա վում Ճա պո
նի ա յում հա մա ցան ցի ան հա մե մատ բարձր 



447

Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն  Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն Յ Ա Ն  Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ

ա րա գու թյու նը և լայն հա սա նե լի ու թյու նը, 
գրա ճա նա չու թյան 99 տո կո սի ցու ցա նի շը, 
մարդ կային նե րու ժի կա րո ղու նա կու թյու նը: 
Ճա պո նի ան հա ջող է հան դես գա լիս նաև 
կր թու թյան հա մա կար գի և ար դյու նա բե րու
թյան ու աշ խա տա շու կայի միջև ար դյու նա
վետ կապ հաս տա տե լու ա ռու մով: Ի րա նում 
դեռևս չի ձևա վոր վել սերտ հա մա գոր ծակ
ցու թյուն և ներ դաշ նա կու թյուն կր թու թյան և 
ար դյու նա բե րու թյան միջև:

Նշ ված ցու ցա նիշ նե րը խո սում են նաև Ճա
պո նի այի կր թու թյան հա մա կար գում մաս նա
վոր ման կա պար տեզ նե րի ակ տի վու թյան մա
սին, ին չը չենք կա րող ա սել Ի րա նի հա մար: 
Ներ կա յումս նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան 
պա հան ջար կը մեծ է ճա պո նա կան ըն տա
նիք նե րում, սա կայն նա խակր թա րան ներն ու 
ման կա պար տեզ նե րի թվա քա նա կը բա վա րար 
չէ և չեն կա րո ղա նում ը նդ գր կել բո լոր ե րե խա
նե րին: Բարձր է ճա պո նա ցի կա նանց զբաղ
վա ծու թյան ցու ցա նի շը, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
շատ մայ րեր ձգ տում են ի րենց ե րե խա նե րին 

ու ղար կել ման կա պար տեզ: Ի րա նում կա նանց 
զբաղ վա ծու թյու նը ա վե լի փոքր է, ի սկ աշ խա
տող կա նանց հա մար գոր ծում են հիմ նարկ նե
րին կց ված ման կա պար տեզ ներ: 

Մի ջազ գային ու սում նա կան օ լիմ պի ա
դա նե րը ևս տար բեր ե րկր նե րի կր թու թյան 
հա մա կար գե րի ար դյունք նե րի, նրանց թույլ 
և ու ժեղ կող մե րի, ա շա կերտ նե րի ու սում նա
կան ա ռա ջա դի մու թյան գնա հատ ման նպա
տա կա հար մար մի ջոց ներ ե ն՝ մի ջազ գային և 
ազ գային հա վաս տի չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք 
ա ռիթ են տա լիս հա մե մա տել ե րկր նե րի կր
թու թյան հա մա կար գե րը: Վե րը բեր ված 
տվյալ նե րը մատ նան շում են Ի րա նի հա մե
մա տու թյամբ Ճա պո նի այի ա վե լի բարձր 
դիր քը մի ջազ գային օ լիմ պի ա դա նե րում: 

Ճա պո նի այի՝ որ պես ա վան դա կան ու ար
ևե լյան մշա կույթ ու նե ցող ե րկ րի կր թա կան 
փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը կա րող է օգ տա
կար լի նել Ի րա նի ՝որ պես զար գա ցող ե րկ րի 
կր թու թյան հա մա կար գի ա ռա վել զար գաց
ման հա մար: 

 ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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վար չու թյուն, 2008–2009 ու սում նա կան տար վա կր թու թյան վի ճա կագ րու թյուն, Ա. հրա տա
րա կու թյուն, Թեհ րան, 2010 թ.:

3. Քույ Լ., Մշա կույթ նե րի և հա սա րա կու թյուն նե րի կր թա դաս տի ա րա կու թյու նը, «Սամթ» հրա
տա րակ չու թյուն, Թեհ րան, 2010 թ.: 

4. Քույ Լ., Հա մե մա տա կան ման կա վար ժու թյուն, թարգ մա նիչ՝ դոկտ. Յա մա նի Սոր խա բի Մ., 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF 27 CHARACTERISTICS OF EDUCATION SYSTEMS OF 
IRAN AND JAPAN

MASOUD KANANI 

In this article education systems of Iran and Japan are compared from point of view of a 
number of important socio–economic and educational indicators, such as population, income, in
activity index, the number of researchers, life expectancy, literacy index, the number of scientific 
articles, internet use size, development of human resources, the number of student–teacher ratio, 
the degree achieved in the International Olympiads etc. Japan has a higher success especially 
from point of view of terms of active Internet use, kindergarten activities and results achieved in 
International Olympiads.



448

Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Հ Ո Գ Ե Բ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

  «Հու զա կան ին տե լեկտ» եզ րույ թը վեր
ջին տաս նա մյակ նե րում լայն շրջ նա ռու թյուն 
է գտել ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյան 
ո լոր տում, ի նչ պես նաև կի րառ վում է այլ 
գի տու թյուն նե րի կող մից: Հու զա կան ին տե
լեկտն իր և ու րիշ նե րի հույ զե րը ճա նա չե լու, 
հաս կա նա լու, կա ռա վա րե լու և ո ւղ ղոր դե լու 
կա րո ղու թյուն է: Հու զա կան ին տե լեկտն օգ
նում է մար դուն ի րա զեկ վե լու հույ զե րի մա սին 
և կի րա ռե լու դրանք կյան քում նպա տա կա
հար մար ո րո շում ներ կա յաց նե լու, կոնֆ լիկտ
նե րի լուծ ման, սթ րես նե րին դի մա կայե լու և 
դժ վա րու թյուն նե րը նվա զա գույն վնաս նե րով 
հաղ թա հա րե լու գոր ծում: Այն հո գե կան ցն
ցում նե րին դի մա կայե լու և հո գե կան խան
գա րում նե րը կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյուն է, 
բարձ րաց նում է ան ձի ի նք նավս տա հու թյու նը 
և ներ քին վե րահս կո ղու թյու նը, նաև նպաս
տում մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի կա ռա վար մա նը: 

Ա շա կերտ նե րի կր թա կան գոր ծու նե ու
թյան և ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան 
վրա հիմ նա կա նում ազ դում են չորս տի պի 
գոր ծոն ներ՝ ան ձնային, ըն տա նե կան, հա սա
րա կա կան և դպ րո ցա կան: Այս չորս խմ բից 
հո գե բան ներն ա ռա ջին հեր թին ու շադ րու
թյուն են դարձ նում ան ձնային գոր ծոն նե րին: 
Եր կար տա րի ներ մի այն «Ճա նա չո ղա կան 
ին տե լեկ տի գոր ծա կի ցը» կամ IQ–ն էր հա
մար վում սո վո րո ղի ու սում նա կան ար դյու նա
վե տու թյան և հա ջո ղու թյան ա մե նագլ խա վոր 
գոր ծո նը, սա կայն ներ կա յումս ճա նա չո ղա
կան ին տե լեկ տի կող քին կար ևոր վում են 
նաև տար բեր ան ձնային հատ կա նիշ նե րը, 
այդ թվում՝ հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար
դա կը: 

«Հու զա կան ին տե լեկ տը» նոր հաս կա ցու

թյուն է ճա նա չո ղա կան–հու զա կան կա տե
գո րի ա նե րի շար քում, այն ար տա հայ տում է 
մար դու ի մա ցա կան–ճա նա չո ղա կան և հու
զազ գա ցա կան կող մե րի, նրա բա նա կա նու
թյան և հույ զե րի սերտ շաղ կապ վա ծու թյու նը, 
ը նդ մի ջար կու մը: Մարդ ա րա րա ծը ո ՛չ բա
ցար ձակ ռա ցի ո նալ է ակ է, ո ՛չ էլ բա ցար ձակ 
զգա ցա կան, այլ այդ եր կու սի յու րա հա տուկ 
հա մադ րու թյունն է, հետ ևա բար մի ջա վայ րի 
հետ հար մար ման և կյան քի դժ վա րու թյուն
նե րի դի մագ րավ ման կա րո ղու թյու նը կախ
ված է հու զա կան և ռա ցի ո նալ ու նա կու թյուն
նե րի հա մա լիր գոր ծառ նու թյամբ:

 Ժա մա նա կա կից կյան քի մար տահ րա
վեր նե րը և ար դի հա սա րա կու թյան փո փո
խու թյուն նե րը պա հան ջում են ան ձնային 
նոր կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե
րի ձևա վո րում՝ հու զա կան ի րա զեկ վա ծու
թյան, ո րո շում նե րի կա յաց ման, սո ցի ա լա
կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ծա վալ ման 
և կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
Տար բեր գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ ան ձնային 
հույ զերն ու հատ կա նիշ նե րը կա րող են սա
հու նաց նել կամ դժ վա րաց նել մարդ կանց 
ա ռա ջա դի մու թյան և հա ջո ղու թյան ու ղին, 
ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ա նու շադ րու թյան 
չմատ նել այդ գոր ծոն նե րը և չա ռաջ նորդ վել 
«Մի այն ճա նա չո ղա կան ին տե լեկ տի IQ–ի 
կար ևոր ման» մո տեց մամբ: 

Հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա կը կա
րող է կան խո րո շիչ գոր ծոն լի նել յու րա քա
նյուր ան ձի հա ջո ղու թյուն նե րի, այդ թվում՝ 
ու սում նա կան հա ջո ղու թյան հա մար և ո ւղ
ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն ազ դել սո
վո րող նե րի ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի վրա: 
Մենք ու սում նա սի րել ե նք հու զա կան ին տե
լեկ տի դերն ու ազ դե ցու թյու նը սո վո րող նե րի 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԲ ԴՈԼ ՄԱ ՋԻԴ ՆԵ ԳԱ ՐԵՇ ՆԵ ԺԱԴ

Ա ՇԱ ԿԵՐՏ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  
Ա ՌԱ ՋԱ ԴԻ ՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՒ ԶԱ ԿԱՆ ԻՆ ՏԵ ԼԵԿ ՏԻ 

ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԸ
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ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան վրա և բա ցա հայ տել դրանց միջև 
կա պը: Մենք խն դիր ե նք դրել պա տաս խա
նել այն հար ցե րին, թե հու զա կան ին տե լեկ
տի և ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան միջև 
կա՞ ա րդյոք հա րա բե րակ ցու թյուն, կր թա կան 
հոսքն ա րդյոք ազ դե ցու թյուն ու նի՞ այս հա
րա բե րակ ցու թյան վրա, ա րդյոք հու զա կան 
ին տե լեկ տի մա կար դա կը կա րո՞ղ է կան խա
տե սել ա շա կեր տի ու սում նա կան հա ջո ղու
թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյան աշ խա տան քային 
վար կած նե րը 

1. Են թադր վում է, որ ա շա կերտ նե րի հու
զա կան ին տե լեկ տի և նրանց ու սում նա կան 
ա ռա ջա դի մու թյան միջև կա ու ղիղ հա մե մա
տա կան հա րա բե րակ ցու թյուն: 

2. Են թադր վում է, որ թե՛ ի գա կան, թե՛ 
ա րա կան սե ռին պատ կա նող ա շա կերտ նե րի 
հու զա կան ին տե լեկ տի և նրանց ու սում նա
կան ա ռա ջա դի մու թյան միջև կա նշա նա կա
լից հա րա բե րակ ցու թյուն: 

3. Են թադր վում է, որ ա շա կերտ նե րի ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյու նը կա րե լի է կան խա տե սել նրանց 
հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա կով: 

Հե տա զո տու թյան բա զան և ը նտ րան քը 
Հե տա զո տու թյան բա զան կազ մում են 

Ի րա նի Թեհ րան նա հան գի ա վագ դպ րոց
նե րի մա թե մա տի կա և փոր ձա րա րա կան 
գի տու թյուն ներ հոս քե րի եր րորդ դա սա րան
նե րի բո լոր ա շա կերտ նե րը (աղ ջիկ և տղա) 
2014–2015 ու սում նա կան տա րում՝ ը նդ հա
նուր առ մամբ 20838 ա շա կերտ: Ը նտ րան
քում նե րառ վել են 500 ա շա կերտ ներ (260–ը՝ 
փոր ձա րա րա կան գի տու թյուն ներ հոս քից, 
և 240–ը՝ մա թե մա տի կայի հոս քից), ո րոնք 
ը նտր վել են բազ մա փուլ կլաս տե րային մե
թո դով՝ հաշ վի առ նե լով վի ճա կագ րա կան 
բա զայի կա ռու ցա կազ մը: Եր կու խմ բե րում 
նե րառ ված ա շա կերտ նե րի հետ ան ց է կաց
վել Բար–Օ նի հու զա կան ին տե լեկ տի գնա
հատ ման թես տը, ստաց ված տվյալ նե րը 
են թարկ վել են վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու
թյան (Պիր սո նի հա մա հա րա բե րակ ցու թյան 
փոր ձար կում և ռեգ րե սի ոն վեր լու ծու թյուն), և 
մեկ նա բան վել են գրանց ված ար դյունք նե րը: 

Գ նա հատ ման գոր ծիք նե րը 
Ա. Բար–Օ նի հու զա կան ին տե լեկ տի թես

տը. Բար–Օ նի թես տը մշակ վել է 1980 թ. և 
բաղ կա ցած է 15 են թա մասշ տա բից, ո րոնց 
պա տաս խան նե րը տր վում են Լի քեր թի հն
գաս տի ճան սան ղա կով (ամ բող ջո վին հա մա
ձայն եմ, հա մա ձյան եմ, մա սամբ հա մա ձայն 
եմ, հա կա ռակ եմ, ամ բող ջո վին հա կա ռակ 
եմ տար բե րակ ներ): 

Այս թես տը 1992 թ. Ի րա նում ստան դար
տեց վել է Սա մո ւի ի և նրա գոր ծըն կեր նե րի 
կող մից, որ տեղ Քրո նա բախ ալ ֆայի հաշ
վարկ մամբ` թես տի կա յու նու թյու նը և հու սա
լի ու թյու նը գնա հատ վել են 0.93 (P>0.001): 
Յու րա քան չյուր են թա մասշ տա բի ը նդ հա նուր 
բա լը և թես տի ը նդ հա նուր մի ջին բալն ու նեն 
նշա նա կա լից փոխ կա պակց վա ծու թյուն, այ
սինքն` Բար–Օ նի թես տի բո լոր են թա մասշ
տաբ նե րը հու զա կան ին տե լեկ տի հետ ու նեն 
դրա կան ու ղիղ հա րա բե րակ ցու թյուն: 

Բ. Ա շա կերտ նե րի ա վար տա կան քն նու
թյուն նե րի գնա հա տակն նե րի մի ջի նը. Ա շա
կերտ նե րի ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան 
գնա հատ ման հա մար հիմք ե նք ըն դու նել 
ա վագ դպ րո ցի ա վար տա կան քն նու թյուն
նե րում գրանց ված բա լե րը, ո րոնք բա վա
կա նա չափ հա վաս տի են և օբյեկ տիվ: Գնա
հա տա կա նը մեզ տրա մադր վել է դպ րո ցի 
տնօ րեն նե րի կող մից: Մի ջին գնա հա տա
կան նե րը և Բար–Օ նի թես տից ստաց ված 
տվյալ նե րը մուտ քագր վել են հա մա կարգ
չային SPSS ծրագ րի 18–րդ վեր սի ան, որ պես
զի կա տար վեն վի ճա կագ րա կան հաշ վար
կում ներ և վեր լու ծու թյուն ներ՝ ո րո շար կե լով 
ա շա կերտ նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի և 
նրանց ու սում նա կան ար դյունք նե րի միջև 
առ կա կա պե րը: 

Հե տա զո տու թյան մե թո դը և ի րա կա
նաց ման գոր ծըն թա ցը 

Հե տա զո տա կան այս նա խա գի ծը հետ
թես տային տե սա կից է ՝ ա ռանց ստու գիչ 
խմ բի: Հե տա զո տու թյան ո րոշ մա սե րում կի
րառ վել է նկա րագ րա կան մե թոդ, ի սկ մյուս 
հատ ված նե րում՝ պատ ճա ռա հետ ևան քային 
մե թոդ: Վի ճա կագ րա կան ը նտ րան քը ձևա
վո րե լուց հե տո և պատ կան մար մին նե րից 
թույլտ վու թյուն ստա նա լով՝ դի մել ե նք ը նդ
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գրկ ված դպ րոց ներ և բա ժա նել հար ցա թեր
թիկ նե րը, ո րոնք ա շա կերտ նե րի կող մից 
լրաց վել և այ նու հետև հա վաք վել են: Դպ րոց
նե րից ստա ցել ե նք նաև ը նտ րան քում նե
րառ ված ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան գնա
հա տա կան նե րի ու բա լե րի մի ջին նե րը: 

Հե տա զո տու թյու նից ստաց ված տվյալ
նե րը

– Մա թե մա տի կայի հոս քում սո վո րող աղ
ջիկ ա շա կերտ նե րի գնա հա տա կան նե րի ը նդ
հա նուր մի ջի նը (16.94) ա վե լի բարձր է տղա 
ա շա կերտ նե րի ը նդ հա նուր մի ջինց (15.94), 
սա կայն փոր ձա րա րա կան գի տու թյուն նե րի 
հոս քում տղա նե րի մի ջին գնա հա տա կա նը 
(16.32) գե րա զան ցում է աղ ջիկ ա շա կերտ նե
րի մի ջին գնա հա տա կա նին (15.51): 

– Տղա ա շա կերտ նե րի հու զա կան ին
տե լեկ տի մի ջին մա կար դա կը (3.54) փոքր 
չա փով ա վե լի բարձր է գրանց վել աղ ջիկ 
ա շա կերտ նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի մա
կար դա կից (3.39), ի սկ մա թե մա տի կայի 
հոս քում սո վո րող ա շա կերտ նե րի հու զա կան 
ին տե լեկ տի մի ջի նը (3.48) մի փոքր չա փով 
(0.02 մի ա վո րով) ա վե լի բարձր է փոր ձա րա
րա կան հոս քի ա շա կերտ նե րի հու զա կան ին
տե լեկ տի մի ջի նից: 

– Վի ճա կագ րա կան ը նտ րան քում նե
րառ ված աղ ջիկ նե րի հու զա կան ին տե լեկ
տի սնա դարտ շե ղու մը (0.44) ա վե լի քիչ է 
ը նտ րան քում նե րառ ված տղա նե րից (0.49): 
Մա թե մա տի կայի հոս քի ա շա կերտ նե րի մեջ 
ստան դարտ շեղ ման ցու ցա նի շը (0.45) ա վե
լի ցածր է փոր ձա րա րա կան հոս քի ա շա
կերտ նե րի ցու ցա նի շից (0.49): 

– Տվյալ նե րի ցր վա ծու թյան նոր մա լու թյան 
գնա հատ ման փոր ձար կու մը՝ Կոլ մո գո րով – 
Սմիր նո վի թես տը, հաս տա տեց տվյալ նե րի 
ցր վա ծու թյան նոր մա լու թյու նը, ին չը վկա յում 
է այն մա սին, որ հե տա զո տու թյան աշ խա
տան քային վար կած նե րի ստուգ ման հա մար 
կա րե լի է կի րա ռել Պիր սո նի հա մա հա րա բե
րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը և ռեգ րե սի ոն վեր
լու ծու թյու նը: 

– Հու զա կան ին տե լեկ տի և ա շա կերտ
նե րի ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան միջև 
գրանց վել է դրա կան նշա նա կա լից հա րա
բե րակ ցու թյուն (r=0.329): Սա նշա նա կում է, 
որ հու զա կան բարձր կա րո ղու նա կու թյամբ 
օ ժտ ված ա շա կերտ նե րը ու սում նա կան ա վե
լի բարձր ար դյունք ներ են գրան ցում: Այս 
կապն ան նշան տար բե րու թյամբ գրանց վել է 
թե՛ աղ ջիկ նե րի և թե՛ տղա նե րի խմ բում: 

– Ան կախ և կա խյալ փո փո խա կան նե րի 
միջև հա մա հա րա բե րակ ցու թյան բազ մա
չափ գոր ծակ ցի փոր ձարկ ման, նշա նա կա
լի ու թյան մա կար դա կի, F և T ցու ցիչ նե րի 
գրան ցած մե ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ա շա կերտ նե րի ու սում նա կան ա ռա ջա դի
մու թյան վրա հու զա կան ին տե լեկտն ու նի ու
ղիղ և դրա կան ազ դե ցու թյուն: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
– Հու զա կան ին տե լեկ տի և ա շա կերտ

նե րի ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան միջև 
գրանց վել է դրա կան հա րա բե րակ ցու թյուն: 

– Հու զա կան ին տե լեկ տը դրա կան և նշա
նա կա լից հա րա բե րակ ցու թյուն է գրան ցել թե՛ 
տղա և թե՛ աղ ջիկ ա շա կերտ նե րի ու սում նա
կան ա ռա ջա դի մու թյան հետ: 

– Հու զա կան ին տե լեկ տը դրա կան և նշա
նա կա լից ազ դե ցու թուն ու նի ա շա կերտ նե րի 
ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան վրա: 

Ինչ պես տես նում ե նք, հու զա կան ին տե
լեկ տի և ու սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան 
միջև հա րա բե րակ ցու թյուն է գրանց վել 
ա վագ դպ րո ցի թե՛ մա թե մա տի կայի և թե՛ 
փոր ձա րա րա կան գի տու թյուն նե րի հոս քե
րում սո վո րող թե՛ աղ ջիկ և թե՛ տղա ա շա
կերտ նե րի խմ բե րում: Սա նշա նա կում է, որ 
հու զա կան ին տե լեկ տի ազ դե ցու թյու նը պայ
մա նա վոր ված չէ ա շա կեր տի սե ռով: Սա նաև 
հաս տա տում է այն կան խա վար կա ծը, որ 
հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա կը կա րող 
է կան խա տե սող գոր ծոն լի նել ա շա կեր տի ու
սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան և ար դյու նա
վե տու թյան հա մար: 
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RESULTS OF SURVEY CONCERNING TO PUPILS` ACADEMIC PROGRESS AND 
EMOTIONAL INTELLECT RATIO

ABDOLMAJID NEGARESHNEJAD 

The base of the study is comprised of all pupils (girls and boys) of the third grade of mathe
matics and experimental sciences streams of high school of Tehran Province of Iran in 2014–2015 
academic years /total of 20838 pupils/. The sample has included 500 pupils (260 – from ex
perimental sciences stream and 240– from mathematics stream), selected by multistage cluster 
method. With the pupils of two groups was conducted Bar–On emotional intelligence test, and 
for assessment of educational progress as basis were taken final exams results. The obtained data 
were subjected to statistical analysis and interpretation. 
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Աբելյան Վարդգես
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

պետական ինստիտուտի ծանրամարտի, 
բռնցքամարտի, սուսերամարտի և 

բազկամարտի ամբիոնի ասիստենտ

Աբրահամյան Արմինե
Հայաստանի Ամերիկյան 

համալսարանի դասախոս

Ադամյան Ալինա
Շիրակի պետական համալսարանի 

մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Ադամյան Նունե
Շիրակի պետական համալսարանի 
նախադպրոցական և տարրական 
կրթության մանկավարժության և 

մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Ադլոյան Լիլիթ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

վերականգնողական թերապիայի և 
լոգոպեդիայի ամբիոնի հայցորդ

Աղաջանյան Մարգարիտա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
կենս. գիտ. թեկնածու

Այվազյան Սվետլանա
Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 

135 դպրոցի դասվար

Ասատրյան Սամվել
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու

Ավագյան Կարինե
Շիրակի պետական համալսարանի 

քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, քիմ. գիտ. 
թեկնածու

Ավանեսովա Իրինա
Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան 

պետական երաժշտամանկավարժական 
քոլեջի դասախոս

Ավետյան Գոհար
Հայ–ռուսական (Սլավոնական) 

համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի 
և քվանտային նանոկառուցվածքի 

ամբիոնի հայցորդ

Արտոյան Աշոտ
Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի 

ֆիզիկայի ուսուցիչ

Բաբայան Իզաբելլա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

մասնագիտական կրթության և 
կիրառական մանկավարժության 

ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 
թեկնածու

Բաբայան Քրիստինե
Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի 
պետական համալսարանի Երևանի 

մասնաճյուղի իսպաներենի ավագ 
դասախոս

Բաղդասարյան Սիրուն
Արցախի պետական համալսարանի 

գրականության և լրագրության ամբիոնի 
դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Բասոյան Նարինե
Երևանի Գ. Չաուշի անվան թիվ 188 

հիմնական դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի

Բարեղամյան Ազնիվ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնական 

դպրոցի երաժշտության ուսուցչուհի

Բարոյան Գոհար
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի հայցորդ

ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
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Բարսեղյան Փեպրոնե
Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի 

միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի 
ուսուցչուհի

Բուկուշյան Նարինե
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 

«Դասավանդում են բրյուսո վականները» 
ծրագրի շրջանակներում ընդհանուր 

անգլերենի դասավանդող

Բրուտյան Վաչիկ
Վանաձորի «Մխիթար Գոշ» 

համալսարանի ռեկտոր, մանկ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

Գաբրիելյան Արուսյակ
Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 

11 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի 
ուսուցչուհի

Գևորգյան Անահիտ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

Գևորգյան Տաթևիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ անգլե րենի 

ուսուցման ամբիոնի դասախոս

Գուլքանյան Տաթև
Երևանի Նվեր Սաֆարյանի անվան 

թիվ 164 հիմնական դպրոցի հատուկ 
մանկավարժ

Գրիգորյան Աստղիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

լոգոպեդիայի և վերականգնողական 
թերապիայի ամբիոնի դասախոս, մանկ. 

գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Հասմիկ
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 

դասախոս

Գրիգորյան Նաիրա
Շիրակի պետական համալսարանի 
նախադպրոցական և տարրական 

կրթության մանկավարժության ամբիոնի 
դասախոս, մանկ. գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Նանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ. 

գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Սուսաննա
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Գրիգորյան Տիրուհի
Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան 

թիվ 6 հիմնական դպրոցի դասվար

Դավթյան Արտյոմ
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

պետական ինստիտուտի Ա. Ա. 
Լալայանի անվան մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Դիլանյան Անի
Երևանի Խարբերդի մասնագիտացված 

մանկատան լոգոպեդ, 
տիֆլոմանկավարժ

Դիլբարյան Նարինե
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Զոհրաբյան Էդուարդ
ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների 

պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմ. 
գիտ. թեկնածու

Թադևոսյան Անի
Երևանի «Իմ ուղին» 

ուսումնավերականգնողական կենտրոնի 
հատուկ հոգեբան
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Թորոսյան Սաթենիկ 
Մեծամորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի 

հատուկ մանկավարժ

Թորոսյան Լիանա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

գերմանական լեզուների ամբիոնի 
դասախոս

Իսպիրյան Նաիրա
ՀՊՃՀ ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու

Իվանյան Վարդուհի
ՀՀ ԿԳՆ Սիսիանի ավագ դպրոցի հայոց 

լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Խաչատրյան Ալվարդ
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Խաչատրյան Սիրարփի
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 

հայագիտության ամբիոնի դասախոս, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Կազդանյան Սուսաննա 
Հայ–ռուսական (Սլավոնական) համալ

սարանի հոգեբանության ամբիոնի 
դոցենտ, հոգեբ. գիտ. թոկնածու

Կոստանդյան Գայանե
Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ 

դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Կուլիկյան Ռուզան
«Հ3» հեռուստաընկերության լուրերի 

մեկնաբան

Հակոբյան Անուշ
Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան 

թիվ 6 հիմնական դպրոցի քիմիայի 
ուսուցչուհի

Հակոբյան Լիզա
Շիրակի պետական համալսարանի 
նախա դպրոցական և տարրական 
կրթու թյան մանկավարժության և 

մեթոդի կաների ամբիոնի դոցենտ, 
մանկ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Լիլիթ
Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան 
թիվ 6 հիմնական դպրոցի անգլերենի 

ուսուցչուհի

Հակոբյան Սոնիկ
ԵՊՀ ծրագրավորման և ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս

Համբարձումյան Հայկ
ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի 

դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Հարոյան Քնարիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց 

լեզվի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

Հարությունյան Արմենուհի
Գյումրու թիվ 25 դպրոցի դասվար

Հովհաննիսյան Գայանե
Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի 
պետական համալսարանի Երևանի 

մասնաճյուղի իսպաներենի ավագ 
դասախոս

Հովհաննիսյան Հովհաննես
ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և 

տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
փիլ. գիտ. թեկնածու

Մաղաքյան Սուսաննա
Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան 

թիվ 6 հիմնական դպրոցի դասվար 
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Մանուկյան Ամալյա
Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոցի 

դասվար

Մանուկյան Անահիտ
ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ, 

բան. գիտ. թեկնածու

Մանուկյան Մարինե
ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի 

նախադպրոցական և տարրական 
կրթության բաժնի մասնագետ

Մանուկյան Սիրանուշ
Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան թիվ 

184 ավագ դպրոցի կեսաբանության 
ուսուցչուհի

Մանուկյան Վարդան
Շիրակի պետական համալսարանի 
ընդհանուր և տեսական ֆիզիկայի 

ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ գիտ. 
թեկնածու

Մանուկյան Տաթևիկ
Մատենադարանի ձեռագրա գիտության 
և մայր ցուցակի բաժնի ձեռագրագետ, 

միջնա դար յան հայ գրականության 
ուսում նա սիրության բաժնի կրտսեր 

գիտաշխատող

Մարության Մարինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 

թեկնածու 

Մարտիրոսյան Նարինե
ԵՊՀ ծրագրավորման և ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս

Մելքոնյան Արմինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնական 

դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Մինասյան Անահիտ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

աշխարհագրության և նրա դասա վանդ
ման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

մանկ. գիտ. թեկնածու

Մինասյան Ժակլին
Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 

ֆրանսերենի ամբիոնի դոցենտ, բան. 
գիտ. թեկնածու

Մխիթարյան Անահիտ
Երևանի թիվ 20 հիմնական դպրոցի 

աշխարհագրության ուսուցչուհի

Մխիթարյան Զարինե 
ԵՊՀ ռոմանագերմանական 

բանասիրության ֆակուլտետի 
անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

Մկրտչյան Անահիտ
Սևանի ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և 

գրականության ուսուցչուհի

Մնացականյան Նունե
«Ուրարտու» համալսարանի 

հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Մուրադյան Լուսինե 
ԵՊՀ ռոմանագերմանական 

ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 
դասախոս

Մուրադյան Սուսաննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

Մուրադյան Վարդիթեր
Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոցի 

դասվար

Նազարեթյան Ադելինա
Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան 

թիվ 6 հիմնական դպրոցի տարրական 
դասարանների ուսուցչուհի
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Նավասարդյան Արմինե
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման 
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, տեխն. 

գիտ. թեկնածու

Նեգարեշնեժադ Աբդոլմաջիդ 
ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի 

ասպիրանտ

Ներսեսյան Անի
Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 

135 միջնակարգ դպրոցի անգլերենի 
ուսուցչուհի

Ներսիսյան Նարինե
ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Նիկողոսյան Գագիկ
ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղի 

դասախոս, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու

Նիկոյան Մուշեղ
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 
պետական ինստիտուտի ֆուտբոլի և 

թենիսի ամբիոնի ասիստենտ

Շաբոյան Ռուզաննա
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 

ամբիոնի դասախոս 

Չախմախչյան Արտավազդ
Շիրակի մարզի Գետքի միջնակարգ 

դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Չիլինգարյան Լիլիթ
Հայ–ռուսական (Սլավոնական) 

համալսա րա նի հոգեբանության 
ամբիոնի հայցորդ

Պապոյան Արգամ
Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարանի ֆիզիկայի և 
ջերմատեխնիկայի ամբիոնի վարիչ, 

ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Պարոնյան Նաիրա
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության 
ամբիոնի դասախոս, բան. գիտ. 

թեկնածու

Պողոսյան Մարինա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի 

և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի հայցորդ

Պողոսյան Նոնա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնա
գիտական կրթության և կիրառական 

մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Պողոսյան Սաթենիկ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

Պռոշյան Նատալյա
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ուսումնական 

մասի հրահանգիչ

Ռշտունի Քրիստինա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար 

լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ

Սահակյան Լիդա
Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ քիմիայի 

ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Սահակյան Կարինե
Շիրակի պետական համալսարանի 

քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, քիմ. գիտ. 
թեկնածու

Սարգսյան Նարինե
Երևանի Ն. Խաչատրյանի անվան 

թիվ 113 միջնակարգ դպրոցի 
կենսաբանության ուսուցչուհի, 

դաստիարակչական աշխատանքների 
գծով կազմակերպիչ 
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Սարգսյան Լուսինե
ԵՊՀ թարգմանության տեսության և 
պրակտիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 

բան. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Մանիկ
Շիրակի պետական համալսարանի 

քիմիայի ամբիոնի վարիչ, քիմ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ

Սարգսյան Շողիկ
Շիրակի պետական համալսարանի 
հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Սարոյան Իսկուհի
Երևանի Հակոբ Կարապենցի 

անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի 
մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

Սիմոնյան Վարդիթեր
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի 

և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 
ամբիոնի դասախոս, մանկ. գիտ. 

թեկնածու 

Սողոմոնյան Կարինա
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի 

հայցորդ

Սողոմոնյան Մանուշակ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ար. 

Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու

Սուքիասյան Սիլվա
ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի 

դասախոս

Սվաջյան Արաքսյա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ 

մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնի դոցենտ, մանկ. գիտ. 

թեկնածու

Փափազյան Նաիրա
Վաղարշապատի Ռաֆայել 

Պատկանյանի անվան թիվ 9 հիմնական 
դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության 

ուսուցչուհի

Փիլիպոսյան Ռուզաննա
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
հենակետային վարժարանի 

կերպարվեստի ուսուցչուհի, ՀՀ 
նկարիչների միության անդամ

Քանանի Մասուդ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 

ասպիրանտ

Քոշատաշյան Սիլվա
ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի 
ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. 

թեկնածու

Օհանյան Լիանա
ՀՀ «Սյունիք» ինստիտուտի որակի 

ապահովման աշխատանքային խմբի 
ղեկավար, մանկ. գիտ. թեկնածու

Օրդյան Նարե
Երևանի թիվ 85 հիմնական դպրոցի 

ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Վա չիկ Բրու տյան 
Ի րա վա բա նա կան ման կա վար ժու թյան մե թո դա բա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը . . . 5

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լի դա Սա հակյան,  Նա տալյա Պռոշյան
 Սո վո րող նե րի ան ձի զար գաց ման գոր ծըն թա ցը դպ րո ցից բուհ ա նց ման ճա նա պար հին . . . 12

Ժակ լին Մի նասյան
 Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցության ու սուց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը  
ֆրան սե րե նի դա սա վանդ ման ժա մա նակ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Նա րի նե Սարգսյան
 Գա ղա փա րա դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի մե թոդ նե րը դպ րո ցում . . . . . . . . . . . . 21

Սի րուն Բաղ դա սարյան
 Մու րա ցա նի «Ռու զան» դրա ման որ պես սերն դի հոգևոր կեր պա րի ձևա վոր ման հզոր խթան . . 28

Սու սան նա Գրի գորյան
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 Լի ա նա Թո րո սյան 
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գոր ծե լու ման կա վար ժա կան ու ղեկց ման նոր մո դել  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Նաի րա Փա փա զյան
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